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10 lat minê³o...

Zwieñczeniem obchodów 10-lecia
samorz¹dowego powiatu oleckiego by³a

uroczysta XXVII Sesja Rady Powiatu,
która odby³a siê 25 czerwca 2009 r.
w Orodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Dworek Mazurski.
Wiêcej o tym wydarzeniu
na s. 11.

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem
(V34504)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 0-501-611-961

SUPER TAXI
(K12703)

szybko, tanio, bezpiecznie

Rys. Waldemar Rukæ
Teresa Popko

Aleje Lipowe 1B

Sezonowa Promocja:

M.Pietraszewski

MAJSTER

PROMOCYJNE CENY

ROWERY

Zapraszamy

MARKET BUDOWLANY

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

19-400 Olecko

 10%

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

BATERII £AZIENKOWYCH KOLEKCJI SAGA
WYPRZEDA¯ KABIN PRYSZNICOWYCH
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V32805)

ZPHU IMPULS

(V36503)

WARTO
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W miejscowoci Szczecinki 16-letni Krzysztof S. i jego kolega 17-letni Stanis³aw K., który przewozi³ na ramie roweru 16-letniego Micha³a K., jechali pijani
rowerami i spowodowali kolizjê drogow¹.

Nieletni pijani rowerzyci spowodowali kolizjê

MORENA

(V30008)

Do zdarzenia dosz³o 14 lipca br. oko³o
godziny 22.45 w miejscowoci Szczecinki
na drodze wojewódzkiej numer 653. Policjanci którzy pojechali na miejsce zostali powiadomieniu przez kierowcê samochodu osobowego marki VW Passat o kolizji z rowerzyst¹. Zg³aszaj¹cy
poinformowa³, ¿e rowerem jecha³o dwóch
m³odych mê¿czyzn od których czuæ by³o
zapach alkoholu. Razem z nimi drugim
rowerem jecha³ ich kolega, który najprawdopodobniej by³ tak¿e pod wp³ywem
alkoholu. Policjanci szybko ustalili dane
cyklistów i doprowadzili ich do komendy. Tam alkomat u ka¿dego wykaza³ ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
KOPALNIA KRUSZYWA

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

MATURA 69

Up³ynê³o wystarczaj¹co du¿o
czasu od naszego ostatniego
spotkania, bym móg³ podzieliæ siê
swoj¹ osobist¹ refleksj¹.
My 69 mamy wyj¹tkowe
szczêcie, ¿e w naszym gronie
s¹: Halinka, Alunia, dwóch Romków i Jurek, którym dziêkujemy
za wszystko co czyni¹, by nasze
spotkania mia³y miejsce. Ja mam
wyj¹tkowe szczêcie, ¿e mog³em
ponownie spotkaæ siê z Wami 
wspania³ymi i zawsze piêknymi i
uroczymi kole¿ankami oraz dystyngowanymi d¿entelmenami  kolegami. Dziêkujê Wam z ca³ego
serca za cudowne chwile wspomnieñ, radoci, ¿artów i zabawy. Mam zaszczyt byæ jednym z
Was 69" i z niecierpliwoci¹
oczekujê na kolejne spotkania.
Do zobaczenia
Janek B.

W trakcie kolizji w pojedzie uszkodzone zosta³o lusterko oraz przednie i tylne
drzwi. Micha³ K. i Krzysztof S. za swoje
nieodpowiedzialne zachowanie odpowiedz¹ przed s¹dem rodzinnym i nieletnich
natomiast Stanis³aw K. odpowie przed
s¹dem za jazdê rowerem pod wp³ywem
alkoholu. Grozi mu kara nawet do 1 roku
pozbawienia wolnoci.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Redakcja

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

w godzinach 1200-17 00

DY¯URY APTEK

22.07.2009r., ul. Zielona 35
23.07.2009r., ul. Sk³adowa 6
24.07.2009r., ul. Zielona 37
25.07.2009r., ul. Kolejowa 15
26.07.2009r., ul. 11 Listopada 9
27.07.2009r., pl. Wolnoci 7B
28.07.2009r., ul. Zielona 35

Program wyrównywania ró¿nic miêdzy regionami II
Uprzejmie informujê, ¿e Zarz¹d Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych wyd³u¿y³ termin przyjmowania wyst¹pieñ dotycz¹cych obszaru
B i D Programu wyrównywania ró¿nic
miêdzy regionami II:
1. Obszaru B  dotycz¹cego likwidacji barier
w zak³adach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyjnych w zakresie umo¿liwienia osobom niepe³nosprawnym poruszania siê i komunikowania.
2. Obszaru D  dotycz¹cego likwidacji
barier transportowych.

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
(V32006)

Wysokoæ dofinansowania ze rodków PFRON w obszarze B i D wynosi
do 50 % realizacji ka¿dego projektu.
Zainteresowane podmioty otrzymaniem dofinansowania w ramach w/w programu powinny z³o¿yæ projekty o dofinansowanie w obszarze B, D w terminie
do 24 lipca 2009r. w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19400 Olecko.
Szczegó³owe informacje o programie
dostêpne s¹ na stronie www.pfron.org.pl.
Halina E. Kasicka, www.powiat.olecko.pl

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:

 Krystyna Borysiuk
 Leon Cymiñski
 Wojciech Karbowski
 Jerzy Makal
 Marek Ogradecki
 Anna ¯mijewska
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

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

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

!
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NABÓR 2009/2010

Akademia Humanistyczna
im Aleksandra Gieysztora
w Pu³tusku
Zamiejscowy Wydzia³ Dydaktyczny
w Suwa³kach

og³asza nabór na rok akademicki
2009/2010 na studia:
* studia pierwszego stopnia (licencjat) kierunek:
- administracja
* studia drugiego stopnia (uzupe³niaj¹ce magisterskie) na kierunkach:
- politologia specjalizacja administracja publiczna
- pedagogika
Zapisy i informacja WSSS w Suwa³kach,
ul. Kociuszki 47A, tel. (087) 566-23-08

UWAGA

 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 sierpnia 2009r.
- 3 wrzenia 2009r.
- 1 padziernika 2009r.
- 5 listopada 2009r.
- 3 grudnia 2009r.
Halina E. Kasicka, www.powiat.olecko.pl
(V28309)

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
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 Cichej)
25 lipca (sobota)
10.00  warsztaty wokalne w ramach Mazurskiej Fuzji, pierwsze
spotkanie, sala kina Mazur
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
19.00  Tina Turner Show  koncert, plac 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
17.00  warsztaty muzyczne, pierwsze spotkanie, sala teatru AGT
19.00  Wojna polsko-ruska  film, kino Mazur
27 lipca (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
10.00  warsztaty malarskie dla dzieci, park w centrum miasta,
przy fontannie
11.00  happening - Przystanki w Olecku, w ramach którego odbêd¹ siê warsztaty plastyczne
11.00  happening - Mim na ulicy, w ramach którego odbêd¹ siê warsztaty pantomimiczne, Plac Wolnoci
16.00  wystawa Malowanie wiat³em, Uliczna Galeria Fotografii zorganizowana przez Oleck¹ Radê M³odzie¿ow¹, park
w centrum miasta przy fontannie
Warsztaty Mazurskiej Fuzji:
 16.00  warsztaty szczudlarskie, Plac Wolnoci
 16.00  warsztaty ¿onglerki ogniem, Plac Wolnoci
 16.00  warsztaty teatralne, sala Teatru AGT
 16.00  warsztaty wokalno-ruchowe, sala kina Mazur
 16.00  warsztaty wokalne dla doros³ych, sala kina Mazur
 18.00  warsztaty muzyczne, pracownia muzyczna w ROK
28 lipca (wtorek)
10.00-19.00  warsztaty w ROK MG
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

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

(V27909)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V28009)

"
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Wypadek w Dziêgielach

10.07.2009r o godz. 12.35 w miejscowoci Dziêgiele, gmina
Olecko, dosz³o do wypadku drogowego. Ze wstêpnych ustaleñ policji wynika, ¿e dosz³o do czo³owego zderzenia dwóch
pojazdów osobowych. Jad¹cy od strony Kijewa VW Golf zderzy³ siê z Fiatem Uno, który jecha³ od strony G¹sek. W wyniku

Fot. Archiwum KPP w Olecku

Fot. Archiwum KPP w Olecku

tego zdarzenia dwie osoby z Fiata, w tym dwuletnie dziecko,
zosta³y hospitalizowane w szpitalu w Suwa³kach. Kierowca
Golfa dozna³ z³amania mostka i skrêcenia odcinka krêgos³upa
szyjnego. Kierowca Uno by³ trzewy, natomiast od kieruj¹cego Volkswagenem pobrano krew. Policjanci przeprowadz¹ dochodzenie, które wyjani przyczynê i okolicznoci wypadku.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Wypadek w Kukowie
11.07.2009r. o godz. 22.10 w Kukowie na drodze krajowej
nr 65 dosz³o do powa¿nego wypadku drogowego. Ze wstêpnych policyjnych ustaleñ wynika, i¿ kieruj¹cy samochodem
osobowym marki Audi 27-letni mieszkaniec Olecka nie dostosowa³ prêdkoci do warunków drogowych. Na ³uku drogi w
lewo zjecha³ na pobocze, po czym dachowa³ wje¿d¿aj¹c do
przydro¿nego rowu.

