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Uroczysta
XXVII Sesja
Rady Powiatu

25 czerwca w sali konferencyjnej w
Dworku Mazurskim odby³a siê XXVII Sesja
Rady Powiatu. Obrady Sesji prowadzi³
Przewodnicz¹cy RP Marian wierszcz.
Okolicznociowy referat historyczny
opisuj¹cy historiê istnienia powiatów w
dawnej i obecnej Rzeczypospolitej przedstawi³ dr Marek Góryñski. Starosta Olecki
dr Stanis³aw Lucjan Ramotowski w swym
wyst¹pieniu nawi¹za³ do najnowszej historii powiatu i krótko przedstawi³ osi¹gniêcia.
Zakoñczy³ wypowied stwierdzeniem:
Osi¹gniête tak dobre wyniki by³y mo¿liwe dziêki wspó³pracy i zrozumieniu.

Sesja RM

WARTO

26 czerwca odby³a siê XXX Sesja Rady
Miejskiej. Uczestniczy³o w niej 20 radnych, którzy jednog³onie podjêli 9 uchwa³.
Podczas obrad odby³o siê uroczyste
podpisanie umowy pomiêdzy Przedsiêbiorstwem Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp.
z o.o., a Wojewódzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Olsztynie na dofinansowanie inwestycji pod nazw¹ Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-ciekowej w Olecku.
Wartoæ inwestycji to 11 milionów
760 tysiêcy 910 z³otych i 32 grosze.
O tym zdarzeniu szerzej w odrêbnym
artykule na s. 4.
(m)

PRZECZYTAÆ

* Jestecie pere³k¹  s. 4.
* Ziemia Gigantów  s. 4.
* Komunikaty SANEPIDU  s. 6.
* Poci¹g na Olsztyn  s. 9.
* Ma³a Akademia P³ywania  s. 10
* Olimpijczyk na podium  s. 18.

Budowa drogi

Rozstrzygniêto przetarg nieograniczony na budowê drogi w Plewkach  I
etap. Wykonawc¹ zosta³ Zak³ad Ogólnobudowlany Mariusz Ros³aniec z Suwa³k. Koszt zadania wyniesie 129.892,46
z³. Gmina otrzyma³a dofinansowanie w
wysokoci 50% z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.
www.olecko.pl

Rys. Waldemar Rukæ

C.d. na s. 11.

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem
(V34501)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 0-501-611-961

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

Teresa Popko

Aleje Lipowe 1B

Sezonowa Promocja:

ROWERY

Zapraszamy

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

19-400 Olecko

 10%

MARKET BUDOWLANY

26 czerwca 2009 roku
Zapraszamy na DZIEÑ OTWARTY
Pokazy narzêdzi, elektronarzêdzi, farbiarskie.
Liczne konkursy i nagrody.
Gwarantowana dobra zabawa!
Tel. (87) 520 44 46

(V32802)

ZPHU IMPULS

(V29805)

(K7310)

szybko, tanio, bezpiecznie
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Jecha³ pijany,
KRONIKA
PO¯ARNICZA potr¹ci³ pieszego

Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru

24.06.2009 o godz. 17.00 w miejscowoci ¯ydy pijany kierowca motoroweru potr¹ci³ pieszego. Sprawca zdarzenia
jad¹c w kierunku Sokó³ek potr¹ci³ id¹cego drog¹ pieszego, po czym zbieg³ z miejsca
zdarzenia. Nastêpnie motorower schowa³
w swoim gara¿u.
Policjanci zatrzymali sprawcê kolizji,
który by³ pijany. 45-letni mieszkaniec
gminy Kowale Oleckie mia³ 2,4 promila
alkoholu w organizmie. Teraz odpowie za
spowodowanie kolizji drogowej oraz jazdê motorowerem w stanie nietrzewym.
m³.asp. Tomasz Jegliñski
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(V30005)

 20 maja o 12.36 zastêp JRG PSP gasi³
przy ul. Partyzantów po¿ar mieci w
mietniku kontenerowym.
 20 maja o 12.53 zastêp JRG PSP gasi³
w okolicy Jasiek po¿ar posuszu traw.
 20 maja o 14.12 zastêp OSP G¹ski gasi³
w okolicy wider po¿ar posuszu traw.
 20 maja o 21.24 zastêp JRG PSP gasi³
przy ulicy Norwida po¿ar posuszu traw.
 21 maja o 2.34 zastêp JRG PSP gasi³ w
okolicy lepia po¿ar posuszu traw.
 21 maja o 10.14 zastêp JRG PSP przeprowadzi³ przy ul. Grunwaldzkiej demonta¿ szyldu na sklepie.
 21 maja o 12.34 zastêp JRG PSP gasi³
w okolicy Kowal Oleckich po¿ar posuszu traw.
 21 maja o 13.33 trzy zastêpy JRG PSP,
2 OSP Wieliczki, OSP Cimochy i OSP
Raczki gasi³y po¿ar stodo³y w Cimoszkach.
 21 maja o 14.52 zastêp OSP Kowale
Oleckie gasi³ w okolicy Lakiel po¿ar
posuszu traw.
 21 maja o 20.48 zastêp JRG PSP gasi³
w okolicy osiedla Siejnik po¿ar posuszu traw.
 21 maja o 22.03 zastêp OSP Szczecinki
gasi³ w okolicy raczek Wielkich po¿ar
bel s³omy pozostawionych na polu.
 22 maja o 10.11 zastêp JRG PSP gasi³
w okolicy Imionek po¿ar posuszu traw.
 22 maja o 17.07 zastêp JRG PSP gasi³
przy ulicy Zamostowej po¿ar posuszu
traw.
 22 maja o 21.00 zastêp OSP Lakiele
gasi³ w okolicy Kowal Oleckich po¿ar
posuszu traw.
 23 maja o 11.22 zastêp JRG PSP stabilizowa³ w Jaskach zagro¿one runiêciem
gniazdo bocianie.
 23 maja o 12.12 zastêp JRG PSP gasi³
przy ulicy Syrokomli po¿ar posuszu
traw.
 23 maja o 17.08 zastêp OSP Borawskie
gasi³ w Borawskich po¿ar posuszu traw.
 23 maja o 17.36 zastêp OSP wiêtajno
gasi³ w Gi¿ach po¿ar posuszu traw.
 23 maja o 22.48 zastêp OSP G¹ski gasi³
w Gaskach po¿ar posuszu traw.
 24 maja o 10.30 zastêp JRG PSP gasi³
przy ulicy Czerwonego Krzy¿a po¿ar
posuszu traw.
 24 maja o 13.09 dwa zastêpy JRG PSP,
zastêp OSP Szczecinki i zastêp OSP
Borawskie gasi³ w Jakach po¿ar posuszu traw.
 24 maja o 14.27 zastêp JRG PSP gasi³
przy alei Zwyciêstwa po¿ar posuszu
traw.
 24 maja o 16.14 cztery zastêpy JRG
PSP, zastêp OSP Borawskie, OSP G¹ski, OSP Szczecinki, OSP wiêtajno,
OSP Wieliczki gasi³y w Kukowie po¿ar poddasza w budynku mieszkalnym.
 25 maja o 9.37 zastêp OSP wiêtajno
gasi³ w Dudkach po¿ar posuszu traw.
 25 maja o 13.47 zastêp OSP wiêtajno
gasi³ w Dunajku po¿ar posuszu traw.

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
(V32003)

NIETRZEWI KIEROWCY
 20.06.2009 o godz. w Kowalach Oleckich policjanci zatrzymali 52-letniego
Miros³awa Ch., który prowadzi³ osobowego Golfa maj¹c w organizmie 0,8
promila alkoholu.
 21.06.2009 w Zatykach w rêce policjantów
wpad³ Krzysztof S. 32 -letni mieszkaniec Miko³ajek jecha³ samochodem marki
Honda maj¹c ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
 24.06.2009 o godz. 14.30 na Szosie wiêtajno policjanci zatrzymali nietrzewego rowerzystê. 57-letni mieszkaniec
Olecka mia³ blisko 2 promile alkoholu
w organizmie.

Redakcja

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

w godzinach 1200-17 00

DY¯URY APTEK
1.07.2009r., ul. 11 Listopada 9
2.07.2009r., pl. Wolnoci 25
3.07.2009r., pl. Wolnoci 7B
4.07.2009r., ul. Zielona 35
5.07.2009r., ul. Sk³adowa 6
6.07.2009r., ul. Kolejowa 15
7.07.2009r., ul. 11 Listopada 9

NASZ KONKURS
Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:

 Teresa Bakista
 Jerzy Makal
 Ryszard Marciniak
 Krzysztof Okó³
 Zofia Turowicz
 Adam Worecki
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

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

!

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 26 (598)

Proba policji

13 czerwca br. (sobota) oko³o godziny 14.30 w Olecku na
al. Zwyciêstwa w okolicach bloku nr 31, nieznany sprawca
kieruj¹cy najprawdopodobniej samochodem Audi 100 combi,
koloru ciemnego z przyciemnianymi tylnymi szybami, na niemieckich tablicach rejestracyjnych o pocz¹tkowych nr OH.....,
jad¹cy od miejscowoci Wieliczki, potr¹ci³ na przejciu dla
pieszych 80-letni¹ mieszkankê Olecka a nastêpnie z du¿¹ prêdkoci¹ zbieg³ z miejsca wypadku w kierunku miejscowoci
wiêtajno lub E³k. Pokrzywdzona w wyniku doznanych obra¿eñ cia³a zmar³a w szpitalu w E³ku. Samochód, którym porusza³ siê sprawca posiada uszkodzenia przedniej czêci pojazdu, pobity reflektor oraz prawdopodobnie pêkniêt¹ przedni¹
szybê. Obecnie policjanci z Olecka poszukuj¹ samochodu oraz
sprawcy tego wypadku. Wszystkie osoby które mog¹ przyczyniæ siê do ustalenia sprawcy tego wypadku lub wskazania
miejsca, w którym znajduje siê samochód marki Audi 100
combi, koloru ciemnego z przyciemnianymi tylnymi szybami, na niemieckich tablicach rejestracyjnych o pocz¹tkowych nr OH....., prosimy o kontakt z Komend¹ Powiatow¹
Policji w Olecku na nr 087-5207200 lub najbli¿sz¹ jednostk¹ policji.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Rozbój

