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* Nowe mundury policjantów
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* Program Przystanku Olecko i Koncertowego Lata
 s. 6.
* Ochrona przyrodniczego rodowiska  d³ugoterminowa
lokata z odroczonym zyskiem
 s. 8.
* Wspracie edukacyjne osób
nies³ysz¹cych  s. 9.
* Kinowy zawrót g³owy  s. 10-11.
* Spotkanie po spektaklu  s. 12.
* M³odzi na start  Zosia najlepsza!  s. 18.

27 lipca
startuje

16.
Przystanek
Olecko

Plac Wolnoci
coraz piêkniejszy

Program imprez zamieszczamy na s. 6.

W czwartek, 23 lipca br. w ratuszu
odby³a siê uroczystoæ podpisania umowy
partnerskiej pomiêdzy Oleckiem, a rejonem Alytus (Litwa) dotycz¹cej przebudowy rynku przy placu Wolnoci.
O szczegó³ach czytaj na s. 5.

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem
(V34505)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 0-501-611-961

SUPER TAXI
(K12704)

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

(V38801)

ZPHU IMPULS

(V36504)

WARTO
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
DY¯URY APTEK
28.07.2009r., ul. Zielona 35
29.07.2009r., ul. Sk³adowa 6
30.07.2009r., ul. Zielona 37
31.07.2009r., ul. Kolejowa 15
1.08.2009r., ul. 11 Listopada 9
2.08.2009r., pl. Wolnoci 25
3.08.2009r., ul. Zielona 35
4.08.2009r., ul. Sk³adowa 6
5.08.2009r., ul. Zielona 37
6.08.2009r., ul. Kolejowa 15
7.08.2009r., ul. 11 Listopada 9
8.08.2009r., pl. Wolnoci 25
9.08.2009r., pl. Wolnoci 7B
10.08.2009r., ul. Sk³adowa 6
11.08.2009r., ul. Zielona 37
12.08.2009r., ul. Kolejowa 15
13.08.2009r., ul. 11 Listopada 9
14.08.2009r., pl. Wolnoci 25

Redakcja

Tak bawi¹ siê Olecczanie na Wiewiórczej cie¿ce.

 28 maja o 12.41 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w Sedrankach po¿ar posuszu traw.
 29 maja o 10.40 jeden zastêp JRG PSP
oraz dwa OSPwieliczki gasi³y w Wieliczkach po¿ar posuszu traw.
 29 maja o 14.21 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w Kowalach Oleckich po¿ar posuszu traw.
 1 czerwca o 16.45 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ulicy Wiejskiej po¿ar
posuszu traw.
 1 czerwca o 19.05 jeden zastêp OSP
Gaski gasi³ w okolicach Zatyk po¿ar
posuszu traw.
 1 czerwca o 19.57 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ulicy Sienkiewicza po¿ar posuszu traw.
 1 czerwca o 23.15 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy szosie wiêtajno po¿ar posuszu traw.
 2 czerwca o 10.21 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ na l¹dowisku przyszpitalnym l¹dowanie i start mig³owca
ratowniczego.
 2 czerwca o 10.51 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar starej obory we Wronkach.
 2 czerwca o 10.59 jeden zastêp OSP
Szczecinki gasi³ w Oleszewie po¿ar
posuszu traw.
 2 czerwca o 11.03 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ w wiêtajnie po¿ar
posuszu traw.
 2 czerwca o 12.19 jeden zastêp OSP
G¹ski gasi³ w Kijewie po¿ar posuszu
traw.
 2 czerwca o 13.07 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy alei Wojska Polskiego
po¿ar posuszu traw.
 2 czerwca o 14.59 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ w Kowalach
Oleckich po¿ar posuszu traw.
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru

MORENA

(V30009)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

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

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
(V32007)

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

w godzinach 1200-17 00

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:

 Piotr Antczak
 Jerzy Makal
 Marian Nowosielski
 Marcin Rojek
 Micha³ ¯ernicki
 Pawe³ ¯ukowski
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

UWAGA!
O odebranie upominków prosimy
Panie: Krystynê Che³miñsk¹, Krystynê Borysiuk, Rados³awê Barszczewsk¹,
Joannê Ga³aszewsk¹ i Zofiê Turowicz.

