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Czytasz 600. numer

Tygodnika Oleckiego!
WARTO

Po¿egnanie stra¿aków

PRZECZYTAÆ

* Program 16. Przystanku Olecko  s. 4.
* Czy bêd¹ kolejne pieni¹dze dla oleckiego szpitala?  s. 6.
* Konferencja w Starostwie  s. 9.
* Festyn wiêtojañski  s. 10.
* 6 i pó³ raz jeszcze  s. 11.
* Konkursy FOTOGRAFIA i LITERATURA  s. 18.
* Sukces m³odych oleckich szachistów
w Olsztynie  s. 19.

W dniu 02.07.2009 na placu Komendy Powiatowej PSP w Olecku, uroczycie po¿egnalimy stra¿aków odchodz¹cych ze s³u¿by na zas³u¿on¹ emeryturê.
Wiêcej na s. 7.

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem
(V34503)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 0-501-611-961

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

(V32804)

19-400 Olecko

(V36502)

(K12702)

szybko, tanio, bezpiecznie

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Reprezentacja
KRONIKA
PO¯ARNICZA Powiatu Oleckiego
 29 maja o 16.01 jeden zastêp OSP Ciche gasi³ w Niemstach po¿ar posuszu
traw.
29 maja o 19.04 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Zielonej po¿ar posuszu
traw.
29 maja o 21.03 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. S³owackiego po¿ar posuszu traw.
29 maja o 14.43 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Warmiñskiej po¿ar posuszu traw.
29 maja o 21.57 jeden zastêp OSP G¹ski
gasi³ w lepiu po¿ar posuszu traw.
30 maja o 15.57 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w Sedrankach po¿ar posuszu traw.
1 czerwca o 10.45 dwa zastêpy JRG PSP
gasi³y przy ul. 11 Listopada po¿ar posuszu traw.
1 czerwca o 15.50 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Warmiñskiej po¿ar posuszu traw.
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru

na podium

3 lipca 2009r reprezentacja Powiatu
Oleckiego w sk³adzie m³. insp. Rafa³ Klauza
 Komendant Powiatowy Policji w Olecku oraz Andrzej Kamiñski  dyrektor
MOSIR Olecko jako przedstawiciel Urzêdu
Miejskiego i Tadeusz Aszurkiewicz 
inspektor w Wydziale rodowiska Rolnictwa jako przedstawiciel Starostwa
Powiatowego uczestniczyli w VII zawodach strzeleckich o puchar Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z okazji
wiêta Policji. W stawce 17 zespo³ów
reprezentanci Olecka zajêli doskona³e 3.
miejsce, zdobywaj¹c w sumie 194 pkt,
przegrywaj¹c drug¹ lokatê o 1 pkt z dru¿yn¹ z Lidzbarka. Zwyciê¿yli reprezentanci
Mr¹gowa. W nagrodê za 3. miejsce Olecka Komenda otrzyma³ komputer.
m³.asp. Tomasz Jegliñski
KPP Olecko

KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(V30007)

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 28 (600)

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

0
0
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Sesja Rady
Miejskiej

8 lipca o godz. 11.00 rozpoczê³a siê
XXXI Sesja RM. Podjêto na niej cztery
uchwa³y: w sprawie przyst¹pienia gminy Olecko do projektu ISO 9001, udzielenia bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego, zmiany bud¿etu gminy
oraz zmieniono uchwa³ê dotycz¹c¹ Planu Odnowy Miejscowoci Plewki.
Osiemnastu (na 21) radnych bior¹cych udzia³ w obradach Sesji przeg³osowa³o wszystkie uchwa³y jednomylnie.
(m)

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

Fundacja
Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy
w Olecku

26 93390006 0000 0006 6992 0001

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
(V32005)

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

w godzinach 1200-17 00

DY¯URY APTEK

15.07.2009r., pl. Wolnoci 7B
16.07.2009r., ul. Zielona 35
17.07.2009r., ul. Sk³adowa 6
18.07.2009r., ul. Zielona 37
19.07.2009r., ul. Kolejowa 15
20.07.2009r., pl. Wolnoci 25
21.07.2009r., pl. Wolnoci 7B

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:

 Andrzej Dêba
 Jerzy Makal
 Maciej Olipski
 Regina Rojek
 Micha³ Ujazdowski
 Mariusz wawrzyn
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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OLECKI TERMINARZ

Wypadek

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
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5 lipca 2009r ok. godz. 3.50 na trasie Baka³arzewo-Szczecinki dosz³o do wypadku drogowego. Ze wstêpnych ustaleñ
policji wynika, i¿ kieruj¹cy samochodem osobowym marki Opel
na ³uku drogi nie dostosowa³ prêdkoci do panuj¹cych warunków drogowych. Nastêpnie zjecha³ na pobocze, straci³
panowanie nad pojazdem i dachowa³.
Funkcjonariusze ustalili, ¿e pojazd prowadzi³ 20-letni Patrycjusz Sz., mieszkaniec Raczek.
W wyniku tego zdarzenia kieruj¹cy oraz 4 pasa¿erów trafi³o
do szpitali w Olecku i Suwa³kach. Lekarze stwierdzili u kierowcy z³amanie koci ³okciowej a u jednego z pasa¿erów z³amanie
koci podudzia i 2 ¿eber. Pozostali pasa¿erowie doznali ogólnych pot³uczeñ oraz wstrz¹nienia mózgu. Badanie alkomatem
wykaza³o u Patrycjusza Sz. ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz za spowodowanie wypadku w stanie nietrzewym
grozi mu kara nawet do 4,5 roku pozbawienia wolnoci.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Nowy Gacek

Ukaza³ siê 7. lipcowy Miesiêcznik Gminnego Centrum Kultury
w Kowalach Oleckich. Czytamy w nim o Kowaliadzie 2009, o
projekcie prowadzonym przez Stowarzyszenie Monety w przedszkolu w Kowalach Oleckich.
Z ³am pisma mo¿na te¿ dowiedzieæ siê o tym, ¿e zespó³
Prz¹niczki po raz czwarty zosta³ zakwalifikowany do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i piewaków Ludowych, który
corocznie odbywa siê w Kazimierzu.
(m)
(V28308)

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

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 (wejcie od ul.
Cichej)
18 lipca (sobota)
17.00  U Pana Boga za miedz¹  film, kino Mazur
19.00  U Pana Boga za miedz¹  film, kino Mazur
Fret Blues Band  koncert, rynek na placu Wolnoci
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 (pi¹tek)
17.00  Noc w muzeum 2  film, kino Mazur
19.00  Wojna polsko-ruska  film, kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
25 lipca (sobota)
12.00  XVII Olecki Otwarty Maraton P³ywacki, pla¿a miejska
17.00  Noc w muzeum 2  film, kino Mazur
19.00  Wojna polsko-ruska  film, kino Mazur
Tina Turner Show  koncert, rynek na placu Wolnoci
26 lipca (niedziela)
10.00 - XVI Turniej o puchar Przystanku Olecko, tenis ziemny (korty MOSIR)
11.00  turniej siatkówki pla¿owej, korty MOSiR
17.00  Noc w muzeum 2  film, kino Mazur
19.00  Wojna polsko-ruska  film, kino Mazur
27 lipca (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
12.00  Przystanek Olecko - warsztaty

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

(V27908)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V28008)

"
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16. Przystanek Olecko
27 lipca  1 sierpnia 2009 r.
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poniedzia³ek, 27 lipca
- 12.00  codziennie, poczynaj¹c od poniedzia³ku, odbywaæ siê bêd¹ warsztaty w ramach Mazurskiej Fuzjii 2009,
które zakoñcz¹ siê w sobotê spektaklem plenerowym:
 warsztaty szczudlarskie, Plac Wolnoci
 warsztaty ¿onglerki ogniem, Plac Wolnoci
 warsztaty malarskie, park w centrum miasta,
przy fontannie
 warsztaty taneczne, sala Teatru AGT
 warsztaty teatralne, sala Teatru AGT
 warsztaty scenograficzne, hol kina
Mazur
 warsztaty muzyczne, pracownia muzyczna
 warsztaty wokalne, sala kina Mazur
 warsztaty pantomimiczne, Plac Wolnoci
- Inne dzia³ania podczas Przystanku, pod
has³em Kolorowe miasto:
- Happening - Przystanki w Olecku wyzwolenie sztuki
- Happening - Mim na ulicy
- 16.00  otwarcie ulicznej galerii organizowanej przez Oleck¹ Radê M³odzie¿ow¹, park w centrum miasta (przy fontannie)

wtorek, 28 lipca
- 12.00  warsztaty
- 12.00-19.00  Uliczna Galeria Fotografii
Malowanie wiat³em, park miejski przy
fontannie
- 17.00  wystawa fotograficzna Finnmarkslopet 2009, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. Andrzeja Legusa
- 18.00  spektakl teatralny  Fabula rasa

 dialog teatralny, sala Teatru AGT
- 22.30  koncert Transsexdisco (rock),
klub Cooltura

roda, 29 lipca
- 12.00  warsztaty
- 12.00-19.00  Uliczna Galeria Fotografii
Malowanie wiat³em, park miejski przy
fontannie
- 18.00  spektakl teatralny Byæ kobiet¹
to brzmi dumnie - przedstawienie oparte
na historiach trzydziestu matek opowiedzianych przez trzydzieci dziewcz¹t z
oleckich szkó³, sala Teatru AGT
- 22.30  koncert De.Facto (pop, rock),
klub Cooltura

czwartek, 30 lipca
- 12.00  warsztaty
- 12.00-19.00  Uliczna Galeria Fotografii
Malowanie wiat³em, park miejski przy
fontannie
- 18.00  grupa AMALGAT z ROK MG
zaprezentuje spektakl oparty na Zielonej Gêsi K.I. Ga³czyñskiego - sala AGT
- 19.00 - koncerty (Plac Wolnoci):
 ¯ywio³ak - grupa muzyczna graj¹ca w
stylu folk metal.
 Kapela ze wsi Warszawa  polska grupa
folkowa.
- 22.30  koncert Popsysze (rocknroll),
Deer haed on the wall (desert rock) i
Lebioda (goat punk), klub Cooltura
pi¹tek, 31 lipca
- 12.00  warsztaty
- 12.00-19.00  Uliczna Galeria Fotografii