22 czerwca 2009r oko³o godziny 9.30 w Olecku na osiedlu
Siejnik do sklepu wszed³ zamaskowany mê¿czyzna. Gro¿¹c ekspedientce u¿yciem no¿a ukrad³ karty telefoniczne ró¿nych sieci
o ³¹cznej wartoci 534 z³otych. Sprawca by³ ubrany w czarn¹
bluzê z kapturem. Wzrost 180-185cm. Policja poszukuje wiadków
tego zdarzenia i apeluje do wszystkich osób mog¹cych przyczyniæ siê do ustalenia sprawcy rozboju. Prosimy o kontakt z
oficerem dy¿urnym Komendy Powiatowej Policji w Olecku pod
numer telefonu 087 520 72 00 lub kontakt z najbli¿sz¹ jednostk¹ Policji.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

(V28306)

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
* Wystawa rysunku Romualda Napiórkowskiego oraz rzeby
Józefa Krupiñskiego, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa, ROK MG
* Jak wygralimy wolnoæ  20. Rocznica pierwszych wolnych wyborów, Biblioteka Pedagogiczna
* Wyjæ z cienia  wystawa prac uczestników zajêæ w rodowiskowym Domu Samopomocy, Biblioteka Pedagogiczna
29 czerwca (poniedzia³ek)
 wydanie Tygodnika Oleckiego
28 czerwca (niedziela)
10.00 - Rodzinny Turniej w Grze Podwójnej, tenis ziemny (korty
MOSIR)
30 czerwca (wtorek)
mija termin sk³adania prac w konkursie Moja pierwsza ksi¹¿ka (szczegó³y TO 23/595, s. 8)
3 lipca (piatek)
8.15  akcja honorowego poboru krwi, Starostwo , ul. Kolejowa 32
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
4 lipca (sobota)
19.00  8 kobiet  spektakl teatralny, sala widowiskowa
ROK MG
5 lipca (niedziela)
10.00 - XIII Turniej o Wielki Tort cukierni p. Jana Staniszewskiego, tenis ziemny (korty MOSIR)
11.00  turniej siatkówki pla¿owej, korty MOSiR
6 lipca (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
10 lipca (pi¹tek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)

Wypadek

22.06.2009 o godz. 12.54 oficer dy¿urny oleckiej komendy
otrzyma³ informacje o potraceniu rowerzysty. Jak siê okaza³o
kieruj¹cy samochodem osobowym marki VW Passat jad¹c ul.
Armii Krajowej nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu rowerzycie jad¹cemu ul. Wojska polskiego. Poszkodowany cyklista
trafi³ do szpitala na oddzia³ chirurgiczny. Sprawca zdarzenia
45-letni mieszkaniec gminy Olecko oraz rowerzysta byli trzewi. Policjanci wyjani¹ okolicznoci i przyczyny wypadku.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

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

(V27906)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V28006)

"
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W trakcie obrad Rady Miejskiej zosta³a podpisana umowa zawarta pomiêdzy
Przedsiêbiorstwem Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o., a Wojewódzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie
inwestycji pod nazw¹ Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-ciekowej w Olecku.
Wartoæ inwestycji to 11 milionów 760 tysiêcy 910 z³otych i 32 grosze. W swoim
wyst¹pieniu wiceprezes WFOiG Pani Maria Sokoll powiedzia³a m.in.

Jestecie pere³k¹
Okrelenie to dotyczy³o ca³okszta³tu dzia³añ samorz¹dów miasta i powiatu na rzecz ochrony rodowiska w województwie warmiñsko-mazurskim. Ze
strony oleckiej umowê podpisa³ prezes
PWiK Sp. z o.o. Stefan Chrzanowski.
Zakres przewidzianych projektem robót
to m.im.: kompleksowe rozwi¹zanie gospodarki ciekowej, przebudowa oczyszczalni cieków, renowacja kanalizacji
miejskiej. W ramach projektu zostan¹
wykonane w³azy kanalizacyjne z herbem
Olecka i dat¹ przeprowadzenia renowacji.
Wiceprezes powiedzia³a m.in.: (...)
Chwila jest wyj¹tkowa. To ca³kiem niedu¿e miasto zagubione gdzie na obrze¿ach województwa i Polski z du¿¹ skutecznoci¹, z ogromn¹ pracowitoci¹ d¹¿y
do tego aby rodowisko przyrodnicze
na tych przepiêknych terenach pozosta³o
faktycznie w stanie niezmienionym. Jestemy pañstwu za to ogromnie wdziêczni.
Jako miasto w naszym województwie
jestecie tak¹ pere³k¹, na któr¹ bez przerwy z podziwem patrzymy, któr¹ podziwiamy i któr¹, w miarê naszych mo¿liwoci, staramy siê wspieraæ. Zrobilicie

pañstwo bardzo du¿o dla ochrony rodowiska (...) Proszê pañstwa, droga do
tego projektu i po te pieni¹dze nie by³a
³atwa. (...) Aby uda³o siê zrealizowaæ ten
wniosek, który sam w sobie jest w pisaniu niezwykle uci¹¿liwy, potrzeba by³o
pracy kilku lat. Trzeba sobie uzmys³owiæ
równie¿ fakt, ¿e aby taki wniosek powsta³
to, wy, pañstwo, musicie wiedzieæ czego
chcecie. A wy wiecie! Chcecie mieæ czyste rodowisko. Chcecie mieæ wodê i ka-

Wnioski dotycz¹ce zmniejszenia
nierównoci w stopniu upowszechniania
edukacji przedszkolnej
Gmina z³o¿y³a dwa wnioski do Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Poddzia³anie 9.1.1 Zmniejszenie nierównoci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt pod tytu³em Równym krokiem zak³ada uruchomienie innych form wychowania przedszkolnego w postaci zespo³ów przedszkolnych w Olecku i opiewa na
kwotê 633.736 z³. Drugi projekt po tytu³em Ka¿dy Ma³y Polaczek to Przedszkolaczek
na kwotê 701.684,50 z³ ma na celu uruchomienie form wychowania przedszkolnego w
postaci zespo³ów przedszkolnych na terenach wiejskich gminy Olecko.
Aktualnie powy¿sze projekty s¹ w trakcie oceny formalnej.
www.olecko.pl

Ziemia
Gigantów

Na uroczystoci zakoñczenia roku
szkolnego 2008/2009 uczennica Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Olecku Oliwia Karolina widerska z klasy II C otrzyma³a
podziêkowanie i ciekawe nagrody za

nalizacjê. Chcecie mieæ dobrze funkcjonuj¹c¹ oczyszczalnie cieków. Chcecie,
jak za parê lat skoñcz¹ siê fundusze unijne
lub mo¿liwoæ uzyskania dofinansowani,a zd¹¿yæ aby nie ponosiæ kosztów
modernizacji sami. W zwi¹zku z tym mylê,
¿e jest ta determinacja, ¿e jest mylenie
perspektywiczne. Jest mi bardzo mi³o, ¿e
mogê z pañstwem dzisiaj byæ i w imieniu ministra ochrony rodowiska podpisywaæ tê umowê. (...) Jest to czwarty
projekt w województwie i macie pañstwo
absolutne powody do dumy. Jestem
pañstwu ogromnie wdziêczna za dzia³ania na rzecz ochrony rodowiska. Bardzo serdecznie gratulujê, panie Burmistrzu, tych wszystkich osi¹gniêæ, gratulujê panu, ¿e ma pan takie dobre Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji i
takiego dobrego prezesa. (...)
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

uzyskanie trzeciego miejsca na etapie
regionalnym w X Edycji Konkursu Geologicznego Ziemia Gigantóworganizowanego przez Pañstwowy Instytut Geologiczny - Oddzia³ Geologii Morza w

Gdañsku.
Oliwia napisa³a
pracê: Jak wielkie
katastrofy przyrodnicze wp³ynê³y na
ewolucjê ¿ycia na
Ziemi.
Pani Anna Kunicka uzyska³a równie¿ nagrodê i podziêkowanie za opiekê nad uczennic¹.
Dodatkowo Olsztyñskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmiñsko-Mazurskim Orodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie przyzna³o nagrodê w
wysokoci 800 z³ uczniom liceum na dofinansowanie zajêæ terenowych. Pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na wyjazd
do Suwalskiego Parku Krajobrazowego
w celu poszerzenia wiedzy na temat przesz³oci geologicznej tego obszaru. Na
wycieczkê w przysz³ym roku szkolnym
pojad¹ najbardziej zainteresowani geografi¹ uczniowie z naszej szko³y.
Kole¿anka z klasy
Izabela Suliñska

#
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(V31903)

Opublikowana zosta³a lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach dzia³ania 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji
oraz zmniejszenie ró¿nic w jakoci us³ug edukacyjnych. Dofinansowanie otrzymaj¹ dwa wnioski z³o¿one w kwietniu przez
gminê Olecko, tj:
1) wniosek pod nazw¹ Skorzystaj z szansy na realizacjê
dodatkowych zajêæ dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu
nauk matematyczno-przyrodniczych na kwotê 136.493 z³; w
realizacji projektu wemie udzia³ 140 uczniów klas VI szkó³
podstawowych i III gimnazjalnych;
2) wniosek pod nazw¹ I TY mo¿esz zostaæ mistrzem na
organizacjê dodatkowych zajêæ z zakresu nauk matematyczno
 przyrodniczych na kwotê 151.527 z³. W realizacji projektu
wemie udzia³ 79 uczniów klas V szkó³ podstawowych i II
gimnazjalnych;
W obu projektach uczestniczyæ bêd¹ szko³y, które z egzaminów zewnêtrznych w 2008 r. uzyska³y redni¹ punktów poni¿ej redniej wojewódzkiej.
www.olecko.pl

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.

