ISSN 1505-0246

Za³o¿ony w 1997 r.

Spo³ecznoæ sobie ³atwiej z tyrani¹, ani¿eli z lenistwem poradzi.
Pierre Bayle

Nr 27 (599)

Cena 1,40 z³

7 lipca 2009 r.

Kongres
Kobiet
Polskich

20 i 21 czerwca w Pa³acu Kultury i
Nauki w Warszawie odby³ siê pierwszy
Kongres Kobiet Polskich.
Wywiad z uczestnixczk¹ Kongresu
Mari¹ Wand¹ Dzienisiewicz oraz to, o
czym mówi³y jego inne uczestniczki znajdziesz na stronach 6-8 Tygodnika.

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 0-501-611-961

wiêto Policji

Komendant Powiatowy Policji w Olecku zaprasza wszystkich mieszkañców Olecka na uroczystoci zwi¹zane z obchodami wiêta Policji. W tym roku z okazji
90-lecia Policji uroczysty apel odbêdzie
siê 17 lipca o godzinie 13.00 na Placu
Wolnoci. Ju¿ od godziny 10.30 na centralnym placu w miecie wystawiony
bêdzie najnowszy sprzêt policyjny. Oficjalne uroczystoci rozpoczn¹ siê o godzinie 12.00 Msz¹ w. w Kociele Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego. Nastêpnie
po zakoñczeniu mszy wszyscy oleccy
policjanci przemaszeruj¹ na Plac Wolnoci. Podczas uroczystego apelu zostan¹ wrêczone awanse i odznaczenia.
m³.asp. Tomasz Jegliñski

WARTO

PRZECZYTAÆ

* Wspó³praca EGOSA
* Koncertowe Lato w Olecku - s. 5.
* Kongres Kobiet Polskich  s. 6-8
* Szczecinki  parafia równych szans
 s. 10-11
* III Rodzinne Spotkanie W Jedynce  s. 12-13.
* Edukacja przez wspóln¹ zabawê 
s. 18

I Miejsce Dominiki
Olszewskiej na Turnieju
Selekcyjnym do Igrzysk
Olimpijskich

 wiêcej na s. 19.

Rys. Waldemar Rukæ

Pañstwo powinno kszta³towaæ standardy i normy, które by obowi¹zywa³y
i w Olecku, i Warszawie. Natomiast jak
by³oby w szczegó³ach, to decydowa³oby rodowisko lokalne. Standard powinien byæ jednak jeden: wspó³praca,
wspó³dzia³anie, parytet.

(V34502)
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SUPER TAXI
(087) 520 20 00
(087) 520 18 18

ZPHU IMPULS

Teresa Popko

Aleje Lipowe 1B

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

ROWERY

NOWA KOLEKCJA KARNISZY DZIECIÊCYCH DISNEY
Z KUBUSIEM PUCHATKIEM
RABAT NA NARZÊDZIE STANLEY  10%
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Sezonowa Promocja:

 10%

Zapraszamy

Tel. (87) 520 44 46

(V32803)

19-400 Olecko

(V36501)

(K12701)

szybko, tanio, bezpiecznie

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 25 maja o 16.56 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach osiedla Siejnik po¿ar posuszu traw.
 25 maja o 17.48 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kociuszki po¿ar posuszu traw.
 25 maja o 18.08 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Zamostowej po¿ar posuszu traw.
 25 maja o 18.47 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kociuszki po¿ar posuszu traw.
 25 maja o 20.33 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie gasi³ w Borysewie po¿ar
posuszu traw.
 25 maja o 20.33 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie ochrania³ festyn w Kowalach Oleckich.
 26 maja o 11.29 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kociuszki po¿ar posuszu traw.
 26 maja o 12.16 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Cisowej po¿ar posuszu
traw.
 26 maja o 13.17 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie gasi³ w Pogo¿eli po¿ar posuszu traw.
 26 maja o 13.44 cztery zastêpy JRG PSP,
dwa OSP wiêtajno, po jednym OSP
Borawskie i OSP Szczecinki gasi³y po¿ar
wiêby dachowej domu w wiêtajnie.
 26 maja o 16.30 dwa zastêpy JRG PSP
oraz OSP G¹ski gasi³y w Olecku Ma³ym po¿ar posuszu traw.
 26 maja o 17.03 jeden zastêp OSP Szczecinki gasi³ w Olszewie po¿ar posuszu
traw.
 26 maja o 18.17 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w Imionkach po¿ar posuszu traw.
 26 maja o 18.26 jeden zastêp OSP wiêtajno gasi³ w wiêtajnie po¿ar posuszu traw.
 26 maja o 20.42 dwa zastêpy OSP Kowale Oleckie gasi³y w Sto¿nem po¿ar
posuszu traw.
 27 maja o 7.59 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie otwiera³ zatrzaniête drzwi
mieszkania w Kuczach.
 27 maja o 11.25 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach osiedla Lesk po¿ar
posuszu traw.
 27 maja o 11.48 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Zamostowej po¿ar posuszu traw.
 27 maja o 15.28 jeden zastêp OSP G¹ski gasi³ w lepiu po¿ar posuszu traw.
 27 maja o 15.31 dwa zastêpy OSP wiêtajno gasi³y w wiêtajnie po¿ar mieci
na dzikim wysypisku.
 27 maja o 19.35 trzy zastêpy JRG PSP
gasi³y przy ul. Go³dapskiej po¿ar trocin w suszarni.
 27 maja o 21.22 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w lepiu po¿ar posuszu traw.
 27 maja o 21.24 jeden zastêp OSP Borawskie gasi³ w Borawskich po¿ar posuszu traw.
 27 maja o 21.42 jeden zastêp OSP Lenarty gasi³ w Judzikach po¿ar sadzy w
przewodzie kominowym.

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
 28 maja o 10.10 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w Doliwach po¿ar samochodu osobowego.
 28 maja o 12.13 jeden zastêp JRG PSP gasi³ na osiedlu Siejnik po¿ar posuszu traw.
 28 maja o 12.41 jeden zastêp JRG PSP gasi³ przy ul. Rejmonta po¿ar posuszu traw.
 28 maja o 15.32 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Sedrankach powalone na jedniê
drzewo.
 28 maja o 19.02 jeden zastêp JRG PSP
wyjecha³ do fa³szywego alarmu.
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru

Panu

RAFA£OWI KLUZA

Komendantowi Powiatowemu
Policji w Olecku
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu mierci

OJCA

sk³adaj¹
Starosta Olecki
wraz z pracownikami,
Radni i Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu w Olecku

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
(V32004)

KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(V30005)
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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

Redakcja

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

w godzinach 1200-17 00

DY¯URY APTEK
8.07.2009r., pl. Wolnoci 25
9.07.2009r., pl. Wolnoci 7B
10.07.2009r., ul. Zielona 35
11.07.2009r., ul. Sk³adowa 6
12.07.2009r., ul. Zielona 37
13.07.2009r., ul. 11 Listopada 9
14.07.2009r., pl. Wolnoci 25

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:

 Marcin Buczkowski
 Robert Cygañski
 El¿bieta Dêbska
 Teresa Fiedorowicz
 Wojciech Karbowski
 Adrian Zyskowski
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

O odebranie upominków prosimy
Panie: Krystynê Che³miñsk¹, Alicjê Jaszczanin, Rados³awê Barszczewsk¹, Joannê Ga³aszewsk¹ i Zofiê Turowicz.

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

!
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USI£OWANIE ROZBOJU

24 czerwca 2009r w godzinach nocnych pomiêdzy 2.00 3.00 w Olecku na ul. Batorego dos¿³o do usi³owania rozboju.
Ze wstêpnych ustaleñ policji wynika , i¿ do mieszkania 82letniego mêzczyzny znajduj¹cego siê na parterze wesz³o dwóch
sprawców. Napastnicy wybili okno w ³azience i weszli do rodka.
W³aciciel zosta³ dotkiliwie pobity i trafi³ do szpiatala. Sprawcy
spl¹drowali mieszkanie jednak nic nie ukradli. Policja poszukuje wiadków tego zdarzenia i apeluje do wszystkich osób
mog¹cych przyczyniæ sie do ustalenia sprawców tego napadu.
Prosimy o kontakt z oficerem dy¿urnym Komendy Powiatowej
Policji w Olecku pod numer telefonu 087 520 72 00.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko
Oleccy policjanci zatrzymali mê¿czyznê, który jest podejrzany o spowodowanie mierci swojej ¿ony.

Kobieta nie przewróci³a siê

Do zdarzenia dosz³o 24 czerwca 2009 roku w Olecku. Marian B. wezwa³ do mieszkania pogotowie ratunkowe. Na miejscu lekarz stwierdzi³, ¿e ¿ona zg³aszaj¹cego nie ¿yje. W¹tpliwoci spowodowane licznymi siniakami na ciele zmar³ej spowodowa³y, ¿e medyk powiadomi³ policjantów.
Funkcjonariusze wykonuj¹cy czynnoci procesowe w mieszkaniu zabezpieczyli lady. Ponadto prokurator podj¹³ decyzjê
o przeprowadzeniu sekcji zw³ok kobiety. Podczas pierwszych
przes³uchañ Marian B. twierdzi³, ¿e jego ¿ona przewróci³a siê
i pot³uk³a. Wyniki sekcji zw³ok zmar³ej wykaza³y natomiast
liczne obra¿enia cia³a: siñce spowodowane poprzez zadawanie uderzeñ owalnym narzêdziem, z³amanie 12 ¿eber po stronie lewej i 5 po stronie prawej spowodowane deptaniem i
kolankowaniem klatki piersiowej i pleców. Doznane ciê¿kie
obra¿enia cia³a doprowadzi³y do mierci kobiety.
Marian B. zosta³ zatrzymany w policyjnym areszcie i podczas kolejnych przes³uchañ czêciowo przyzna³ siê do winy.
Wyjani³, ¿e miêdzy nim i ma³¿onk¹ dosz³o do awantury, podczas której popchn¹³ kobietê na lodówkê i wersalkê.
Podejrzany us³ysza³ zarzut spowodowania miertelnego
uszkodzenia cia³a swojej ¿ony. Na wniosek policji i prokuratury s¹d aresztowa³ Mariana B. na 3 miesi¹ce. Teraz mê¿czynie grozi kara do 12 lat pozbawienia wolnoci.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko
(V28307)