Fot. Archiwum KPP w Olecku
W wyniku tego zdarzenia kierowca w ciê¿kim stanie, zagra¿aj¹cym ¿yciu, zosta³ przewieziony do szpitala w E³ku. Tam
zosta³ natychmiast poddany operacji, a lekarze stwierdzili u
niego pêkniecie ledziony i nerek, ponadto st³uczenie p³uc,
mózgu oraz z³amanie krêgos³upa szyjnego i podudzia. Pobrano tak¿e od kierowcy krew. Przyczyny tego zdarzenia wyjaniaj¹ policjanci.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko
Oleccy policjanci do walki z przestêpczoci¹ gospodarcz¹
przeprowadzili dzia³ania kontrolne wspólnie z Pracownikami Referatu Szczególnego Nadzoru Podatkowego Urzêdu Celnego
w Olsztynie. W wyniku kontroli zabezpieczono 470 paczek
papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

Fot. Archiwum KPP w Olecku

Sprzedawa³a papierosy
bez akcyzy
12 lipca br. rano policjanci i celnicy przeprowadzili dzia³ania kontrolne na terenie gminy Olecko. W wyniku kontroli, w
miejscowoci G¹ski u jednej z mieszkanek ujawniono wyroby
tytoniowe bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Jak ustalili policjanci, nielegalne papierosy mia³y trafiæ na rynek. £¹cznie
funkcjonariusze zabezpieczyli 470 paczek papierosów. Teraz
Marianna W., u której znaleziono papierosy, za swoje zacho-

wanie odpowie przed s¹dem. Grozi jej nawet do 2 lata pozbawienia wolnoci.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

#
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Starostwo Powiatowe
ubiega siê o ISO 9001

W celu ci¹g³ego doskonalenia jakoci us³ug wiadczonych mieszkañcom i lepszego zaspokajania potrzeb klientów
Starostwo Powiatowe w Olecku uczestniczy w projekcie ISO
9001 w administracji samorz¹dowej Polski Wschodniej. £¹czny
koszt projektu to ponad 2,3 mln z³, z czego udzia³ w³asny
Starostwa to tylko 1.370,42 z³.
ISO to miêdzynarodowa norma standaryzacyjna opracowana i rozpowszechniana przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Standaryzacyjn¹ (International Standarization Organization  ISO). Proces ten rozpocz¹³ siê od cyklu szkoleñ prowadzonych przez Polsk¹ Izbê Handlu Zagranicznego Sp. z o.o.,
która jest jednostk¹ certyfikuj¹c¹. W dniach 1-2 lipca 2009 r.
w sali sesyjnej Starostwa odby³o siê szkolenie zespo³ów pilotowych, które opracowywaæ bêd¹ procedury i ksiêgê jakoci.
Projekt zakoñczy siê we wrzeniu 2010 r.
H. Bogdañska

Unijna dotacja dla bazy
kszta³cenia zawodowego

Coraz bli¿ej do uruchomienia w naszym powiecie kolejnego du¿ego projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013.
W dniu 7 lipca br. zakoñczy³a siê procedura oceny merytorycznej wniosków w ramach dzia³ania 3.1. Inwestycje w infrastrukturê edukacyjn¹. Projekt Powiatu Oleckiego Rozbudowa, modernizacja i doposa¿enie bazy kszta³cenia zawodowego w powiecie oleckim 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.
Wartoæ inwestycji to ponad 4,2 mln, z tego powiat ubiega
siê o 85% dotacjê. Dziêki pozyskanym rodkom powstanie
nowoczesna baza zgoda z unijnymi standardami, która bêdzie
kszta³ci³a uczniów szkó³ zawodowych i technicznych na najwy¿szym europejskim poziomie.
H. Bogdañska

NABÓR 2009/2010

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

(L4607)

Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO
 DO KLASY O
 DO KLASY I
Archiwum SANEPID w Olecku
Spo³eczne GimnazjumFot.
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.

(V30707)

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V28109)

(V37801)

$
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16. Przystanek Olecko

poniedzia³ek, 27 lipca
Codziennie, poczynaj¹c od poniedzia³ku,
odbywaæ siê bêd¹ warsztaty w ramach
Mazurskiej Fuzjii 2009, które zakoñcz¹
siê w sobotê spektaklem plenerowym:
 16.00  warsztaty szczudlarskie, Plac
Wolnoci
 16.00  warsztaty ¿onglerki ogniem, Plac
Wolnoci
 16.00  warsztaty teatralne, sala Teatru AGT
 16.00  warsztaty wokalno-ruchowe,
sala kina Mazur
 16.00  warsztaty wokalne dla doros³ych, sala kina Mazur
 18.00  warsztaty muzyczne, pracownia muzyczna w ROK MG
Inne codzienne dzia³ania podczas Przystanku, pod has³em Kolorowe miasto:
 10.00  warsztaty malarskie dla dzieci,
park w centrum miasta, przy fontannie
 11.00  happening - Przystanki w Olecku, w ramach którego odbêd¹ siê
warsztaty plastyczne
 11.00  happening - Mim na ulicy, w
ramach którego odbêd¹ siê warsztaty
pantomimiczne, Plac Wolnoci
16.00  wystawa Malowanie wiat³em,
Uliczna Galeria Fotografii zorganizowana
przez Oleck¹ Radê M³odzie¿ow¹, park
w centrum miasta przy fontannie
wtorek, 28 lipca
 Warsztaty przystankowe wg harmonogramu poniedzia³kowego

27 lipca
 1 sierpnia 2009 r.

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
 Warsztaty przystankowe wg harmonogramu poniedzia³kowego
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
 Warsztaty przystankowe wg harmonogramu poniedzia³kowego
18.00  grupa AMALGAT z ROK MG
zaprezentuje spektakl oparty na Zielonej Gêsi K.I. Ga³czyñskiego  grupa AMALGAT z ROK MG, sala AGT
19.00  koncerty (Plac Wolnoci):
 ¯ywio³ak (folk metal)
 Kapela ze wsi Warszawa (folk)
22.30  koncert Popsysze (rock'n'roll),
Deer haed on the wall (desert rock)
i Lebioda (goat punk), klub Cooltura
pi¹tek, 31 lipca
 Warsztaty przystankowe wg harmonogramu poniedzia³kowego

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
- covery polskich i zagranicznych hitów
14-15 sierpnia (pi¹tek-sobota)
Mazurskie Spotkania z Folklorem
22 sierpnia (sobota) 2009r.
Scena hip-hopowa:

Suwa³k

18.00  kabaret HRABI, sala
kina Mazur
19.00  koncerty (Plac Wolnoci):
 Natural Dread Killaz (reggae, dancehall)
 Jamal (rap, reggae/raggamuffin, hiphop)
22.30  koncert Dla siebie i dla swoich (hip hop) oraz pokaz fire show
grupy Iturion III, klub Cooltura
23.00  plenerowy spektakl teatralny
Eclipse  w poszukiwaniu wspólnych
korzeni (teatry z Milanówka, Niemiec
i Ukrainy), scena Pomnik
sobota, 1 sierpnia
Warsztaty przystankowe wg harmonogramu poniedzia³kowego
15.00  Arka Noego - koncert dla dzieci,
scena Plac Wolnoci
16.20  parada mi³oników Przystanku
Olecko z udzia³em mieszkañców i uczestników warsztatów
19.00  koncerty (Plac Wolnoci):
 koncert Sandaless (rock)
 koncert Piersi i Pawe³ Kukiz, Plac
Wolnoci
22.30  koncert Electrolloyd (jazz), klub
Cooltura
23.00  plenerowy spektakl teatralny
Garby  fina³ projektu warsztatowego Mazurska Fuzja 2009, scena Pomnik

- Koncert zespo³u hip-hop«owego - STYL NA LUZIE - Olecko
- Koncert zespo³u hip-hop`owego - DWAZERA - Trójmiasto
- pokaz beat boxu
- DJ Wojak - Trójmiasto
29 sierpnia (sobota) 2009r.
Koncert cover`owy zespo³u AGE z Litwy grajacego s³ynne
utwory zagraniczne na ¿ywo
Koncerty rozpoczynaj¹ siê o godz. 19.00.
Podczas ka¿dego z koncertów znajdzie siê oferta skierowana
do dzieci:
- malowanie twarzy specjalnymi farbkami
- dmuchañce dla dzieci od lat 3 do 10.
Zapraszamy

Rozstrzygniêcie V edycji konkursu Lokalny Fundusz M³odych
Na pi¹tk¹ edycjê konkursu Lokalny Fundusz M³odych
wp³ynê³y cztery projekty. Wszystkie przesz³y pozytywnie weryfikacjê formaln¹ i merytoryczn¹.
Po 1000 z³ otrzyma³y nastêpuj¹ce projekty:
· Nazwa projektu: Mazurskie smaki
Nazwa grupy: G³odomory
· Nazwa projektu: Na Mazury
Nazwa grupy: Poszukiwacze wra¿eñ
· Nazwa projektu: Szybkie nogi  strzelne strza³y
Nazwa grupy: Pi³karki no¿ne
· Nazwa projektu: Podwodny wiat
Nazwa grupy: £owcy sukcesu
Od wrzenia 2008 r. Regionalne Towarzysko Owiatowo-

Kulturalne Wspólnota Wiejska w Kijewie wspólnie z Gmin¹
Olecko aktywizowa³y m³odzie¿ w wieku 16-19 lat z terenów
wiejskich Gminy Olecko poprzez stworzenie systemu dofinansowania lokalnych projektów m³odzie¿owych. Dzia³ania te mia³y
na celu w szczególnoci rozwijanie zainteresowañ, uzdolnieñ,
umiejêtnoci i talentów dzieci i m³odzie¿y.
rodki na realizacjê programu Lokalny Fundusz M³odych
stanowi³y rodki w³asne Gminy Olecko w wysokoci 10 000 z³
oraz dotacja od Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie¿y w tej
samej wysokoci, któr¹ otrzyma³o Regionalne Towarzystwo.
W ramach piêciu edycji konkursy dofinansowanie otrzyma³o 16 grup m³odzie¿owych na ³¹czn¹ kwotê 14 791,50 z³.
Alicja Mieszuk, rzecznik prasowy UM

%
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URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
Obowi¹zek w podatku VAT w zwi¹zku z handlem przez Internet.