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
(V28310)

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 fotografii z wycigu Finnmarkslopet (Dariusz
Morsztyn), Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa,
ROK MG - otawrcie 28 lipca
* Jak wygralimy wolnoæ  20. Rocznica pierwszych wolnych wyborów, Biblioteka Pedagogiczna
* Wyjæ z cienia  wystawa prac uczestników zajêæ w rodowiskowym Domu Samopomocy, Biblioteka Pedagogiczna
27 lipca (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
 Przystanek Olecko wg programu (s. 6).
28 lipca (wtorek)
 Przystanek Olecko wg programu (s. 6).
17.00  otwarcie wystawy fotografii z wycigu Finnmarkslopet (Dariusz Morsztyn)
29 lipca (roda)
 Przystanek Olecko wg programu (s. 6).
30 lipca (czwartek)
 Przystanek Olecko wg programu (s. 6).
31 lipca (piatek)
 Przystanek Olecko wg programu (s. 6).
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
1 sierpnia (sobota)
 Przystanek Olecko wg programu (s. 6).
19.00 - VI Nocny Turniej o puchar Przystanku Olecko, gra
podwójna, tenis ziemny (korty MOSIR)
2 sierpnia (niedziela)
10.00 - IX Turniej o Wielki Sêkacz Olecki, tenis ziemny (korty MOSIR)
11.00  turniej siatkówki pla¿owej, korty MOSiR
3 sierpnia (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
7 sierpnia (piatek)
8.15  akcja honorowego poboru krwi, Starostwo , ul. Kolejowa 32
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
Nocny Patrol  koncert, rynek na placu Wolnoci
9 sierpnia (niedziela)
10.00 - II Turniej o puchar ST Smecz, tenis ziemny (korty
MOSIR)
11.00  turniej siatkówki pla¿owej, korty MOSiR
10 sierpnia (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
14 sierpnia (piatek)
Mazurskie Spotkania z Folklorem

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

(V27910)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V28010)

"
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Nowe mundury

Fot. Archiwum KPP w Olecku.

VII edycja konkursu
Cz³owiek bez barier

Celem konkursu realizowanego od
2003r. jest nagradzanie osób z niepe³nosprawnoci¹, które prze³amuj¹ bariery i
stereotypy dotycz¹ce niepe³nosprawnoci.
Pokazuj¹ swoj¹ postaw¹ i dzia³aniem, ¿e
niepe³nosprawnoæ nie musi byæ ograniczeniem. Konkurs stanowi zachêtê do
wysi³ku, przeciwstawiania siê przeciwnociom losu oraz nierezygnowania z
planów i marzeñ ¿yciowych pomimo
napotykanych barier.
Organizator konkursu czasopismo
Integracja zaznacza, ¿e intencj¹ konkursu jest upowszechnianie wiedzy o
mo¿liwociach osób z niepe³nosprawnoci¹ i uwiadomienie im ich potencja³u.
Patronaty nad konkursem objêli:
- patronat honorowy: Ma³¿onka Prezydenta RP Maria Kaczyñska
- patronat merytoryczny: Rzecznik Praw
Obywatelskich dr Janusz Kochanowski
- patronat instytucjonalny: Pe³nomocnik