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
6 lipca (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
10 lipca (pi¹tek)
17.00  12 rund  film, kino Mazur
19.00  Ja Ciê kocham, a Ty z nim  film, kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC
11 lipca (sobota)
17.00  12 rund  film, kino Mazur
19.00  Ja Ciê kocham, a Ty z nim  film, kino Mazur
12 lipca (niedziela)
10.00 - XI Turniej o puchar Przyjaciela Olecka p. Jerzego Borczyka z Krakowa, tenis ziemny (korty MOSIR)
10.00 - XI Turniej o puchar Tygodnika Oleckiego, tenis ziemny
(korty MOSIR)
11.00  turniej siatkówki pla¿owej, korty MOSiR
17.00  12 rund  film, kino Mazur
19.00  Ja Ciê kocham, a Ty z nim  film, kino Mazur
19.00 - II nocny Turniej dla oldbojów o puchar Prekursorów
Oleckiego Bractwa Tenisa Ziemnego  Stefana Dawidowicza i Mariana Tomczyka, (tenis ziemny (korty MOSIR)
13 lipca (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
14 lipca (wtorek)
18.30  W³atcy móch  film, kino Mazur
17 lipca (piatek)
16.00  turniej pi³ki no¿nej pla¿owej, korty MOSiR
17.00  U Pana Boga za miedz¹  film, kino Mazur
19.00  U Pana Boga za miedz¹  film, kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC
18 lipca (sobota)
17.00  U Pana Boga za miedz¹  film, kino Mazur
19.00  U Pana Boga za miedz¹  film, kino Mazur
19 lipca (niedziela)
10.00 - VIII Turniej o puchar G³osu Olecka, tenis ziemny
(korty MOSIR)
11.00  turniej siatkówki pla¿owej, korty MOSiR
17.00  U Pana Boga za miedz¹  film, kino Mazur
19.00  U Pana Boga za miedz¹  film, kino Mazur
20 lipca (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
24 lipca (piatek)
17.00  Noc w muzeum 2  film, kino Mazur
19.00  Wojna polsko-ruska  film, kino Mazur

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

(V27907)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V28007)

"
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WSPÓ£PRACA E.G.O.S.A.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (26 czerwca) radni podjêli uchwa³ê o
przyst¹pieniu gminy Olecko do realizacji projektu o nazwie Platforma wspó³pracy E.G.O.S.A.
Polska Agencja Rozwoju Turystyki og³osi³a nabór wniosków w ramach unijnego Programu Rozwoju Polski Wschodniej na promocjê turystyki. Jest to jeden z wiêkszych projektów. Nazwa tego projektu, który ma
zamiar podj¹æ równie¿ Olecko, symbolizuje piêæ miast w nim uczestnicz¹cych: E³k, Go³dap, Olecko, Suwa³ki i Augustów. Ten wspólny wniosek w
sumie ma przynieæ gminom dofinansowanie na kwotê 3 milionów z³otych.
Wk³ad w³asny ka¿dego z miast wyniesie po 60 tysiêcy, a dofinansowanie
540 tysiêcy z³otych. Pieni¹dze te bêd¹ przeznaczone na promocjê miasta,
na produkty turystyczne itp. Realizacja projektu zakoñczy siê w 2011 roku.
Je¿eli wniosek zostanie zaakceptowany, to w roku bie¿¹cym wk³ad ka¿dego z miast wyniesie 10 tysiêcy z³otych, dalsze za wp³aty w³asne bêd¹
równomiernie rozk³adane w miarê realizacji projektu.
Rada zaprezentowan¹ przez Burmistrza uchwa³ê podjê³a jednomylnie. (M)
Oleccy policjanci zatrzymali trzech nieletnich, którzy w³amali siê
do sklepu spo¿ywczego.

W³amali siê po dwie paczki chipsów
Do zdarzenia dosz³o 27 czerwca oko³o godziny 1.45 w Olecku na ulicy
Kociuszki. Wtedy to oficer dy¿urny tamtejszej policji otrzyma³ informacjê o w³amaniu do sklepu spo¿ywczego. Natychmiast na miejsce pojecha³
policyjny patrol, który po krótkim pocigu zatrzyma³ 17-letniego Patryka
F. Nieletni, który mia³ ponad 1 promil
alkoholu w organizmie, przyzna³ siê
do w³amania. Policjanci pracuj¹cy nad
spraw¹ ustalili, ¿e razem z Patrykiem
do sklepu w³ama³ siê 14-letni Mariusz
£. Nastolatkowie weszli przez okienko sklepowe i ukradli dwie paczki chipsów. Jak siê okaza³o, ci sami ch³opcy
wraz z innym 16-latkiem w nocy 30 maja
br. w ten sam sposób weszli do sklepu, sk¹d ukradli 10 butelek wódki i
papierosy o ³¹cznej wartoci ponad 500
z³. Podczas rozmów ca³a trójka przyzna³a siê równie¿ do zniszczenia na ulicy
Sk³adowej w Olecku piêciu samochodów, jak równie¿ do zniszczenia mietników w parku miejskim. Teraz o losie
nieletnich zadecyduje s¹d rodzinny i
nieletnich.
m³.asp. Tomasz Jegliñski,
KPP Olecko

Wypadek

Mapa cyfrowa

Gmina Olecko ³¹cznie z powiatami gi¿yckim, oleckim, olsztyñskim, miastami Jeziorany, Pisz, gmin¹
Gietrzwa³d, Kowale Oleckie, wiêtajno, Wieliczki
z³o¿y wniosek o dofinansowanie projektu Warmiñsko-mazurski bank danych. Projekt zostanie
z³o¿ony do Programu unijnego Warmia - Mazury.
Projekt jest bardzo korzystny dla samorz¹dów,
które podejm¹ jego realizacjê. Daje on mo¿liwoæ
dofinansowania ze rodków unijnych na kwotê
181 tysiêcy 333 przy wk³adzie w³asnym 32 tysi¹ce
z³otych.
Je¿eli wniosek zostanie zaakceptowany to w
roku obecnym gmina jako wk³ad w³asny musi wydaæ
1000 z³otych, a 31 tysiêcy w 2010 roku.
Wniosek dotyczy stworzenia mapy cyfrowej.
Zawieraæ ona bêdzie wszelkie informacje dotycz¹ce uczestnicz¹cych w nim samorz¹dów. Zakres obejmie informacje gospodarcz¹, turystyczn¹, sportow¹, drogowych, historyczn¹, dotycz¹c¹ szkolnictwa, infrastruktury itd. Informacje te umieszczone
by³yby w internecie.
Uwa¿am, ¿e jest to wielka sprawa, wielki krok
do przodu za symboliczne pieni¹dze  stwierdzi³
podczas prezentacji uchwa³y na ostatniej Sesji RM
Burmistrz Wac³aw Olszewski. Uchwa³ê podjêto
jednog³onie.
(M)

30.06.2009r o godz. 18.15 dy¿urny oleckiej komendy zosta³
powiadomiony przez dyspozytora pogotowia o wypadku drogowym w miejscowoci Wieliczki. Na miejsce skierowano patrol
ruchu drogowego. Ze wstêpnych ustaleñ policjantów wynika, ¿e kieruj¹cy samochodem osobowym marki Audi 20-letni
Kamil M. nie dostosowa³ prêdkoci do panuj¹cych warunków
drogowych. Na ³uku drogi i mokrej nawierzchni straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na pobocze i uderzy³ czo³owo w
drzewo. Poszkodowany zosta³ odwieziony do szpitala w E³ku.
Lekarze stwierdzili u niego z³amanie koci udowej oraz uraz
wielonarz¹dowy. Kamil M nie posiada³ uprawnieñ do prowadzenia samochodu. Badanie próbki krwi pozwoli okreliæ czy
kierowca by³ trzewy. Policja przeprowadzi postêpowanie , które
wyjani okolicznoci i przyczynê tego zdarzenia.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

#
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Wypadek

KONCERTOWE LATO

25 lipca (sobota)
Koncert zespo³u z Litwy TINA TURNER
SHOW
27 lipca - 1 sierpnia
Przystanek Olecko - www.przystanek.pl
8 sierpnia (sobota)
Koncert zespo³u Nocny Patrol z Suwa³k
- covery polskich i zagranicznych hitów
14-15 sierpnia (pi¹tek-sobota)
Mazurskie Spotkania z Folklorem

(V31904)

29 sierpnia (sobota) 2009r.
Koncert cover`owy zespo³u AGE z Litwy grajacego s³ynne utwory zagraniczne
na ¿ywo
Podczas ka¿dego z koncertów znajdzie
siê oferta skierowana do dzieci:
- malowanie twarzy specjalnymi farbkami
- dmuchañce dla dzieci od lat 3 do 10.
Zapraszamy

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.

(L4605)

18 lipca (sobota)
Koncert zespo³u FRET BLUES BAND z
Suwa³k - covery zagranicznych hitów

22 sierpnia (sobota) 2009r.
Scena hip-hopowa:
- Koncert zespo³u hip-hop«owego - STYL
NA LUZIE - Olecko
- Koncert zespo³u hip-hop`owego - DWAZERA - Trójmiasto
- pokaz beat boxu
- DJ Wojak - Trójmiasto

27czerwca 2009 r o godzinie 9.30 w
Olecku na ul. Go³dapskiej dosz³o do wypadku drogowego. Ze wstepnych ustaleñ wynika ¿e kieruj¹cy VW Transporter wyjezdzaj¹c z drogi podporz¹dkowanej przy blku nr 18 nie ustapi³ pierwszenstwa przejazdu jadacemu od strony
Sedrank motocyklicie. Kieruj¹cy motorem uderzy³ w praw¹ stronê busa. Kierowca samochodu by³ trzezwy. Natomiast
motocyklista zosta³ przewieziony do szpitala w E³ku. Lekarze stwierdzili u niego
uraz g³owy z utrat¹ wiadomoci a tak¿e zranienie lewej d³oni. Pobrano tak¿e
krew do badañ. Policjanci ustalaj¹ okolicznoci i przyczyny tego zdarzenia.
m³.asp.
Tomasz Jegliñski
KPP Olecko

(V30703)

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V28107)

11 lipca (sobota)
Koncert zespo³u Rainbow Hi Fii-Mikael, Benjamin - muzyka reggae/dancehall