Olecka Rada M³odzie¿owa oraz Regionalny Orodek Kultury
Mazury Garbate w Olecku zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u
w Ulicznej Galerii Fotografii

Malowanie wiat³em

Regulamin Ulicznej Galerii Fotografii Malowanie wiat³em:
1. Organizatorem Ulicznej Galerii Fotografii Malowanie wiat³em jest Olecka Rada M³odzie¿owa przy wspó³udziale
Regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate w Olecku.
2. Celem galerii jest promowanie m³odych talentów i ich sztuki, widzianej przez obiektyw aparatu.
3. Uliczna Galeria Fotografii Malowanie wiat³em nie ma
charakteru konkursowego.
4. Autorami prac s¹ mieszkañcy gminy Olecko w nieograniczonym przedziale wiekowym.
5. Fotografie mo¿na dostarczaæ:
- drog¹ elektroniczn¹ na adres: olecka-rada-mlodziezowa@wp.pl (podpisuj¹c siê imieniem i nazwiskiem oraz pozostawiaj¹c telefon kontaktowy);
- na p³ytach CD do Biura Rady Miejskiej (pokój nr 13) w
Urzêdzie Miasta do 19 lipca 2009r.

Malowanie wiat³em, park miejski przy
fontannie
- 18.00  kabaret HRABI (sala kina)
- 19.00 - koncerty (Plac Wolnoci):
 Natural Dread Killaz - grupa muzyczna graj¹ca mieszankê reggae i dancehall.
 Jamal  grupa graj¹ca muzykê rap,
reggae/raggamuffin, hip-hop
- 22.30  koncert Dla siebie i dla swoich (hip hop)oraz Iturion III - pokaz
fire show, klub Cooltura
- 23.00  spektakl teatralny Eclipse  w
poszukiwaniu wspólnych korzeni (teatry z Milanówka, Niemiec i Ukrainy)
 spektakl plenerowy, scena Pomnik
sobota, 1 sierpnia
- 12.00  warsztaty
- 12.00-19.00  Uliczna Galeria Fotografii
Malowanie wiat³em, park miejski przy
fontannie
- 15.00  Arka Noego - koncert dla dzieci,
scena Plac Wolnoci
- 16.00  parada mi³oników Przystanku
z udzia³em mieszkañców i uczestników
warsztatów
- 19.00  koncert Jubber Wocky (rock)
- 20.30  koncert Piersi i Pawe³ Kukiz,
Plac Wolnoci
- 22.30  koncert Electrolloyd (jazz), klub
Cooltura
- 23.00  spektakl teatralny Garby 
fina³ projektu warsztatowego Mazurska Fuzja 2009, przedstawienie plenerowe, scena Pomnik
Zapraszamy

6. Uczestnik mo¿e nades³aæ maksymalnie 3 wykonane przez
siebie fotografie.
7. Sporód nades³anych zdjêæ cz³onkowie Oleckiej Rady M³odzie¿owej przeprowadzaj¹ selekcjê, wybieraj¹c prace do
publikacji.
8. Fotografie s¹ wywo³ywane przez organizatorów w formacie
50x60 cm2.
9. Uczestnik wyra¿a zgodê na publiczne wystawienie prac podpisanych jego nazwiskiem w Parku Miejskim w dniach 27
lipca- 4 sierpnia 2009r. (godz. 12 00  19 00)
10. Autorzy fotografii zobowi¹zani s¹ do podpisania owiadczenia i akceptacji regulaminu, po okazania dowodu to¿samoci w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 13).
11. Organizatorzy nie zwracaj¹ wywo³anych fotografii autorom.
12. W razie z³ych warunków pogodowych galeria zostanie
wystawiona w Regionalnym Orodku Kultury Mazury Garbate w Olecku.
ZAPRASZAMY!
Organizatorzy:
Olecka Rada M³odzie¿owa
Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate

#
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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

(V31905)

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

Zmiana terminów
akcji poboru krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Olsztynie dokona³o zmiany terminów akcji poboru krwi od
honorowych dawców.
W zwi¹zku z powy¿szym kolejne akcje odbêd¹ siê w Starostwie Powiatowym w Olecku w nastêpuj¹cych terminach:

-

6
3
1
5
3

sierpnia 2009r.
wrzenia 2009r.
padziernika 2009r.
listopada 2009r.
grudnia 2009r.

Halina E. Kasicka, www.powiat.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.

(L4606)

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

UWAGA

(V30707)

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V28108)

11 lipca (sobota)
Koncert zespo³u Rainbow Hi Fii-Mikael, Benjamin - muzyka reggae/dancehall
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Powiat Olecki stawia na jêzyki obce
Od wrzenia we wszystkich szko³ach
prowadzonych przez Powiat Olecki bêd¹
prowadzone dodatkowe zajêcia pozalekcyjne z jêzyków obcych. Jest to mo¿liwe dziêki pozyskaniu dotacji z dzia³ania
9.2 i 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Od lutego br. w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych, Zespole Szkó³ Technicznych i Orodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci G³uchych realizowany
jest projekt Drugi jêzyk to pierwszorzêdna
sprawa!, natomiast od sierpnia w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. J. Kochanowskiego rozpocznie siê realizacja projektu Jêzyk obcy coraz mniej obcy.
W efekcie realizacji przez Powiat Olecki
projektu Drugi jêzyk to pierwszorzêdna
sprawa! 280 uczniów z ZSLiZ, ZST oraz
OS-W w Olecku od marca br. korzysta³o
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Fot. Artchiwum Starostwa Powiatowego w Olecku.
z bezp³atnych zajêæ pozalekcyjnych z siêcy z³otych. Ponadto 35 uczniom spojêzyka angielskiego, niemieckiego, fran- za Olecka zapewniono nocleg i wy¿ywienie w internatach szkolnych w dniu
cuskiego i rosyjskiego.
Szko³y zosta³y doposa¿one w sprzêt zajêæ. Dodatkowy nabór uczniów do promultimedialny, pracownie jêzykowe, pa- jektu rozpocznie siê we wrzeniu br.
H. Bogdañska,
pier i tonery do ksero oraz specjalistyczne
www.powiat.olecko.pl
pomoce dydaktyczne za ponad 36 ty-

Wysoka ocena dla projektu

Czy bêd¹ kolejne pieni¹dze
dla oleckiego szpitala?

7 lipca 2009 r. ukaza³a siê lista rankingowa projektów kwalifikuj¹cych siê do dofinansowania z Regionalnego Programu
Operacyjnego poddzia³anie 3.2.2. Pozosta³a infrastruktura spo³eczna.
Projekt z³o¿ony przez Powiat Olecki pn. Modernizacja parteru
starej bry³y szpitala w Olecku na 18 ³ó¿kowy zak³ad rehabilitacji leczniczej (stacjonarnej) otrzyma³ 50,5 punktu zajmuj¹c 7. miejsce na licie rankingowej. Planowany koszt inwestycji to 2.414.955,95 z³, z tego wnioskowana dotacja to 1.997.233,06
z³.
Kolejnym etapem oceny projektu bêdzie ocena strategiczna, dlatego na ostateczn¹ decyzjê o przyznaniu dofinansowania trzeba bêdzie jeszcze poczekaæ.
H. Bogdañska, www.powiat.olecko.pl

Rozbudowa, modernizacja i doposa¿enie bazy
kszta³cenia zawodowego w powiecie oleckim

We wtorek, 7 lipca br. zakoñczy³a siê procedura oceny
merytorycznej wniosków z³o¿onych do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013 w ramach dzia³ania 3.1. Inwestycje w infrastrukturê edukacyjn¹.
Projekt Powiatu Oleckiego Rozbudowa, modernizacja i
doposa¿enie bazy kszta³cenia zawodowego w powiecie oleckim po ocenie formalnej i merytorycznej otrzyma³ 72,5 punktu, zajmuj¹c 2. miejsce na licie rankingowej, ustêpuj¹c tylko
o pó³ punktu projektowi z³o¿onemu przez Powiat Gi¿ycki.
Zak³ada on modernizacjê, rozbudowê i wyposa¿enie w sprzêt
bazy kszta³cenia praktycznego znajduj¹cej siê na ulicy Go³dapskiej przy Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku.
Planowany koszt inwestycji to 4.285.708,44 z³, z tego powiat
ubiega siê o 85% dotacji w wysokoci 3.105.964,92 z³.
H. Bogdañska, www.powiat.olecko.pl