(L4604)

Wzorem lat ubieg³ych w Dniu Pracownika Socjalnego przyznawane bêd¹ nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej za wybitne, nowatorskie rozwi¹zania w zakresie
pomocy spo³ecznej. Nagrody Ministra przyznawane s¹ w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespo³owej dla zespo³u osób i jednostek organizacyjnych pomocy spo³ecznej, organizacji spo³ecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z
dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2008r. nr
115 poz. 728).
Z wnioskiem o nagrodê mog¹ wyst¹piæ w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy spo³ecznej, organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz
przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, kocio³ów, zwi¹zków
wyznaniowych dzia³aj¹cych w zakresie pomocy spo³ecznej.
Udokumentowane wnioski o przyznanie nagród indywidualnych i zespo³owych nale¿y sk³adaæ do Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego w terminie do dnia 31 lipca 2009r.
Przyk³adowy wzór wniosku do pobrania znajduje siê na
stronie internetowej BIP Warmiñsko-Mazurkiego Urzêdu Wojewódzkiego www.bip.uw.olsztyn.pl (w zak³adce: za³atwianie
spraw w urzêdzie/polityka spo³eczna.)
Halina E. Kasicka, www.powiat.olecko.pl

Przyznano dofinansowanie na realizacjê
dwóch wniosków z zakresu
wyrównywania szans edukacyjnych

(V30703)

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V28106)

Nagrody za nowatorskie rozwi¹zania
w zakresie pomocy spo³ecznej

$
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KOMUNIKAT

Nadesz³y d³ugo wyczekiwane
przez wszystkich wakacje: czas
relaksu, beztroskich zabaw oraz
obcowania z natur¹. Malownicze tereny naszego powiatu przyci¹gaj¹ na wypoczynek dzieci, m³odzie¿
i doros³ych z ca³ej Polski. Latem w nowych miejscach czêsto zapominamy o
¿yciu codziennym i swoim bezpieczeñstwie, dlatego Promocja Zdrowia i Owiata
Zdrowotna Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Olecku przypomina o niektórych zagro¿eniach:

Kleszcze

Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu to najczêstsze choroby przenoszone przez kleszcze na cz³owieka w Polsce. Najwiêcej przypadków zachorowañ
stwierdza siê w województwie podlaskim
oraz warmiñsko-mazurskim. Do chwili
obecnej nie wynaleziono szczepionki,
która chroni³aby przed zachorowaniem
na boreliozê, lecz mo¿na zaszczepiæ siê
przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
Mo¿emy równie¿ próbowaæ ograniczyæ
ryzyko kontaktu z kleszczami poprzez odpowiednie ubieranie siê na wycieczki na
³ono natury (d³ugie rêkawy, nogawki
najlepiej wpuszczone w buty, nakrycie
g³owy), czy stosowanie substancji odstraszaj¹cych, co niestety nie zawsze jest
skuteczne. Po powrocie z lasu zawsze

nale¿y dok³adnie ogl¹daæ swoje cia³o. Je¿eli kleszcz siê przyssa³, usun¹æ go pêset¹. NIE
SMAROWAÆ T£USZCZEM,
poniewa¿ dusz¹cy siê kleszcz
wydala do krwi ¿ywiciela krêtki
Borrelia.

Wcieklizna

Pamiêtajmy o tym, ¿eby nie bawiæ siê
ze zwierzêtami, których nie znamy, a dzikie
zwierzêta obserwujmy z daleka. Do zaka¿enia wcieklizn¹ dochodzi g³ównie w
wyniku pogryzienia przez chore zwierzê
lub poprzez przedostanie siê liny chorego zwierzêcia na skaleczenia i zadrapania skóry, na b³ony luzowe (np. jamy
ustnej, nosa), do spojówki oka.
W przypadku pogryzienia cz³owieka
przez chore lub podejrzane o wciekliznê zwierzê nale¿y:
· pozwoliæ, aby krew przez jaki czas
swobodnie wyp³ywa³a z rany,
· przemyæ ranê wod¹ z myd³em,
· zdezynfekowaæ ranê,
· na³o¿yæ opatrunek,
· zg³osiæ siê do lekarza.

Zatrucia pokarmowe

Lato sprzyja zaka¿eniom pokarmowym.
Zawsze (nie tylko w porze letniej) powinnimy pamiêtaæ o podstawowych zasadach higieny. O myciu r¹k po wyjciu
z ubikacji i przed przygotowywaniem posi³ków, a tak¿e o myciu owoców i warzyw przed spo¿yciem. Pamiêtajmy rów-

nie¿ o w³aciwym przechowywaniu ¿ywnoci (w odpowiedniej temperaturze).
Unikajmy jedzenia lodów i ciastek z nieznanych róde³ oraz od ulicznych sprzedawców. Chroñmy ¿ywnoæ przed owadami i gryzoniami, które mog¹ byæ nosicielami gronych chorób. Brak przestrzegania tych prostych zasad mo¿e prowadziæ do zara¿eñ paso¿ytniczych oraz salmonelli, czy czerwonki (choroby brudnych r¹k).

Zatrucia grzybami

Nie zbierajmy grzybów m³odych, u
których trudno dostrzec cechy charakterystyczne dla danego gatunku. Zbierajmy jedynie dobrze znane gatunki. W
razie w¹tpliwoci wyrzuæmy dany okaz.
Unikajmy podawania grzybów dzieciom,
osobom starszym i chorym. Zatrucia
objawiaj¹ siê m.in. bólami g³owy, brzucha, nudnociami i biegunk¹. Przy zatruciu muchomorem sromotnikowym wystêpuje faza pozornej poprawy zdrowia,
po której stan ulega gwa³townemu pogorszeniu. Znaczenie ma czas i w porê
wezwana pomoc lekarska. Przy wyst¹pieniu zatrucia zabierzmy pozosta³e resztki
grzybów, by okreliæ gatunek, który
spowodowa³ zatrucie.
Emilia Naruszewicz
 Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Rejs
Na pomys³ ciekawego rejsu wpad³ mieszkaniec Olecka,
¿eglarz, by³y komandor Oleckiego Klubu Wodnego. Na
pocz¹tku przygotowañ, to jest od oko³o 2 miesiêcy, remontowa³ rodek transportu i jego dom na czas rejsu 
star¹ omegê. Pracy powiêca³ po 12 godzin dziennie i
cel pierwszy zosta³ osi¹gniêty. Omegê zamieni³ w jacht
motorowy. Wnêtrze dostosowa³ do kilkutygodniowego
rejsu, wyposa¿aj¹c w kambuz (kuchenkê do przygotowywania posi³ków) i czêæ sypialn¹. Wnêtrze sprawia
bardzo przytulne wra¿enie.

Fot. Boles³aw S³omkowski

Choæ z zewn¹trz jacht nie jest zbyt subtelny w wygl¹dzie, wszystko zosta³o podporz¹dkowane praktycznej stronie rejsu.
Trasa jest bardzo ciekawa. Prowadzi od Gi¿ycka do Pisza,
dalej rzek¹ Pis¹, Narwi¹,Bugiem i Wis³¹ do Torunia, nastêpnie Kana³ Bydgoski, rzek¹ Wart¹, z Warty do Odry i do...
Szczecina.
Tym odwa¿nym wodniakiem jest Krystyn Gajewski, któremu ¿yczymy pomylnej aury, wielu wra¿eñ i bezpiecznego dotarcia
do celu, co ma mieæ miejsce oko³o 10 lipca br.
BOS

%

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 26 (598)
(V34901)

W dniu 30 czerwca br. roku zakoñczy siê realizacja projektu Oleckiej Fundacji Rozwoju Przedsiêbiorczoci pt.
Cztery warsztaty  cztery mo¿liwoci.
Realizacja projektu zosta³a dofinansowana
ze rodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 2007-2013 na
podstawie umowy nr UDA-POKL.06.03.0028-060/08-00 podpisanej z Wojewódzkim
Urzêdem Pracy w Olsztynie. Projekt realizowany by³ w partnerstwie z Gmin¹
wiêtajno. Za koordynacjê projektu i
warsztatów odpowiedzialne by³y Panie
Aneta Milczarek i Anna Chajewska 
osoby wspó³pracuj¹ce z Oleck¹ Fundacj¹ Rozwoju Przedsiêbiorczoci.
Celem projektu by³o zwiêkszenie pozarolniczych umiejêtnoci rolników domowników i innych osób zamieszkuj¹cych tereny wiejskie.
Uczestnikami projektu by³o 45 rolników, domowników podlegaj¹cych ubezpieczeniu KRUS.
Realizacja projektu obejmowa³a realizacjê:
KURSU PRODUCENTÓW SERA,
który odby³ siê w dniach 20-22 lutego
2009 roku w miejscowoci Potopy 3, gmina
Rutka Tartak. Uczestniczy³o w nim 12

osób, które uczy³y siê sposobów produkcji sera ¿ó³tego i jogurtu wed³ug receptury rodzinnej Pani Marii Micielica.
Ponadto uczestnicy kursu odbyli wizytê studyjn¹ w gospodarstwie Pana Boles³awa Racis w miejscowoci Jasionowo 7, gmina Rutka Tartak. Podczas wizyty studyjnej uczestnicy obejrzeli wêdzarniê wykonan¹ przez Pana Boles³awa oraz poznali zasady produkcji serów bia³ych zio³owych i wêdzonych.
Kolejnym przedsiêwziêciem zorganizowanym w ramach projektu by³o 32
godzinne SZKOLENIE AGROTURYSTYCZNE w Maj¹tku Gi¿e Pañstwa
Anny i Lecha Marczak, które przeprowadzi³a Pani Teresa Zaworska  Inspektor
Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej.
Szkolenie odby³o siê w dniach 20-22 marca
br., wziê³o w nim udzia³ 20 osób. Ponadto zorganizowano wizytê studyjn¹ do
dwóch gospodarstw agroturystycznych,
której przewodnikiem by³a Zofia Chmielewska. W okresie przedwi¹tecznym w
dniach 1-7 kwietnia br. w ramach 40
GODZINNYCH WARSZTATÓW PAMI¥TKARSKICH, grupa 10 uczestników,
pod okiem trenerek Pani Marianny Or³owskiej i Pani Zofii Nowikowskiej uczy³a
siê robienia pami¹tek, stroików, zwi¹za-

nych ze wiêtami Wielkanocnymi. Ostatnim
przedsiêwziêciem w ramach realizacji projektu by³a organizacja i przeprowadzenie 80 godzinnych WARSZTATÓW
BRUKARSKO-KAMIENIARSKICH. W
realizacji przedsiêwziêcia uczestniczy³
partner projektu Gmina wiêtajno. Z tego
miejsca serdecznie dziêkujemy Pani Janinie Trus  Wójt Gminy wiêtajno za
wsparcie warsztatów oraz przygotowanie zaplecza. W warsztatach wziê³o udzia³
14 uczestników, którzy uczyli siê technik brukarstwa i kamieniarstwa. Efektem
przeprowadzonych warsztatów jest wybrukowanie czêci podjazdu przed Urzêdem Gminy wiêtajno oraz wybudowanie przepiêknego kwietnika z kamienia
ciêtego. Warsztaty przeprowadzili Pan Franciszek Osiecki  modu³ teoretyczny oraz
Pan Andrzej M³ynarczyk  modu³ praktyczny. Realizacjê projektu zwieñczy³a konferencja w dniu 29 czerwca br. w Maj¹tku Gi¿e u Pañstwa Marczak, podczas
której uczestnicy otrzymali certyfikaty
ukoñczenia szkolenia i warsztatów. Wszystkim serdecznie Gratulujemy.
Zarz¹d Oleckiej Fundacji Rozwoju
Przedsiêbiorczoci pragnie podziêkowaæ
wszystkim osobom zaanga¿owanym w
realizacjê niniejszego projektu.

Zjazd czterdziestolatków  absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Olecku.