W czerwcu oleccy policjanci dostali z Wydzia³u Zaopatrzenia KWP w Olsztynie pierwsze nowe mundury w granatowym kolorze. Jako pierwsi nowe umundurowanie otrzymali funkcjonariusze ruchu drogowego oraz dzielnicowi. W dalszej kolejnoci sukcesywnie otrzymywaæ je bêd¹ policjanci patrolowo-interwencyjni. Dystrybucja nowego umundurowania odbywa³a siê w ten sposób,
¿e policjanci podawali swoje wymiary a
w magazynach kompletowano zestawy,
sk¹d transportowano je do jednostek i
przekazywano imiennie funkcjonariuszom.
W ka¿dym zestawie powinno znaleæ siê:
czapka letnia i zimowa, 2 koszule z krótkim rêkawem i 2 z d³ugim rêkawem,
spodnie, pas i pas g³ówny, sweter, kurtka,
koszulka i bokserki, buty ca³oroczne.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko
Rz¹du ds. Osób Niepe³nosprawnych
Jaros³aw Duda.
Jeli znasz osobê z niepe³nosprawnoci¹, która ma wyj¹tkowe osi¹gniêcia,
jest aktywna i przedsiêbiorcza oraz robi
rzeczy z pozoru dla niej niemo¿liwe  zg³o
j¹ do tego konkursu. Bêdzie to wyraz
uznania dla jej dzia³alnoci.
Zg³oszenie nale¿y przes³aæ do 30 wrzenia 2009 r.:
 e-mailem na adres
czlowiekbb@integracja.org
 poczt¹ lub z³o¿yæ osobicie pod adresem
Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji
ul. Sapie¿yñska 10 A
00-215 Warszawa
z dopiskiem Cz³owiek bez barier
Gor¹co zachêcam do przesy³ania zg³oszeñ. Formularze zg³oszeniowe oraz regulamin konkursu dostêpne s¹ na stronie www.niepelnosprawni.pl w zak³adce SERWISY.
Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl

Wystawa fotografii z wycigu Finnmarkslopet
Otwarcie wystawy bêdzie mia³o miejsce w dniu 28 lipca, godz. 17.00 w Galerii
Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa w Regionalnym Orodku Kultury Mazury
Garbate w Olecku.
10 marca 2009 r. oko³o godziny 10 przed po³udniem, Dariusz Morsztyn* ze ³zami w oczach wjecha³ na saniach ci¹gniêtych przez zaprzêg
omiu psów do miejscowoci Alta i przekroczy³ liniê mety wycigu
Finnmarkslopet  zaliczanego do jednego z trzech najtrudniejszych,
sporód rozgrywanych na wiecie, wycigów psich zaprzêgów. Po raz
pierwszy na mecie pojawi³a siê tak¿e polska flaga, gdy¿ Biegn¹cy Wilk
jest jak dot¹d jedynym naszym rodakiem, który ukoñczy³ Finnmarkslopet.
Finnmarkslopet to jeden z najtrudniejszych, a zarazem najbardziej
wymagaj¹cych wycigów psich zaprzêgów, organizowany w Norwegii, na obszarze po³o¿onym za ko³em podbiegunowym. To prawdziwie
pó³nocny, d³ugodystansowy wycig psich zaprzêgów.

Oleccy policjanci i stra¿acy od rody
poszukiwali mê¿czyzny, który wszed³ do
jeziora i po zanurkowaniu nie wyp³yn¹³ na powierzchniê. Przy pomocy specjalistycznego sprzêtu - sonaru, zlokalizowano jego cia³o, które znajdowa³o siê na g³êbokoci ok. 20 metrów.

Uton¹³ w jeziorze
W rodê 22 lipca br. oko³o godziny
20.30 oficer dy¿urny oleckiej komendy
zosta³ poinformowany o zdarzeniu na
Dzikiej pla¿y  nad jeziorem Oleckie
Wielkie. Zg³aszaj¹cy powiadomi³, ¿e widzia³
jak mê¿czyzna w wieku 45-50 lat wszed³
do wody i p³ywa³. Nastêpnie zanurkowa³ ok. 5 metrów od linii wyznaczaj¹cej
k¹pielisko. Gdy po up³ywie oko³o 1 minuty nie wyp³yn¹³, wiadek powiadomi³ policjê. Na miejsce zostali wys³ani
policjanci, ratownicy WOPR oraz stra¿acy. Poszukiwania prowadzono przy
pomocy specjalistycznego sprzêtu. Po
sprawdzeniu miejsc wskazanych przez
wiadków oraz przeszukaniu dna przez
nurków nie odnaleziono mê¿czyzny. Akcja
poszukiwawcza trwa³a do pónych godzin nocnych. W czwartek rano poszukiwania wznowiono, sprawdzano szczegó³owo punkty, które wskaza³ sonar. Po
wielogodzinnej pracy na wodzie oko³o
godziny 17.00 zlokalizowano i oznaczono punkt w którym mog³o znajdowaæ
siê cia³o. Na miejsce przyjecha³ prokurator i pod jego nadzorem wydobyto na
powierzchniê cia³o mê¿czyzny, które
znajdowa³o siê na spadzie dna jeziora
na g³êbokoci oko³o 20 metrów. Policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci mierci
mê¿czyzny.
m³. asp. Tomasz Jegliñski
KPP Olecko
* Dariusz Morsztyn, maszer, w³aciciel Ekologicznej Republiki ciborskiej. Hodowca psów Alaskan
Malamute oraz Siberian Husky.
Fot. http://www.biegnacy-wilk.pl
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W czwartek, 23 lipca w ratuszu odby³a siê uroczystoæ podpisania umowy
partnerskiej pomiêdzy Oleckiem, a rejonem Alytus (Litwa) dotycz¹cej przebudowy rynku przy placu Wolnoci.