VI Powiatowy Konkurs Plastyczny Ja i Moja Rodzina
18.06.2009r. podczas Festynu Rodzinnego og³oszono i wrêczono nagrody za
VI Powiatowy Konkurs Plastyczny Ja i
Moja Rodzina.
Komisja w sk³adzie: przewodnicz¹cy 
Marek Pacyñski, cz³onkowie  Maja Mejsak
i Marek Borawski oceni³o 160 prac. Organizatorzy sk³adaj¹ gor¹ce podziêkowania fundatorom nagród: Burmistrzowi Olecka
 Wac³awowi Olszewskiemu, Starocie 
Stanis³awowi Ramotowskiemu, Przewodnicz¹cemu Rady Osiedla 2  Krzysztofowi Zieliñskiemu, Radzie Rodziców przy
Zespole Szkó³ w Olecku.
Wyniki:
Kategoria Przedszkola:
1. Sandra Romanowska  SP G¹ski
2. Robert Wasilewski  SP G¹ski
3. Olga Gabry  Przedszkole z Oddz.
Integracyjnymi w Olecku

Wyró¿nienie:
Micha³ Sieczkowski  SP G¹ski
Kinga Sadowska  Przedszkole z Oddz.
Integracyjnymi w Olecku

Kategoria kl. I -III
1. Kondrat Jankowski  SP G¹ski i Karolina Fedeñczuk - ZS w Babkach Oleckich
2. Edyta Jañczuk  SPl
3. Natalia Gorlewska  PI
Wyró¿nienie:
Krystian Dzier¿yk  SP G¹ski
Kacper Tez  SP4
Kategoria kl. IV - VI
2. Dorota Kondratowicz  SP 4
3. Joanna Joanna Leszczkowicz  SP3
Wyró¿nienie:
Agata Jasionowska  SP1
£ukasz Motulewicz  SP3

Kategoria kl. I - III Gim.
1. Robert Mrozowisk  G.2
2. Kaja Gierszewska  G.2
3. Jakub Sobczak  G.2
Wyró¿nienie:
Micha³ Matwiejczyk  G.2
Aleksander Papadopulus  G.2
 Nagroda Burmistrza  Gabriela Maciejewska, SP 4 kl. I
 Nagroda Starosty  Karolina Fieæko,
SP4 kl. VI
 Nagroda Przewodnicz¹cego Rady Osiedla
2  Maciej Fieæko SP4 kl. IV
 Nagroda Rady Rodziców  Anna Kopycka SP4 kl. II
Prace mo¿na ogl¹daæ w galerii Zespo³u Szkó³ w Olecku, os. Siejnik 114.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim uczestnikom konkursu i zapraszaj¹ za rok.
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Po¿egnanie stra¿aków

W dniu 02.07.2009 na placu Komendy Powiatowej PSP w Olecku, uroczycie po¿egnalimy stra¿aków odchodz¹cych ze s³u¿by na zas³u¿on¹ emeryturê:
- st.ogn. Tadeusza Iwanowskiego
- st.ogn. S³awomira Grzymkowskiego
- st.ogn. Krzysztofa Wierzbickiego
S³u¿yli w naszej jednostce po ponad
20 lat, wykazywali siê wzorow¹ i nienagann¹ s³u¿b¹. Wychowali ca³e pokolenie oleckich stra¿aków.
Na uroczystoci po¿egnania ze s³u¿b¹ otrzymali: kwiaty i prezenty okolicznociowe od za³ogi KP PSP Olecko, prezenty od Ko³a Emerytów i Rencistów PSP,
listy z podziêkowaniami od Starosty Oleckiego, Burmistrza Miasta i Gminy Olecko
oraz Komendanta Powiatowego PSP w
Olecku. Imprezê zakonczy³ zorganizowany przez odchodzacych stra¿aków uroczysty obiad i grill w Dworku Mazurskim.
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Fot. Archiwum Komendy PSP w Olecku.

Pozyskano dotacjê...

na realizacjê dwóch wniosków z
zakresu podniesienia atrakcyjnoci i
jakoci szkolnictwa zawodowego
Informujemy, ¿e projekt Jestemy
przysz³oci¹ lokalnego rynku pracy,
z³o¿ony przez Zespó³ Szkó³ Technicznych
w Olecku, zaj¹³ bardzo wysokie 2. miejsce na licie rankingowej w ramach dzia³ania 9.2. Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Projekt k³adzie nacisk na podniesienie poziomu wykszta³cenia i podwy¿szenie kompetencji kluczowych w zawodach: mechanik, ekonomista i informatyk. Zorganizowane zostan¹ zajêcia
pozalekcyjne z techniki komputerowej,
mentora multimedialnego, przedsiêbiorczoci, ekonomii oraz doradztwa zawodowego. Ponadto odbêd¹ siê sta¿e zawodowe w du¿ych zak³adach pracy w
Bia³ymstoku i wyjazdy edukacyjne do
Warszawy.
Zarz¹d Powiatu w Olecku w dniu
3.07.2009 roku zatwierdzi³ do realizacji projekt Pewnym krokiem w zawodow¹ przysz³oæ z³o¿ony przez Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku. Projekt skierowano do uczniów kszta³c¹cych
siê w zawodach technik hotelarstwa i
technik us³ug gastronomicznych. Zak³ada
on miêdzy innymi dodatkowe praktyki
zawodowe dla 80 uczniów oraz wyjazd z
opiekunami na targi turystyczne do Gdañska. Ponadto uczniowie bêd¹ uczêszczali
na zajêcia pozalekcyjne obejmuj¹ce naukê specjalistycznych programów komputerowych. Planowane s¹ tak¿e szkolenia z zakresu tworzenia stron www, prezentacji multimedialnych oraz wyjazdy
studyjne po regionie.
H. Bogdañska

(V17041)
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(V34702)

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.
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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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Konferencja w Starostwie
Deklaracja przyjêta przez Konferencjê Rehabilitacja i
integracja osób niepe³nosprawnych w Powiecie Oleckim,
która odby³a siê w dniu 4 czerwca 2009 roku w Olecku, powiat olecki, województwo warmiñsko  mazurskie.

Uczestnicy Konferencji zwracaj¹ siê do przedstawicieli
wszystkich szczebli samorz¹dów województwa warmiñsko-mazurskiego, aby jeszcze szerzej dostrze¿ono potrzeby ponad
200 tysiêcy mieszkañców naszego regionu i podjêto mo¿liwie
najszersze dzia³ania w celu podnoszenia jakoci ¿ycia osób
niepe³nosprawnych, promocji praw i pe³nego ich uczestnictwa w spo³eczeñstwie na wszystkich poziomach spo³ecznoci
lokalnych we wspó³pracy z sektorem prywatnym i organizacjami pozarz¹dowymi.
Olecko, 4 czerwca 2009 r.

Deklaracja

w sprawie D¹¿enia do pe³nego dostêpu osób niepe³nosprawnych do praw obywatelskich, spo³ecznych, kulturalnych i edukacyjnych
poprzez promocjê dzia³añ na rzecz pe³nego uczestnictwa
osób niepe³nosprawnych w spo³eczeñstwie.
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Bior¹c pod uwagê, ¿e w województwie warmiñsko-mazurskim osoby niepe³nosprawne stanowi¹ blisko 15% ludnoci, ¿e do g³ównych przyczyn niepe³nosprawnoci nale¿¹ choroby,
wypadki i warunki powoduj¹ce niepe³nosprawnoæ wród osób
starszych, oraz ¿e oczekuje siê, i¿ liczba osób starszych i niepe³nosprawnych bêdzie ci¹gle rosn¹æ, miêdzy innymi z powodu coraz d³u¿szego trwania ¿ycia, przyjmuj¹c, ¿e niepopieranie praw niepe³nosprawnych obywateli oraz nie zagwarantowanie im równych szans jest naruszeniem godnoci ludzkiej Uczestnicy Konferencji deklaruj¹, ¿e podejm¹ starania i
przyczyni¹ siê do zmniejszania na poziomie regionalnym i lokalnym, bez wzglêdu na ich charakter, wszelkich barier integracji, np. psychologicznych, edukacyjnych, zwi¹zanych z rodzin¹,
kulturowych, spo³ecznych, zawodowych, finansowych i architektonicznych, miêdzy innymi poprzez promowanie praw
osób niepe³nosprawnych do niezale¿noci, do pracy, do powszechnego uczestnictwa w wydarzeniach spo³eczno-kulturalnych, sportowych i edukacyjnych.
Fot. Boles³aw S³omkowski
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Festyn wiêtojañski
Tradycyjnie w ostatnim tygodniu czerwca odbywaj¹ siê obrzêdy
Nocy wiêtojañskiej. W nawi¹zaniu do tej tradycji Stowarzyszenie
Kobiety Aktywne w Kukówku zorganizowa³y w dniu 28 czerwca festyn dla mieszkañców, turystów i zaproszonych goci, gdzie o godz.
13., przy wspania³ej s³onecznej pogodzie, rozpoczê³a siê impreza.
Na miejscowym boisku zosta³ ustawiony namiot z gastronomi¹
lokaln¹, gdzie serwowano wspania³e kartacze (palce lizaæ), kie³basê z
dzika, naleniki z poziomkami i inne smako³yki. W innym namiocie
prowadzona by³a loteria fantowa, gdzie sprzedano wszystkie losy.
Ca³y czas pracowa³ du¿y grill, gdzie na ¿ywym ogniu przygotowywano dania miêsne.
W czasie festynu wyst¹pi³a miejscowa m³odzie¿ z monta¿em literacko-muzycznym. Bardzo ciekawie zaprezentowa³a siê liczna grupa
dzieci z Bia³orusi, które przebywaj¹ na koloniach letnich w wietajnie. Wykona³y kilka pieni, które bardzo podoba³y siê wszystkim
uczestnikom. Co chwila odbywa³y siê konkursy sprawnociowe dla
dzieci i m³odzie¿y, ka¿dy z nagrodami. Oprawa muzyczna by³a prowadzona przez profesjonalnego did¿eja. Odby³a siê aukcja rêkodzie³a.
Jednym z najwa¿niejszych konkursów by³ konkurs wianków wiêtojañskich. Pod wieczór korowód z wiankami uda³ siê nad jezioro,
gdzie wianki puszczono na wodê. Niektóre wianki utknê³y w
szuwarach, ale by³o wielu chêtnych aby je wypchn¹æ na g³êbsz¹ wodê (niektórzy nawet w ubraniu). Tradycja to tradycja.
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Do pó¿nej nocy trwa³a zabawa ludowa. Festyn zosta³ zorganizowany dziêki zaanga¿owaniu i du¿ej pracy
Stowarzyszenia Kobiety Aktywne w Kukówku. Niewiele
tak ma³ych osad i wsi mo¿e poszczyciæ siê takim sukcesem.
BOS