Handel elektroniczny

ust.13 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i us³ug).
3. Je¿eli nabywca dokona przedp³aty na
poczet zakupu towaru za porednictwem Internetu, wówczas forma wysy³ki towaru nie ma znaczenia dla

Rys. Marek Pacyñski

Handel elektroniczny jest prê¿nie rozwijaj¹c¹ siê ga³êzi¹ gospodarki. Dla podmiotów z niektórych bran¿ daje on mo¿liwoci poszerzenia tradycyjnej dzia³alnoci gospodarczej poprzez przeniesienie do sieci elektronicznej typu Internet. Powstaje te¿ szereg podmiotów dzia³aj¹cych tylko w sieci typu Internet. Handel
elektroniczny (e-handel) mo¿na zdefiniowaæ jako transakcje gospodarcze wykorzystuj¹ce sieæ elektroniczn¹ typu Internet do zamawiania, p³acenia lub udostêpniania towarów i us³ug. Przyk³adem handlu
elektronicznego jest korzystanie z sieci
w celu przyjmowania i automatycznego
przetwarzania zamówieñ. E-handel nie
wystêpuje jednak gdy podmioty korzystaj¹ ze strony internetowej w sieci wy³¹cznie w celach reklamowych. Pojêcie
e-handlu nie obejmuje równie¿ transakcji zawieranych za pomoc¹ faxu lub telefonu oraz korzystania z poczty elektronicznej wy³¹cznie w celu przyjmowania zamówieñ gdy s¹ one rêcznie przetwarzane.
Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r
o podatku od towarów i us³ug nie zawieraj¹ ¿adnych jednolitych regulacji, obejmuj¹cych ca³ociowo sprzeda¿ towarów
za porednictwem Internetu. Ka¿da zatem transakcja powinna byæ rozpatrywana indywidualnie w wietle obowi¹zuj¹cych przepisów. Dlatego te¿ moment
powstania obowi¹zku podatkowego w
podatku od towarów i us³ug (VAT) zale¿y od charakteru transakcji sprzeda¿y
towarów za porednictwem Internetu
(bêdzie on bowiem uzale¿niony od sposobu wysy³ki towaru, jak i od formy uiszczenia nale¿noci za towar):
1. W przypadku gdy klient, który kupi³
towar za porednictwem Internetu, zg³osi³
siê po ten towar osobicie do sklepu
i zap³aci³ zañ w momencie odbioru,
moment powstania obowi¹zku podatkowego powstaje z chwil¹ wydania towarów (art.19 ust.1 ustawy z dnia 11
marca 2004r o podatku od towarów i
us³ug). Natomiast gdy dana dostawa
powinna byæ potwierdzona faktur¹,
obowi¹zek podatkowy, zgodnie z art.19
ust.4 w/w ustawy, powstaje z chwil¹
wystawienia faktury, nie póniej jednak ni¿ w 7 dniu, licz¹c od dnia wydania towaru.
2. W przypadku gdy dostawa za porednictwem Internetu jest dostaw¹ wysy³kow¹ towarów za zaliczeniem pocztowym, momentem powstania obowi¹zku podatkowego jest chwila otrzymania zap³aty za wys³any towar (art.19

(V17042)

momentu powstania obowi¹zku podatkowego, gdy¿ w takim przypadku obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹
otrzymania przedp³aty, zaliczki, zadatku lub raty (art.19 ust.11 ustawy o
podatku od towarów us³ug).
Uwaga! Termin za zaliczeniem pocztowym nie dotyczy wy³¹cznie us³ug
wiadczonych przez Pocztê Polsk¹ lecz
obejmuje równie¿ us³ugi realizowane przez
prywatne firmy kurierskie.
Urz¹d Skarbowy w Olecku

&
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ZESPÓ£ SZKÓ£ W OLECKU SP4
Z ODDZIA£AMI INTEGRACYJNYMI

Wycieczka
na Litwê

29 maja 2009 r. uczniowie klas II i
III SP wraz z rodzicami i wychowawcami
wybrali siê na wycieczkê do K³ajpedy i
Pa³angi.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ wycieczki by³o
Delfinarium, w którym odbywaj¹ siê pokazy tresury delfinów czarnomorskich.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili równie¿
Muzeum Morskie, w którym podziwiali
faunê i florê nie tylko Ba³tyku, lecz tak¿e wód ródl¹dowych Litwy, mórz po³udniowych, czy te¿ ciekaw¹ kolekcjê morskich muszli i korali, m. in. z Karaibów i
Samoa. Z K³ajpedy udali siê do Pa³angi.

Tam zwiedzili Muzeum Bursztynu w Pa³acu Tyszkiewiczów i oczywicie molo.
Pogoda dopisa³a, uczestnicy wycieczki
Fot. Archiwum
szko³y

wrócili zadowoleni i zmêczeni d³ugim,
pe³nym wra¿eñ dniem.
A.S

'
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Nazwa zespo³u wziê³a siê od tego, ¿e piewaj¹ trzy pokolenia  dzieci, rodzice i dziadkowie. Lider zespo³u - Dorota Mucha - nauczyciel SP wiêtajno.

Zespó³ Pokolenie

Od 2007 roku w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w wiêtajnie istnia³ zespó³ dzieciêcy, sk³adaj¹cy siê z 20 uczniów. Dorota Mucha jest
organizatorem Powiatowego Konkursu
Poezji Patriotycznej w Olecku (w tym roku
odbêdzie siê III edycja). Dla uwietnienia tego¿ konkursu grupa dzieciêca pod
kierownictwem Doroty Mucha, piewa-

wicz - kl. IV, Aleksandra Buczyñska kl. U, Angelika Jankowska - kl. IV, Magda
Szuliñska - kl. II, Jakub Andryszczyk
- kl. II, Dariusz Jankowski - kl. II, Sebastian Dêbowski - kl. II, Hubert Seredziñski - kl. V, Dawid Wasilewski kl. V
 14 doros³ych: p. Ma³gorzata Grzymkowska, Agnieszka Koz³owska, p. Wanda
Czajkowska, p. Gra¿yna
Barszczewska, p. Joanna Kneæ, p. Krystyna Bilewicz, p. Barbara Domalewska, p. Barbara Raczy³o, p. Bogumi³ Bartoszewicz, p. Artur Sza³ko, p. Jaros³aw Czochra,
p. Stanis³aw ¯ukowski,
p. Krzysztof Raczy³o, p.
Edmund Domalewski.

Integracja pokoleniowa wp³ynie na
zwiêkszenie aktywnoci i wiadomoci
lokalnej oraz umiejêtnoci wspó³pracy
trzech pokoleñ - dzieci, rodziców i dziadków.
Wspólnie zostan¹ wypracowane pozytywne zmiany w zachowaniach ludzkich,
rozwinie siê wiê rodzinna, lokalna, narodowa i zaanga¿owanie wyra¿aj¹ce siê
poczuciem wiêzi z przesz³oci¹, teraniejszoci¹ i przysz³oci¹ rodziny, Ma³ej i
Wielkiej Ojczyzny.
Za³o¿one dzia³ania s³u¿¹ dostrzeganiu piêkna w sobie i w drugim cz³owieku, wypracowaniu dorobku w postaci
kultury duchowej, spo³ecznej i materialnej, rozwijaniu dociekliwoci poznawczej
o specyfice kulturowej swojej rodziny i
regionu w aspekcie rzeczywistoci narodowej.
Lider zespo³u dodaje: Jest to zespó³
rodzinny  w tej chwili piewaj¹ trzy
rodziny. Od wrzenia do zespo³u do³¹czaj¹ jeszcze trzy matki. Jestemy zespo³em
Fot. Boles³aw S³omkowski