Plac Wolnoci coraz piêkniejszy

Gospodarzem uroczystoci by³ wiceburmistrz Henryk Trznadel. Ze strony
litewskiej uczestniczyli mer i dyrektor generalny tamtejszego urzêdu. Obecny by³
równie¿ wicemarsza³ek województwa warmiñsko-mazurskiego, sekretarz powiatu
Edward Adamczyk.
Podpisana umowa pozwala obu stronom na wspólne pisanie projektów i
wspólne pozyskiwanie unijnych funduszy. Partnerstwo z Alytus jest najnowszym naszym porozumieniem. Jest to nasz najm³odszy brat!  powiedzia³ Henryk
Trznadel  Pracownicy rejonu Alytus maj¹ ogromn¹ wiedzê i dowiadczenie w
pisaniu projektów unijnych. S¹ równie¿ w to bardzo zaanga¿owani. W po³¹czeniu z naszym zespo³em zostanie stworzona bardzo dobra grupa profesjonalistów.
Mylê, ¿e teraz bêdziemy jeszcze bardziej skuteczni.
Pierwszym sprawdzianem umowy jest pozyskanie funduszy na przebudowê
centrum Olecka. Koszt tego pierwszego projektu dotycz¹cego przebudowy rynku na placu Wolnoci to 890 tysiêcy euro. Olecko dostanie dofinansowanie w
wysokoci 759 tysiêcy euro. Skorzysta te¿ na podpisaniu umowy Alytus. Dostanie do projektu wartego 433 tys. euro dofinansowanie w wysokoci 368 tysiêcy
euro.
Warto podkreliæ fakt, ¿e zarówno Olecko jak i Alytus nie korzystaj¹ z doradztwa biur consultingowych i pisz¹ projekty przy pomocy w³asnych specjalistów, co znacznie obni¿a koszty przygotowania
tego typu dokumentów.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

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
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.

(V30708)

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V28110)

(V37802)

(L4608)

NABÓR 2009/2010

$
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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 Suwa³k
- covery polskich i zagranicznych hitów
14-15 sierpnia (pi¹tek-sobota)
Mazurskie Spotkania z Folklorem
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
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

(V17043)

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

%
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wiêto Wsi w Monetach
W dniu 11 lipca 2009 roku w Monetach odby³o siê wiêto Wsi. 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 wiêto Wsi bior¹cego udzia³ w konkursie Aktywna wie
Warmii i Mazur, Urzêdu Gminy w Kowalach Oleckich oraz
Stowarzyszenia Monety.
Impreza rozpoczê³a siê turniejem w pi³kê no¿n¹, w którym
wziê³y udzia³ trzy dru¿yny reprezentuj¹ce nastêpuj¹ce wsie:
Monety, Gorczyce i Rogówko. Turniej wygra³a dru¿yna z
Rogówka. Póniej odby³ siê mecz pomiêdzy starszymi a m³odszymi mieszkañcami Monet, który wygrali seniorzy.
sposób zdj¹æ kask poszkodowanemu. Wszyscy chêtni mogli
póniej przetrenowaæ nabyte umiejêtnoci w praktyce na fantomach.