$
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Kongres Kobiet Polskich

Bogus³aw M. Borawski: - 20 i 21 czerwca w Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie odby³ siê pierwszy Kongres Kobiet
Polskich. Uczestniczy³a Pani w jego obradach.
Maria Wanda Dzienisiewicz:  Kongres zgromadzi³ ponad cztery tysi¹ce kobiet. Przewodzi³y temu organizacyjnie
dr Henryka Bochniarz, profesor Magdalena roda, Pani Prezydentowa Jolanta Kwaniewska. Otwarcia dokona³a Pani Prezydentowa Maria Kaczyñska. Wród g³ównych organizatorów znajdowa³a siê tak¿e Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jolanta Fedak.
BMB:  Po co zwo³ano Kongres?
Uczestniczki panelu Kobiety w samorz¹dzie.
MWD:  Na samym pocz¹tku zosta³o jasno okrelone, ¿e
spotka³ymy siê po to, ¿eby
okreliæ, co zosta³o przez
³eczeñstwie stereotyp ro20 lat transformacji zrobione
dziny: PIJE, BIJE, ALE
Co
powiedzia³y
podczas
Kongresu
i co jest jeszcze przed nami
KOCHA. W dysfunkcyj(wed³ug notatek Marii Wandy Dzienisiewicz)
do zrobienia. Naturalnie
Izabela Jaruga-Nowacka: wspomina, ¿e najpierw tematy takie jak nej rodzinie, w z³ej rodziwszystko w kontekcie
przemoc, dyskryminacja nie uchodzi³y w ogóle za tematy polityczne. O nie wychowywani s¹ barudzia³u kobiet w tych wytym siê w parlamencie nie mówi³o. Nie uda³o siê wed³ug niej równo- dzo pokaleczeni, czêsto
darzeniach. Jednym z g³ówuprawnienie na rynku pracy. Jeli s¹ grupowe zwolnienia, to w pierw- bardzo nieszczêliwi ludzie.
nych celów by³a te¿ intePotem ci m³odzi ludzie
szej kolejnoci trac¹ pracê kobiety.
gracja. To bardzo wa¿ne,
Hanna Gronkiewicz-Waltz: wskaza³a na ród³o nierównoci, bo my, walcz¹ ze swymi s³abociaaby po³¹czyæ siê w kobiekobiety, ponosimy odpowiedzialnoæ za stan nierównego traktowania mi, ale nie zawsze udaje
cej solidarnoci.
kobiet i mê¿czyzn. Dzieje siê tak dlatego, poniewa¿ nie wychowujemy siê im osi¹gn¹æ satysfakBMB:  W sprawach?
swoich dzieci w sposób, który nauczy³by ich partnerstwa. To jej stwierdzenie cjê w ¿yciu.
MWD:  Wczeniej
BMB:  Czyli szczêli Patrz czy ten mê¿czyzna ciê wspiera, czy bêdzie pomaga³, czy waltematem politycznym nigdy
wym
dzieckiem jest dziecczy³ z tob¹ przez ca³e ¿ycie? Wybieraj!
nie by³y sprawy zwi¹zane
ko
szczêliwych
rodziców?
Poruszy³a jeszcze jedn¹ wa¿n¹ sprawê  Twórzmy przedszkola!.
np. z przemoc¹, z równoMWD:

Tak
jest najTeraz w Warszawie jest ponad 8 tysiêcy dzieci objêtych dodatkow¹
ci¹, z równym statusem
czêciej.
Dlatego
nale¿y
opiek¹ przedszkoln¹.
obu p³ci, dostêpem do tych
odczarowaæ
stereotypy
i
Profesor Anna Fornalczyk: powiedzia³a Tak, popieram parytet, ale
samych stanowisk dla kozak³amania.
Innym
z
protrzeba zadbaæ, aby by³y to kobiety przygotowane i dostateczne wspiebiet i mê¿czyzn, z równym
rane w samej strukturze. Ka¿demu, kto rozpoczyna nale¿y siê pomoc i blemów jest skutecznoæ
wynagrodzeniem na tych
wsparcie. Powiedzia³a, ¿e system edukacji mamy bardzo s³aby. Nie mamy systemu edukacji. To jest
samych stanowiskach, za
kapita³u spo³ecznego. Ludzie nie potrafi¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ. Nie nie tylko moje zdanie.
te same kompetencje. Nama otwartoci. Mimo dzia³añ organizacji pozarz¹dowych, które w du¿ej Wiele kobiet profesorek,
dal niedostatecznie rozpamierze przejê³y tê rolê i wyszukuj¹ liderów spo³ecznych, i zachêcaj¹ do wyk³adowczyñ, zarz¹dzatrzonym problemem jest
dzia³añ. Ale ¿eby by³o to bardziej skuteczne potrzebne jest wsparcie j¹cych owiat¹ mówi³o o
przemoc, molestowanie,
tym problemie. Nasza edurz¹du.
wykorzystywanie. Niekacja jest bardzo kulawa.
zmiennie funkcjonuje w spoSzko³a nie przygotowuje do
samodzielnoci, do kreatywnoci, nie dodaj¹ odwagi tym rednim
i s³abszym uczniom. Nadal najwa¿niejsze jest, aby byæ grzecznym, mi³ym, raczej przeciêtnym. Nie o to póniej w ¿yciu chodzi. W szkole nale¿y uczyæ aktywnoci, otwartoci na innoæ,
umiejêtnoci wspó³pracy. Nie chodzi o okazjonalne, akcyjne
wydarzenia. Powinna to byæ metoda budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego.
BMB:  W jaki sposób dyskutowano w tak wielkim gronie?
MWD:  Odby³o siê ponad dwadziecia paneli, na których dyskutowano na wiele tematów: pocz¹wszy od rynku
pracy, biznesu, edukacji, kultury, samorz¹du, przez przemoc,
zdrowie i inne. Wszystkim polecam odwiedzenie strony: www.kongreskobiet.pl . S¹ tam zamieszczone szczegó³owe postulaty z
wielu dziedzin.
BMB:  Czyli Kongres odby³ siê jeszcze po to, by naprawiæ wiat? Pytam o to bez ¿adnego sarkazmu, to jest zwyk³a
ciekawoæ i podziw.
MWD:  Mo¿na tak powiedzieæ... Mo¿e lepiej powiedzieæ
 ZACZ¥Æ NAPRAWIAÆ. Zacz¹æ naprawiaæ, bo naprawiæ
jest bardzo trudno.
Postulaty Kongresu.
BMB:  Jak okreli³aby Pani rolê kobiet w transformacji?