Platforma wspó³pracy  EGO SA

Czterdzieci lat minê³o...
 pod takim tytu³em odby³o siê pod koniec czerwca br. spotkanie absolwentów
LO w Olecku, którzy w roku 1969 otrzymali z r¹k dyrektora (.P. Jana Gasto³ka)
wiadectwa maturalne.
Do Olecka zjecha³o 43 uczestników
tych historycznych wydarzeñ. Zjechali
z ró¿nych zak¹tków naszego kraju. Troje uczestników przylecia³o ze Stanów Zjednoczonych. Taka sama liczba przyby³a
ze Szwecji... Wród przyby³ych wielu pe³ni
bardzo znacz¹ce funkcje zawodowe i spo³eczne.
To szczególne spotkanie odby³o siê
w przeuroczym zak¹tku naszego miasta
 Dworku Mazurskim. Organizatorzy tego
niezapomnianego spotkania zadbali o najdrobniejsze szczegó³y w przebogatym scenariuszu, który wzruszy³ do ³ez wszystkich uczestników spotkania (najbardziej

wzruszone by³y oczywicie panie). Wielu
uczestników nie widzia³o siê od... 40 lat.
Przy muzyce z lat m³odoci: Czerwonych Gitar, Czes³awa Niemena, Brekautów, The Beatles czterdziestolatkowie bawili siê do bia³ego rana, wykazuj¹c przy tym znakomit¹ formê fizyczn¹.
Nie wszyscy zd¹¿yli nagadaæ siê
ze sob¹ do syta. Noc by³a jednak zbyt
krótka  nastêpnego dnia spotkali siê
ponownie Na Skarpie  w orodku
po³o¿onym nad jeziorem, po czym ruszyli
na spacer podziwiaj¹c walory swojego
niezapomnianego, ukochanego miasta 
Olecka.
Obiecali, ¿e nie spotkali siê po raz
ostatni, ¿e cykliczne spotkania, trwaj¹ce ju¿ od dwudziestu lat bêd¹ nadal
kontynuowane.
WOJ

Gmina Olecko wspólnie z Gmin¹ i
Miastem E³k, Gmin¹ Go³dap, Gmin¹ i
Miastem Augustów oraz Miastem Suwa³ki przygotowuje wniosek pod nazw¹
Platforma wspó³pracy  EGO SA, który z³o¿y do Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej. Projekt ma na celu
promocjê gmin i miast. Wartoæ zadania
ustalono na kwotê 3 mln z³. Ze rodków
Unii Europejskiej planuje siê pozyskaæ
2,7 mln z³. Wk³ad w³asny miast i gmin
wynosi po 60 tys. z³.
Projekt ma doprowadziæ do utworzenia i wzmocnienia sta³ych struktur i mechanizmów wspó³pracy. Realizacja dzia³añ projektowych wp³ynie na wzrost znaczenia turystyki w regionie wspó³pracy.
Projekt stworzy mo¿liwoæ budowy silnej marki turystycznej Polski Pó³nocno
 Wschodniej, która uwzglêdnia walory
i zasoby turystyczne oraz rozwój turystyczny produktów.
www.olecko.pl

&
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Projekt Przedsiêbiorczoæ to cecha ludzi z pasj¹ wspó³finansowany jest przez
Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dzia³anie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiêbiorczoci i samozatrudnienia.
Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzêdem
Pracy w Olsztynie nr UDA/POKL.06.02.00-28-018/09-00.

PPHU Zofia Chmielewska
og³asza nabór uczestników do udzia³u w projekcie

PRZEDSIÊBIORCZOÆ TO CECHA LUDZI Z PASJ¥
Projekt skierowany jest do osób, które chc¹ rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, z wy³¹czeniem osób, które prowadz¹ lub posiada³y zarejestrowan¹ dzia³alnoæ w okresie co najmniej 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych przyst¹pienie do projektu.
Uczestnikami projektu mog¹ byæ mieszkañcy powiatów oleckiego i go³dapskiego, w tym:
- osoby bezrobotne (w tym d³ugotrwale)  osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzêdzie Pracy, osoby pozostaj¹ce w
rejestrze powiatowego urzêdu pracy ³¹cznie przez okres ponad 12 miesiêcy w okresie ostatnich 2 lat,
- osoby nieaktywne zawodowo  osoby pozostaj¹ce bez zatrudnienia, które jednoczenie nie zaliczaj¹ siê do kategorii
bezrobotni,
- osoby pracuj¹ce w mikroprzedsiêbiorstwach lub ma³ych przedsiêbiorstwach,
Priorytetowo bêd¹ traktowane:
- osoby w wieku 18-24 lata,
- osoby po 45 roku ¿ycia,
- niepe³nosprawni  osoby niepe³nosprawne, o których mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776, z poz. zm.), w szczególnoci osoby z
trwa³¹ lub okresow¹ niezdolnoci¹ do wype³niania ról spo³ecznych z powodu sta³ego lub d³ugotrwa³ego naruszenia sprawnoci organizmu, w szczególnoci powoduj¹c¹ niezdolnoæ do pracy.
W ramach realizacji projektu oferujemy mo¿liwoæ:
- uzyskania wiedzy z zakresu rozpoczêcia i prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
- skorzystania z doradztwa indywidualnego i grupowego,
- ubiegania siê o jednorazow¹ dotacjê inwestycyjn¹,
- ubiegania siê o wsparcie pomostowe w podstawowym i przed³u¿onym zakresie.
Informujemy, i¿ nabór uczestników do projektu prowadzony bêdzie w okresie od 1 do 20 lipca 2009 roku. Osoby zainteresowane mog¹ zg³aszaæ siê do biura projektu oraz punktów informacyjno-rekrutacyjnych w celu z³o¿enia formularzy zg³oszeniowych, które bêd¹ do pobrania na stronie internetowej www.zchmielewska.olecko.pl.
Punkty informacyjno-rekrutacyjne bêd¹ czynne od 1 lipca br. w godzinach 10.00-12.00
Olecko  ul. Wojska Polskiego 5 (II piêtro), tel. 087 520 18 22
Kowale Oleckie  Gminny Orodek Kultury, ul. Kociuszki 46,
Go³dap  Centrum Promocji Regionu Go³dap, Pl. Zwyciêstwa 16, tel. 087 615 20 90
Dodatkowych informacji udzielaj¹:
Koordynator rozliczeñ - Aneta Milczarek +693 788 977
Asystent projektu - Anna Chajewska +504 964 236 (po godz. 16.00)
Zapraszamy do udzia³u w projekcie.

'
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Romualda Mucha-Marciniak

Ruskiej nie wspomnê.
Na limerykowej trzeciej fali unosz¹ siê
sztandarowe imprezy Mazurskiego Lata:
Przystanek Olecko, Sielawa Blues w Starych Jab³onkach i inne. Jest tu i strusia ferma w Rzecku, i mosty w Stañczykach, i wycigi
zimowych morsów z Krutyñskiego Piecka do Ukty, i Szko³a Podstawowa Burka Bezdomnego w
Kunkach, i talibskie Klewki. S¹
autentyczne ryby w jeziorach, drzewa
na swoim miejscu i Park Zmys³ów
w Jerzwa³dzie, i konkurs krzyku w
Go³dapi, hipodromy, stadniny, wyspy, pó³wyspy, zalewy, górki, pagórki, Zegus II  wódz Galindów z
Iznoty, d³uuug¹ ³odzi¹ Wikingów
przemierzaj¹cy Be³dany, i baron Big
Brather von Florek na traktorze w
folwarku Warka³y
Mimo szeædziesi¹tki i czterdziestolecia debiutu autor Przesuwalnika limerykuje od A do ¯ a¿ mi³o
pod opiekuñczymi skrzyd³ami Muz
Domowego Bia³olasu  ¿ony Danuty i córki Julii  miêdzy Hañcz¹
a Wiejsk¹.
A¿eby nam i turystom z Bosk¹
i olsztyñsk¹ pomoc¹ dobrze siê
Autor Przesuwalnika z osobist¹ dedyka- jedzi³o w te wakacje przynajmniej
cj¹ Pokraka Andrzeja Dudziñskiego, otrzy- do E³ku i Suwa³k  choæby przez
Szynowo  proponujê lekturê
man¹ z okazji Jubileuszu Tygodnika Powszechlimeryków
Klejmonta zacz¹æ od
nego AD 2009
Wac³aw Klejmont
takiego:
walczanina rodem z Augustowa  Wies³a*
wa Osewskiego, który ju¿ wczeniej oprawia³ Wac³awowi Klejmontowi Wsuwalia- Jecha³ goæ do SZYNOWA drezyn¹,
dê i Zasuwalnik. Na ok³adce trzeciej fali a po drodze tory kto mu zwin¹³.
limeryków Klejmonta inicja³ami W.D.J.K. Bez napêdu i popêdu zatem
Osewski uwieczni³ domowy Bia³olas au- w garniturze pod much¹, acz z krawatem,
tora. Na frontispisie miniaturka O sym- medytuje nad skutków przyczyn¹.
bolicznie ³¹czy (O)lecko z (O)lsztynem naA dalej  jak leci! I do ksiêgarni p. Zofii
dziej¹ na trwa³¹ wiê chocia¿by po³¹czeñ
kolejowych. A niechaj olecczanie nie tr¹c¹ Siemaszko, nim trzecia fala pierwszego
nadziei i do Olsztyna wioz¹ promocji kaga- wydania rozp³ynie siê wród czytelników:
*
niec. A promocja to osobliwa, bo w groteZegus II  wódz Galindów z IZNOTY
skê oprawiona.
To, co Klejmont wyczynia w limerykach przez BE£DANY dryfowa³ do Wspólnoty,
z kilkudziesiêcioletni¹ wpraw¹ w uprawia- otrzymawszy z NATO w ramach sponsoniu tego gatunku, przechodzi ludzkie pojê- ringu
cie. Nie doæ, ¿e konfabuluje osobliwe ety- u¿ywan¹ d³uuugo ³ód Wikingów,
mologie nazw wsi, miasteczek, miast, rzek i ale sprawn¹ jak radzieckie wodoloty.
*
jezior (jeszcze nie tysi¹ca, ale to limeryki
pierwsze z trzeciej fali), to nie szczêdzi G³odny wra¿eñ turysta w G£ODOWIE
aluzji i bezinteresownego reklamowania war- ucztê mia³ jak Lotofagowie.
miñsko-mazurskich chlebodawców: Zak³a- Przed nim sandacz w kaparach, poza tem
dów Produkcyjnych Prawda, Paldi Ra- umajony nasturcji kwiatem.
inera Wolfa, Stoczni Delphia Yacht`s, Te- Ta potêga smaku spêdza sen z powiek!
*
renów Aktywnoci Gospodarczej, Saltrepu z Lipowa; gospodarstw agroturystycz- A w GRONOWIE na dzia³kach cisza
nych, pensjonatów i specja³ów tam serwo- Kalafiorem z pietruszki zwisa.
wanych, np. sandacza w kaparach i z na- Kto chcia³ wydrzeæ siê, poszed³ do lasu
sturcjowym przybraniem  podawanego w celebrowaæ decybele ha³asu,
G³odowie, ¿e o cocktailu Mo³otowa Pod lub w GO£DAPI do krzyku siê zapisa³.
*
Trzema Topolami przy starogermañskim trakcie z Polskiej Wsi ko³o Mr¹gowa do Wsi W KISIELICACH dzieñ powszedni czy niePiêknie wpisuje siê w otwarcie tegorocznego sezonu turystycznego Przesuwalnik
warmiñsko-mazurski wydany u progu lata
przez go³dapskie wydawnictwo Z bliska
sokólskiego go³dapianina Miros³awa S³apika w ciekawej koncepcji graficznej su-