O godzinie 17. nast¹pi³o uroczyste otwarcie imprezy przez
So³tysa Monet Andrzeja Barszczewskiego i Pos³a na Sejm
RP p. Jana Kamiñskiego. Po oficjalnym powitaniu zaczê³y
siê konkursy. Wszyscy wietnie siê bawili bior¹c udzia³ w
Rzucie gumowcem So³tysa, Piciu mleka na czas ,  Rzucie
fajerk¹ oraz konkursie strzeleckim. Dla osób, które nie by³y
zainteresowane wziêciem udzia³u w konkursach by³y przewidziane inne atrakcje: warsztaty lepienia z gliny przeprowadzone przez p. Bogdana G³êbockiego oraz nauka tworzenia kwiatów z bibu³y przeprowadzona przez p. Celinê Truchan.
Du¿o emocji wzbudzi³o pojawienie siê grupy motocyklistów, którzy bardzo chêtnie opowiadali zainteresowanym o
swoich motocyklach oraz wziêli udzia³ w pokazie ratownictwa
przedmedycznego. Grupa ratowników pokaza³a mieszkañcom
jak zachowaæ siê w sytuacji wypadku oraz jak w bezpieczny

Du¿ym powodzeniem cieszy³ siê mecz siatkówki kobiet oraz
wystêp zespo³u tanecznego Fanki z Kowal Oleckich.
Pod namiotem mo¿na by³o spróbowaæ potraw przygotowanych przez mieszkanki Monet, które wzbudzi³y powszechny zachwyt.
Oko³o godziny 20 rozpalono ognisko i zaczê³a siê zabawa
taneczna przy akompaniamencie zespo³u muzycznego, która
trwa³a do bia³ego rana.
Trzecie wiêto Wsi w Monetach mo¿na uznaæ za bardzo udane i ¿yczyæ podobnego zapa³u przy organizowaniu
nastêpnych.
Ma³gorzata Terepko

&
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Ochrona przyrodniczego rodowiska

 d³ugoterminowa lokata z odroczonym zyskiem
Ruch ochrony przyrody narodzi³ siê
na po³udniu Polski, w górach, pod koniec
XIX wieku, a jego twórcami byli wiatli
ludzie, maj¹cy zdolnoæ wizjonerskiego
przewidywania zdarzeñ i turystyczn¹ pasjê. Szafer, Raciborski, Gwalbert-Pawlikowski,
Wodziczko, Paczoski, to wybrane sporód
wielu innych nazwiska przyrodników, ludzi nauki i kultury, twórców zorganizowanego ruchu ochrony przyrody w Polsce.
To oni jako pierwsi poci¹gali za sznurek
uruchamiaj¹c rodowiskowy alarm, nawo³ywali do pracy na rzecz przyrodniczego
rodowiska uwiadamiaj¹c, jak wa¿ne jest
to dla zachowania homeostazy biologicznych procesów i ¿ycia wszystkich organizmów, nie wy³¹czaj¹c cz³owieka. Ju¿ wtedy,
ponad 100 lat temu, ostrzegali, ¿e rozwijaj¹cy siê przemys³, motoryzacja, antropopresja i rosn¹ce apetyty ludzi, mog¹ doprowadziæ do kryzysu w przyrodniczym
rodowisku. Kto inny, jak nie osoby z
przyrodnicz¹ wiedz¹ i plecakiem na plecach, przemieszczaj¹cy siê nie w poszukiwaniu wygód, ale tego co naturalne, czyste i piêkne, móg³by zauwa¿yæ, ¿e w przyrodzie zaczyna dziaæ siê co z³ego i ¿e trzeba
ludziom otworzyæ oczy, zanim nie zostanie przekroczona bariera, za któr¹ zdewastowana przyroda nie bêdzie ju¿ w stanie
zapewniæ egzystencjalnych podstaw ¿ycia.
Przez analogiê mo¿na stwierdziæ, ¿e
najlepszymi turystami wród zwierz¹t s¹
ptaki. Podobnie jak ludzie szukaj¹cy w³aciwego miejsca do budowy swojego domu
lub na letni i zimowy odpoczynek, skrzydlaci wêdrowcy omijaj¹ zniszczone i przekszta³cone tereny, b¹d szybko siê z nich
wynosz¹, w poszukiwaniu nowych ¿yciowych nisz. Tym samym, pe³ni¹c rolê biowskaników, nadaj¹ komunikat, ¿e w rodowisku dzieje siê co z³ego. Wykorzystali tê w³aciwoæ ptaków twórcy unijnego systemu ochrony przyrody, wdra¿anego
tak¿e w Polsce pod nazw¹ Natura 2000,
opieraj¹c jego za³o¿enia na dyrektywie zwanej
ptasi¹. Obecnoæ wskanikowych gatunków na jakim terenie jest gwarancj¹ dobrej kondycji przyrody i oznak¹ du¿ej jej
naturalnoci, bo to co czyste i nieska¿one
przyci¹ga jak magnes, zarówno zwierzêta,
jak i ludzi.
Na przestrzeni ostatnich stu lat wyranie widaæ, jak adekwatnie do narastaj¹cej skali problemów rodowiskowych, g³ównie antropogenicznego pochodzenia, wzrasta znaczenie ochrony rodowiska, jako
dziedziny wiedzy i praktyki opartej na naukowych podstawach ekologii. Gdy w
drugiej po³owie XIX wieku w s³owniku
pojawi³ siê termin ekologia, a w USA powstawa³ pierwszy w wiecie Park Narodowy Yellowstone, w Polsce k³adziono podwaliny pod zorganizowany ruch ochrony
przyrody rozpoczynaj¹c od ustawowego