Fot. Boles³aw S³omkowski
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6 i pó³ raz jeszcze

6 i pó³ jeszcze raz

Prawie stuosobowa widownia zgotowa³a kolejne owacje na stoj¹co Grupie Teatralnej 6 i pó³ w dniu 4 lipca w
sali teatru, gdzie zespó³ uroczych oleckich kobiet ponownie prezentowa³ w sali
AGT spektakl 8 kobiet w re¿yserii Lecha Dudanowicza.
Z przyjemnoci¹ (po raz drugi) obejrza³em ten wyj¹tkowy spektakl. Wyj¹tkowy z kilku powodów  niewiele jest
teatrów w kraju, gdzie graj¹ jedynie panie, chocia¿ zespó³ nie wzbrania siê przed
ewentualnym przyjêciem mê¿czyzn. Oni
widaæ preferuj¹ inne formy spêdzania
wolnego czasu. Jednak wierzê, ¿e wkrótce
trafi do tego teatru pierwszy mêski rodzynek. Zwa¿ywszy sfeminizowan¹ grupê,
mia³by jak p¹czek w male. Panie z zespo³u nie tylko przeliczne, ale wra¿liwe, inteligentne i zdolne! Tak¿e aktorsko. Czu³em, ¿e te zdolne kobiety zaczê³y tworzyæ rozumiej¹c¹ siê, tak¿e prywatnie, grupê przyjació³.
Wkrótce olecki teatr czeka pierwszy
artystyczny wyjazd  Miejski Dom Kultury w Szczytnie zaprosi³ zespó³ do udzia³u
w Przegl¹dzie Teatralnych Zespo³ów Kobiecych.
Podczas ubieg³otygodniowego spektaklu Teatru 6 i pó³ zdarzy³ siê niecodzienny akt. Mieszkaj¹cy w Chicago olecczanin Ryszard Zeppellin W¹do³ow-
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ski uroczycie wrêczy³ re¿yserowi i przyjacielowi Lechowi Dudanowiczowi w³asnorêcznie wykonan¹, piêkn¹, profesjonaln¹ gitarê pó³akustyczn¹ (4 lipca  narodowe wiêto USA). Lech Dudanowicz
znany jest w Olecku tak¿e z tego, ¿e tworzy
i piewa piosenkê literack¹, poezjê i szanty.
Jest tak¿e pasjonatem i instruktorem ¿eglarstwa. Przypomnê, ¿e przed dwoma
laty Ryszard W¹do³owski podarowa³ w³asnorêcznie wykonan¹ gitarê Markowi
Ga³¹zce.
Znany w kraju re¿yser teatralny, twórca s³ynnego oleckiego Teatru Meluzyna Stanis³aw Miedziewski przes³a³ do
Lecha Dudanowicza serdeczne gratulacje, pisz¹c miêdzy innymi: ... Dziesiêcioosobowy kobiecy ansamble, to wy-

j¹tkowo oryginalne zjawisko. Trzymaj siê
tego. Masz m¹dr¹ kierowniczkê, która zapewne doskonale rozumie jakim atutem
mo¿e byæ taki teatr. To jest fakt zarówno kulturotwórczy, jak i miastotwórczy.
Sprzeciwiæ siê wszechogarniaj¹cemu zapyzieniu, to jest co! W³adze municypalne miasteczka kiedy zaczn¹ odcinaæ
kupony od waszych akcji! Przekonasz
siê.
Roman Maciejewski-Varga

Fot. Boles³aw S³omkowski
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Dziêki, ¿e jestecie!
Wydaæ 600 numerów Gazety, któr¹
czytaj¹ niezliczone rzesze mieszkañców
Olecka i powiatu, a tak¿e internetowi
czytelnicy na ca³ym wiecie (nie tylko
byli olecczanie) - to nie lada jaki sukces! Podobnie jak wielu, przebywaj¹c w
ro¿nych miastach Polski, Europie, Ameryce, Azji mog³em z oddali dowiadywaæ
siê, tak¿e dziêki internetowi - co dzieje
siê dobrego w moim rodzinnym miecie!
Stara³em siê odkrywaæ przyjacio³om magiczne Olecko: m.in. zaprzyjanionym
kowbojom; amerykañskim kolegom z
Chicago, z którymi ³owi³em ryby w s³ynnej rzece Missisipi, poznanym Indianom
w Wisconsin, intelektualistom z Manhattanu, dziewczynom i ch³opakom ze
Stambu³u. Polskim poetom z Litwy, pieniarzom z Rosji i Czech, aktorom - Ukraiñcom, ¯ydom z kraju, Niemiec i Brooklynu,
szwedzkim policjantom w Vadstenie; moim
Wêgiersko-S³owackim Drugim Rodzicom
- Georginie i Dezsone Varga (biologicznych rodziców str¹ci³em w Olecku, maj¹c 5 lat).
Chcê Wam pogratulowaæ Waszej niezale¿nej, dziennikarskiej wytrwa³oci i konsekwencji pisania o tym wszystkim, co
cieszy, zadziwia, lub boli mieszkañców
Olecka. Dziêkujê Wam oraz sta³ym wspó³pracownikom za to, ¿e zajmujecie siê tak¿e
trudnymi problemami zwyk³ych ludzi.
Doceniam, ¿e staracie siê wyjaniaæ problem nawet wtedy, gdy dotyczy on waszych reklamodawców. Od wielu lat dziennikarsko i niezale¿nie wspó³pracujê w kraju
z mediami (tak¿e z polonijnym Radiem
Nowy Jork). Wiem, nieco wiem, jak czasami du¿a jest zale¿noæ lokalnych (szczególnie) mediów, a ich flotowymi reklamodawcami!

Trwa konkurs pt.

SONG
DLA PRZYJACIÓ£
przyjaciele moi
wiat to tylko ma³a globalna wioska
Wo³odia nie mieszka w Rosji
Louis Jurkowlaniec w Ameryce
Algis Tumialis nie jest Litwinem
ani Jean-Paul Francuzem
tak jak i ja nie jestem Polakiem

Ogromnie doceniam Tygodnik Olecki, ¿e przez tyle d³ugich lat udanie potrafi³ wywa¿aæ proporcje (by przetrwaæ
na prasowym, lokalnym rynku. ¯a³ujê,
¿e przesta³ pisaæ w Tygodniku Oleckim
Pan Grzegorz Kudrzycki. By³a to wietna równowaga dla (tak¿e) jednoznacznego, politycznego wyboru - felietonów
Pana Marka Pacyñskiego. Pozo stal zubo¿ony, tylko jeden punkt widzenia, szkoda. Jak czyta³em - Panu Grzegorzowi nie
spodoba³o siê wiête prawo KA¯DEJ
GAZETY NA SWIECIE do adjustacji,
skracania nadsy³anych tekstów, zmiany
tytu³ów itp. szczegó³ów PRAWA PRASOWEGO. (a propos: Panie Grzesiu! Jeli posz³o o cytat Poety Klasyka pt. Na
jednego endeka, co na mnie szczeka,
to zapewniam Pana, ¿e wiêkszoæ Czytelników TO tekst ten zna, wiec dopowiedzia³a sobie sama puentê... Jestem
przekonany, ¿e Pañska decyzja o zerwaniu wspó³pracy z TO by³a pochopna i
warto j¹ raz jeszcze zweryfikowaæ. Zapewniam Pana, ¿e nie czerpiê ¿adnych
materialnych korzyci tak¿e ze swojej wspó³pracy z Tygodnikiem. Nie mam materialnego interesu, by przekonywaæ Pana
do powrotu na ³amy... Chêtnie za to obu
Panów - antagonistów zaproszê (bêd¹c
w Olecku) na piwo, bycie siê prywatnie zablinili (jak mawia³ Sted), a na ³amach gazety  nadal byli sobie jak brzytwy! Skorzystaliby na tym tak¿e czytelnicy.
Wiem, ¿e Tygodnik nie mia³by tej dobrej klasy bez korespondencji Obywatela wiata, jakim jest obie¿ywiat Andrzej Malinowski, profesjonalnych i bie¿¹cych fotografii Bolka S³omkowskiego;
bez inteligentnego obserwatora ludzkich
i wiata przywar Waldemara Rukcia i
innych.
Dziêki, ¿e JESTECIE!
Roman Maciejewski - Varga