dziela,
nieprzemiennie czytaj¹ Kisiela.
Przez ów zapa³ powszechny
tu Tygodnik Powszechny
od Trybuny czelna czeluæ oddziela.
*
Z KRUTYÑSKIEGO PIECKA do UKTY
od przerêbla do przerêbla niczym Czukty
alboli te¿ inne Eskimosy,
wystawiaj¹c nad lód krane nosy,
polskie morsy tn¹ crawlem aquadukty.
*
Dzieci w KUNKACH polubi³y sw¹ budê,
Odk¹d Burek Bezdomny jakim cudem
na szyld Szko³y Podstawowej trafi³.
A psim swêdem wêchowej geografii
ci¹gnie za nim krótki jamnik, d³ugi szpic i
kundlopudel ...
*
Odarpi syn Egigwy i Genowefa Pigwa
rozbili nad MAMRAMI pa³atkê tipo wigwam
i mieli w tym namiocie
trzy razy po sto pociech.
O Wergili! Twoje dzieci to enigma!
*
Raz ³o wyp³oszony z P£ONICY
doæ markotny pêta³ siê po okolicy,
od jeleni ¿ebrz¹c co ³aska
na pó³bilet do przystanku Alaska,
choæ na ca³e OLECKO móg³ liczyæ.
*
Barwnym szlaczkiem z OLSZTYNA do
OLSZTYNKA
wêdrowa³a z plecaczkiem dziewczynka.
Dopytywa³ j¹ po drodze ktosik,
czemu babka koszyka nie nosi.
- O mój wilczku, wielka z ciebie winka!
*
Hodowali Fred z Wilm¹ w PIECZARKACH
podboczniaki w doniczkach i czarkach
na zgrzybia³ej grzybni w jamie ciemnej
grzybki lekko hallo  cyno  genne,
gdy ju¿ z makiem przebra³a siê miarka.
*
Kurdesz nad kurdeszami furda,
wobec rytmu jakim ¿yje PURDA.
Bard hip hopu tudzie¿ discopolak
ani myl¹ ustêpowaæ pola
technolowi, który z kabla siê urwa³.
*
Sta z RZECKA Ta, ta! na strusia wo³a³,
gdy ten znosi³ jaja wielkie jak stodo³a
i w piach chowa³ w klujniku za obor¹,
nim siê  kurna!  chêtni do nich dobior¹,
by mieæ omlet na kszta³t poselskiego ko³a.
*
Pruski Niemiec ze STAÑCZYK nie chcia³
Wandzi,
choæ z dwóch mostów rzuca³a siê na bungee,
nie przez to  ¿e siê rzuca³a,
ale po rzucaniu wraca³a.
Zamiast bobu zada³ jej wiêc gandji.
Wybra³a i opisa³a
Romualda Mucha-Marciniak
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Ma³a Akademia P³ywania
- podsumowanie I etapu projektu

17 czerwca br. na basenie w hotelu Colosseum w Olecku
odby³o siê zakoñczenie pierwszej czêci programu Ma³a Akademia
P³ywania. Program realizowany by³ od marca do czerwca br.
W zajêciach z nauki p³ywania uczestniczy³o ok. 120 uczniów
z klas I-III ze Szko³y Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, Szko³y Podstawowej nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku, Szko³y Podstawowej im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w G¹skach, Szko³y Podstawowej w Judzikach oraz w Babkach Oleckich.

Fot. Archiwum UM w Olecku

Æwiczenia odbywa³y siê w ka¿d¹ sobotê od godz. 10.00
do 15.00. Dzieci podzielono na 8 grup, przy czym ka¿da z nich
æwiczy³a przez godzinê.
Ostatnie, podsumowuj¹ce zajêcia by³y wyj¹tkowe, bo trwa³y
120 minut. Podczas uroczystego zakoñczenia odby³ siê pokaz
ratownictwa wodnego oraz medycznego. To by³ doskona³y
moment by przed
sezonem letnim poznaæ zasady zachowania siê nad
wod¹ i w wodzie
oraz udzielania
pierwszej pomocy.

Dodatkowo prowadz¹cy zaprezentowali sprzêt ratowniczy.
Po pokazie uczniowie mieli ostatni¹ okazjê na wspóln¹ zabawê w wodzie. Rozstanie os³odzi³ poczêstunek  lody i s³odycze.
Ju¿ od wrzenia kolejna grupa 120 uczniów wemie udzia³
w drugiej czêci programu.
Warto przypomnieæ, ¿e program Ma³a Akademia P³ywania realizowany jest dziêki dotacji z Ministerstwa Sportu i
Turystyki w wysokoci 20 000 z³.
Tekst i fot. Alicja Mieszuk, www.olecko.pl
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Uroczysta XXVII Sesja
Rady Powiatu
Za tê owocn¹ wspó³pracê i pomoc w realizacji zadañ w
dziesiêcioleciu samorz¹du powiatowego sk³adam w imieniu Zarz¹du
Powiatu serdeczne podziêkowania wszystkim radnym powiatowym i gminnym, burmistrzowi, wójtom gmin oraz wszystkim
naczelnikom i pracownikom starostwa oraz dyrektorom wszystkich
jednostek powiatowych.

Mieszkañcom powiatu oleckiego serdecznie dziêkujê za wyrozumia³oæ oraz wsparcie duchowe i moralne. Dziêkujê bardzo organizacjom pozarz¹dowym, przedsiêbiorcom z powiatu
oleckiego oraz s¹siednim samorz¹dom E³ku i Go³dapi, P.P.
Marsza³kom, P.P. Wojewodom województwa warmiñsko-mazurskiego, cz³onkom Zarz¹du i Rady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
dziêkujê za szczególnie owocn¹ wspó³pracê w tym tak wa¿-

nym i czêsto nie³atwym dla powiatu oleckiego okresie. Osobne i specjalne podziêkowania kierujê do Pana Edwarda Adamczyka  Sekretarza Powiatu jednoczenie Wiceprzewodnicz¹cego Sejmiku Warmiñsko-Mazurskiego  za Jego pomoc w
pozyskiwaniu dodatkowych funduszy, doradztwa w wielu dziedzinach i pomoc w realizacji planów rozwoju powiatu oleckiego w latach 2003-2009.
S³owa podziêkowania i uznania kierujê równie¿ do przedstawicieli miejscowego duchowieñstwa za s³owa otuchy. Dziêkujê
komendantom: Policji i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, powiatowym inspektorom nadzoru sanitarnego, weterynaryjnego i
budowlanego za utrzymanie dobrego stanu bezpieczeñstwa
w powiecie oleckim w okresie tych 10 lat.
Dziêkujê równie¿ za s³owa konstruktywnej krytyki, które
zawsze Zarz¹d Powiatu bra³ pod uwagê w swojej dzia³alnoci.
Wicestarosta powiatu Maria Wanda Dzienisiewicz przedstawi³a multimedialn¹ prezentacjê najwa¿niejszych wydarzeñ
z dziesiêcioletniej historii powiatu. Wyst¹pi³ równie¿ starosta
powiatu Go³dapskiego, by³y wicestarosta olecki Jaros³aw Podziewski. G³os zabra³ równie¿ by³y starosta olecki Alojzy Jurczak.
Podczas obrad wyró¿niono okolicznociowymi dyplomami oleckich przedsiêbiorców, dzia³aczy organizacji pozarz¹dowych. Byli wród nich: Piotr i Wojciech Kot  w³aciciele
stoczni Delpha Yachts s.j., Roman Prawda  w³aciciel zak³adów Prawda oraz Zdzis³aw Bereniewicz  popularyzator
dziejów Olecka. Pra³at Edumud £agód otrzyma³ równie¿ dyplom za pomoc duszpastersk¹.
Okolicznociowe dyplomy wrêczone zosta³y równie¿ by³ym i obecnym radnym powiatowym oraz pracownikom Starostwa. Minut¹ ciszy uczczono zmar³ych samorz¹dowców.
Po zamkniêciu obrad Starosta Stanis³aw L. Ramotowski
zaprosi³ zebranych goci na uroczysty obiad.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

Fot. Józef Kunicki
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NASZE FILMY NA FESTIWALU KAFLA 2009!
KAFLA to konkurs amatorskich filmów krótkometra¿owych. Jej g³ównym
celem jest promowanie niezale¿nej twórczoci filmowej, mo¿liwoæ zaprezentowania w³asnego filmu szerszej publicznoci oraz ocenienie go przez profesjonalistów.
Jednak KAFLA to nie tylko konkurs!
To wiêto filmu. Podczas festiwalu mo¿na
by³o porozmawiaæ z ludmi, którzy pracuj¹ w wiecie filmu.