³a pieni patriotyczne. Grupie tej akompaniowa³ p. Roman Skowronek.
Zespó³ Pokolenie, któremu akompaniuje kapela Bolki z Wydmin, zosta³
za³o¿ony pod koniec marca 2009roku z
inicjatywy doros³ych. Zespó³ nadal dzia³a
przy SP w wiêtajnie. Patronat medialny nad zespo³em obj¹³ Mazurski Orodek Doskonalenia Nauczycieli w E³ku.
W sk³ad zespo³u Pokolenie wchodzi 36 osób:
 3 uczniów Gimnazjum w wiêtajnie:
Dominika Seredziñska - kl. II, Edyta
Rokosz - kl. II, El¿bieta Raczy³o kl. II,
 19 uczniów SP w wiêtajnie: Weronika
Gabru - kl. VI, Anita Rokosz - kl. V,
Karolina Anulewicz - kl.V, Natalia Pachucka - kl. II, Natalia Rogo¿a - kl. II,
Ilona Koz³owska - kl. VI, Paulina Koz³owska - kl. III, Ilona Szklarz - kl. IV,
Paulina Burzycka - kl. III, Zuzanna Bartoszewicz - kl. II, Celestyna Bartosze-

 kapela Bolki:
Boles³aw Lisiuk
 klarnet, Stanis³aw Chrebih 
perkusja, Bronis³aw Antolak 
akordeon, Roman Skowronek
 akordeon.
Dzia³alnoæ zespo³u nakierowana
jest na spe³nianie
zadañ horyzontalnych. W dobie globalizacji istnieje koniecznoæ odwo³ywania
siê do swoich korzeni, a przede wszystkim do rodziny, najwa¿niejszego miejsca
w ¿yciu cz³owieka. Pokoleniowa, aktywna wspólnota wzbogaca i przygotowuje
m³ode pokolenie do podjêcia odpowiedzialnoci za swój rozwój i rodziny oraz
tworzenie teraniejszoci i przysz³oci
swojego regionu i Ojczyzny.

samofinansuj¹cym siê. Panie zakupi³y
suknie, rodzice ubieraj¹ dzieci. Teraz
zakupione zostan¹ dla dziewczynek kolorowe spódniczki. Bardzo dobrze wspó³pracuje siê nam z dyrektor szko³y pani¹
Barbar¹ Kapturczak.
Zespó³ Pokolenie z kapel¹ Bolki jedzie
do Czarnej Bia³ostockiej na Festiwal Przypiewki Frywolnej. Wyjazd w ca³oci finansuj¹ cz³onkowie zespo³u.
BOS



Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 29 (601)

Dni Sto¿nego
W dniach 3  5.07.09 odby³y siê Dni Sto¿nego. Impreza
zosta³a zorganizowana przez mieszkañców wsi we wspó³pracy z Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich oraz
przy finansowym wsparciu Urzêdu Marsza³kowskiego w Olsztynie
w ramach projektu Festyn integracyjny - teraz my bior¹cego udzia³ w konkursie Aktywna wie Warmii i Mazur, Urzêdu Gminy w Kowalach Oleckich oraz Fundacji Niewidzialna
Rêka.
nych przez starszych. W godzinach wieczornych wszyscy wietnie
siê bawili przy ognisku oraz na zabawie tanecznej.
Niedziela up³ynê³a pod znakiem sportu. Rozegrane zosta³y mecze: w pi³kê no¿n¹ pomiêdzy kawalerami a ¿onatymi mê¿czyznami o puchar so³tysa oraz w siatkówkê kobiet o puchar
so³tysowej. W obu meczach zwyciêzcami byli m³odzi.
Kobiety we w³asnym zakresie zorganizowa³y posi³ki, które
wszystkim bardzo smakowa³y.

W pi¹tkowy wieczór odby³o siê uroczyste otwarcie imprezy przez So³tysa wsi Zbigniewa Maciejewskiego, poparte wyst¹pieniem wicewójta Gminy Kowale Oleckie Andrzeja Malinowskiego oraz proboszcza parafii Szarejki Marka Sewastynowicza. Po oficjalnym powitaniu zebrani obejrzeli film o ¿yciu mieszkañców nakrêcony przez m³odzie¿ z naszej wsi.
Pozosta³e atrakcje, które zosta³y przygotowane dla dzieci,
m³odzie¿ i doros³ych odby³y siê na boisku szkolnym. Mo¿na
by³o wzi¹æ udzia³ w wycigu w workach, przeci¹ganiu liny,
rzucie pi³k¹ lekarsk¹ oraz spróbowaæ swoich si³ w lepieniu z
gliny. Du¿ym powodzeniem cieszy³a siê loteria fantowa oraz
pokaz ratownictwa przedmedycznego, jednak najwiêcej emocji
wzbudzi³o wo¿enie ¿on na taczce przez swoich ma³¿onków. Dla
najm³odszych tak¿e nie zabrak³o atrakcji  dzieci mog³y pojedziæ na kucykach lub wzi¹æ udzia³ w zabawach przygotowa-

Serdecznie dziêkujemy wszystkim mieszkañcom wsi za zaanga¿owanie i ca³y wk³ad w³o¿ony w organizacjê imprezy.
Szczególne podziêkowania sk³adamy piekarni Valdi z Kowali
Oleckich i pañstwu Kocieszom.
Pierwsza impreza w dziejach Sto¿nego by³a bardzo udana
i z pewnoci¹ pozostanie w pamiêci mieszkañców na d³ugo.
Maria £azarska
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Kowale Oleckie
Olecko
wiêtajno
Wieliczki

Nr 6/2008

10 lat minê³o...
Zwieñczeniem obchodów 10-lecia
samorz¹dowego powiatu oleckiego by³a
uroczysta XXVII Sesja Rady Powiatu,
która odby³a siê 25 czerwca 2009 r. w
Orodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym
Dworek Mazurski.
Okolicznociow¹ sesjê otworzy³ Marian wierszcz, Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu, który powita³ licznie przyby³ych goci. Z wyk³adem okolicznociowym na temat historii Polski powiatowej wyst¹pi³ dr Marek Góryñski, historyk, a zarazem Dyrektor Zespo³u Szkó³
Technicznych w Olecku. Maria Dzienisiewicz, Wicestarosta Olecki, dokona³a
prezentacji podsumowuj¹cej zmiany i
przedsiêwziêcia minionego 10-lecia, za
obecny Starosta Olecki Stanis³aw Ramotowski odniós³ siê do przeprowadzonych inwestycji oraz planów na przysz³oæ. Podkreli³, ¿e dotychczasowe dokonania s¹ zas³ug¹ trzech kadencji samorz¹du. Swoimi wspomnieniami i reflek-

sjami na temat ówczesnych wydarzeñ podzielili siê tak¿e zaproszeni gocie.
Mi³ym akcentem obchodów by³o
wrêczenie Starocie oraz prezesowi Oleckiego Zwi¹zku Kombatantów RP sym-

Opiekun Medyczny Zawodem Przysz³oci
W wyniku postêpuj¹cego procesu
starzenia siê spo³eczeñstwa istnieje potrzeba fachowej opieki nad ludmi starszymi, chorymi i niepe³nosprawnymi. W
naszym powiecie znajduj¹ siê trzy zak³ady zajmuj¹ce siê opiek¹ nad ludmi starszymi i przewlekle chorymi, tj. Samodzielny
Publiczny Zespó³ Zak³adów Opieki D³ugoterminowej (SPZZOD) w Olecku Kolonia, Dom Pomocy Spo³ecznej Jaki i
Dom Pomocy Spo³ecznej Zacisze w
Kowalach Oleckich. W szpitalu prowadzonym przez Spó³kê Olmedica tak¿e
istnieje zapotrzebowanie na wykwalifikowan¹ kadrê.
Odpowiedzi¹ na zaobserwowane
potrzeby kadrowe jest projekt Opiekun
Medyczny Zawodem Przysz³oci realizowany od 1 lutego br. w Zespole Szkó³
Licealnych i Zawodowych w Olecku. Bior¹
w nim udzia³ 34 osoby, a 10 z nich to
osoby bezrobotne. rodki na realizacjê
projektu pozyskano z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, dzia³anie 9.3. Upowszechnianie kszta³cenia ustawicznego.
W po³owie czerwca br. uczestnicy

rozpoczêli praktyki zawodowe w SPZZOD,
który jest Partnerem projektu. W trakcie
zajêæ praktycznych ucz¹ siê rozpoznawaæ problemy osoby chorej i niesamodzielnej, pomagaj¹ podczas zabiegów pielêgniarskich, higienicznych, utrzymania
aktywnoci ruchowej. Ucz¹ siê u¿ytkowania sprzêtu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Rozwijaj¹ umiejêtnoæ nawi¹zywania i utrzymywania kontaktu z podopiecznym, pomocy w adaptacji do nowych warunków ¿ycia oraz zmian zwi¹zanych z przewlek³¹ chorob¹ lub staroci¹. Realizacja projektu zakoñczy siê w
marcu 2010 roku.
H. Bogdañska

bolicznych statuetek za opiekê nad kombatantami, a tak¿e okolicznociowych
podziêkowañ osobom zas³u¿onym dla
Powiatu Oleckiego.
H. Bogdañska

rodki z PFRON
na realizacjê
projektów...
15 lipca br. zosta³y z³o¿one trzy projekty o dofinansowanie ze rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych. Dwa z nich dotycz¹ likwidacji barier architektonicznych
w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku. Trzeci projekt
dotyczy dofinansowania do Rozbudowy, modernizacji i doposa¿enia bazy
kszta³cenia zawodowego dla szkó³ zawodowych prowadzonych przez Powiat
Olecki.
Ogólna wnioskowana kwota z PFRON
na realizacjê w/w projektów wynosi
597.537,84 z³.
H. E. Kasicka
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
W poprzednich wydaniach Serwisu
Powiatowego przedstawialimy Pañstwu
poszczególne Wydzia³y Starostwa. Obecnie zaczynamy prezentacjê naszych jednostek organizacyjnych powiatu.
W tym numerze prezentujemy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR),
które zosta³o utworzone 28 stycznia 1999
roku.
Centrum mieci siê przy ulicy Go³dapskiej 23, tel. (087) 5203430, e-mail pcpr@powiat.olecko.pl. Obecnie funkcjê dyrektora
pe³ni Wies³awa Szymczyk. W PCPR pracuj¹ 24 osoby, miêdzy innymi psycholog, terapeuci i pracownicy socjalni.
Do zadañ jednostki nale¿y m.in.:
- realizacja Powiatowej Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych na
lata 2003-2015 oraz Programu opieki
nad rodzin¹ i dzieckiem w Powiecie Oleckim na lata 2006-2010;

- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu pomocy spo³ecznej osobom, które znalaz³y siê w trudnej sytuacji ¿yciowej;
- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom ca³kowicie lub czêciowo pozbawionym opieki rodziców poprzez tworzenie placówek opiekuñczo-wychowawczych;
- organizowanie opieki w rodzinach zastêpczych, organizowanie dla nich
szkoleñ, grup wsparcia;
- prowadzenie Mieszkañ Chronionych dla
usamodzielnionych wychowanków
opuszczaj¹cych rodziny zastêpcze i placówki, Orodka Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznego Orodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, M³odzie¿owego Klubu Integracji Spo³ecznej;
- prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i udzielanie pomocy np. Niebieski Pokój;

Pracownicy PCPR. Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku.