%
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MWD:  Wiele kobiet bra³o czynny udzia³ w transformaMWD:  Mo¿na to tak uj¹æ. Kobiety dostrzegaj¹ znacznie
cji. Wiele z nich pracowa³o bezporednio z Lechem Wa³ês¹, szerzej aspekty ¿ycia codziennego, rodziny.
Tadeuszem Mazowieckim, w najwa¿niejszej grupie, która walBMB:  Pytam, bo uwa¿am, ¿e sprawy oczywiste nie s¹
czy³a z komunizmem i tworzy³a wspó³czesn¹ nam woln¹ i de- oczywiste dla wszystkich. I jednak trzeba o tym mówiæ, bo to
mokratyczn¹ Polskê. Wszystkie z tych pañ potwierdzi³y, ¿e z jest wa¿ne. A politycznie jaki by³ ten Kongres?
up³ywem lat po 1989 roku zapomniano o kobietach.
MWD:  Podczas obrad w panelach i na spotkaniach pleBMB:  Czyli, ¿e panowie siedzieli w wiêzieniach, a ulotki narnych podkrelano, ¿e Kongres obraduje na rzecz integracji
same siê drukowa³y i roznosi³y?
ró¿norodnych rodowisk kobiecych. Dyskutowa³y kobiety od
MWD:  Tak. Poniewa¿ w naszej polskiej mentalnoci pa- lewicy, przez rodek sceny politycznej, po prawicê, sprawy
triotyzm wci¹¿ jest rodzaju mêskiego. A przecie¿ trzeba nor- partyjne ca³kowicie odrzucaj¹c. Siostry zakonne siedzia³y ramalnie ¿yæ, wychowaæ m³ode pokolenie kobiet i mê¿czyzn i... zem z radykalnymi feministkami. Kongres odby³ siê po to, by
uczyæ je patriotyzmu, postaw otwartych i aktywnych.
zintegrowaæ kobiety. Przemawiaj¹c do Kongresu Pani PrezyBMB:  Czyli mê¿czyzna
dentowa Jolanta Kwana wojnie, a w domu ¿ona i
niewska powiedzia³a:
Co powiedzia³y podczas Kongresu Po³¹czmy siê w kobiedzieci. Takie pojmowanie
wiata jest szalone. Chocia¿by
cej solidarnoci, bo jest
Izabela Cywiñska: wówczas minister kultury, zwróci³a uwagê, ¿e kiedy wiele spraw do za³atwiewydarzenia z 11 wrzenia,
gdzie ginêli cywile, a wojsko zniesiono cenzurê oficjaln¹ powsta³a jeszcze bardziej niebezpieczna cenzura nia. To chyba najlepsiedzia³o bezpiecznie w ko- spo³eczna, która czêsto epatuje si³¹ niszcz¹c¹ nowe wolne myli. Zwró- szy komentarz dla poci³a uwagê na edukacjê. Reforma spowodowa³a, ¿e wysz³o 12. roczni- trzeby zwo³ania Kongreszarach...
MWD:  Wiele osób ma ków bez nauki i przygotowania do odbioru kultury i sztuki. Nie ma w su.
nadal takie zdanie. Profesor szko³ach muzyki, nie ma plastyki. Jest ogólny przedmiot Sztuka, ale
MWD:  W którym
Maria Janion w swoim wy- bardzo powierzchownie prowadzona.
z paneli bra³a Pani
Siostra Ma³gorzata Chmielewska powiedzia³a, ¿e dawniej siostrom udzia³?
k³adzie inauguracyjnym stwierpozwalano
prowadziæ wy³¹cznie orodki dla osób g³êboko niepe³nodzi³a, ¿e demokracja w PolMWD:  By³am
sprawnych,
z
g³êbokim upoledzeniem umys³owym. Teraz prowadz¹ wiele uczestniczk¹ panelu
sce jest rodzaju mêskiego.
Widaæ to chocia¿by na przy- ró¿norodnych placówek. Kszta³c¹ siê. S¹ profesorkami, mog¹ swobod- Kobiety w samorz¹k³adzie Senatu, gdzie 98% nie przemieszczaæ siê, wychodziæ w habitach na zewn¹trz klasztorów. dzie. Prowadzi³a ten
Po prostu  teraz ju¿ MOG¥.
stanowi¹ mê¿czyni.
panel profesor Joanna
Powiedzia³a te¿, ¿e Pañstwo powinno wzi¹æ siê powa¿nie za walkê z Regulska z UniwersyBMB:  Czy mê¿czyni nie
przemoc¹ wobec kobiet, z ich bezdomnoci¹. Stwierdzi³a, ¿e nie jest tetu z Jersey. Omawiapotrafi¹ rz¹dziæ?
MWD:  Chodzi o to, aby prawd¹, ¿e ka¿da na lewo i prawo usuwa ci¹¿ê i walczy o aborcjê. Jej ne by³y m.in. przyczystworzyæ warunki równego do- dowiadczenie mówi, ¿e nawet ofiary gwa³tu chc¹, aby dziecko z niego ny pracy w samorz¹dzie
stêpu do zarz¹dzania. Pos³anki poczête ¿y³o.
oraz dowiadczenia z t¹
Z wypowiedzi innych uczestniczek: system wsparcia ofiar przemocy prac¹ zwi¹zane.
I kadencji Parlamentu stwierdzi³y, ¿e rozwi¹zywanie spraw jest absolutnie z³y i je krzywdz¹cy. Ostatnie lata to ogromny regres w
BMB:  Czy by³y
spo³ecznych, powszednich tym temacie. Wci¹¿ nie ma aktów prawnych nakazuj¹cych, ¿e to spraw- jakie reperkusje poludzkich bol¹czek nie zosta- ca przemocy powinien opuszczaæ dom, a nie jego ofiary. Mamy mnó- lityczne zwi¹zane z
³y dotychczas w³aciwie ure- stwo orodków wsparcia, które przyjmuj¹ ofiary. OFIARY PRZEMOCY obradami Kongresu?
gulowane prawem, poniewa¿ NADAL MUSZ¥ ODEJÆ Z DOMU! Karane s¹ wiêc podwójnie!
MWD:  Podczas
to nie by³y i nie s¹ wa¿kie
obrad nie da³o siê nitematy polityczne.
czego takiego odczuæ. Wszystko to dzia³o siê w tak wielkiej
BMB:  Znaczy, ¿e nas, mê¿czyzn, to nie obchodzi?
grupie, z tak wielkim zaanga¿owaniem. Star³o siê wiele emocji
MWD:  Nie s¹dzê, ¿e to mê¿czyzn nie obchodzi. Tematy i pogl¹dów. O polityce jednak na Kongresie nie mówiono.
spo³eczne, o których mówimy s¹ inne w odczuciu kobiet i
BMB:  A problemy zwi¹zane z równoci¹ p³ci?
mê¿czyzn. Mamy inne parytety. Ró¿nimy siê.
MWD:  Wci¹¿ istnieje problem niezrozumienia tego, czym
BMB:  Czyli wed³ug kongresu mê¿czyni przyw³aszczy- jest feminizm. Nikt nie mówi przecie¿, ¿e mê¿czyni s¹ lepsi
li sobie trochê wiêksz¹ czêæ?
czy gorsi od kobiet.
BMB:  Profesor Wiktor Osiatyñaski przyzna³ siê publicznie do tego, ¿e jest feminist¹.
MWD:  Jest feminist¹, bo uwa¿a: Tak trzeba, bo je¿eli
jestemy dwoma p³ciami i tworzymy jedn¹ ca³oæ, to powinnimy byæ równi. Zreszt¹ jeden z artyku³ów Konstytucji mówi
o równych prawach kobiet i mê¿czyzn. O równym dostêpie do
wszelkich praw i dóbr.
BMB:  Czy taki Kongres to nie tylko tzw. spuszczenie
pary?
MWD:  Wiele uczestniczek w wyst¹pieniach plenarnych
i rozmowach kuluarowych mówi³a o tym, ¿e mo¿e tak siê staæ,
¿e wszystko siê rozmyje. Dlatego ju¿ pod sam koniec Kongresu zosta³o podjête postanowienie, ¿e powstanie biuro Kongresu Kobiet. Bêdzie mia³o ono za zadanie gromadziæ postulaprof. Magdalena roda (feministka), Henryty i byæ zbiorowym g³osem kobiet. S¹dzê wiêc, ¿e bêdzie to
ka Bochniarz (kobieta biznesu) i prezydentowa
instytucjonalna ochrona wypracowanych na panelach postuMaria Kaczyñska.
latów.
C.d. na s. 8.
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MWD:  ... wspania³¹ kobietê. Pani¹ Henrykê Krzywonos-Strycharsk¹ Kongres wyró¿ni³ tytu³em Kobiety DwuBMB:  To bêdzie takie biuro wsparcia. Czy ju¿ wiado- dziestu Lat Transformacji  tramwajarkê, która zatrzyma³a
15 sierpnia 1980 roku komunikacjê w Gdañsku i zmusi³a Lemo, jak bêdzie dzia³a³o?
cha Wa³êsê do podjêcia strajków solidarnociowych  czyMWD:  Na razie potamy w laudacji.
mys³ ten jest w fazie roPrzyznam, ¿e Krystyboczej. Ale podkrelam, ¿e
Co powiedzia³y podczas Kongresu na Janda
przeczyta³a laujest to jedno z g³ównych
Uczestniczki
Kongresu
wspomnia³y
o
innym
wielkim
problemie
spodacjê
tej
nagrody
w taki
postanowieñ Kongresu.
³ecznym,
którym
jest
bieda
i
bezrobocie.
Szczególnie
dotyczy
to
wsi
i
sposób,
¿e
ponad
cztery
BMB:  Najwa¿niejsz¹
ma³ych
miasteczek.
tysi¹ce
uczestników
Konczêci¹ Kongresu by³ paJanina
Ochojska
na
przyk³adzie
swoich
wiatowych
dowiadczeñ,
gresu
by³o
wzruszonych.
nel plenarny. Kto mu przenp. sprawy dostêpu do wody, stwierdzi³a, ¿e sprawcami tej sytuacji s¹ To by³o niezwyk³e prze¿ywodniczy³?
MWD:  Przewodniczy- ci, którzy bez przerwy wszczynaj¹ wojny, zamieszki, graj¹ tym o poli- cie.
Dowiedzielimy siê, ¿e
³a mu dr Henryka Boch- tyczne wp³ywy. Powiedzia³a, ¿e liderkami wprowadzaj¹cymi zmiany, które
dotycz¹
nawet
budowy
studni
we
wsi,
s¹
przede
wszystkim
kobiety.
Pani
Henryka wspólnie z
niarz, a udzia³ bra³y takie
Bo to one walcz¹ o zdrowie i ¿ycie swoich dzieci.
mê¿em
adoptowali dwanaosobistoci jak Olga KrzyMa³gorzata Niezabitowska stwierdzi³a, ¿e mê¿czyni s¹ skuteczni, cioro dzieci i wychowali
¿anowska  wicemarsza³ek
bo maj¹ wietn¹ sieæ takiej mêskiej, codziennej solidarnoci. Zachêca- na wspania³ych ludzi. Jedna
w pierwszym wolnym par³a, ¿ebymy stworzy³y tak¹ solidarnoæ kobiec¹.
z córek kontynuuje ich
lamencie. Powiedzia³a nam:
Olga Krzy¿anowska powiedzia³a Jest to Kongres Kobiet, które dzie³o rodzinnych domów
Wiêcej odwagi! i zachêchc¹ rozs¹dnie i wspólnie dzia³aæ.
dziecka.
ca³a, aby zaczynaæ od niBarbara Labuda mówi³a, ¿e pragnie, aby by³o wiêcej demokracji.
BMB:  Ile osób poskich szczebli samorz¹doNiech to mêskie i kobiece siê dope³ni, a nie zwalcza. Wiêcej szacunku jecha³o z terenu naszego
wych, uczyæ siê poznawaæ
dla innych. Takie s³owa jak wspó³dzia³anie i wspó³praca wci¹¿ przewija³y powiatu?
tê dziedzinê i pracowaæ. Barsiê podczas obrad we wszystkich panelach. Tak pojmowaæ wspó³istMWD:  W Kongrebara Labuda przypomnianienie p³ci powinien ka¿dy z nas. Przecie¿ + i  musz¹ wspó³istnieæ. sie wziê³o udzia³ 8 pañ. Lecz
³a, ¿e w pierwszej kadenProfesor Joanna Regulska stwierdzi³a, ¿e nale¿y zapewniæ stabil- nie bêdê bez konsultacji z
cji Sejmu utworzy³y Parlanoæ i realnoæ dzia³añ prawdziwej demokracji. Podkrela³a, ¿e za stan nimi wymieniaæ nazwisk. Zamentarn¹ Grupê Kobiet.
ten jest odpowiedzialne Pañstwo. Najwa¿niejsze, aby nie polityka, a proponujê, aby ka¿da z nich
Wtedy ju¿ w jej sk³ad welegislacja by³a w parlamencie. Nale¿y dbaæ o prawo, o ustawy, które by indywidualnie podzieli³a siê
sz³y wszystkie ugrupowania
umo¿liwia³y realizacjê postulatów na ni¿szych szczeblach samorz¹do- swoimi wra¿eniami z Konpolityczne. Wtedy w³anie
wych. Szalonej polityki nie powinno byæ w Sejmie.
gresu.
podczas pierwszej kaden(opracowa³ Bogus³aw Marek Borawski)
BMB:  Polityka to
cji stara³y siê uzyskaæ papewne
widzenie wiata.
rytet 50% na 50%. Ma³gorzata Niezabitowska powiedzia³a
Nie
ka¿dy
widzi
go
takim
samym.
wprost, ¿e Nasza Solidarnoæ, moja Solidarnoæ nie dla
MWD:  Pañstwo powinno kszta³towaæ standardy i norwszystkich by³a sprawiedliwa. Pominiêto w znacznej czêci
my,
które by obowi¹zywa³y i w Olecku, i Warszawie. Natokobiety.
miast
jak by³oby w szczegó³ach, to decydowa³oby rodowiBMB:  Kongres Kobiet Polskich nagrodzi³, wspaniale
sko
lokalne.
Standard powinien byæ jednak jeden: wspó³prawyró¿ni³ niezauwa¿on¹ przez polityków-mê¿czyzn Henrykê
ca,
wspó³dzia³anie,
parytet.
Krzywonos-Strycharsk¹...
BMB:  Dziêkujê za rozmowê.
(c.d.)