1. Alter Ego re¿. Adrian Mieloch
2. Tabula Rasa re¿. Damian Wilke - www.youtube.com/watch?v=aF2Z51OXZYU&feature=channel_page
3. Opiekuj siê mierci¹ re¿. Roksana ¯uber - www.youtube.com/watch?v=3Ag88800RPI
Projekcja filmów mia³a miejsce w dniu 9 czerwca 2009 roku w Warszawie. Uczniowskie dzie³a oceniane by³y przez jury w sk³adzie: Ilona £epkowska, Antoni Pawlicki, Zbigniew Ho³dys, Artur Wyrzykowski.
Wszystkim twórcom gratulujemy sukcesów i mamy nadziejê, ¿e to
wyró¿nienie zmotywuje ich do dalszej wytrwa³ej pracy na cie¿ce zg³êbiania tajemnic kina.
Kierownik Projektu Mariusz Piotr Bartnicki

Mo¿na by³o zobaczyæ filmy nagrodzone na innych festiwalach oraz wykonane przez uczniów szkó³ filmowych.
Festiwal odby³ siê w dniach 9-10
czerwca 2009 w XIV Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Stanis³awa Staszica w Warszawie. W tym roku równie¿ uczniowie
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku, którzy w ramach projektu Open Your Eyes And
See  Debating Film Club stworzyli w³asne etiudy, wziêli w nim udzia³.
Sporód nades³anych na konkurs
kilkudziesiêciu filmów do fina³u zosta³o
zakwalifikowanych 14 filmów, w tym 3
naszych uczniów. By³y to nastêpuj¹ce
produkcje uczestników projektu:

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

Projekt OPEN YOUR EYES AND SEE - DEBATING FILM CLUB wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Poddzia³ania 9.1.2 programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
(V26801)

!
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(49b)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Szanghaj  Suzhou, Chiny, 16.08.2007 r.
Jedwab, piêkne kobiety i Wielki Kana³
Uda³o siê nam z Tomkiem zobaczyæ namiastkê tych ogrodów. Bylimy w Parku Wschodnim (wstêp 10 juanów).
Zak³adanie ogrodów w Suzhou siêga Okresu Wiosen i
Jesieni (770-476 r. p.n.e.), kiedy to król pañstwa Wu kaza³
zbudowaæ tutaj królewski ogród. Budowa ogrodów rozwinê³a
siê w czasach kolejnych dynastii, a zw³aszcza w czasach dynastii Ming (1368-1644) i Qing (1644-1911), kiedy to Suzhou
by³o handlowym i kulturalnym centrum kraju.

wspó³graj¹cych z otaczaj¹c¹ przyrod¹ pawilonów, a tak¿e wiele
ozdobnych murków z oknami, przez które mo¿na ogl¹daæ zmieniaj¹ce siê krajobrazy z ró¿nej perspektywy.
Po przejciu 3 km od dworca trafilimy na jedn¹ z nitek
Wielkiego Kana³u  Da Yunhe. Jest to najd³u¿szy kana³ na
wiecie. Niegdy wi³ siê na d³ugoci prawie 1800 kilometrów
z Pekinu do Hangzhou, daj¹c wiadectwo niezwyk³emu potencja³owi chiñskiej myli technicznej. Obecnie mo¿e po³owa
tej d³ugoci wykorzystywana jest sezonowo do ¿eglugi. Partia utrzymuje, ¿e od wyzwolenia, dziêki pog³êbianiu dna rzeki,
uzyskano 1100 ¿eglownych kilometrów. Jednak g³êbokoæ kana³u
siêga najwy¿ej 3 m, a jego szerokoæ potrafi zmniejszaæ siê do
nieca³ych 9 m. Jeli wemie siê to wszystko pod uwagê i jeszcze uwzglêdni fakt, ¿e w kilku miejscach brzegi kana³u ³¹cz¹
stare kamienne mosty, mo¿na dojæ do wniosku, ¿e mog¹ têdy
p³ywaæ tylko stosunkowo niewielkie statki o p³askich dnach.
Budowa Wielkiego Kana³u trwa³a wiele wieków. Pierwsze
85 kilometrów ukoñczono w 495 r. p.n.e., lecz nadludzkie dzie³o po³¹czenia Huang He (Rzeka ¯ó³ta) i Chang Jiang (Jangcy)
rozpoczêto w czasach dynastii Sui w latach 605-609. Powrócono do tego projektu w czasach dynastii Yuan (1271-1368).
Kana³ pozwala³ rz¹dz¹cym czerpaæ zyski z bogactw dorzecza
Jangcy i transportowaæ towary z po³udnia na pó³noc.

Najwy¿szy mostek w Suzhou na Wielkim Kanale
Ogród Umiarkowanej Polityki, nale¿¹cy niegdy do Wang
Xianchen, urzêdnika cesarskiego z czasów dynastii Ming, jest
typowym du¿ym klasycznym ogrodem. W jego centrum znajduje siê zbiornik wodny z licznymi wysepkami i pawilonami.
Wysepki s¹ po³¹czone mostami i krêtymi zdobionymi korytarzami. Z pawilonów rozci¹ga siê widok przypominaj¹cy piêkn¹ akwarelê.

Sklep z porcelan¹

Wielki Kana³
Ogród Przebywania to dekoracyjny ogród pe³en pagórków, strumyków i sadzawek. Jest w nim du¿o harmonijnie

W niektórych czêciach kana³ od wieków ulega zamulaniu. Fragment kana³u nad rzek¹ Jangcy (Hangzhou, Suzhou,
Wuxi, Changzhou, Zhejiang) to sieæ kana³ów, rzek i jezior.
Widzielimy dwie pagody, jednak nie planowalimy ich
dok³adnie zwiedzaæ. Nie by³o te¿ ju¿ czasu, ¿eby wracaæ pieszo z powrotem na dworzec kolejowy, wiêc stanêlimy przy
jezdni i zatrzymywalimy taksówki. Machalimy kilka razy, ale
dopiero po d³u¿szym oczekiwaniu jaki taksówkarz siê zlitowa³. Za 13 juanów dojechalimy na dworzec, sk¹d ju¿ spokojnie do Szanghaju.
Suzhou zapamiêtam jako miasto jedwabiu, piêknych kobiet i Wielkiego Kana³u.

C.d.n.

"
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AUTO-MOTO

Agencja Kredytowa KORZYCIK

V33702

Krupin 14A

tel. 0-503 804 741; 0 512 217 654
11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
Tel. (087) 520-14-98

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi 80, B4, 1992, 2,0B + gaz, tel. 0-503-804-741
V25728
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K7210
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V30514
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V33712
* czêci u¿ywane, tel. 0-503-804-741, 0-512-217-654
V25718
* Hunday Accent, 1998, 1,3B, klima., 2xair bac, ABS, centralny, elektryk., alufelgi, 7000 z³otych, tel. 0-502-607-426 V23819
* Opel Vectra, 2,5V6, automat, 1993, tel. 0-697-295-200 V25718
* VW T4, 2,5B, 1992, tel. 0-508-097-660
V28426

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* agroturystyka, wiêta na wsi, weekendy, pokoje, tel. 0-502710-196, www.zchmielewska.olecko.pl
V30814
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V27107
* Biuro turystyczne Sambia, wycieczki na Litwê 4 x tygodniowo, 0-87-520-16-44, infolinia 0-783-738-138
V34301
www.cooltura.xwp.pl
0-604-058-648
K8807

Club CoolTura

* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59

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. 1000-0 00, pt-so  od 1000 do 200

(V24108)

V34601

(V25808)

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

L5003

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

* Us³ugi turystyczne, kraj, zagranica, tel. 0-609-181-316 V26707

US£UGI
* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V32203

V1726

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L5701
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V23809
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L4903
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07. V2525

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

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

(V28206)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

tel. (087) 520-01-89
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863

* Atrakcyjne SUKNIE LUBNE od projektantki, NISKIE CENY,
tel. 0-889-155-722; www.butik-alicja.chmielu.info V32403
(V31703)

SERWIS OGUMIENIA

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

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

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

V33402

* HIT-TECH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V30414
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V23909
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V32902
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L5302
* HUSQUARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek, tel.
(087) 520-02-12.
V23709
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

K10704

* Inspektor p.po¿ podejmie wspó³pracê z firmami, tel. 0-609788-594
V23019
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V33502
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V30604
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L4703
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

(V32103)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V25708)

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

(V28506)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V30504

ul. Kolejowa 31

T anie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

(V22410)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K7110

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V31803
* MEBLE, DRZWI, OKNA. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564; 0-728-208-754.
V34201
* MEBLE  salon, Jan Bagieñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
K7410
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17

V30804

* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej przedsiêbiorców i firm, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V31204
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91

V27916

US£UGI
OKULISTA

#
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KUPIÊ
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

Ka¿da sobota od 10 do 15
Rejestracja: 0-501-267-347

00

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

(V34401)

00

K8008

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V26507
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V27806)

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
V28326
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V29825

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K724)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V22510
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V34511
* sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 0-513-035-033
V29905
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L4204
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00, 0-87-520-18-18 K7320
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K10117
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L5102

(V28406)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ
Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

Firma rekomendowana przez Polsk¹ Izbê
Przedsiêbiorców Bran¿y Pogrzebowej (PIPBP)

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

WYWÓZ MIECI
(K7709)

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V24119
* przyjmê ucznia do masarni, tel. 0-901-407-184
K11402
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V28516
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L4304
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V24129
* zatrudniê kierowcê na samochód ciê¿arowy, tel. 0-608-335960
K9306
* zatrudniê sprzedawcê, który posiada znajomoæ produktów
ekologicznych, sklep SAM, tel. 0-664-003-765
K11502
SPRZEDAM
* dawna szko³a, Markowskie, WGN Nieruchomoci, tel.
0-510-189-301
V35001
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V29815
* dwa du¿e gara¿e, ul. Kamienna, przy Lewiatanie, nadaj¹ce
siê na dzia³alnoæ, tel. 0-602-354-963
V33102
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 0-692-141-426
V32113
* dzia³kê na Ruczaju z murowan¹ altan¹, ogrodzon¹ odsprzedam, tel. 0-502-264-901
V7022
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V34521
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 0-502-088-402
K12102
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V35011
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-510-189301
V35021
* dzia³ki, Sedranki, tel. 0-500-025-403
K12001
* gara¿ blaszak, aleje Lipowe, bezporedni wyjazd na ulicê,
tel. 0-506-675-603
L5602
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.
(V30404)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L5202
* mieszkania: Olecko, Kolejowa, Armii Krajowej, wiêtajno,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V35031
* mieszkanie 54 m.kw., urz¹dzone, aleja Zwyciêstwa, tel.
0-509-909-945
L4803
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 0-509-088-949
V28416
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V30824
* mieszkanie, Siejnik, parter, 48,31 m.kw., tel. 0-668-354-242
K10504

(V24009)

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

V27936

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364
INNE

* w dniu ostatnich wyborów zginê³a czarna kwadratowa ok³adka
z nadrukiem Polityka, w której znajdowa³y siê karty dokumentów na nazwisko Wac³aw Klejmont. Uczciwego znalazcê
proszê o zwrot za wynagrodzeniem 10% mojej emerytury. Tel.
(087) 520 00 83.
L5801
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609720-913 po 18.00
L4404

* nawigacjê z mapami Polski i Europy w palmtopie Acer, tel.
0-87-523-45-67, 0-600-237-328
K11901
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V27926
* opony letnie 13 cale, 14 cali, tel. 0-87-523-45-67
K11801
* porcelana markowa, tanio, meble, sklep TOCADA, ul. Kopernika 10
V28316
* pustaki z rozbiórki, tel. 0-87-523-43-36, tel. 0-665-354-100
K10903

* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 0-506-675-603 L5502
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V27816
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K824
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V31913
WYNAJEM
* du¿y, ³adny pokój, Sembrzyckiego 29, tel. 0-87-520-21-14
* lokal 60 m.kw., I piêtro, centrum, tel. 0-885-441-703

K10803
K11302

C.d. WYNAJEM na str. 16.