0
0
6

Pozytywnie o Olecku

Prosimy przysy³aæ na adres redakcji
artyku³y lub krótkie notatki dotycz¹ce pozytywnych aspektów ¿ycia w naszym miecie. Artyku³y powinny byæ podpisane z
ewentualnym zastrze¿eniem imienia i nazwiska do wiadomoci redakcji.
Redakcja postara siê publikowaæ je
w miarê jak bêd¹ nap³ywaæ. Przewidzielimy równie¿ nagrody i upominki. Artyku³y nie powinny przekraczaæ jednej
strony maszynopisu. Wszystkie artyku³y, które wp³yn¹ do godziny 14.00 w
ka¿dy pi¹tek maj¹ szansê ukazaæ siê w
najbli¿szym wydaniu pisma.

jeli tak wspólnie Gra¿ynê Augucik
Cohena i Brela piewamy Wo³odie
Przy rzadko otwartych serc naszych
parabolach zapêdzenia i strachu
mazurskich iskier mojego ogniska
wraz z nieskoñczon¹ bliskoci¹
stajemy siê obywatelami wiata
towarzyszami stanów zjednoczonych serc
ca³ej wra¿liwej europy
maleñkiej kuleczki w kosmosie
mateczki ziemi

dlatego proszê was w najpiêkniejszym
jêzyku wiata
swoim migotaniem duszy
nie opuszczajcie mnie na d³ugo
aborygeni nadwra¿liwego globu
kiedy tak wyje¿d¿acie do swoich Czelabiñsków Strasburgów Soleczników Chicago
zawsze wtedy spadaj¹ najpiêkniejsze
komety gwiazdy
konstelacje odleg³e planety
z mojego prywatnego nieba i ton¹
w jeziorach olecka szczytna lemanach
Roman Maciejewski - Varga
Maciejowice 1993/2008

!
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(50)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Szanghaj  Chiny, 17.08.2007 r. Ochrona przyrody
570. Najwiêkszy rezerwat Sanjiangyuan,
o powierzchni 316 tys. km², po³o¿ony jest
na wysokoci 4 tys. m n.p.m. na Wy¿ynie Tybetañskiej, gdzie maj¹ swoje ród³a g³ówne rzeki Chin.
Szacuje siê, ¿e w Chinach wystêpuje
1/8 wszystkich gatunków rolin istniej¹cych na ca³ej kuli ziemskiej. Samych rolin wy¿szych jest 32 tys. gatunków, w
tym 7 tys. rolin drzewiastych. Warto
wspomnieæ o takich gatunkach, jak metasekwoja chiñska, mi³orz¹b z³ocisty czy
liczne odmiany jod³y. Wiele rolin chiñskich znanych jest ze swoich wartoci

Flamingi
Dzisiaj postanowi³em zobaczyæ szanghajskie ZOO. Wybra³em siê pieszo. W
jedn¹ stronê szed³em prawie dwie godziny i korzysta³em z mapy.
Wejcie kosztowa³o 35 juanów. Jak
na chiñskie warunki to zwierzêta maj¹
siê tu ca³kiem niele. Du¿e przestrzenie i
ponad 2000 zwierz¹t. Jedne od drugich
znajduj¹ siê doæ daleko. S¹ ptaki, motyle, ryby, roliny, a nawet pingwiny.
To dobre miejsce tak¿e na spacer, ale i
tutaj mnóstwo ha³aliwych Chiñczyków.
Chiny s¹ krajem, który charakteryzuje siê wyj¹tkowym bogactwem fauny
i flory. Wystêpuje tam ok. 6200 gatunków krêgowców. Zwierz¹t l¹dowych jest
ok. 2400, za ryb ok. 3800. Ornitolodzy
mog¹ obserwowaæ ok. 1300 gatunków
ptaków. Znacznie rzadziej wystêpuj¹ gady,
jest ich ok. 350 gatunków. Ponad 100
Zwierzêta Chin, mapa na glazurze w ZOO
gatunków zwierz¹t ¿yje wy³¹cznie na terytorium Chin. Wród nich znajduj¹ siê gro¿one wyginiêciem, rz¹d chiñski przyj¹³
m.in. rokselana, aligator chiñski, delfin specjalne prawa chroni¹ce naturalne ro- od¿ywczych i leczniczych np. ¿eñ-szeñ i
bia³op³etwy, olnik chiñski, ba¿ant uszaty, dowisko i ekosystemy. Celem stworze- szafran.
Unikalnoæ i ró¿norodnoæ rolin
¿uraw mand¿urski, tygrys chiñski i naj- nia zwierzêtom i rolinom dogodnych
bardziej kojarzona z Pañstwem rodka, warunków rozwoju, tworzone s¹ rezer- chiñskich spowodowana jest du¿ym zró¿panda wielka. Aby uratowaæ gatunki za- waty przyrody. Obecnie istnieje ich ok. nicowaniem klimatycznym kraju. Intensywna uprawa ziemi i rozwój przemys³u
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Przed wejciem do ZOO

zmniejszy³y powierzchniê terenów lenych,
dlatego te¿ rz¹d chiñski prowadzi zakrojon¹ na szerok¹ skalê akcjê zalesiania.
Szczególnie jest to widoczne w pó³nocnej czêci kraju, gdzie stworzony kompleks leny zyska³ ju¿ miano Zielonego
Wielkiego Muru.
Oko³o 1/10 gatunków populacji
dzikich zwierz¹t ¿yje w krajach azjatyckich, g³ównie w Chinach. Okazy szczególnie rzadkie, którym zagra¿a wyginiêcie to: panda wielka, makak tajwañski,
rokselana, takin, lori kukang, delfin chiñski,
morni, jeleñ bia³owargi, irbis (pantera
nie¿na), mund¿ak czarny, uszak brunatny
i aligator chiñski.
C.d.n.
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* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V30506

Krupin 14A

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi 80, B4, 1992, 2,0B + gaz, tel. 0-503-804-741
V25730
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K12612
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V30516
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V33714
* czêci u¿ywane, tel. 0-503-804-741, 0-512-217-654
V25720
* Opel Combo, 1,4B+gaz, 1996, zadbany, 28.000 kilometrów,
4000 z³otych, tel. 0-604-193-413
L6202
* Opel Vectra, 2,5V6, automat, 1993, tel. 0-697-295-200 V25720
* VW T4, 2,5B, 1992, tel. 0-508-097-660
V28428

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* agroturystyka, wiêta na wsi, weekendy, pokoje, tel. 0-502710-196, www.zchmielewska.olecko.pl
V30816
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V27109
* Biuro turystyczne Sambia, wycieczki na Litwê 4 x tygodniowo, 0-87-520-16-44, infolinia 0-783-738-138
V34303
www.cooltura.xwp.pl
0-604-058-648
K8809

Club CoolTura

* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
V34603

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V37601)

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

US£UGI

V2527

Przemys³aw Atkielski

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

Agencja Kredytowa KORZYCIK

V33404

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 0-502-954-863.
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V30416
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V37101
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V32904
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L5304
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

V33504

* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K10706
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V30606
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L5802
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 0-602-117-509. ZAPRASZAMY
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V31805
* MEBLE, DRZWI, OKNA. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564; 0-728-208-754.
V34203
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087) 52029-23
V36402
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V30806
* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej przedsiêbiorców i firm, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V31206

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

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

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V32205

tel. (087) 520-01-89

L4905

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

* Us³ugi turystyczne, kraj, zagranica, tel. 0-609-181-316 V26709

V27918
K13401

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V26509
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V28508)

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

L5703

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

(V31705)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07.

D@RKOMP

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

SERWIS OGUMIENIA

V36302

(V32105)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V25710)

V33704

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

(V34403)

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V28208)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K12502

(V36202)

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L5005

AUTO-MOTO

(V27808)

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)

US£UGI

#
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Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K726)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
K13002
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V34518
* sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 0-513-035-033
V29907
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L6002
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00, 0-87-520-18-18 K12812
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K13019
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L5104

(V28408)

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

(V37001)

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

(K13101)

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. L6202
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609720-913 po 18.00
L4406
KUPIÊ
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V27938
* tarcicê sosnow¹ wysezonowan¹, ceg³ê rozbiórkow¹ czyst¹,
tel. 0-604-332-657
K12302
PRACA
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V28518
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L6401
* zatrudniê kierowcê na samochód ciê¿arowy, tel. 0-608-335960
K9308
* zatrudniê sprzedawcê, który posiada znajomoæ produktów ekologicznych, sklep SAM, tel. 0-664-003-765 K11504

SPRZEDAM
* dawna szko³a, Markowskie, WGN Nieruchomoci, tel.
0-510-189-301
V35003
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V36512
* dwa du¿e gara¿e, ul. Kamienna, przy Lewiatanie, nadaj¹ce
siê na dzia³alnoæ, tel. 0-602-354-963
V33104
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 0-692-141-426
V32115
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V34523
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 0-502-088-402
K12104
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V35013
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-510-189301
V35023
* dzia³ki, Sedranki, tel. 0-500-025-403
K12003
* gara¿ blaszak, aleje Lipowe, bezporedni wyjazd na ulicê,
tel. 0-506-675-603
L5604
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.
(V30406)
* Lenarty, mieszkanie 60,8 m. kw., dwa gara¿e, dzia³ka, 95
tysiêcy z³otych, tel. 0-500-308-689
K13201
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L5204
* mieszkania: Olecko, Kolejowa, Armii Krajowej, wiêtajno,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V35033
* mieszkanie 54 m.kw., urz¹dzone, aleja Zwyciêstwa, tel.
0-509-909-945
L6301
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 0-509-088-949
V28418
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V30826
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V27928
* porcelana markowa, tanio, meble, sklep TOCADA, ul. Kopernika 10
V28318
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 0-506-675-603 L5504
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333V27818
* sprzedam mieszkania jedno- i dwupokojowe.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V12902)

* RENOWACJA mebli, tel. 0-665-095-424
V28328
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V36522

* sukniê lubn¹ Lorna Pronovias, tel. 0-505-211-870 K12402
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K826
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V31915
WYNAJEM
* lokal 60 m.kw., 120 m.kw., I piêtro, centrum, tel. 0-885-441703
L5902
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 0-604-557-693
V28118
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V34533
* poszukujê gara¿u, centrum, tel. 0-793-742-968
V31925
* poszukujê lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-505036-183
L4506
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.