Sukces Marcina Otrockiego
na Ogólnopolskim Konkursie
Marcin Otrocki otrzyma³ wyró¿nienie i nagrodê w postaci udzia³u w
Festiwalu Teatrów Amatorskich na eliminacjach wojewódzkich do 54.
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Podopieczny rodowiskowego Domu Samopomocy w Olecku najpierw przeszed³ eliminacje powiatowe organizowane przez Regionalny Orodek Kultury Mazury Garbate, a nastêpnie reprezentowa³ nasze miasto na etapie rejonowym w Gi¿ycku.
Marcin wcielaj¹c siê w rolê Artysty dramatycznego wykaza³ siê
doskona³ym wyczuciem tekstu recytowanym z prawdziwie aktorsk¹ pasj¹. Ciekawy wizerunek i gra opanowana do perfekcji sprawi³y, ¿e Olecczanin ma szansê zaprezentowaæ siê wród najlepszych amatorów z ca³ego kraju.
Poziom konkursu w Olsztynie by³ bardzo wysoki, a jury postawi³o
wysok¹ poprzeczkê wszystkim uczestnikom.
Swój sukces zawdziêczam terapeutom ze rodowiskowego Domu Samopomocy oraz Pani Marcie Je¿ewskiej  dyrektor Regionalnego Orodka Kultury w Olecku  powiedzia³ Marcin Otrocki.

Tekst i fot. Anna Podurgiel
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Przeprosiny
W poprzednim wydaniu Tygodnika Oleckiego z artyku³u Uroczysta XXVII Sesja Rady Powiatu chochlik drukarski ukrad³ nam ca³y akapit. Dzisiaj publikujemy go w
ca³oci wraz z póniej dopisanym przez Jego Magnificencjê
Rektora Wszechnicy Mazurskiej dr Józefa Krajewskiego postscriptum:
Zabra³ równie¿ g³os Rektor Wszechnicy Mazurskiej dr
Józef Krajewski. Pogratulowa³ powiatowi osi¹gniêæ dekady
oraz odczyta³ napisany przez siebie na tê okolicznoæ wierszyk.

Vivat Powiat Olecko
Na 1000-lecia, 10 lat czasu,
To chwila, moment  nie wiele.
Co siê uda³o, a co przepad³o.
Czy wiedz¹ o tym obywatele?
Tyle emocji, strat, zysków, sukcesów.
Nie sposób tego policzyæ.
Powiat Olecki wci¹¿ ronie w si³ê.
Mo¿na to dostrzec na ka¿dej ulicy.
Wieliczki, wiêtajno, Kowale Oleckie,
Jak zwarte hufce w szeregu.
10-lecie wiêtuj¹ razem,
Wspólnie z Oleckiem dop³yn¹ do brzegu.
Brzegiem jeziora, rzeki czy lasu,
Wybraæ siê w przysz³oæ nieznan¹,
Bo ¿ycie przeleci, jak sen, czy przygoda.
Uchwyciæ tê chwilê niezapomnian¹.
piewaæ, rymowaæ ka¿dy z nas mo¿e.
Wszak to wyborna zabawa.
Nie ma drogi do pokoju.
To pokój jest drog¹ i to jest ta sprawa.
W zgodzie, z szacunkiem, w szlachetnej wspó³pracy.
Gdy w³osy stoj¹ce dêba  fryzur¹ epoki.
Wolnoæ jest w³adz¹, jak¹ mamy nad sob¹.
Bogu dziêkujmy za wspólne ¿ycia drogi.
Ps. W tym tekcie rymowanym wykorzystano myli  kamienie wêgielne Martina Luthera Kinga, Hugo Grotiusa i Stanis³awa Jerzego Leca.
W deszczowe dni wakacji warto zorganizowaæ wakacyjne
Kluby Tekstów Rymowanych. To naprawdê jest fajna zabawa. Wielu wybitnych humanistów g³osi prawdê doæ oczywist¹, ¿e wiek XXI albo bêdzie wiekiem religii, duchowoci, szacunku dla cz³owieka, dla rodzaju ludzkiego  albo go w ogóle
nie bêdzie.
Inwestycje w cement, ceg³y, asfalt i betony niech bêd¹
drugorzêdnymi w stosunku do inwestowania w dzieci, m³odzie¿, w ich rodziny. Jeli dzieci odbior¹ dobre wychowanie
od rodziców, ucz¹ siê w szkole czystej, przyjaznej  gdzie
rozwijaj¹ swoje zainteresowania i talenty, to sukces miasta i
nas doros³ych mo¿e byæ ogromny. S¹ kraje i narody, które
posiadaj¹ z³o¿a ropy, gazu, kopalnie z³ota i diamentów  a
¿yj¹ w ubóstwie. S¹ te¿ takie, które tych bogactw nie posiadaj¹, a ¿yj¹ w dobrobycie.
Od czego to zale¿y? Mo¿na zaniedbaæ dziecko, ca³e ro-

dowiska czy kraje, s¹ na to przyk³ady. Oczywicie mo¿na, ale
nie wolno! Powinnimy tworzyæ kulturê pozytywnych wzorów, tzn. rozwijaæ siê duchowo. Nastêpuje to wtedy, gdy czytamy dobr¹ ksi¹¿kê, s³uchamy poezji, piêknej muzyki, uczestniczymy w uroczystociach religijno-patriotycznych, s³uchamy koncertu muzyki dzieci z naszej Szko³y Muzycznej i wielu
innych formach.
Najwiêkszym kapita³em, jaki mamy w Olecku  s¹ dzieci i
m³odzie¿. Jeli tu dobrze zainwestujemy, wygramy przysz³oæ.
Józef Krajewski
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Szczecinki  parafia równych szans
W Parafii Rzymsko-Katolickiej w. Stanis³awa Bpa i Mêczennika w Szczecinkach od 1 grudnia 2008 roku realizowany
jest projekt RÓWNY START  kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z parafii w
Szczecinkach. Jego celem jest zorganizowanie opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz zajêæ pozalekcyjnych uczniom
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z terenu parafii. Trwaæ
bêdzie do 30 lipca 2010 roku.

historii, jêzyka rosyjskiego i innych przedmiotów.
Dziêki tym zajêciom mam dobre oceny z polskiego i matematyki  mówi Asia Erpszt, uczestniczka zajêæ. - Nasze
zajêcia by³y bardzo dobre. Moglimy odrobiæ lekcje i nauczyæ siê czego nowego.

Kurs informatyczny
Zajêcia logopedyczne
W okresie zimowym wród parafian i w szko³ach zosta³a
przeprowadzona diagnoza potrzeb edukacyjnych. Wiosn¹
specjalici z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Olecku przeprowadzili u wytypowanych dzieci badania umiejêtnoci szkolnych i diagnozê logopedyczn¹. W efekcie Poradnia
wystawi³a 8 prawomocnych opinii. Ze zdiagnozowanymi dzieæmi
od marca do czerwca 2009 roku logopeda i psycholog przeprowadzili ogó³em 104 godziny zajêæ kompensacyjno-wyrównawczych. Pod okiem specjalistów uczestnicy æwiczyli prawid³ow¹ wymowê, utrwalali zasady ortografii i pisowni. W ramach zajêæ prowadzono tak¿e instrukta¿ rodzicom do pracy z
dzieckiem w domu. W wakacje na plebanii nadal funkcjonuje
punkt psychologiczno-konsultacyjny.

Równolegle prawie 50 uczniom zapewniono 117 godzin
bezp³atnych zajêæ z jêzyka angielskiego. Prowadzi³a je Barbara Gorlo w trzech grupach wiekowych (klasy I-III, IV-VI szko³y
podstawowej oraz gimnazjum). Cieszy nas, ¿e dobre oceny to
nie jedyny rezultat projektu. Nasze zajêcia da³y mi kolegów
 mówi Wojtek Kasprzyk z klasy III c  i lepsze oceny w
szkole. Te zajêcia pomog³y mi.

Festyn

Zajêcia z jêz. angielskiego
W ferie zimowe rozpoczê³y siê pierwsze zajêcia. Na pocz¹tek by³ to 36-godzinny kurs informatyczny dla 16 uczestników. Od marca br. zapewniono uczniom doje¿d¿aj¹cym do
szkó³ podstawowych i gimnazjów do Olecka, Wieliczek i Babek Oleckich bezp³atne zajêcia korepetycyjne. Jan Najechalski pomaga³ dzieciom przyswoiæ wiedzê z matematyki, fizyki,
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Festyn
ników czeka³y zawody sportowe, rodzinne potyczki logopedyczno-ortograficzne i malowanie twarzy. Najwiêksz¹ atrakcj¹
festynu okaza³a siê loteria fantowa z cennymi nagrodami. Ka¿dy
z 295 losów gwarantowa³ wygran¹. Nagrod¹ g³ówn¹ by³ namiot i 25 Mp3. Ca³kowity dochód z loterii zostanie przeznaczony na zakup wyprawki pierwszaka. Z³o¿¹ siê na ni¹ plecaki, zeszyty, przybory szkolne. Na pami¹tkê udzia³u w projekcie dzieci otrzyma³y dyplomy i s³odycze. Jak widaæ na za³¹czonych zdjêciach  wszyscy bawili siê wspaniale, a humory
dopisywa³y.
Po przerwie wakacyjnej rozpocznie siê kolejny etap realizacji projektu. Ju¿ dzi serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych uczniów do udzia³u w projekcie!
Halina Bogdañska, Koordynator projektu
Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku

Zwieñczeniem pierwszego etapu realizacji projektu by³ festyn integracyjny Dni Rodzinny. Odby³ siê on w niedzielê
28 czerwca 2009 roku na dziedziñcu parafialnym. Pomimo z³ych
prognoz pogoda dopisa³a, co sprzyja³o licznemu udzia³owi mieszkañców parafii w festynie. Wziê³o w nim udzia³ co najmniej
300 osób. Ka¿dy móg³ znaleæ dla siebie co interesuj¹cego.
Po Mszy wiêtej na dziedziñcu kocio³a wyst¹pi³ zespó³ seniorek Oleckie Echo. By³y te¿ pokazy sprawnoci stra¿ackiej z elementami ratownictwa medycznego. Mo¿na by³o tak¿e
podziwiaæ panoramê miejscowoci z wysiêgnika stra¿ackiego.
Oprócz atrakcji dla ucha i oka zapewniono równie¿ bigos, pieczone prosiê, grilowane przysmaki, napoje i domowe wypieki.
Oprócz mi³ej, rodzinnej atmosfery i dobrej zabawy na uczest-