$
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WYNAJEM
* ma³e mieszkanie w centrum do wynajêcia, tel. 0-87-523-4567, 0-508-945-252
K11701
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-609-738-204
K12201
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-880-627-740
K11602
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 0-604-557-693
V28116
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V34531
* poszukujê gara¿u, centrum, tel. 0-793-742-968
V31923
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-505036-183
L4504

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

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

L

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

(V29705)

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

29

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

(K7908)

(V32303)

MEDYCYNA ALTERNATYWNA

Najstarszy lek s³owiañski

Czarne jagody plemiona s³owiañskie zbiera³y
ju¿ od najdawniejszych czasów. Smaczne owoce
zjadano wie¿e. Powszechnie równie¿ je suszono,
by w jesieni, zim¹ i wiosn¹ s³u¿y³y jako lek w
przypadkach ró¿nych dolegliwoci ¿o³¹dkowych.
Najprostsza kuracja polega³a na powolnym ¿uciu wysuszonych jagódek. rodek skuteczny okazywa³ siê równie¿
przy ró¿norakich rozwolnieniach, czyli biegunkach. W XIX
wieku nieomal w ka¿dej domowej apteczce znajdowa³a siê
spora porcja suszonych jagód zwanych równie¿ borówk¹
czernic¹, czernic¹, jagod¹, jagodzin¹, borowin¹.

Zachowaj umiar w opalaniu

Najgroniejsz¹ konsekwencj¹ zbyt intensywnego opalania jest powstanie czerniaka skóry. Dermatolodzy alarmuj¹, ¿e liczba zachorowañ podwaja siê co 10 lat, a sprzyja
temu moda na opalanie. Okrelono czynniki zwiêkszaj¹ce
ryzyko zachorowania: jasna, wra¿liwa skóra ³atwo ulegaj¹ca oparzeniu s³onecznemu, du¿o znamion na ciele, wystê-

powanie w najbli¿szej rodzinie czerniaka z³oliwego, zbyt czêste,
intensywne opalanie. Dlatego osoby z grupy ryzyka powinny zachowaæ rodki ostro¿noci, czyli: opalaæ siê stopniowo, w ruchu, nigdy w po³udnie, kiedy promieniowanie jest
najsilniejsze, stosowaæ kremy i balsamy z filtrem, aby nie
dopuciæ do oparzenia skóry.

Udar s³oneczny

Chorego uk³adamy w ch³odnym przewiewnym miejscu, z
wysoko uniesion¹ g³ow¹. Podajemy zimne napoje, krople
nasercowe. Stosujemy równie¿ zimne ok³ady i wzywamy lekarza.

St³uczenia

Przy st³uczeniu. Robimy zimne ok³ady z lodu lub spirytusu, bezporednio, bez ceratki. Nastêpnie stosujemy ok³ady rozgrzewaj¹ce z wody Burowa lub z wody z octem. Tym
razem zamoczon¹ w nich watkê przykrywamy kawa³kiem ceraty. St³uczenia rozleg³e oraz te w okolicach stawów wymagaj¹ konsultacji lekarskiej.

%
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Kalendarz imion

Ziemia
poetów
Jeremi Przybora
W czasie deszczu dzieci siê nudz¹
W czasie deszczu dzieci siê nudz¹.
To ogólnie znana rzecz.
Choæ mniej trudz¹ siê
I mniej brudz¹ siê,
Ale strasznie nudz¹ siê w deszcz
Milusiñscy.
Do flaszeczek z³api¹ muszek,
Wypuszczaj¹ puch z poduszek,
¯yletkami kraj¹c je
I piewaj¹c s³owa te:
W czasie deszczu...
Nie pogardz¹ równie¿ gratk¹,
By drzemi¹cym dopiec dziadkom,
Podpalaj¹c brody im
Wraz z refrenem cichym tym:
W czasie deszczu...
Nieraz te¿ i ca³a chatka
Zajmie siê od brody dziadka,
A choæ j¹ ugasi stra¿,
Czy to nie st¹d p³ynie a¿...
¯e w czasie deszczu...
Wie æ tu trzeba by zaleciæ
W czasie deszczu nie mieæ dzieci,
A ju¿ jeli one s¹,
To uwa¿aæ strasznie, bo...
W czasie deszczu...

Maseczka od¿ywcza
z pietruszki

Posiekaæ natkê pietruszki i wymieszaæ z twarogiem. Zostawiæ rozsmarowan¹ na twarzy oko³o 20 minut. Zmyæ.

Jacka, Kornela, Leona, Mi³os³awa, Miros³awa, Ottona, Radomira, radosza, Tomasza
4 lipca
Aurelii, Berty, El¿biety, Halszki, Inocenty,
Izabeli, Malwiny, Wielis³awy
Alfreda, Aureliana, Aureliusza, Innocentego, Inocentego, Józefa, Juliana, Odona, Sebastiana, Teodora, Wielis³awa, Zygfryda
5 lipca
Filomeny, Kaliny, Kariliany, Karoli, Karoliny, Marii, Szarlotty, Telimeny
Anastazego, Antoniego, Atanazego,
Bart³omieja, Bartosza, Cyryla, Jakuba,
Micha³a, Przybywoja, Wilhelma
6 lipca
Agrypiny, Dominiki, Irmgardy, Lucjany,
Lucyny, £ucji, Marii, Teresy, Zuzanny
Chociebora, Dominika, Edola, Edwarda,
Gerarda, Gotarda, Izajasza, Izas³awa, Jarope³ka, Petry

Nasz przepis
Sma¿one ledzie w marynacie
6 wie¿ych ledzi, 2 ³y¿ki m¹ki, olej,
sól, pieprz, cebula.
Marynata: 1/4 litra octu,1/4 litra roso³u, 2 licie laurowe, ³y¿ka ziela angielskiego, ³y¿ka gorczycy, 3 godziki.
Sprawione ledzie nacieramy sol¹ i
pieprzem. Sma¿ymy z obu stron na
oleju. Usma¿one uk³adamy w szklanym naczyniu, przek³adaj¹c ryby kr¹¿kami cebuli.
Marynatê zagotowujemy i gor¹c¹ zalewamy ledzie. Po 2-3 dniach podajemy z ziemniakami w mundurkach lub
jako przystawkê.
Tê potrawê mo¿emy przygotowaæ na
zapas, bo przechowywana w lodówce zachowuje swe walory smakowe
do 3 tygodni.



30 czerwca
Emilii, Emiliany, Gertrudy, Lucyny
Arnolda, Bertrama, Cichos³awa, Cyryla,
Emila, Emiliana, Ernesta, Marcjala, Ottona, Rajmunda, Tybalda
1 lipca
Gertrudy, Haliny, Halszki, Kaliny, Klarysy, Kleopatry, Reginy
Aarona, Arona, Antoniego, Bogus³awa,
Bogusza, Gaw³a, Jaros³awa, Juliusza,
Kasjusza, Mariana, Oliwera, Ottona, Teobalda, Teodoryka
2 lipca
Benedykty, Benity, Jagody, Kariny, Marii,
Niegos³awy, Ojcumi³y, Serafiny
Benedykta, Bernarda, Bernardyna, Judy,
Mariana, Martyna, Martyniana, Ottona,
Piotra, Radowoja, Serafina, Urbana
3 lipca
Emnildy, Ildy, Miros³awy, Neli, Noeli,
Petroneli, Radochny
Alfreda, Anatola, Heliodora, Jacentego,

Cytaty na ten tydzieñ

F kupiê

Dobroczynnoæ nie polega na
dawaniu koci psu. Dobroczynnoæ
to koæ dzielona z psem wówczas,
gdy jeste równie g³odny jak on.
Jack London
Optymista to mê¿czyzna, który
¿eni siê ze swoj¹ sekretark¹ wierz¹c,
¿e w dalszym ci¹gu bêdzie jej dyktowa³ swoj¹ wolê.
Robert Platow

PRZYS£OWIA

 Czerwiec sta³y  grudzieñ doskona³y.
 Halina (1 lipca), gdy ze s³oñcem wstaje ciep³o i deszcz na zmianê daje.
 Nawiedzenie Matki Boskiej (2 lipca),
wiêc siê chyl¹ przed ni¹ k³oski.
 Deszcz na Nawiedzenie Panny (2 lipca) potrwa pewno do Zuzanny (11
sierpnia)
 Jeli w Nawiedzenie (2 lipca) pada ca³y
miesi¹c deszcz nielada.
 Miód lipcowy to lek zdrowy.
 Lipcowe deszcze dla ch³opa kleszcze,
a jak pogoda, wiêksza swoboda.
 Gdy lipiec nie dopiecze, tego sierpieñ
nie dosiecze.

Smaczne krewetki

W zatoce Meksykañskiej dla zdobycia ka¿dego kilograma krewetek zabija siê
cztery kilogramy innych stworzeñ morskich.

Uwaga na palmy!

Wiêcej osób ginie na wiecie od spadaj¹cych kokosów ni¿ w nastêpstwie ataków rekinów.

Pizza

... bêdzie chrupi¹ca, gdy czêæ m¹ki
na ciasto zast¹pimy kasz¹ mann¹.

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

&
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OLIMPIJCZYK NA PODIUM!

W dniach 8-10 maja na piêknym stadionie Zawiszy Bydgoszcz odby³y siê
M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski Nies³ysz¹cych w LA.
Reprezentacja SKSN Olimpijczyka
przy OSW dla Dzieci G³uchych w Olecku pod kierownictwem Reginy Jakubowskiej i Jerzego Olszewskiego i tym razem godnie reprezentowa³a Olecko.
Nasza 14-osobowa reprezentacja wystartowa³a w dwóch kategoriach wiekowych do lat 17 i 22, w klasyfikacji dru¿ynowej zajmuj¹c bardzo dobre 3. miejsce.
W zawodach wystartowa³o 11. licz¹cych siê klubów z ca³ej Polski. Olecko
pokona³o np. takie orodki, jak: Bydgoszcz,
Lublin, Warszawa.
A oto lista zawodników, którzy w
sposób szczególny przyczynili siê do
sukcesu zdobywaj¹c medalowe pozycje:
Fot. Archiwum OSW w Olecku.