zabezpieczenia bytu dwóch gatunków
górskich zwierz¹t, kozicy i wistaka oraz
utworzenia pojedynczych pomników przyrody, w ramach ruchu zwanego konserwatorstwem przyrodniczym. W kszta³ceniu specjalistów od ochrony przyrody kraj
nasz pe³ni³ wtedy rolê wiatowego lidera,
o czym wiadczy fakt, ¿e w 1913 roku prof.
Marian Raciborski poprowadzi³ w UJ pierwszy cykl wyk³adów z tego zakresu. Potem
przysz³a kolej na tworzenie obiektów wielkopowierzchniowych, chroni¹cych ekosystemy powi¹zane ze sob¹ w krajobrazow¹,
spójn¹ ca³oæ. W konsekwencji na mapie
kraju pojawia³y siê sukcesywnie informacje o tworzonych rezerwatach przyrody,
parkach narodowych i krajobrazowych i
innych formach ochrony naturalnego dziedzictwa, których w polskim prawie jest dzi
a¿ dziesiêæ. W Konstytucji RP umieszczono artyku³ mówi¹cy o kierowaniu siê zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju w spo³eczno
 gospodarczej progresji. Mamy obecnie
kilka wa¿nych rodowiskowych ustaw i
wdro¿one mechanizmy finansowego wspierania ekoinicjatyw, wyznaczaj¹ce zasady
ingerowania w rodowisko, okrelaj¹ce
standardy postêpowania i kompensowanie szkód wyrz¹dzonych przyrodzie. Ochrona rodowiska przyrodniczego jest zaliczana
wspó³czenie do problemów globalnych,
w których rozwi¹zywanie anga¿uj¹ siê miêdzynarodowe zespo³y i instytucje finansowe, ale mo¿liwych do rozwi¹zania poprzez systematycznie prowadzone dzia³ania lokalne. W szko³ach prowadzi siê powszechn¹ edukacjê ekologiczn¹ dzieci i
m³odzie¿y z nadziej¹ na dyfuzjê wiedzy do
osób starszych i upowszechnianie siê prorodowiskowych postaw, a tym samym
wzrost wiadomoci i kultury ekologicznej spo³eczeñstwa. W wielu uczelniach kszta³ci siê specjalistów w zakresie ochrony rodowiska, a resort odpowiedzialny za szkolnictwo wy¿sze wpisuje ten kierunek na listê zamawianych, a wiêc o presti¿owym
znaczeniu i gwarantuj¹cym niez³e zatrudnienie. Kszta³cenie specjalistów z tego
zakresu jest szczególnie wa¿ne w tych rejonach, w których jest jeszcze du¿o wartociowych, bo naturalnych terenów i
obiektów przyrody. Z pewnoci¹ do takich nale¿y pó³nocno wschodnia czêæ Polski, ten fragment przyrodniczej rzeczywistoci, który przed æwieræwieczem uzyska³
status Zielonych P³uc Polski.
W³anie tu, wród lasów i jezior, w
niepowtarzalnych krajobrazach Mazur,
kandyduj¹cych na listê cudów wiata,
funkcjonuje Wszechnica Mazurska, w której
kszta³ci siê kadry rodowiskowych specjalistów rekrutowane sporód ludzi obcuj¹cych na co dzieñ z naturaln¹ przyrod¹, znaj¹cych intuicyjnie jej wartoæ, maj¹cych poczucie jednoci z otoczeniem
zapisane w genach. To najlepszy kapita³