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

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

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

(V29707)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

27

Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
czynny
lipca
00
codziennie
godz. 16
w godz. 800-1600
tel. 520-23-36
(K7910)

(V38001)

MEDYCYNA ALTERNATYWNA
Jak zapobiegaæ powstawaniu
pêcherzy?

Nie zak³adaj nowych butów na go³e stopy.
Nie chod te¿ w nich na d³ugie wycieczki. Nie id
w nich na ca³y dzieñ do pracy. Najpierw rozchod je na
krótkim spacerze.

Balsam na podra¿nienia skóry

2 dag sproszkowanego zio³a lebiodki, 1 dag olejku lnianego lub arachidowego
Zio³o lebiodki ucieramy razem z olejem i otrzymanym
balsamem nacieramy delikatnie cia³o po k¹pieli. W czasie
kuracji nie u¿ywamy innych kremów czy balsamów.

Z³amanie lub zwichniêcie

Miejsce urazu musimy unieruchomiæ razem z dwoma s¹-

siednimi stawami. Nastêpnie przekazujemy chorego w rêce
lekarza specjalisty.

Pietruszka

Przy niewie¿ym oddechu nale¿y ¿uæ natkê pietruszki.

Domowe sposoby wzmocnienia w³osów
Najskuteczniejszym sposobem poprawienia kondycji w³osów
jest tygodniowa kuracja sokiem z czarnej rzepy, wyciniêtym w sokowirówce. Wcieramy go w skórê g³owy, któr¹ owijamy
na godzinê ciep³ym rêcznikiem, a potem myjemy delikatnym
szamponem. Zabiegi powtarzamy co drugi dzieñ, potem robimy przerwê, aby po miesi¹cu wznowiæ terapiê.
Jeli chcemy dodaæ w³osom gêstoci, raz na kwarta³ aplikujemy im maseczkê proteinow¹: 3 ³y¿ki miodu wymieszane z
2 ³y¿kami zmiksowanych kie³ków zbo¿owych i dro¿d¿y piwnych, ¿ó³tkiem i sokiem z jednej cytryny. Substancjê rozcieñczamy wod¹ mineraln¹ i nak³adamy na 30 minut.

%
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Kalendarz imion
14 lipca
Izabelli, Kamili, Kamy, Karoliny, Kory,
Marceliny, Steli, Stelli, Ulryki
Bonawentury, Damiana, Dobrogosta,
Feliksa, Henryka, Jakuba, Kamila, Kosmy,
Marcelego, Marcelina, Ulryka
15 lipca
Angeliki, Angeliny, Baldwiny, Ditty, Igi
Atanazego, Bonawentury, Brunona,
Daniela, Dawida, Donalda, Egona, Henryka, Niecis³awa, Lubomys³a, Waldemara, W³odzimierza
16 lipca
Benity, Carmen, Karmeny, Marii, Mariki, Marleny, Mirelli, Ruty
Andrzeja, Benedykta, Dzier¿ys³awa, Eustachego, Eustachiusza, Kanimi³a, Stefana, Waldemara
17 lipca
Anety, Jadwigi, Jagody, Julietty, Julity,
Konstancji, Kornelii, Marceliny, Martyny

Cytaty na ten tydzieñ

Aleksandra, Aleksego, Andrzeja, Bogdana, Bohdana, Czes³awa, Dzier¿ykija,
Jacka, Kornela, Leona, Marcelego, Marcelina, Marcina
18 lipca
Dragomiry, Erwiny, Frydy, Kamili, Kamy,
Karoliny
Arnolda, Dragomira, Emila, Emiliana, Erwina, Fryderyka, Kamila, Roberta, Szymona, Unis³awa, Wespazjana
19 lipca
Alfredy, Fredy, Normy, Nory, Radomi³y
Alfreda, Ambro¿ego, Arseniusza, Makryny, Marcina, Rufina, Wincentego, W³odzimierza, W³odzis³awa, Wodzis³awa
20 lipca
Arety, Czes³awy, Hieronimy, Ludwiki,
Ma³gorzaty, Sewery, Seweryny
Aureliusza, Czes³awa, Eliasza, Fryderyka, Hieronima, Kolumby, Leona, Paw³a,
Seweryna

Poka¿ mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd na ga³êziach pozwól
mi s³yszeæ zielonych,
du¿o motyli mi poka¿, serca motyli
przybli¿ i przytul,
myli spokojne ponad wodami pochyl
mi³oci¹.
Konstanty I. Ga³czyñski
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Nalewka z bursztynu

Dawniej w domowej apteczce jednym z wa¿nych leków by³ spirytus bursztynowy. A oto przepis jak go
wykonaæ. 2 ³y¿ki drobnych, koniecznie niepolerowanych
bursztynów obmyæ w wodzie. Wsypaæ do butelki i zalaæ szklank¹ spirytusu. Po zamkniêciu pozostawiæ na
kilkanacie dni, czêsto w ci¹gu tego czasu wstrz¹saj¹c.
Gdy nalewka nabierze jasnoz³ocistego koloru, u¿ywaæ
do nacierania. Pozosta³e bursztyny mo¿na zalaæ ponownie
spirytusem. £¹cznie mo¿na wytworzyæ kilka nalewek.
Nalewki z bursztynu wykorzystuje siê bardzo czêsto w domowych warunkach w kuracjach usuwaj¹cych
dolegliwoci reumatyczne. Zabieg jest bardzo prosty.
Na d³oñ nalewa siê niewielk¹ porcjê p³ynu i wciera w
bol¹ce miejsce do sucha. Skóra bardzo dobrze ch³onie
spirytus, a wraz z nim rozpuszczone lecz¹ce substancje, m.in. ró¿ne eteryczne olejki. Znajduj¹ siê one w
bursztynie, poniewa¿ jest to zastyg³a ¿ywica drzew. Nalewki
z bursztynu mo¿na te¿ wykorzystywaæ do nacierania
piersi i stóp dzieci przy chorobach przeziêbieniowych.
Postêpujemy podobnie jak przy reaumatyzmach.

¯EGLUJ Z NAMI

(L6102)

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



Najstarsza dyscyplin¹ sportow¹ s¹
zapasy.

Nasz przepis

1 kg pomidorów, 1,5 l wody, szklanka
kwanej mietany, cebula, sól i cukier.
Wodê przegotowaæ i ostudziæ. Z
pomidorów usun¹æ skórkê i przetrzeæ
przez sito. Cebulê obraæ i podzieliæ
na cztery czêci. Wszystko w³o¿yæ
do wody. Dodaæ mietanê, sól i cukier do smaku. Poczekaæ 20 minut i
wtedy wyj¹æ cebulê.
Podawaæ z ziemniakami.

 Gdy mg³a o Babi¹ Górê podczas ¿niw
zaczepi, uciekajmy ze zbo¿em, bo
siê wszystko zlepi.
 Na w. Wincentego bêdziem jedli
chleb z nowego.
 W lipcu siê k³osek korzy, ¿e niesie
dar Bo¿y, a najpierwsza Ma³gorzata (20 lipca) sierp w zbo¿e za³o¿y.
 Raj na ziemi jest w ksiêgach m¹droci, dzie³ach sztuki i w sercu kobiety. (arabskie)

 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:
obóz
30 lipca  14 sierpnia

Stare jak wiat

Olecki ch³odnik pomidorowy

PRZYS£OWIA

F kupiê

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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Warsztaty czas zacz¹æ
Rozk³ad jazdy lipcowych warsztatów
w ROK Mazury Garbate w Olecku
1. Mazurska Fuzja 2009:
- warsztaty teatralne  13.07-1.08.2009,
- warsztaty ¿onglerki ogniem i chodzenia na szczud³ach  20.07-1.08.2009,
- warsztaty plastyczne  20.07-26.07.2009,
- warsztaty wokalne  25.07-1.08.2009,
- warsztaty muzyczne  26.07-1.08.2009;
2. Happening Przystanki w Olecku 
16.07-24.07.2009;
3. Happening Mim na ulicy czyli warsztaty z pantomimy  27.07-31.07.2009;
4. Warsztaty malarskie  27.07-31.07.2009.
***
Zapraszamy wszystkich chêtnych,
niezale¿nie od wieku, na lipcowe warsztaty artystyczne w Regionalnym Orodku Kultury Mazury Garbate w Olecku.
Ju¿ 13 lipca rusza Mazurska Fuzja
2009. W jej ramach odbêd¹ siê nastêpuj¹ce zajêcia:
- teatralne, prowadzone przez Agnieszkê nie¿yñsk¹; warsztaty bêd¹ siê odbywa³y cztery razy w tygodniu; pierwsze
spotkanie  13 lipca (poniedzia³ek) o
godz. 10.00 w sali teatru AGT;
- ¿onglerki ogniem i chodzenia na szczud³ach, prowadzone przez Romana Karsztuna i Damiana Wilke; uczestnicy bêd¹
siê spotykaæ cztery razy w tygodniu;