Sztafety:
Dziewczêta 4 x 100m  3. miejsce:
Interwicz, Wierzchowska, Kryba, Karwowska.

Ch³opcy 4 x 100m  3. miejsce i 4 x
400m  2. miejsce: Januszko, Drozdowski, Malinowski, Szymanowski i Sock.

Indywidualnie:
 Kornel Interewicz  1. miejsce w rzucie
oszczepem, II w pchniêciu kul¹ i rzucie
dyskiem,
 Arkadiusz Myszczyñski  1. miejsce w rzucie oszczepem, 3. w pchniêciu kul¹ i w biegu na 1000m,
 Micha³ Januszko  3. miejsce w biegu
na 200m i 400m,
 Klaudia Interewicz  2. miejsce
w rzucie oszepem, dyskiem i w skoku wzwy¿.
 Anna Karwowska  2. miejsce
w biegu na 600m,
 Agnieszka Kryba  3. miejsce
w pchniêciu kul¹,
 Monika Wierzchowska  2. miejsce
w skoku wzwy¿,
 £ukasz Sock  3. miejsce w biegu
na 100m,
 Janusz Malinowski  2. miejsce
w skoku wzwy¿.

'
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LA
Udany powrót na skoczniê
Przemka Szlaszyñskiego

Po rocznej przerwie, spowodowanej
powa¿n¹ kontuzj¹, powróci³ na skoczniê  a tak w ogóle do uprawiania sportu  Przemek Szlaszyñski, utytu³owany
i utalentowany trójskoczek z rodzimego
Klubu MLKS Czarni.
Tak d³uga przerwa w treningach i
startach by³a du¿¹ niewiadom¹ i przed
pierwszym startem  sprawdzianem podczas Ogólnopolskiego Mityngu POZLA,
który rozegrano 13 czerwca na Stadionie Zwierzynieckim w Bia³ymstoku.
Taktyka ustalona przez trenera Romualda Wojnowskiego zak³ada³a, ¿e Przemek wykona tylko trzy próby  pierwsz¹, trzeci¹ i pi¹t¹. Dowiadczenie i olbrzymia wiara w to co robi, poparta mentaln¹ koncentracj¹, pozwoli³a, ¿e ju¿ w
pierwszej próbie podczas padaj¹cego

PI£KA NO¯NA
KOMUNIKAT KOÑCOWY VIII MIÊDZYNARODOWEGO TURNIEJU PI£KI
NO¯NEJ ¯AKÓW 1996-97 O PUCHAR
PREZESA PZPN  OLECKO 2009
W dniach 19-21.06.2009 na boiskach
MOSiR w Olecku rozegrany zosta³ VIII
Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej
¯aków o Puchar Prezesa PZPN. Turniej
zorganizowali MOSiR Olecko i MLKS
Czarni Olecko. W turnieju wziê³o udzia³
8 dru¿yn: 3 z Litwy, 3 z Olecka oraz
Mr¹gowia Mr¹gowo i Polonia Raczki.
W turnieju wziê³o udzia³ 120 m³odych
pi³karzy. Zawody rozegrano systemem
ka¿dy z ka¿dym. Ka¿da dru¿yna rozegra³a
7 meczy. W sumie rozegrano 28 meczy.
Tabela koñcowa turnieju:
1. Kedainiai SM (Litwa)  Puchar Prezesa PZPN
2. FK Silute (Litwa)  Puchar WMZPN
3. UKS Trójka I Olecko  Puchar
WMZPN
4. Pagegiai (Litwa)  Puchar WMZPN
5. Polonia Raczki  Puchar Burmistrza
Olecka
6. UKS Trójka II Olecko  Puchar Prezesa MLKS Czarni Olecko
7. Mr¹gowia Mr¹gowo  Puchar Dyrektora MOSiR
8. Czarni Olecko

deszczu na zmoczonym rozbiegu wykona³ skok powrotny, l¹duj¹c na granicy 15,20 m! W pozosta³ych próbach skoczy³ krócej, ale w granicach 15 metrów.
To niesamowite, ale wiara czyni
cuda!...  tak oceni³ powrót na skoczniê trener Przemka. Bardzo rozs¹dnie
wykorzystano czas na w³aciw¹ rehabilitacjê i sensowne wprowadzenie w lekki, oparty na ogólnym rozwoju trening.
Zobaczymy ile skoczy Przemek w nastêpnym starcie. Dopiero po drugim wystêpie na skoczni podejmê stosowne dzia³ania szkoleniowo-startowe  powiedzia³
trener.
Dobrze wypad³a w swoim debiucie
na dystansie 1500 m Ola Olszewska, która
by³a druga w kategorii m³odziczek, z dobrym
wynikiem 5:08,92 min.
Trzeci w kategorii juniora m³odszego przybieg³ na liniê mety Pawe³ Witkowski, który biega³ na dystansie 100 m
(53,92 sek.).
Pozostali nasi lekkoatleci wyjechali
na Mistrzostwa Polski LZS w LA do S³ubic.
Najlepszym strzelcem turnieju zosta³
Jakub Murawski (UKS Trójka I Olecko)  8 bramek. Najlepszy bramkarz 
Martynas Plunge (Kedainiai SM Litwa),
najm³odszy zawodnik turnieju  Maciej
Famulak (Czarni Olecko).
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
ufundowane przez: PZPN, Wydawnictwo
Manga J.P. Fantastica Pana Shina Yasuda, MOSiR Olecko i Czarni Olecko.
Dru¿yny otrzyma³y puchary oraz
pami¹tkowe dyplomy. Nagrodzeni zostali
te¿ wszyscy trenerzy, najlepsi zawodnicy z poszczególnych dru¿yn, sêdziowe
oraz opieka medyczna. Mecze sêdziowali
zawodnicy MLKS Czarni Olecko. Ponadto wszyscy uczestniczyli te¿ w integracyjnym ognisku zorganizowanym
przez organizatorów zawodów.

TENIS ZIEMNY
KOMUNIKAT KOÑCOWY
TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO
O PUCHAR ,,IGNASIÓWKI
- OLECKO 21.06.2009 r.
Organizator: MOSiR Olecko
WYNIKI (poszczególnych kategorii):
OPEN
1. Mariusz Kozica
(Warszawa)
2. Andrzej Karniej
(Olecko)
3. Wojtek Buraczyñski
(Gi¿ycko)
KOBIETY
1. Ola O³owniuk
(Go³dap)
2. Patrycja Supronowicz
(Olecko)
3. Ula Kiryluk
(Bia³ystok)
DZIECI
1. Marcin Skowroñski
(Warszawa)
2. Piotr Andraka
(Bia³ystok)
3. Maciej Rzeniewski
(Bia³ystok)
DO 16 LAT
1.Maciej Koz³owski
(Gi¿ycko)
2.Daniel Galas
(Bia³ystok)
3.Konrad Skrypnik
(Gi¿ycko)
+ 50 LAT
1. Janusz Rososiñski
(Gi¿ycko)
2. Jan Wojciechowski
(Olecko)
3. Stefan Dawidowicz
(Olecko)
Zwyciêzcy otrzymali puchary, a wy¿ej
wymienieni pami¹tkowe dyplomy. Ogó³em w zawodach startowa³o 54 uczestników, w tym 12 kobiet.

TENIS ZIEMNY
W najbli¿sz¹ niedzielê 5.07.2009 na
oleckich kortach odbêdzie siê otwarty
turniej o ,,Wielki tort cukierni pana Jana
Staniszewskiego. Pocz¹tek gier o godz.
10.00.
W tym samym dniu rozegrany zostanie
otwarty turniej siatkówki pla¿owej na
boisku MOSiR przy kortach. Pocz¹tek
turnieju o godz.11.00
Wszystkich chêtnych zapraszamy!

Fot. Archiwum UM w Olecku

Zwyciêzcy poprzednich turniejów w Olecku:
2002 - Wigry Suwa³ki
2003 - Wigry Suwa³ki
2004 - FC Trakai (Litwa)

2005 - UKS Tur Bielsk Podlaski
2006 - FK Babrungas Plunge
2007 - FK Babrungas Plunge
2008 - SK Kuroaparatura Wilno (Litwa)
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poczt. 44, tel./fax (0-87) 520 02 30, tel kom. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek
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Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Andrzej Malinowski
Warto zobaczyæ
Groble pomiedzy jeziorami:
Kamienne, Rospuda i Czarne
W niedzielê 31 maja 2009 r. wybralimy siê z Czarkiem do Filipowa, a stamt¹d na przeja¿d¿kê rowerami dooko³a
Jeziora Rospuda. Pokonalimy w sumie
21 km. Ruszylimy szlakiem niebieskim
wzd³u¿ Jeziora Kamiennego od strony
zachodniej. Ten odcinek, a¿ do grobli
pomiêdzy jeziorami Kamiennym a Rospud¹
jest najbardziej dziewiczy i praktycznie
nieprzejezdny. Szlak prowadzi przy samym brzegu jeziora. Jest poroniêty zarolami i drzewami. Rower niestety trzeba prowadziæ.
Wspiêlimy siê te¿ na wzgórze, sk¹d
rozlega³ siê piêkny widok na okolicê, potwierdzaj¹cy polodowcowe walory tego
miejsca.
Podziwialimy przesmyk-groblê, przez
który prowadzi droga; woda z jednego

Jezioro Rospuda robi imponuj¹ce wra¿enie. Tak jak i dwa pozosta³e, jest jeziorem rynnowym w kszta³cie wygiêtego ³uku. Brzegi w¹skie, zbudowane g³ównie
z piasków i ¿wirów. Sporo g³azów narzutowych. Jego d³ugoæ wynosi 5,8 km,

Rys. Waldemar Rukæ

Czarek Lasota przy przesmyku jeziora Rospuda i Kamienne.
do drugiego jeziora przep³ywa spokojszerokoæ  0,8 km, maksymalna g³êbonym strumieniem pod niewielkim mostkoæ  38,9 m. Wody czyste i doæ przejkiem wybudowanym w 1935 roku.
rzyste.
Przeje¿d¿alimy przez malownicze wsie:
Rospuda, Czostków, Huta, Czarne. W
Czarnem znajduje siê stary zabytkowy
cmentarz (przy punkcie widokowym) z
drewnian¹ bram¹ i kamiennym murkiem.
Z miejscowoci Czarne dojechalimy
drog¹ asfaltow¹ do kolejnej grobli, pod
któr¹ przep³ywa rzeka Rospuda, bior¹ca
swój pocz¹tek w Jeziorze Czarnym (mielimy je tu¿ po swojej prawej stronie).
Tym razem jechalimy szlakiem zielonym
przez spokojne, niewielkie wsie Supienie i Wólkê.
Cmentarz w Czarnem.