Dyrektor PCPR Wies³awa Szymczyk.
- prowadzenie i rozwój infrastruktury
domów pomocy spo³ecznej w Jakach
i Kowalach Oleckich oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny, przedmiotów ortopedycznych oraz finansowanie kosztów tworzenia i dzia³ania warsztatów terapii
zajêciowej;
- pomoc w integracji ze rodowiskiem
osób maj¹cych trudnoci w przystosowaniu siê do ¿ycia, m³odzie¿y opuszczaj¹cej placówki opiekuñczo-wychowawcze itp.
Jednym z zadañ PCPR jest poszukiwanie kandydatów na rodziny zastêpcze, które zaopiekuj¹ siê dzieæmi ca³kowicie lub czêciowo pozbawionymi opieki.
Zgodnie z postanowieniami s¹du na
koniec czerwca br. na terenie powiatu
funkcjonowa³o 46 rodzin zastêpczych, w
których umieszczono 78 dzieci. Opiekê
nad dzieæmi sprawuje tak¿e Dom im. Janusza Korczaka w Olecku. W czerwcu
br. przebywa³o w nim 56 dzieci (w tym
37 dzieci z terenu naszego powiatu).
Jednostka realizuje projekty finansowane ze rodków Ministerstwa Pracy i
Polityki Spo³ecznej, jak te¿ rodków unijnych, takie jak Otwarci na wszystko
oraz Szansa na lepsz¹ przysz³oæ.
H. Bogdañska

STAROSTWO POWIATOWE w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
Tel.: centrala (087) 520-21-47, 520-22-94, 520-24-75, fax (087) 520-32-19
e-mail: promocja@powiat.olecko.pl; www.powiat.olecko.pl, www.spolecko.bip.doc.pl
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(51)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Szanghaj  Chiny, 18.08.2007 r.
Cz³owiek bez umiechniêtej twarzy nie powinien otwieraæ sklepu
Znowu upa³. Poszed³em do Parku Luxun. Znajduje siê tam
grób i pomnik najwybitniejszego pisarza chiñskiego XX wieku
Lu Xuna. Park jest doæ du¿y, nawet sympatyczny. S¹ ³awki,
wiêc mo¿na odpocz¹æ. Wejcie bezp³atne. Chiñczycy spontanicznie piewaj¹ jakie pieni komunistyczne, graj¹ w karty,
æwicz¹ tai chi, tañcz¹, graj¹ w tenisa, p³ywaj¹ ³ódkami.

Grób Lu Xuna.
Pomnik Lu Xuna (pseudonim literacki), a w³aciwie Chou
Shujiana odnalaz³em bez trudu. Urodzi³ siê on w 1881 roku w
skromnej rodzinie w miasteczku Shaoxing. Pos³ugiwa³ siê stylem tak prostym i zrozumia³ym jak nikt przed nim w chiñskiej
literaturze. Za m³odu studiowa³ medycynê w Japonii. Póniej
zwróci³ siê ku literaturze, publikuj¹c w 1918 roku Pamiêtnik
wariata  zjadliw¹ satyrê na spo³eczeñstwo konfucjañskie. Trzy
lata póniej stworzy³ swoje najs³ynniejsze opowiadanie Prawdziwa historia Ah Q, rabelaisowska powiastka o pó³g³ówku i
analfabecie, który dwiga siê ze spadaj¹cych na niego nieszczêæ,
t³umacz¹c je sobie jako zwyciêstwa duchowe  tak w³anie, jak
w tradycji konfucjañskiej.
W kwietniu 1927 roku protestuj¹c przeciw skazywaniu i
zabijaniu komunistów, w tym studentów, przez rz¹d Kuomintangu Lu Xun zrzek³ siê katedry i wyjecha³ do Szanghaju, który
uchodzi³ wówczas za kolebkê partii komunistycznej. By³ tam
m.in. za³o¿ycielem Ligi Wolnoci Chin oraz chiñskiej Ligi Pisarzy Lewicowych.

Na pewno piewaj¹ pieni komunistyczne.

Lu Xun by³ tak¿e eseist¹ (napisa³ ponad 700 esejów) oraz
t³umaczem. By³ orêdownikiem jêzyka potocznego, dziêki któremu chiñska literatura mog³a odejæ od jêzyka klasycznego. Zmar³
w 1936 roku; nie wst¹pi³ do partii komunistycznej.
A tak w ogóle literatura chiñska i jêzyk chiñski pe³en jest
przypowieci, przenoni, fraz, przys³ów, które odnosz¹ siê do
dawnych wydarzeñ, legend i postaci  prawdziwych i osnutych mg³¹ legendy i zmylonych. Wiele powiedzeñ zaczerpniêtych z dzie³ Konfucjusza, Mencjusza, Laozi oraz innych staro¿ytnych mêdrców i poetów sta³o siê elementami jêzyka codziennego. Wiele przys³ów przekazywanych ustnie, wykorzystano
w powieciach i kronikach, które zyska³y s³awê dopiero setki
lat póniej.

W Parku Luxun.
Chiñskie przys³owia bij¹ w sedno sprawy:
- Aby byæ m¹drym, nie wystarczy mieæ wiele ksi¹g: osio³ dwigaj¹cy na grzbiecie wiele ksi¹¿ek nie jest przez to m¹drzejszy.
- Ambicj¹ siêgamy wy¿ej nieba, ale los nasz jest cieñszy od
papieru.
- B¹dcie surowi dla siebie samych, pob³a¿liwi dla innych, a
nie bêdziecie mieli wrogów.
- Bezu¿yteczn¹ rzecz¹ jest uczyæ siê, lecz nie myleæ, a niebezpieczn¹ myleæ, a nie uczyæ siê niczego.
- Cz³owiek bez
umiechniêtej
twarzy nie powinien otwieraæ
sklepu.
- Dobrzy s¹ ludzie
starzy, a ubrania  nowe.
- G³odnemu daj
kawa³ek chleba,
ale smutnemu
daj kawa³ek
twego serca.
- Lepiej zapaliæ
wieczkê, ni¿
narzekaæ na
ciemnoæ.
- Ptak wybiera drzewo, na którym si¹dzie, ale
drzewo nie wybiera
ptaka.
Pomnik Lu Xuna
C.d.n.
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AUTO-MOTO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K12503
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V30507
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* agroturystyka, wiêta na wsi, weekendy, pokoje, tel. 0-502710-196, www.zchmielewska.olecko.pl
V30817
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V27110
* Biuro turystyczne Sambia, wycieczki na Litwê 4 x tygodniowo, 0-87-520-16-44, infolinia 0-783-738-138
V34304
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
www.cooltura.xwp.pl
0-604-058-648
K8810

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

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

V33405

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 0-502-954-863.
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V30417
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V37102
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V32905
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L5305
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K10707
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

V33505

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V30607
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L5803
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.