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

Projekt realizowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
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III Rodzinne Spotkanie W Jedynce
W sobotê 6.czerwca 2009r. w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku odby³o siê III Rodzinne Spotkanie W Jedynce maj¹ce na
celu integracjê spo³ecznoci szkolnej 
uczniów, rodziców, pracowników i przyjació³ szko³y, a przede wszystkim dobr¹
zabawê. Pogoda dopisa³a, impreza uda³a siê, cel zosta³ osi¹gniêty.
Otwarcia i prowadzenia wy¿ej wymienionej imprezy, zamiennie zwanej Festynem Rodzinnym, która tym razem przebieg³a pod has³em Owoce i warzywa na
5 dokona³y dyr. szko³y p. Eligia Bañkowska i p. Gra¿yna Olechno. Obie panie przedstawi³y zgromadzonym przygotowany na to przedpo³udnie program i
zaprosi³y do wspólnej zabawy.
Pierwsz¹ atrakcj¹ by³ kolorowy, owocowo-warzywny wystêp dzieci z oddzia-

³ów zerowych i chóru szkolnego. Nastêpnie
wyznaczone dru¿yny reprezentuj¹ce
poszczególne klasy w sk³adzie rodzice i
dzieci mia³y okazjê zmierzyæ swoje si³y
w konkurencjach sportowych: rzuca³y do
kosza i do celu, odbija³y pi³eczk¹ pingpongow¹, skaka³y w workach i przez linê,
strzela³y pi³k¹ do bramki, uk³ada³y puzzle na czas gromadz¹c zdobyte punkty
po ka¿dej konkurencji. W tym czasie na
placu szkolnym odbywa³ siê konkurs
wiedzy o szkole. Kolejnym punktem programu by³ mecz pi³ki no¿nej  dru¿yna
sportowa szkolna kontra dru¿yna sportowa ojców. I tu, pomimo ogromnego
wysi³ku tatusiów, brawo dla synów!

Bardzo wa¿nym dla szko³y momentem by³o wrêczenie przez p. dyrektor Eligiê

Fot. Ewa £apszys
i Ma³gorzata Szafrankowska

Bañkowsk¹ statuetki Zas³u¿ony dla SP1
jako wyraz uznania i wdziêcznoci za
przyjacielsk¹ postawê wobec naszych
szkolnych przedsiêwziêæ p. mjr mgr Beacie Buczkowskiej dyr. Aresztu ledczego w Suwa³kach.
Szkolny zespó³ teatralny prowadzony przez p. Teresê Szadkowsk¹ zaprezentowa³ uczestnikom spotkania przedstawienie pt. Trupa Pana Dropsa, za
które zdoby³ II miejsce w VI Powiatowym Przegl¹dzie Zespo³ów Teatralnych
Zielona Gê.
I tu nast¹pi³ czas og³oszenia wyników konkurencji sportowych i wrêczenie nagrody g³ównej dla najsprawniejszej dru¿yny. A tak¹ okaza³a siê reprezentacja klasy IIIb. To w jej rêce powêdrowa³ doæ pokanych rozmiarów tort,
oczywicie owocowy.
Koniecznie dodaæ nale¿y, ¿e przez ca³y
czas trwania imprezy mo¿na by³o smacznie

!

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 27 (599)

zjeæ (krzepi¹cy bigos, wymienite kartacze, zdrowe sa³atki, pyszne ciasta, ciasteczka, lody) i wypiæ (gor¹c¹ kawê, herbatê
lub napój ch³odz¹cy).
Po kulinarnych uciechach wypada³o
spróbowaæ swego szczêcia na loterii
fantowej, sprawdziæ umiejêtnoci plastyczne lepi¹c w glinie czy modelinie, ewentualnie sprawiæ sobie pami¹tkê udaj¹c
siê do stoiska z rêkodzie³em. Nieco odwa¿niejsi mogli zafundowaæ sobie niecodzienny makija¿  owocow¹ twarz i

przymierzyæ siê do zawodu stra¿aka, zwiedzaj¹c z zewn¹trz i wewn¹trz prawdziwy
wóz stra¿acki pod okiem prawdziwych stra¿aków.
Wszystkim, którzy wsparli nas finansowo, rzeczowo lub w jakikolwiek inny
sposób przyczynili siê do zorganizowania tej wspania³ej, scalaj¹cej spo³ecznoæ
szkoln¹ imprezy sk³adamy serdeczne podziêkowania.
Dziêkujemy równie¿ tym, którzy do
nas tego dnia przybyli, dobrze siê z nami
bawili i potwierdzili to pami¹tkowym wpisem do Kroniki Szko³y.
Renata Bogdan

"
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AUTO-MOTO

Agencja Kredytowa KORZYCIK

V33703

Krupin 14A

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

L5004

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

V36301
(V31704)

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 V32404

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

SERWIS OGUMIENIA

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

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi 80, B4, 1992, 2,0B + gaz, tel. 0-503-804-741
V25729
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K12611
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V30515
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V33713
* czêci u¿ywane, tel. 0-503-804-741, 0-512-217-654
V25719
* Hunday Accent, 1998, 1,3B, klima., 2xair bac, ABS, centralny, elektryk., alufelgi, 7000 z³otych, tel. 0-502-607-426 V23820
* Opel Combo, 1,4B+gaz, 1996, zadbany, 28.000 kilometrów,
4000 z³otych, tel. 0-604-193-413
L6201
* Opel Vectra, 2,5V6, automat, 1993, tel. 0-697-295-200 V25719
* VW T4, 2,5B, 1992, tel. 0-508-097-660
V28427

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L5702
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V23810
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L4904
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07. V2526

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

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

(V28207)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V25709)

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

(V28507)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V30505

ul. Kolejowa 31

T anie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

(V36201)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K12501

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

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

V33403

* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V30415
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V23910
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V32903
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L5303

* Biuro turystyczne Sambia, wycieczki na Litwê 4 x tygodniowo, 0-87-520-16-44, infolinia 0-783-738-138
V34302
www.cooltura.xwp.pl
0-604-058-648

* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K10705
* Inspektor p.po¿ podejmie wspó³pracê z firmami, tel. 0-609788-594
V23020
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V33503

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

(V25809)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V24109)

* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78
V34602

* Us³ugi turystyczne, kraj, zagranica, tel. 0-609-181-316 V26708

US£UGI
* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V32204

* HUSQUARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek, tel.
(087) 520-02-12.
V23710

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V30605
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L5801
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

(V32104)

Club CoolTura

K8808

* agroturystyka, wiêta na wsi, weekendy, pokoje, tel. 0-502710-196, www.zchmielewska.olecko.pl
V30815
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V27108

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

V31804

* MEBLE, DRZWI, OKNA. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564; 0-728-208-754.
V34202
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087) 52029-23
V36402
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17

V30805

* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej przedsiêbiorców i firm, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V31205

US£UGI
CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91

(V34402)

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

V27917

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V26508
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V27807)

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)

* posprz¹tam biuro, mieszkanie, tel. 0-602-850-670
K8009
* RENOWACJA mebli, tel. 0-665-095-424
V28327
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V36521

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K725)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
K13001
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V34512
* sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 0-513-035-033
V29906
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L6001
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00, 0-87-520-18-18 K12811
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K11218
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L5103

(V28407)

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

(V24010)

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

(K7710)

WYWÓZ MIECI

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. L6201
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609720-913 po 18.00
L4405

KUPIÊ
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V27937
* tarcicê sosnow¹ wysezonowan¹, ceg³ê rozbiórkow¹ czyst¹,
tel. 0-604-332-657
K12301
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V24120
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V28517
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L4305
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V24130
* zatrudniê kierowcê na samochód ciê¿arowy, tel. 0-608-335960
K9307
* zatrudniê sprzedawcê, który posiada znajomoæ produktów ekologicznych, sklep SAM, tel. 0-664-003-765 K11503
SPRZEDAM
* dawna szko³a, Markowskie, WGN Nieruchomoci, tel.
0-510-189-301
V35002
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V36511
* dwa du¿e gara¿e, ul. Kamienna, przy Lewiatanie, nadaj¹ce
siê na dzia³alnoæ, tel. 0-602-354-963
V33103
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 0-692-141-426
V32114
* dzia³kê na Ruczaju z murowan¹ altan¹, ogrodzon¹ odsprzedam, tel. 0-502-264-901
V7023
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V34522
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 0-502-088-402
K12103
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V35012
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-510-189301
V35022
* dzia³ki, Sedranki, tel. 0-500-025-403
K12002
* gara¿ blaszak, aleje Lipowe, bezporedni wyjazd na ulicê,
tel. 0-506-675-603
L5603
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.
(V30405)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L5203
* mieszkania: Olecko, Kolejowa, Armii Krajowej, wiêtajno,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V35032
* mieszkanie 54 m.kw., urz¹dzone, aleja Zwyciêstwa, tel.
0-509-909-945
L4804
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 0-509-088-949
V28417
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V30825
* nawigacjê z mapami Polski i Europy w palmtopie Acer, tel.
0-87-523-45-67, 0-600-237-328
K11902
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V27927
* opony letnie 13 cale, 14 cali, tel. 0-87-523-45-67
K11802
* porcelana markowa, tanio, meble, sklep TOCADA, ul. Kopernika 10
V28317
* pustaki z rozbiórki, tel. 0-87-523-43-36, tel. 0-665-354-100 K10904
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 0-506-675-603 L5503
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V27817
* sprzedam mieszkania jedno- i dwupokojowe.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V12901)

OKULISTA

#
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* sukniê lubn¹ Lorna Pronovias, tel. 0-505-211-870 K12401
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K825
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V31914
WYNAJEM
* lokal 60 m.kw., 120 m.kw., I piêtro, centrum, tel. 0-885-441703
L5901
* ma³e mieszkanie w centrum do wynajêcia, tel. 0-87-523-4567, 0-508-945-252
K11702
C.d. WYNAJEM na str. 16.

$
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WYNAJEM c.d.
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-609-738-204
K12202
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 0-604-557-693
V28117
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V34532
* poszukujê gara¿u, centrum, tel. 0-793-742-968
V31924
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-505036-183
L4505
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.

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

(V29706)

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

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

27

Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
czynny
lipca
codziennie
godz. 1600
w godz. 800-1600
tel. 520-23-36

(K7909)

(V32304)

MEDYCYNA ALTERNATYWNA

Jak zapobiegaæ powstawaniu
pêcherzy?