pierwsze spotkanie  20 lipca (poniedzia³ek) o godz. 10.00 w sali teatru
AGT;
- plastyczne, prowadzone przez Kamilê
Nyckowsk¹ i Annê Wojteck¹, na których warsztatowicze bêd¹ tworzyæ
scenografiê do plenerowego spektaklu; zajêcia bêd¹ siê odbywa³y codziennie; pierwsze spotkanie - 20 lipca (poniedzia³ek) o godz. 10.00 w holu kina
Mazur;
- wokalne, prowadzone przez Annê Haracz; uczestnicy bêd¹ pracowaæ codziennie; pierwsze spotkanie  25 lipca (sobota) o godz. 10.00 w sali kina
Mazur;
- muzyczne, prowadzone przez Macieja
nie¿yñskiego, podczas których bêdzie powstawa³a muzyka do spektaklu; warsztatowicze bêd¹ siê spotykaæ codziennie; pierwsze spotkanie 
26 lipca (niedziela) o godz. 17.00 w sali
teatru AGT.
Celem wszystkich zajêæ w ramach
Mazurskiej Fuzji 2009 jest przygotowanie plenerowego widowiska, opartego na opowiadaniu Garby Leszka Ko³akowskiego. Re¿yserem spektaklu jest
Agnieszka nie¿yñska. Widzowie bêd¹
mogli zobaczyæ efekt warsztatowej pracy 1 sierpnia (sobota) o godz. 23.00 na

kamiennej pó³rotundzie w parku. Wszystkich zainteresowanych wziêciem udzia³u w warsztatach, g³ównie dzieci i m³odzie¿, zapraszamy na przyjcie na pierwsze spotkania.
W ramach 16. Przystanku Olecko odbêd¹ siê jeszcze dzia³ania pod has³em
kolorowe miasto. Zapraszamy do wziêcia
udzia³u w happeningu Przystanki w
Olecku, organizowanego przez Kamilê
Nyckowsk¹ i Annê Wojteck¹, którego
celem jest wybudowanie 12 przystanków
na Placu Wolnoci. Wszystkich chêtnych
do pracy zapraszamy 16 lipca (czwartek)
o godz. 10.00 na patio za orodkiem
kultury. Uczestnicy bêd¹ siê spotykaæ
codziennie o godz.10.00 na Placu Wolnoci.
Potrzebujemy du¿o r¹k do pracy! Na
postawionych przystankach od 27 lipca
bêd¹ siê odbywa³y warsztaty z pantomimy z Józefem Markockim.
Wszystkim mi³oników teatru zapraszamy na pierwsze spotkanie 27 lipca o
godz.10.00 na salê baletow¹ w orodku
kultury.
27 lipca rozpoczynaj¹ siê równie¿ w
parku w centrum miasta warsztaty malarskie z Maj¹ Mejsak.
Na wszystkie zajêcia mo¿na siê zapisaæ w sekretariacie Regionalnego Orodka
Kultury lub wys³aæ swoje zg³oszenie
mailem na adres rok@przystanek.pl.
Gor¹co zapraszamy!
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V edycja Doliny Kreatywnej
- Konkursy FOTOGRAFIA i LITERATURA

Rozpoczê³a siê V edycja projektu stypendialnego Telewizji Polskiej S.A. Dolina Kreatywna. Termin nadsy³ania prac z
dziedziny Fotografia mija 15 sierpnia 2009 r., za z dziedziny
Literatura  21 sierpnia 2009r. Do udzia³u w konkursie zapraszamy m³odych fotografików i literatów w wieku 1425 lat.
Na zwyciêzców czeka do podzia³u 15 000 z³otych w ka¿dej
dziedzinie konkursowej.
Konkursy s¹ adresowany zarówno do m³odych twórców
stawiaj¹cych pierwsze kroki w fotografii i literaturze, jaki i artystów posiadaj¹cych ju¿ osi¹gniêcia w tej dziedzinie. Kryterium decyduj¹cym o wstêpnej selekcji nadsy³anych prac jest
wiek uczestników (1425 lat). Kandydaci bior¹cy udzia³ w konkursie
mog¹ zg³aszaæ swoje prace sami lub mog¹ byæ zg³aszani przez
szko³y, uczelnie, domy kultury, fundacje, pracownie, ale jedynie za zgod¹ kandydatów i po zaakceptowaniu przez nich formularza zg³oszeniowego.
Podczas audycji fina³owych konkursów autorzy najlepszych prac otrzymaj¹ nagrody finansowe. Fina³ konkursu fotograficznego zostanie wyemitowany we wrzeniu 2009r., konkursu literackiego  w padzierniku br. na antenie TVP2. Bêdzie je mo¿na równie¿ obejrzeæ na stronie internetowej www.tvp.pl
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie fotograficznym nale¿y do
dnia 15 sierpnia 2009r. na adres dolina.kreatywna@tvp.pl
przes³aæ pracê konkursow¹ wraz z wype³nionym formularzem

zg³oszeniowym. Ka¿dy uczestnik mo¿e przes³aæ maksymalnie
trzy ró¿ne zdjêcia lub jeden fotoreporta¿ (do szeciu zdjêæ).
Jeli przes³ane zdjêcie jest w jakikolwiek sposób przetworzone, to autor pracy musi opisaæ sposób, w jaki zosta³o to dokonane i do³¹czyæ ten opis do pracy.
O tym, które ze zdjêæ zostan¹ nagrodzone, zdecyduje jury
z³o¿one z dowiadczonych i powszechnie uznanych fotografów. Oryginalnoæ pomys³u, walory artystyczne i intelektualne oraz poziom techniczny nades³anej pracy to g³ówne kryteria, które bêd¹ brane pod uwagê przy ocenie.
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie literackim nale¿y do dnia 21
sierpnia 2009r. na adres dolina.kreatywna@tvp.pl przes³aæ
prace konkursow¹ wraz z wype³nionymi dokumentami (formularz zg³oszeniowy, owiadczenie). Uczestnicy mog¹ przesy³aæ prace z dziedziny dramatu, prozy, opowiadania, poezja,
scenariusze teatralne, filmowe, a nawet komiksy (oceniania
bêdzie tylko warstwa literacka).
Przy ocenie prac dla jurorów liczyæ siê bêd¹ takie kryteria
jak: ujêcie tematu, walory artystyczne, oryginalnoæ tematu,
walor intelektualny oraz warsztat literacki
Regulaminy konkursów oraz dokumenty niezbêdne do
wziêcia w nich udzia³u s¹ dostêpne na stronie internetowej
pod adresem www.dolinakreatywna.tvp.pl.
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SZACHY
W dniach 22-25.06.2009 odby³y siê
w Zespole Szkó³ Budowlanych w Olsztynie Indywidualne Mistrzostwa Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Juniorów w szachach. Celem zawodów by³o
wy³onienie reprezentantów naszego
województwa na Pó³fina³y Mistrzostw
Polski. MLKS Czarni Olecko reprezentowali: Marta Gryglas, Joanna Grzyb,
Patryk Sitkowski, Kamil Gryglas i Konrad Konewko.
Wystêp zawodników z Olecka zakoñczy³ siê sukcesem. Nasi zawodnicy zdobyli dwa tytu³y Mistrza Województwa i
jeden tytu³ Wicemistrza. Marta Gryglas
zajê³a I miejsce w klasyfikacji Dziewcz¹t
do lat 17, na drugim miejscu w tej samej
kategorii wiekowej uplasowa³a siê Joanna Grzyb. Kamil Gryglas w najliczniej
reprezentowanej kategorii wiekowej (startowa³o 17 zawodników)  Ch³opców do
lat 11  zaj¹³ I miejsce i tym samym po
raz trzeci siêgn¹³ po tytu³ Mistrza Województwa. Marta Gryglas drugi raz zdoby³a tytu³ Mistrzyni Województwa, a

Joanna Grzyb do wczeniej zdobytego
tytu³u Mistrzyni Województwa do³¹czy³a
po raz drugi tytu³ Wicemistrzyni Województwa. Debiutuj¹cy w rozgrywkach
wojewódzkich Patryk Sitkowski w kate-

gorii Ch³opców do lat 13 zaj¹³ 7. miejsce, a Konrad Konewko w kategorii
Ch³opców do lat 11  11. miejsce.
Krzysztof Konewko
kierownik sekcji szachowej

SIATKÓWKA

Maraton p³ywacki

MOSiR informuje

25 lipca (sobota) 2009r. o godz. 1200
na jeziorze Oleckie Wielkie odbêdzie siê
XVI Olecki Maraton P³ywacki. D³ugoæ
XVII Oleckiego Maratonu P³ywackiego
wynosi 4,5 km.
W zawodach mo¿e braæ udzia³ ka¿dy zawodnik posiadaj¹cy aktualne badania lekarskie, dowód to¿samoci i
uprawnienia do p³ywania na akwenach
otwartych, tj. ¿ó³ty czepek.