V31806

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

* Us³ugi turystyczne, kraj, zagranica, tel. 0-609-181-316 V26710

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V32206

Agencja Kredytowa KORZYCIK
(V28509)

ul. Kolejowa 31

Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V30807
* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej przedsiêbiorców i firm, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V31207

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

V27919

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V26510
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V27809)

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)

(K13302)

(V37602)

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

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087) 52029-23
V36403

(V34404)

V34604

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

tel. (087) 520-01-89

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

* MEBLE, DRZWI, OKNA. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564; 0-728-208-754.
V34204

PIZZA NA TELEFON

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

Przemys³aw Atkielski

(V32106)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi 80, B4, 1992, 2,0B + gaz, tel. 0-503-804-741
V37721
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K12613
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V30517
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V33715
* czêci u¿ywane, tel. 0-503-804-741, 0-512-217-654
V37711
* Opel Combo, 1,4B+gaz, 1996, zadbany, 28.000 kilometrów,
4000 z³otych, tel. 0-604-193-413
L6203
* VW T4, 2,5B, 1992, tel. 0-508-097-660
V28429

Club CoolTura

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L6901
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L6601
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07. V2528

D@RKOMP
(V31706)

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

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

V36303

(V28209)

(V37701)

Krupin 14A

tel. 0-503 804 741; 0 512 217 654
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

V33705

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

SERWIS OGUMIENIA

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V36203)

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L5006

US£UGI

#
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Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K727)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V37603
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V34514
* sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 0-513-035-033
V29908
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L6003
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00, 0-87-520-18-18 K12813
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K13019
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L5105

(V28409)

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

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

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.
(V30407)
* Lenarty, mieszkanie 60,8 m. kw., dwa gara¿e, dzia³ka, 95
tysiêcy z³otych, tel. 0-500-308-689
K13202
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L5205
* mieszkania: Olecko, Kolejowa, Armii Krajowej, wiêtajno,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V35034
* mieszkanie 54 m.kw., urz¹dzone, aleja Zwyciêstwa, tel.
0-509-909-945
L6302
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 0-509-088-949
V28419
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V30827
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V27929
* porcelana markowa, tanio, meble, sklep TOCADA, ul. Kopernika 10
V28319
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 0-506-675-603 L6701
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333V27819

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K827
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V37821

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

WYNAJEM
(V37002)

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

WYWÓZ MIECI
(K13102)

* gara¿ blaszak, aleje Lipowe, bezporedni wyjazd na ulicê,
tel. 0-506-675-603
L6801

* sprzedam mieszkania jedno- i dwupokojowe.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364
INNE

* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609720-913 po 18.00
L6501
KUPIÊ
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182

SPRZEDAM c.d.

(V12903)

* RENOWACJA mebli, tel. 0-665-095-424
V28329
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V36523

V27939

PRACA
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V28519
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L6402
SPRZEDAM
* dawna szko³a, Markowskie, WGN Nieruchomoci, tel.
0-510-189-301
V35004
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V36513
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 0-692-141-426
V32116
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V34524
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 0-502-088-402
K12105
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V35014
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-510-189301
V35024
* dzia³ki, Sedranki, tel. 0-500-025-403
K12004

* lokal 60 m.kw., 120 m.kw., I piêtro, centrum, tel. 0-885-441703
L5903
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 0-604-557-693
V28119
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V34534
* poszukujê gara¿u, centrum, tel. 0-793-742-968
V37811
* poszukujê lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-505036-183
L4507
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

Rys. Marek Pacyñski

$
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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

(V29708)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Rys. Marek Pacyñski

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

(V38002)

MEDYCYNA ALTERNATYWNA
Jak zapobiegaæ powstawaniu pêcherzy?

Kupi³a(³e) buty! Jeli fason butów pozwala, na pierwsze wyjcie za³ó¿ bawe³niane skarpetki, a nie cienkie rajstopy czy skarpety. Skarpetki musz¹ te¿ byæ dopasowane.
Morele w domowej apteczce
Przy anemii: codziennie wypijaæ na czczo i przed snem
szklankê soku morelowego, wymieszanego z kilkoma ³y¿kami soku z cytryny. Dopiero w towarzystwie witaminy C
zawarte w nim zwi¹zki dzia³aj¹ krwiotwórczo.
Orzechy na ¿o³¹dek
W³oskie orzechy z regu³y zjadamy w formie smacznego
i od¿ywczego przysmaku. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e w ten
sposób dostarczamy organizmowi wielu cennych sk³adników. W ludowej i domowej medycynie ceni siê tak¿e zielone, niedojrza³e orzechy, w których nie ukszta³towa³a siê jeszcze

twarda skorupka i zbr¹zowia³a ³upina. W takiej postaci zbiera siê je najczêciej w drugiej po³owie lipca. Sporz¹dzane z
nich nalewki i syropy uznaje siê za doskona³y lek przy ró¿nych dolegliwociach ¿o³¹dkowych. Doranie za¿ywany zatrzymuje biegunki, likwiduje rozwolnienia, wzdêcia, burczenia i inne uci¹¿liwe, zw³aszcza latem, sensacje ¿o³¹dkowojelitowe.
Zdrowe kwaszone ogórki
Na Kresach Wschodnich sok z kiszonych ogórków pijano przy zaparciach. Polecano te¿ go przy wszelkiego rodzaju
zatruciach, zw³aszcza alkoholem. Wtedy trzeba piæ sok powoli, ma³ymi ³ykami. Sok z kwaszonych ogórków korzystnie
wp³ywa na pracê ca³ego uk³adu pokarmowego, pracê jelit.
Osobom uskar¿aj¹cym siê na schorzenia tych organów, zw³aszcza wynikaj¹ce ze zniszczenia flory bakteryjnej, medycyna
domowa doradza³a piæ sok (przygotowany z ma³¹ iloci¹ soli)
w ma³ych ilociach 2-3 razy dziennie po æwieræ szklanki.

%
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Kalendarz imion

Cytaty na ten tydzieñ

21 lipca
Angeliny, Anieli, Dalidy, Danieli, Diany, Ody, Pauliny, Praksedy
Andrzeja, Benedykta, Daniela, Eliasza,
Onufrego, Prokopa, Stojs³awa, Wawrzyñca, Wiktora, Wojs³awa
22 lipca
Boles³awy, Magdaleny, Magdy, Marii,
Mileny, Stois³awy
Albina, Boles³awa, Laurencjusza, Laurentego, Pankracego, Stois³awa, Teofila, Wawrzyñca
23 lipca
Anny, Apolinarii, Bogny, Brygidy, Grypiny, Joanny, S³awy, ¯aliny, ¯elis³awy
Apolinarego, Boles³awa, Jana, Lubos³awa, Ludwika, S³awosza, Zdzis³awa,
¯elis³awa
24 lipca
Jakobiny, Kingi, Krystyny, Kunegundy,
Ludwiki, Michaliny, Olgi

Antoniego, Borysa, Krystyna, Krzesimira, Lubomira, Wojciecha
25 lipca
Aniki, Hennelore, Krzysztofy, Olimpii, wiêtos³awy, Walentyny, Walii,
¯akliny
Dalibora, Jakuba, Krzysztofa, Micha³a,
Nieznamira, Olimpiusza, Rudolfa, S³awosza, Walentego, Walentyna
26 lipca
Anety, Anity, Anny, Bartolomei, Gra¿yny, Hanny, Miros³awy
Bart³omieja, Dawida, Joachima, Krystyna, Laurentego, Miros³awa, Mojs³awa,
Rudolfina
27 lipca
Aurelii, Julii, Laury, Lidii, Lili, Liliany,
Lilii, Lilli, Marty, Natalii, Tomis³awy
Alfonsa, Aurelego, Aureliusza, Celestyna,
Cezarego, Dionizego, Jerzego, Rudolfa,
Wszebora

MI£Y ZAPACH
W MIESZKANIU

liny, które znów przesypujemy sol¹ - i
tak na przemian, ¿eby powsta³o kilka
warstw. Naczynie szczelnie przykrywamy i co pewien czas nim potrz¹samy.
Po miesi¹cu odstawiamy na parapet okna
i znów potrz¹samy. Otwieramy po ka¿dorazowym wietrzeniu mieszkania, a¿
powietrze zostanie zaromatyzowane w
stopniu, jaki nam odpowiada.

Nasz przepis
Pizza z Olecka po mazursku
40 dag m¹ki, odrobina dro¿d¿y,
7 ³y¿ek oliwy, 3 jajka, 1 bu³ka, szklanka mleka, 3 cebule, z¹bek czosnku,
1 kg pomidorów, lubczyk, oregano,
2 ³y¿eczki cukru, czarne oliwki wydr¹¿one, sól, pieprz
Dro¿d¿e wk³adamy do lekko os³odzonego mleka. Nastêpnie wk³adamy
na 10 minut do mleka bu³kê ¿eby nasi¹k³a. Wyjmujemy j¹ i wk³adamy do
miski, w której zagnieciemy ciasto. Rozgniatamy j¹ dok³adnie i powoli, dosypuj¹c m¹ki. Po wymieszaniu dodajemy ca³e jajka. Ciasto nastêpnie zagniatamy i odstawiamy na godzinê.
Formujemy z niego kr¹¿ek o rednicy
oko³o 20 centymetrów i pieczemy 10
minut.
Cebulê i czosnek lekko przesma¿amy, pod koniec dodaj¹c pomidory.
Dusimy jeszcze oko³o 45 minut od czasu
do czasu mieszaj¹c.
Upieczone placki uk³adamy na blasze, nape³niamy je przygotowana past¹ i ubieramy oliwkami. Skrapiamy
olejem i posypujemy oregano. Tak
przygotowane wstawiamy do piekarnika na oko³o 15 minut.

Kaktus na rany

Licie aloesu maj¹ w³aciwoci lecznicze i z tego powodu s¹ cennym surowcem zielarskim. Znajduj¹ce siê w nich
substancje przyspieszaj¹ gojenie siê ran
i niszcz¹ bakterie, natomiast sok ma w³aciwoci przeczyszczaj¹ce i wchodzi w
sk³ad wielu preparatów o takim dzia³aniu. W liciach s¹ te¿ substancje luzowe, s³u¿¹ce do produkcji tzw. stymulatorów biogennych, które obni¿aj¹ poziom
cukru i cholesterolu we krwi, przyspieszaj¹ przemianê materii, regeneruj¹ tkanki.