Kupuj buty dobrej jakoci, z miêkkiej skóry.
Gdy kupujesz buty, dok³adnie je przymierz. Jeli
s¹ niewygodne  nie kupuj ich!

Lipa na poty

W domowych kuracjach wykorzystywano powszechnie
kwiaty lipy, zrywane z drzew na pocz¹tku kwitnienia i potem suszone w miejscach zacienionych. Sporz¹dzano z nich
najczêciej herbaty. Pijano je na codzieñ do posi³ków, zamiennie z innymi zio³owymi herbatami, zw³aszcza miêt¹, albo
te¿ kaw¹ zbo¿ow¹. Kwiaty równie¿ traktowano z dawien
dawna jako doskona³y lek napotny.
Herbatki napotne sporz¹dzano dawniej w bardzo prosty
sposób. Najczêciej mat¹ garstkê kwiatów wrzucano do
pó³litrowego kubka blaszanego i zalewano wrz¹tkiem. Po
kilku minutach herbata by³a gotowa. By wzmocniæ walory

lecznicze dos³adzano napar miodem lub sokiem malinowym.

Ochrona przed owadami

Zielarze polecaj¹ do ochrony przed owadami nalewkê z
babki. Garæ wie¿o zerwanych lici babki w¹skolistnej w³o¿yæ do s³oika z ciemnego szk³a. Zalaæ 100 g czystego spirytusu. Odstawiæ na tydzieñ w ciemne miejsce. Potem gotowy
wyci¹g wycisn¹æ, przecedziæ i przelaæ do buteleczek z ciemnego szk³a. Ostro¿nie, by nie dosta³ siê do oczu, smarowaæ
nim i odkryte czêci cia³a. Jest to ochrona nie tylko przed
komarami, ale te¿ innymi insektami.

Napar zio³owy na katar i nie¿yty gard³a
10 dag owoców ró¿y, po 5 dag kory wierzbowej i kwiatu
lipy, po 2 dag kwiatów czarnego bzu, s³onecznika oraz ziela
wi¹zówki.
Z zió³ sporz¹dzamy mieszankê, 2-3 razy dziennie zalewamy ³y¿kê zió³ szklank¹ wrz¹tku i parzymy pod przykryciem
30 minut. S³odzimy sokiem malinowym.

%
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Kalendarz imion
7 lipca
Adolfiny, Ernesty, Estery, Kiry, Nory
Antoniego, Apoloniusza, Benedykta,
Cyryla, Donalda, Donata, Ernesta, Ewalda,
Gocis³awa, Jacka, Klaudiusza, Lecha,
Leszka, £ucjana, Metodego, Odona, Piotra, Pompejusza, Raula, Rogera, Sêdzis³awa
8 lipca
Adrianny, El¿biety, Halszki, Kiliany, Kingi,
Liliany, Wirginii
Adriana, Arnolda, Chwalimierza, Chwalimira, Edgara, Eugeniusza, Grzegorza,
Hadriana, Kiliana, Prokopa
9 lipca
Anatolii, Blanki, Heloizy, Letycji, Ludwiki,
Lukrecji, £ucji, Palomy, Sylwii, Weroniki
Adriana, Hermana, Hieronima, Ludwika,
Miko³aja, Patrycego, Patrycjusza, Patryka,
Wszeb¹da, Zenona
10 lipca
Almy, Ameli, Amelii, Anieli, Armelii, Libuszy, Malwiny, Rufiny, sandry, Sylwany,

Cytaty na ten tydzieñ

Weroniki
Aleksandra, Antoniego, Budziwoja,
Emanuela, Filipa, Januarego, Olafa, Racimira, Radziwoja, Rufina, Samsona,
Sylwana, Sylwina, Witalisa
11 lipca
Eleonory, Kaliny, Kariny, Kiry, Olgi,
Pelagii, Wyszes³awy
Benedykta, Cypriana, Demetriusza, Oliwiera, Pelagiusza, Piusa, Wyszes³awa
12 lipca
Imis³awy, Janiny, Jony, Pameli, Rudomi³y, Weroniki, Wery
Andrzeja, Bonifacego, Brunona, Felicjana,
Feliksa, Gwalberta, Henryka, Imis³awa,
Jana, Tolmierza, Tolmira, Wasyla
13 lipca
Dalidy, Danieli, Grety, Justyny, Kingi,
Lidy, Magdaleny, Ma³gorzaty, Margarety, Radomi³y, Sary
Andrzeja, Anakleta, Benedykta, Dana,
Daniela, Ernesta, Eugeniusza, Henryka,
Irwina, Jakuba

¯EGLUJ Z NAMI

(L6101)

 Chcesz prze¿yæ prawdziw¹ wakacyjn¹ przygodê?
 Chcesz poznaæ nowych przyjació³ z ca³ej Polski?
 Chcesz zdobyæ uprawnienia do ¿eglowania?
Yacht Club Arcus w £om¿y zaprasza do Orodka
¯eglarskiego w Rajgrodzie na obozy ¿eglarskie na patent
¿eglarza jachtowego
16-dniowe:
1 obóz
28 czerwca  13 lipca
2 obóz
14 lipca  29 lipca
3 obóz
30 lipca  14 sierpnia
Koszt obozu to jedyne 1200 z³otych (w cenê wliczone jest zakwaterowanie,
pe³ne wy¿ywienie, sprzêt p³ywaj¹cy) + op³ata egzaminacyjna, osoby niepe³nosprawne uczestnicz¹ w obozie nieodp³atnie.
Oferujemy równie¿ kursy weekendowe w terminie do 15 wrzenia w cenie
500 z³otych + koszt egzaminu.
Zapisy i bli¿szych informacji udziela kierownik orodka Józef Zarzecki pod
tel. (086) 272-19-01, 0-503-070-028
Orodek ¯eglarski YC Arcus, ul. Szkolna 7a, 19-206 Rajgród, www.yachtclubarcus.4lomza.pl



Historia pi³ki no¿nej

W 1887 roku wprowadzono w pi³ce
no¿nej przepis o usuwaniu zawodników
z boiska. Od 1878 roku wyposa¿ono sêdziów w gwizdek.

Plamy z atramentu

... bardzo skutecznie wywabia cytryna, zarówno z wyrobów skórzanych,
ubrañ, d³oni, jak i z drewnianych mebli lub pod³ogi.

Miód

¯eby uzyskaæ kilogram miodu, pszczo³y musz¹ zebraæ py³ek z ok. 10 milionów kwiatów.

F kupiê

Wydaje siê, ¿e nie uda³a siê naturze próba ukszta³towania na
ziemi stworzenia myl¹cego.
Max Born
Kiedy przestaje siê kochaæ, to
siê nie p³acze. P³acze siê, kiedy kto przestaje nas kochaæ.
Carla Lane

PRZYS£OWIA
 Siedmiu braci (od 1 do 7 lipca) ziemniakami znaczy: jak pogoda to ¿yj¹,
jak deszcz pada, to gnij¹.
 Kto latem pracuje, zim¹ g³odu nie
poczuje.
 Ledwie min¹ Rozes³añce, a ju¿ sierpem zaczniem tañce.
 Jaka jest pogoda w Siedmiu Braci
pi¹cych (10 lipca) taka bêdzie przez
nastêpnych siedem tygodni.
 Gdy w Cypriana (11 lipca) deszcze,
popada tydzieñ jeszcze.
 W lipcowej porze ³owi¹ raki, piskorze.
 Lipiec  starego chleba z nowym
przypiec.

wiece

... spalaj¹ siê janiej i wolniej, je¿eli wokó³ knota nasypiemy trochê soli.

Skorpiony

... wiec¹ w promieniowaniu ultrafioletowym.

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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Edukacja przez wspóln¹ zabawê
W dniu 16 czerwca 2009r. odby³a siê trzecia edycja Festynu Integracyjnego KIDS4KIDS, czyli DZIECI-DZIECIOM.
Organizatorem spotkania by³a Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku oraz Oddzia³ Terenowy Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 86 w Olecku. Mia³a to byæ impreza
plenerowa dzieciom. W programie by³o wiele atrakcji, ale pogoda (z premedytacj¹) pokrzy¿owa³a plany. W tej sytuacji
zrealizowana zosta³a wersja mini, czyli w budynku Poradni.

W za³o¿eniu tego typu spotkañ jest rozwijanie umiejêtnoci kluczowych, tj. wspó³pracy w grupie, podniesienie aktywnoci obywatelskiej wród m³odzie¿y, integracja rodowiskowa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, promowanie ciekawych i bezpiecznych sposobów spêdzania wolnego czasu np. podczas wakacji. W przygotowaniach i prowadzeniu zabaw dla m³odszych dzieci pomaga m³odzie¿ gimnazjum i oleckich szkó³ ponadgimnazjalnych. W tym roku szczególnymi goæmi by³y dzieci z Orodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci G³uchych w Olecku. Wszyscy wietnie siê
bawili. Najpierw trzeba by³o przejæ próbê smaku i otrzymaæ
identyfikator. Potem by³y zabawy logiczne i ortograficzne, uk³adanie piramidki na czas, grupowe przedmuchiwanie pi³eczki,
uk³adanie du¿ych puzzli, skoki przez skakankê.

Z okazji 10-lecia powo³ania samorz¹dów powiatowych odby³
siê konkurs Zgaduj-Zgadula O Powiecie Oleckim, gdzie ko³em
ratunkowym m³odszym okaza³a siê m³odzie¿. Po czym wszyscy wyruszyli muzycznym poci¹giem w podró¿ przez miejscowoci naszego powiatu.