Imprezy sportowo-rekreacyjne
organizowane przez MOSiR Olecko
podczas 16. Przystanku Olecko
25 lipca
12.00 - XVII Olecki Maraton P³ywacki,
pla¿a miejska
26 lipca
10.00 - Turniej tenisa ziemnego o Puchar Przystanku Olecko w grze pojedynczej, korty MOSiR
28 lipca
11.00 - konkurs hula-hop oraz konkurs
rzutów woreczkiem do celu, Plac Pawlaka
29 lipca
10.00 - turniej pi³karski dla dzieci, boisko Orlik 2012 przy SP1 w Olecku
30 lipca
15.00 - turniej soft-tenisa dla wszystkich
chêtnych, boisko siatkówki pla¿owej
(przy kortach)
1 sierpnia
19.00 - turniej tenisa ziemnego o Puchar
Przystanku Olecko w grze podwójnej,
korty MOSiR
2 sierpnia
11.00 - turniej siatkówki pla¿owej o Puchar Przystanku Olecko, boisko siatkówki pla¿owej przy kortach
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KOMUNIKAT Z TURNIEJU
SIATKÓWKI PLA¯OWEJ GRAND
PRIX 2009 - OLECKO 05.07.2009 r.
Organizator : MOSiR Olecko. Sêdzia
g³ówny zawodów: Dariusz Karniej. Zawody, w których startowa³o 14 par, rozegrano ,,systemem brazylijskim.
Koñcowa klasyfikacja
1. Hubert Paszkowski/Andrzej Paszkowski
(Go³dap)
2. Przemys³aw Jurewicz/Adrian Bia³ecki ( Go³dap )
3. Daniel Waszkiewicz/Marek Kondrat
(Olecko)
4. Pawe³ Staszkiewicz/Bogdan Puchalski (Wroc³aw)
Zwyciêzcy otrzymali puchary, a wy¿ej
wymienieni pami¹tkowe dyplomy. Ogó³em w zawodach startowa³o 28 zawodników, w tym 3 kobiety.

TENIS ZIEMNY

W dniu 5.07.2009 odby³ siê turniej tenisa
ziemnego O XIII Wielki Tort Cukierni
Pana Jana Staniszewskiego. Do turnieju zg³osi³o siê 26 zawodników i zawodniczek z: Olecka, Warszawy, £om¿y, Go³dapi, Kowali Oleckich. Zwyciê¿y³ Robert
Pop³awski przed Adamem Sty³¹. Trzecie
miejsce zaj¹³ Dariusz Karniej z Olecka.

PI£KA NO¯NA

W meczu sparringowym Czarni pokonali Vêgoriê 4-2. W naszej dru¿ynie
zagra³o w sumie 5 testowanych zawodników. Nie grali natomiast m.in. Kamil
Szarnecki i S³awomir Jarmo³owicz. Vêgoria
objê³a prowadzenie tu¿ przed przerw¹,
potem prowadzi³a 2-0. Jednak ostatecznie to Czarni wygrali po golach Bogdanowicza (2 bramki) i Cichockiego (równie¿ 2 bramki).
Gol Arka z przewrotki by³ ozdob¹
meczu. Testowani grali nieco lepiej, szczególnie rodkowy obroñca i rodkowy pomocnik. Testowani wystêpowali na pozycjach: 1 - obrona, 2 pomoc i 2 atak.

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel./fax (0-87) 520 02 30, tel kom. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek
Borawski. Dy¿ur redakcyjny: rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 363

No i mamy wakacje! Proszê nie narzekaæ, ¿e pada. To tylko deszcz... zwyk³a woda. To, ¿e leci z nieba, a nie z kranu, to tylko szczegó³. Nie ma co marudziæ. Móg³ padaæ przecie¿ nieg. Zawsze
trzeba widzieæ pozytywne aspekty rzeczywistoci. Nie pada nieg i ju¿ wakacje s¹
milsze.
A co tam w naszej ulubionej polityce? Buzek jest przewodnicz¹cym Parlamentu Europejskiego. I bardzo dobrze. My,
Polacy, lubimy jak siê nas docenia i drapie za uszami. Ju¿ tacy jestemy, ¿e we
krwi mamy reakcjê na zauwa¿anie nas. Jak
nas nie widz¹, to jestemy li. Tak jak
by³o z kandydatem polskim na szefa NATO.
Przecie¿ nas bardzo obra¿ono, gdy okaza³o siê, ¿e nikt na Zachodzie nie czyta
polskich gazet, gdzie wyranie by³o napisane, ¿e jest najlepszym kandydatem
na dowodzenie w NATO. Przecie¿ nasze
media wyranie opisywa³y, kto mia³ najwiêksze szanse. Nie czytali, nie s³uchali i
nie wiedzieli co dzieje siê w naszych mediach i wybrali jakiego Holendra, którego po prostu zg³oszono jako kandydata.
Co podobnego! No, ale teraz siê uda³o.
Mamy Polaka na eksponowanym, miêdzynarodowym stanowisku. Co prawda trochê tê radoæ dla niektórych burzy wiadomoæ, ¿e jednym z czternastu wiceprzewodnicz¹cych te¿ bêdzie Polak. To naprawdê jest dla wielu oburzaj¹ce. Ale
trzeba bêdzie to znieæ.
A co tam w kraju... niele siê powodzi. Co prawda nie jest to powód do rozwijania poczucia humoru, bo wielu ludzi

spotka³a tragedia. Kiedy wraz z powodzi¹ pop³yn¹³ pewnie premier, który ludziom powiedzia³, ¿e powinni siê ubezpieczaæ, to by nie by³o tragedii. To jest
mieszne, ¿e ludzie chcieliby siê ubezpieczaæ... tylko te kwoty stawek ubezpieczeniowych, które potencjalnym klientom
serwuj¹ firmy ubezpieczeniowe. Ubezpiecz¹
wszystko. Tylko ¿eby siê ubezpieczyæ,
to najlepiej dysponowaæ sporymi pieniêdzmi. Nasze dobre pañstwo nie oferuje zwyk³ym ludziom pomocy przy ubezpieczeniach. Panuje dziwna zasada, ¿e wszelka
pomoc i wspomaganie obejmuje tylko tych,
co co maj¹. Nasze pañstwo potrafi zapewniæ pomoc przy sp³acie mieszkañ dla
ludzi, którzy w wyniku obecnego kryzysu stracili pracê i nie s¹ w stanie sp³acaæ
kredytów mieszkaniowych. Zasada jest
prosta: pañstwo pomaga tylko tym, których staæ na pomoc sobie samym. Inni
to tylko kwestia statystyk. Kiedy parê
lat temu jedna partia proponowa³a program trzech milionów mieszkañ, to przez
ró¿nych cwaniaczków, ¿e kto z polityków bêdzie budowa³ osobicie te mieszkania. Do niewielu ³bów dotar³a informacja, ¿e po prostu zamierzano stworzyæ prawo
i przepisy u³atwiaj¹ce budowê i pozyskiwanie mieszkañ przez ludzi. Niestety, ale
takie prawo u³atwiaj¹ce ¿ycie dla zwyk³ych
ludzi jest Z£E. Dlaczego? Bo uderza w
interesy wielu grup spo³ecznych ¿yj¹cych
dziêki temu, ¿e ma g³ównie za friko udzia³
w podziale mienia i w³asnoci innych. G³upi
przyk³ad Spó³dzielni Mieszkaniowych i
udzielnych ksi¹¿¹t/prezesów  panów i
w³adców tych enklaw, gdzie polskie prawo nie ma zastosowania i mocy prawnej.

Czemu kpiê? Bo taka jest prawda. Prezesów obsadza siê na stanowiskach nie
dlatego, ¿e chc¹ tego lokatorzy na w³asnych zebraniach. To jest najczêciej praca
ca³ego uk³adu znajomoci i wp³ywów od
samorz¹dów miejskich poprzez s¹dy i
prokuratury oracz czynników rodzinnych.
Bizantyjski system dzia³ania spó³dzielni
mieszkaniowych jest nie do zwalczenia i
nie do obalenia. Mieszkañcy spó³dzielni,
gdzie uda³o siê w wyniku rewolucji i woli
zmian wiêkszoci mieszkañców wiedz¹, ¿e
samo objêcie rz¹dów jest trudne. Byli Prezesi
pozostawiaj¹ po sobie krety i maj¹ niez³e
oparcie prawne i moralne czynników zewnêtrznych w walce o odzyskanie tronu.
Wiêkszoæ statutów spó³dzielni mieszkaniowych jest tak napisana, ¿e usuniêcie
panuj¹cych prezesów jest niemo¿liwe. Jedne
s³uszne wybory daj¹ im praktycznie
mandat do¿ywotniego obejmowania sto³ków. Przyk³ad spó³dzielni, gdzie uda³o siê
obalenie pomazañców jest prawie wszêdzie jednakowy: sprawy s¹dowe, pozwy
osobiste, odwo³ania do s¹dów itd. Starzy prezesi dobrze zainwestowali op³acaj¹c hojnie prawników, pracuj¹cych niby
dla spó³dzielni. Sami spó³dzielcy maj¹
wra¿enie, ¿e pomoc prawna, jak¹ oferuj¹
im zarz¹dy jest g³ównie wymierzona przeciw
nim, a jedyne prawo, jakie obowi¹zuje to
takie, by p³aciæ czynsz i nie zawracaæ g³owy.
Nasze Pañstwo od dwudziestu lat nie mo¿e
poradziæ sobie z tym problem enklaw ¿yj¹cych swoim prawem i zupe³nie legalnie
utrzymuj¹cych niewolników, podobno
realnych w³acicieli i zarz¹dców.
Takie tam rozwa¿ania na wakacje. Do
poczytania za tydzieñ.
PAC

Rys. Waldemar Rukæ
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