Kwiaty wie¿ych ró¿, jaminu, rezedy, godzików, bia³ych lilii i lawendy oraz
licie miêty, sza³wii, cz¹bru, tymianku,
rozmarynu i macierzanki wk³adamy do
naczynia (najlepiej szklanego albo porcelanowego), na którego dno wysypujemy warstwê soli. Na sól k³adziemy ro-

F kupiê

Cnotliwa kobieta nie goni
za mê¿em, bo kto widzia³,
by pu³apka goni³a mysz?
Julian Tuwim
PRZYS£OWIA
 Na Mariê Magdalenê (22 lipca) pogoda  pszczó³ek wygoda, a jak s³ota  to lichota.
 W lipcu upa³y, wrzesieñ doskona³y.
 W lipcu upa³y, styczeñ mrony ca³y.
 Upa³y lipcowe wró¿¹ mrozy styczniowe.
 Jeli upa³y w sianokosy i ¿niwa, to
zima ostra i dokuczliwa, a je¿eli s³ota, to w zimie du¿o b³ota.
 Lipcowe deszcze dla ch³opa kleszcze;
jak pogoda, wiêksza swoboda.
 Od lip ci¹gnie wonny lipiec, nie daj
s³onku k³osa przypiec.
 Kto w lipcu patrzy ch³odu, nacierpi
siê w zimie g³odu.
 Jaki Jakub (25 lipca) do po³udnia, taka
zima te¿ do grudnia; jaki Jakub po
po³udniu, taka zima te¿ po grudniu.
 Jak ciep³y Jakub (25 lipca) to zimne
Bo¿e Narodzenie.
 Kwiat lipowy, napój zdrowy.
 Od w. Anki (26 lipca) zimne wieczory, ch³odne poranki.
 wiêta Hanna (26 lipca) to ju¿ jesienna panna.

Herbata

... gdy siê ni  oznacza têsknotê za
bardziej udanym ¿yciem towarzyskim.
Piæ herbatê we nie  to lekka s³aboæ, za, gdy j¹ parzymy  oznacza
wykwintne towarzystwo.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne
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F x 2
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ELDORADO!

Zawody wêdkarskie, organizowane w sobotê nios¹ ryzyko ma³ej frekwencji. Wielu wêdkarzy w soboty pracuje! Tym
razem nie mielimy jednak wyboru i Mistrzostwa Spinningowe Klubu Ukleja zorganizowalimy w sobotê 23 maja. Napiêty kalendarz imprez, majowe Komunie a tak¿e zebranie cz³onków Zarz¹du Okrêgu i okrêgowe mistrzowskie zawody spinningowe, zmusi³y nas do tego. Obecnoæ by³a jednak ca³kiem
przyzwoita! 19 zawodników, w tym niezawodna Krysia Majewska z Raczek, wyp³ynê³o o 7. rano na jezioro Sumowo ko³o
Baka³arzewa. Piêkna woda, sprawdzi³a siê w tym okresie w
ubieg³ym roku, wiêc bez wielkiego ryzyka ponownie tutaj zorganizowalimy zawody.

Pogoda by³a ca³kiem przyjazna ³owi¹cym. Ma³e zachmurzenie z przejanieniami, s³aby, pó³nocno-zachodni wiatr i 17
stopni powy¿ej zera. Ekstra, chocia¿ na popo³udnie prognozy
ju¿ nie by³y takie dobre. Ale póki co p³yniemy za rybami.
Jezioro Sumowo, ma kilka bardzo ciekawych zatok, wyp³yceñ, a przede wszystkim poroniête trzcin¹ brzegi, ³adne spadki
twardego, pokrytego muszelkami dna oraz wiele zwalonych
do wody drzew i konarów stanowi¹cych doskona³e kryjówki
dla drapie¿ników. Przybrze¿ne trzciny pe³ne by³y drobniutkich rybek, które
baraszkowa³y w promieniach s³oñca.
Nie mog³y byæ jednak beztroskie,
poniewa¿ pod nimi, na g³êbokoci oko³o
3 metrów czai³y siê wyg³odzone szczupaki. W³anie te szczupaki by³y celem naszych kolorowych przynêt. I
trzeba przyznaæ, ¿e tym razem szczupaków nie zabrak³! Pierwsza tura przynios³a 15 wymiarowych zêbaczy! Nie
gorzej by³o równie¿ z okoniami! Najlepsi z³owili po kilkanacie sztuk, a
waga czêsto wskazywa³a ponad kilogram. To jednak ³owcy szczupaków
plasowali siê na pierwszych miejscach
klasyfikacji. Wa¿enie ryb i okaza³o siê,
¿e prowadzi Krzysiek Gryniewicz przed
Jurkiem Rynkowskim i Szymonem Truchanem. Wszyscy mieli komplety!
Podczas przerwy grill, kie³baski,
boczek du¿o sa³aty z ogórkami, trochê ¿artów i wielkie nadzieje.
W samo po³udnie wyp³ynêlimy

na drug¹ turê. Taktykê prawie wszyscy obrali jednakow¹.
Szukalimy zêbaczy. Nie by³o to jednak proste. Majowa pogoda tym razem by³a niestety zgodna z prognozami. Zerwa³
siê silny wiatr, zacz¹³ padaæ ulewny deszcz, a nawet, jak piewa³ Jan Kaczmarek: a w dodatku w rodku maja, dudni grad
jak strusie jaja!. Mo¿e a¿ tak okaza³y nie by³, jednak spokojnie mo¿na by³o w ³ódce uzbieraæ pokan¹ garæ lodowych
kulek. Nic to jednak dla wêdkarzy, szczególnie gdy ryby bior¹, a szczupaki nadal bra³y i kto chcia³ wygraæ, musia³ je ³owiæ. Ponownie sporo cêtkowanych drapie¿ców zosta³o z³owionych. Przy wadze okaza³o siê, ¿e najwiêkszego szczupaka
z³owi³ Marian Wojsiat, którego zdobycz wa¿y³a 3 kilo bez
piêciu deka! Ca³a pierwsza trójka z I tury ponownie z³owi³a
szczupaki i to oni rozdzielili miêdzy siebie puchary!
A oto wyniki:
1. Truchan Szymon
4 pkt
2. Gryniewicz Krzysztof
5 pkt
3. Rynkowski Jerzy
5 pkt
4. Wojsiat Marian
10 pkt
5. Majewska Krystyna
15 pkt
6. Gorlewski Andrzej
17 pkt
7. Anuszkiewicz Robert
17 pkt
8. Heæman Kazimierz
19 pkt
9. Bagiñski Miros³aw
20 pkt
10.Kaczanowski Mieczys³aw
23 pkt
W zawodach uczestniczyli równie¿: Szczerbakow Mieczys³aw, Zaniewski Tomasz, Sulima Jakub, Bagiñski Waldemar,
Galicki Renis³aw, Koz³owski Karol, Wasilewski Marian, Gojlik
Mieczys³aw i Hoci³³o Arnold.
Jedzimy na du¿e jeziora mazurskie, b³¹kamy siê po Skandynawii, a tutaj takie szczupacze Eldorado...! No przesadzi³em, jezioro tej wielkoci i o tej porze roku zawsze powinno
têtniæ szczupaczym ¿yciem. A wielkie jeziora i Skandynawia
to zupe³nie inne, nie tyko wêdkarskie doznania... To krajobrazy, to... ej , trzeba to zobaczyæ i prze¿yæ! Nie zmienia jednak
to faktu, ¿e Sumowo jest bardzo dobrym wiosennym ³owiskiem. Z ca³¹ pewnoci¹ jeszcze zawody tam wrócimy.
Serdecznie dziêkujê kolegom za pomoc, sêdziowanie, przygotowanie wiosennej sa³aty, grill i wszystko, wszystko!
Z wêdkarskim pozdrowieniem
Arnold Hoci³³o

'

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 29 (601)

TENIS ZIEMNY

SZACHY

Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar
,,Tygodnika Oleckiego
Turniej odby³ siê 12.07.2009 r. na kortach MOSiR w Olecku. W zawodach startowa³o 28 zawodników z ca³ej Polski. W
pó³fina³ach Adam Sty³a z £om¿y pokona³ Janusza Rososiñskiego z Gi¿ycka 6:4,6:3, a Dariusz Karniej Andrzeja Bomber
6:4,4:6,7:4. W finale Adam Sty³a wygra³ z Dariuszem Karniejem 6:2,6:2. Wyniki:
1. Adam Sty³a (£om¿a)
2. Dariusz Karniej (Olecko)
3. Kamil Bomber (Olecko) 4. Filip Siwiec (Bia³ystok)
5-6. Andrzej Bomber (Olecko); Janusz Rososiñski (Gi¿ycko)
Zwyciêzca otrzyma³ puchar ufundowany przez Marka Borawskiego  redaktora naczelnego ,,Tygodnika Oleckiego, a
czterech pierwszych zawodników pami¹tkowe dyplomy.