Najwiêcej emocji wzbudzi³o przeci¹ganie liny w ograniczonym polu oraz zabawy z chust¹ animacyjn¹. Rewelacj¹
okaza³a siê te¿ loteria fantowa, w której ka¿dy los wygrywa³.
Nie by³o te¿ dziecka, które by wysz³o ze spotkania bez jakiego upominku. Na zakoñczenie uczestnicy po¿egnali siê tradycyjn¹ Iskierk¹ i wyrazili chêæ nastêpnego spotkania.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olecku sk³ada
podziêkowanie wszystkim tym, którzy choæby w najmniejszej czêci przyczynili siê do tego, ¿e Festyn Integracyjny
KIDS4KIDS, czyli DZIECI DZIECIOM móg³ siê odbyæ:
Zarz¹dowi Powiatu w Olecku za dofinansowanie zakupu
nagród, Pañstwu Teresie i Miros³awowi Popko z hurtowni Impuls, Zbigniewowi Burba z Biura Reklamy Bis,
Karolowi Talipskiemu, Wojciechowi Makowskiemu ze sklepu
spo¿ywczego SAM, Marcinowi Czekay, Oddzia³owi Terenowemu PTD nr 86 w Olecku.
Szczególne podziêkowania kierujê do m³odzie¿y Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku, Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. J. Kochanowskiego w Olecku i z Gimnazjum
nr 2 im. M. Kopernika w Olecku.
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PI£KA SIATKOWA
Ogólnopolski Otwarty
Turniej Siatkówki Pla¿owej
o Puchar Burmistrza Olecka
z pul¹ nagród 4.000 z³
I. ORGANIZATOR
Urz¹d Miejski w Olecku, Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego, Miejski
Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku
II. TERMIN i MIEJSCE TURNIEJU
26 lipca 2009. Start godz. 9.00
Boiska do siatkówki pla¿owej MOSIR,
przy kortach tenisowych w Olecku
III. ZG£OSZENIA I WPISOWE

TAEKWONDO
W dniu 8.06.2009 LUKS HIDORI
Olecko i Szko³a Podstawowa nr 1 zorganizowali na boisku szkolnym zawody sportowe dla dzieci z przedszkoli, zerówek i
klas I-III ORLIK. W zawodach uczestniczy³y: Przedszkole Smyk, Przedszkole
Jedynaczka, Przedszkole z Oddzia³ami
Integracyjnymi w Olecku, uczniowie klas
0 z SP nr 4 i SP nr 1. W sumie w zawodach udzia³ wziê³o 240 uczestników, którzy
rywalizowali na torze przeszkód.
Wyniki:
Rocznik 2004 i m³odsi:
I miejsce: Jedynaczka
II miejsce: Przyjaciele Kubusia Puchatka,
Przedszkole z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku,
III miejsce: Jedynaczka II
Rocznik 2003:
I miejsce: SMYK
II miejsce: Ekoludki, Przedszkole z Od-

TAEKWONDO
I Miejsce Dominiki
Olszewskiej na Turnieju
Selekcyjnym do Igrzysk
Olimpijskich

- Zg³oszenia pisemne (karta zg³oszeniowa) nale¿y przes³aæ do 18.07.2009 do
godz.15.00 na adres : mosir@um.olecko.pl tel./fax 087-520-20-48
-Wpisowe 40 z³ od dru¿yny, na nr konta- 44 93390006 0000 0003 7080 0001
lub do kasy biura: Olecko, ul. Park 1
oraz wype³niæ i przes³aæ na w/w email
druk zg³oszenia.
- Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo
do dyskwalifikacji dru¿yny w przypadku
nie wp³acenia wpisowego lub podania danych niezgodnych z prawd¹.
- Dru¿yny zakwalifikowane do turnieju,
które op³aci³y wpisowe, zostan¹ powiadomione telefonicznie lub na email

IV. NAGRODY
- Zwyciêskie dru¿yny otrzymaj¹ puchary ufundowane przez Burmistrza Olecka
- Wybrany zostanie najlepszy zawodnik, który otrzyma statuetkê oraz dyplom.
V. UCZESTNICTWO
- Dru¿yny sk³adaj¹ siê z 2 zawodników
VI. PRZEPISY GRY
1. W czasie gry obowi¹zuj¹ przepisy PZPS
z nastêpuj¹cymi wyj¹tkami: system
rozgrywek: brazylijski do 2 przegranych. Mecze rozgrywane s¹ do 1 seta,
do 21 punktów (do 2 punktów przewagi). Pó³fina³ i fina³ do dwóch wygranych setów.

dzia³ami Integracyjnymi w Olecku,
III miejsce: Weso³e promyczki II, Przedszkole z Oddzia³ami Integracyjnymi w
Olecku,
Klasy 0:
I miejsce: Przedszkole z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku SP 1
II miejsce: Przedszkole z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku SP 4
Klasy I:
I miejsce: SP 4
w Olecku, klasa I a
II miejsce: Sp 1
w Olecku, klasa I b
III miejsce: SP 1
w Olecku, klasa I d
Klasy II:
I miejsce: SP 4
w Olecku, klasa II b
II miejsce: SP 1
w Olecku, klasa II b
III miejsce: SP 1
w Olecku, klasa II a
Klasy III:
I miejsce: SP 4, klasa
III b
II miejsce: SP 1, klasa III b

III miejsce: SP 1, klasa III c
Wybrano równie¿ najlepsz¹ dru¿ynê kibicuj¹c¹  zosta³a ni¹ klasa 0 z
SP 4.
Dru¿yny za miejsca pierwsze otrzyma³y pami¹tkowe puchary ufundowane
przez Klub HIDORI Olecko, a drobne
upominki i s³odycze ufundowa³a Pani Eligia
Bañkowska  dyrektor SP 1 w Olecku.
Dorota i Tomasz Miszczak

Fot. Archiwum LUKS HIDORI

Dominika Olszewska zajê³a I miejsce w turnieju selekcyjnym do Igrzysk
Olimpijskich juniorów, które odbêd¹ siê
w przysz³ym roku w Singapurze. To pierwszy krok do startu w tej najwiêkszej imprezie dla juniorów na wiecie. Po polskich kwalifikacjach zostaj¹ jeszcze kwalifikacje wiatowe.
¯yczymy powodzenia.
Dorota i Tomasz Miszczak
Luks Hidori Olecko
Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel./fax (0-87) 520 02 30, tel kom. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek
Borawski. Dy¿ur redakcyjny: rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 362

Rys. Waldemar Rukæ

Witam Pañstwa. Siedem dni jak zwykle minê³o i nie wróci...
To se ne wrati... Ale nie bêdziemy p³akaæ nad rozlanym mlekiem. W ci¹gu tych paru dni by³o bardzo ciekawie. Mamy ju¿
oficjalnie lato i wakacje. Co prawda nie widaæ, ¿e to lato, bo
pada, czasem jest zimno i pochmurno. Mamy jednak nadziejê, ¿e
lato na pewno bêdzie...
Zajmijmy siê jednak nasz¹ ulubion¹ polityk¹. S¹ wakacje, a
nasi dzielni pos³owie i senatorowie jeszcze ich nie maj¹. Muszê
przyznaæ, ¿e znosz¹ to bardzo dzielenie. Na pierwszy rzut posz³a
ustawa medialna. Znacie pañstwo to powiedzenie, ¿e robili co
chcieli, a wysz³o co potrzeba? Tyle by³o szumu, wspólnego
naradzania siê i konsultacji miêdzy zainteresowanymi. Wszystkie ustalenia zainteresowanych partii rozpad³y siê w py³. Senat
by³ bezwzglêdny i to co ustalono z PSL i SLD posz³o do kosza.
Oprócz tego kilkoma sprytnymi wpisami i wykreleniami media
tzw. pañstwowe po prostu podano na tacy przysz³ym zainteresowanym przejêciem mediów. Zrobiono wszystko, by wymusiæ
trudn¹ sytuacjê finansow¹ i skierowaæ ku pozyskiwaniom funduszy z innych róde³. Wykrelono sumê 880 milionów, któr¹
mia³o co roku gwarantowaæ Ministerstwo Finansów na media w
zwi¹zku z odst¹pieniem od op³at za radio i telewizjê. Nawet laicy
dostrzegli, ¿e w wielu miejscach ustawa niezgodna jest Konstytucj¹. Ustawa podwa¿aj¹ca rolê KRRiT i sprowadzaj¹ca to cia³o
konstytucyjne do jakie tam podrzêdnej komórki doradczej jest
mieszna. Co, co by³o Afer¹ Rywina dzi zamieni³o siê w ustawê.
Skazanie na finansowanie orodków regionalnych przez miejscowy
biznes i samorz¹dy de facto jest podporz¹dkowaniem mediów
okrelonym grupom nacisku... Wiadomo: kto p³aci, ten wymaga.
Druga sprawa. Zaskar¿ona przez SLD ustawa o CBA. Pose³
Kalisz wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego uzna³ za wielki sukces. Uznanie za niekonstytucyjne 4 artyku³ów z 12 zaskar¿onych
przez nich ma byæ sukcesem. Ustawa ma 180 artyku³ów. Najbardziej kontrowersyjny sprzeciw przeciw definicji korupcji wydaje
siê mieszny. Dlaczego? Bo sêdziowie doæ zachowawczo niekonstytucyjnym twierdzeniem okrelaj¹ tekst, w którym doæ jednoznacznie nakrela siê równie¿ to, co jest na przyk³ad korupcj¹
w rodowisku sêdziowskim i prawniczym. Dlatego definicjê okrelano

nielogiczn¹ w swoich stwierdzeniach. Mówienie, ¿e przekupiona sprawiedliwoæ nie jest sprawiedliwoci¹, a korupcj¹
jest nielogiczne... Poniewa¿ wyroki wydaj¹ sprawiedliwie niezawili sêdziowie, wiêc nie ma mowy o braku sprawiedliwoci. W rodowisku prawniczym po prostu nie ma nieuczciwoci, a wiêc jest niezgodne z logik¹ takie stwierdzenie.
No i wreszcie kwiatek... DEFICYT! Czyli co, co by³o wynikiem chorej wyobrani np. prezesa partii opozycyjnej, któremu siê co miesza³o we ³bie wg Ministra Finansów. Fikcja
okaza³a siê rzeczywistoci¹, a szamanizm finansowy poprzez
zaklinanie siê i budowanie wizji jedynej wyspy szczêliwej na
oceanie burz i nieszczêæ sta³ siê kiepskim ¿artem. Wymagany przez opozycjê deficyt, tak wymiany oraz wykpiony przez
Premiera i jego finansowego guru, okazuje siê kolejnym rz¹dowym pomys³em daj¹cym rodakom wiate³ko w tunelu. Inteligencja, której nadano to miano, bo akurat prawid³owo
g³osowa³a na jedynych i najlepszych dzi jest jakby przygaszona. Przyznanie siê, ¿e zosta³o siê wystrychniêtym na dudka przez tych cudownych i doskona³ych nie wchodzi w
grê. Ci, co tak niedawno pomstowali i wymiewali specjalistów od ekonomii dzi zamilkli, albo udaj¹, ¿e to, co siê
dzieje, by³o przemylane i celowe. G³upiec jak powie bzdurê,
to zdemaskowany mówi, ¿e by³a to aluzja...
Jestem ciekaw, co bêdzie w przysz³ym tygodniu. Z przyjemnoci¹ to opiszê. Do poczytania za tydzieñ.
PAC