W dniu 20.06.2009 zosta³ rozegrany Turniej szachowy juniorów o Puchar Burmistrza Olecka. Jest to cykliczna impreza, organizowana z okazji zakoñczenia roku szkolnego. Pierwsze miejsce zaj¹³ Patryk Sitkowski, który w dogrywce pokona³ Joannê Grzyb. O trzecim miejscu równie¿ zadecydowa³a
dogrywka rozegrana pomiêdzy Weronik¹ Kisielewsk¹ a Konradem Konewko. Lepsza okaza³a siê Weronika Kisielewska,
która tym samym zapewni³a sobie trzecie miejsce. Weronika
po raz pierwszy wziê³a udzia³ w zawodach szachowych prezentuj¹c ciekaw¹, kombinacyjn¹ grê. Pierwsza czwórka otrzyma³a puchary i dyplomy ufundowane przez Burmistrza Olecka
Pana Wac³awa Olszewskiego.
Krzysztof Konewko
kierownik sekcji szachowej

S¹siedzi
w dzia³aniu
Ruszy³y prace budowlane na obiektach sportowych w Olecku
Na stadionach pi³karskich wchodz¹cych w sk³ad Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalnego wjecha³y spycharki. Wykonawca, konsorcjum firm MASTERS- UNIPOL rozpocz¹³ prace, które zakoñcz¹ siê 25 czerwca 2010r.
W pierwszym etapie prac czyli do koñca wrzenia br. bêdzie wykonana sztuczna nawierzchnia na boisku treningowym.
Docelowa w ramach zadania powstan¹ m.in.:
- bie¿nia szeciotorowa oraz dodatkowe dwa tory na odcinku 100m,
- urz¹dzenia do dyscyplin lekkoatletycznych z wyposa¿eniem,
tj.: skocznia do skoku wzwy¿, skocznia do skoku w dal,
skocznia do skoku o tyczce, rzutnia do pchniêcia kul¹, rzutnia
do rzutu dyskiem i m³otem, rozbieg do rzutu oszczepem,
odcinek bie¿ni do biegu z przeszkodami,
- nawierzchnia z trawy syntetycznej na boisku treningowym,
- budynek spikera i budynek magazynowy,
- odwodnienie terenu, przy³¹cza wodoci¹gowe i instalacje nawodnienia boiska,

¯EGLUJ Z NAMI

 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

(L6103)

- elementy ma³ej architektury, w tym: ogrodzenie stadionu,
ogrodzenie p³yty boiska, ³awki ¿elbetowe z siedziskami,
- droga dojazdowa z parkingiem.
Gmina Olecko wspólnie z Gmin¹ Orzysz, Powiatem Wi³kawiszki oraz Dystryktem Alytus z³o¿y³a projekt, który otrzyma³
dofinansowanie. Olecko otrzyma³o rodki na przebudowê stadionu miejskiego i boiska treningowego.
Projekt Transgraniczna Wspó³praca M³odzie¿y jest wdra¿any w ramach Celu 3. Europejska Wspó³praca Terytorialna
Program Wspó³pracy Transgranicznej Litwa-Polska, który
ma na celu wspieranie zrównowa¿onego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, spo³ecznej i terytorialnej spójnoci. Program jest wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wartoæ inwestycji po przetargu wynosi ponad 6,5 mln z³.
Nasza gmina podpisa³a umowê na dofinansowanie w kwocie
ok. 1,4 mln euro.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl
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

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 364

Rys. Waldemar Rukæ

Witam Pañstwa w wakacje. Prawda, ¿e
jest fajnie! A ju¿ niektórzy narzekali, ¿e
nie na takie wakacje czekali. Jest ciep³o, a
czasem nawet za ciep³o. Od czego jednak
mamy wodê w jeziorze. Zawsze mo¿na trochê
siê pomoczyæ i och³odziæ. W ogóle jest
niele, a bêdzie podobno nielej. Nasz
optymizm wiêci triumfy. Mamy wakacje
jak siê patrzy.
Co tam, Panie, w polityce? Chiñczyki
trzymaj¹ siê mocno?... W polityce jak to
w polityce. Dla mnie zabawnie. Zawsze w
polityce jest zabawnie i weso³o. Kto pewnie
powie, ¿e jestem rozczarowany i sfrustrowany, ¿e akurat cz³onek z mojej strony
polityki nie zosta³ wiceprzewodnicz¹cym
Parlamentu Europejskiego. Akurat to mnie
najmniej frustruje. To tylko ustalanie hierarchii w grupie i nic wiêcej. Mo¿na napisaæ, ¿e mamy do czynienia z czym normalnym. Jeden goæ za swoj¹ nadgorliwoæ sta³ siê czym w rodzaju pariasa w
swoim towarzystwie. Z drugiej strony wysz³a
wiadomoæ tych, co g³osowali przeciw
Kamiñskiemu. Wysz³a frustracja i brak
wiedzy uwarunkowane plotkami i nieuczciwymi opiniami padaj¹cymi z ust innych
Polaków  cz³onków najwiêkszej frakcji w
PE. Opinia o tym, ¿e Kamiñski jest antyeuropejczykiem, omiesza wiedzê i inteligencjê wypowiadaj¹cych takie bzdury.
Omiesza tych, którzy wypowiadaj¹ siê na
ten temat. Krajowa partia od rz¹dzenia i
w³adzy w swoich nieuczciwych os¹dach i
opiniach przekroczy³a ju¿ wszelkie normy
dotycz¹ce uczciwoci i k³amstw. Wylewaj¹ca
krokodyle ³zy i p³awi¹ca siê w sonda¿owym mira¿u grupa trzymaj¹ca w³adzê za-

czyna powoli zbieraæ rzeczywiste plony
w³asnych legend i opowieci. Jak podkreli³ jeden ze znanych zwolenników obecnie rz¹dz¹cych: dokonano efektownego
skoku, przy zachwycie t³umów i wielkim
aplauzie towarzysz¹cym temu wydarzeniu.
Wszystko by³o piêkne i ³adne, ale coraz
bardziej widaæ, ¿e po tym numerze nast¹pi³o ju¿ tylko ci¹ganie i rozci¹ganie liny,
na której ten skok by³ wykonany. Jest to
coraz mniej widowiskowe, a coraz wiêcej
widzów widzi, ¿e to tylko machanie rêkami
cz³owieka wisz¹cego g³ow¹ w dó³. Mimo
napiêcia wygl¹da to coraz ¿a³oniej. Podwa¿anie wartoci takich jak prawo czy sprawiedliwoæ, którym podlegaj¹ wszyscy niezale¿nie od pozycji i stanu posiadania, sta³o
siê przekleñstwem. Powo³ane komisje maj¹ce wy³¹cznie za cel oskar¿anie przeciwników sprawiaj¹ wra¿enie smutnej farsy.
¯a³osne jest kluczenie cz³onków tych komisji, w których dzia³aniach i wypowiedziach widoczna jest coraz wiêksza frustracja, ¿e nie mog¹ w ¿aden sposób udowodniæ z góry przyjêtych tez. Teraz tylko
wakacje ratuj¹ ich przed coraz g³oniejszym szmerem niezadowolenia. Po dwóch
latach rz¹dów usprawiedliwianie siê niedopatrzeniami i b³êdami poprzedników jest
mieszne. Zabawnie wypad³o na przyk³ad
omieszanie opozycji mówi¹cej o wiêkszym
deficycie i o kryzysie. Wymiewanie sta³o
siê o wiele mieszniejsze, gdy wysz³o tak
naprawdê bardzo teatralnie: Z czego siê
miejecie? Sami z siebie siê miejecie. Bud¿et
trzeba dostosowaæ do nieistniej¹cego wg
ministra Rostkowiego kryzysu. Szybko kryzys
przesta³ byæ tylko wymys³em niezrównowa¿onej opozycji. Do tego dochodz¹ jeszcze
niepokoje koalicjanta z PSL, który mówi o

pomyle skrócenia kadencji parlamentu w
przysz³ym roku. Gdyby to stwierdzali ludzie z opozycji, to oczywicie wyst¹pi³oby paru specjalistów od t³umaczenia zakrzywienia ziemi, ¿e co siê komu uroi³o. Kalkulacje rz¹dz¹cych s¹ jak najbardziej s³uszne: nie da rady rz¹dziæ kontroluj¹c sonda¿e, jak kiedy siê rz¹dzi³o, reguluj¹c tylko kwestiê cen wódki i dolara.
Ludzie mimo zachwytu nad spokojem i
³agodnoci¹ w koñcu zauwa¿¹, ¿e dla wiêtego spokoju po prostu niewiele siê robi.
Tytanik p³ynie dalej, ale ³atanie i zamalowywanie nie ochroni przed spotkaniem
z ewentualn¹ gór¹ lodow¹. I rz¹dz¹cy dobrze wiedz¹, ¿e ich szansa jeszcze tkwi w
liczbach poparcia, zanim ludzie siê zorientuj¹, ¿e to tylko sztuczki magiczne i gra
pozorów. Niepokój wraz ze wzrostem poparcia dla dzia³añ prezydenta RP. Jako
ludzie nie nabrali siê na 100 brakuj¹cych
podpisów prezydenta na nominacjach
ambasadorskich maj¹cych sugerowaæ, ¿e
chodzi o stu ambasadorów. Minister Radzio Sikorski omieszy³ siê t¹ prób¹ manipulacji gdy wysz³o na jaw, ¿e rzeczywicie chodzi o liczbê 15 ambasadorów. Jeszcze
wielu ludzi wierzy w efekty specjalne, ¿e
s¹ one odzwierciedleniem rzeczywistoci.
Ju¿ nawet tak masowo popieraj¹ca w³adzê elita intelektualna zaczyna coraz g³oniej mówiæ, ¿e dali siê nabraæ. Przyk³ad
ustawy medialnej, skrytykowanej nawet poza
granicami kraju jako z³ej, jest zbyt widoczny. Coraz g³oniej chcia³by siê cytowaæ
Ryszarda Ochóckiego z Misia: Chodzi
o to, by te plusy nie przys³oni³y nam minusów.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