ludzki, sk³onny z powiêceniem i przekonaniem pe³niæ rolê adwokatów przyrody.
Chroñ rodowisko! My nauczymy Ciê, jak
to w³aciwie robiæ! To jedno z hase³ rozpowszechnianych przez tê Mazursk¹ Uczelniê, nie bêd¹ce tylko reklamowym sloganem, ale maj¹ce pe³ne pokrycie w jakoci
kszta³cenia, mi³ej atmosferze studiowania
i dyplomach z certyfikatem Pañstwowej
Komisji Akredytacyjnej. Dla tego regionu, dla którego Stwórca nie posk¹pi³ fantazji w biologicznej i geograficznej ró¿norodnoci form i gatunków, wa¿nym problemem jest ochrona krajobrazu. Od roku
akademickiego 2009/2010, tylko we Wszechnicy Mazurskiej, mo¿na podj¹æ studia z
ochrony rodowiska ze specjalnoci¹ kszta³towanie krajobrazu. To nie reklama, tylko rzetelna informacja, która nale¿y siê
spo³eczeñstwu i powinna dotrzeæ do niego za porednictwem informacyjnych mediów. Warto o tym pisaæ, bowiem z myl¹
o zaspokajaniu edukacyjnych potrzeb spo³eczeñstwa i dla ekologicznego bezpieczeñstwa regionu, uczelnia ta pracuje ju¿ prawie dwadziecia lat, a jej absolwentów mo¿na
spotkaæ na ró¿nych stanowiskach pracy,
tak¿e tych najwa¿niejszych w województwie.
Pisz¹c na tematy zwi¹zane z ochron¹
rodowiska nale¿y uwiadamiaæ ludziom
to, ¿e przyrody nie chroni siê bezinteresownie, gdy¿ ka¿dy jest zale¿ny od niej
poprzez ró¿norodne ¿yciowe i bytowe
potrzeby, a przecie¿ nikt rozumny nie niszczy
podstaw swojego funkcjonowania. Nale¿y uwiadamiaæ tak¿e tê prawdê, ¿e ochrona
przyrody jest lokat¹ d³ugoterminow¹, z której
tylko czêæ zysku trafi bezporednio do
inwestora, a beneficjentami wiêkszej czêci korzyci bêd¹ nastêpne pokolenia z³o¿one z dzieci, wnuków i prawnuków. Podejmuj¹c teraz trud ochrony przyrody,
pracujemy tak naprawdê dla naszych nastêpców, którzy tu na Ziemi bêd¹ nosiæ
nasze geny, gdy my bêdziemy ju¿ po drugiej stronie. Warto inwestowaæ w ochronê rodowiska przyrodniczego w sensie
dos³ownym, finansuj¹c proekologiczne
inwestycje, ale te¿, a mo¿e przede wszystkim, anga¿uj¹c w to zadanie kapita³ intelektualny, a wiêc wiedzê i umiejêtnoci
nabywane na kierunkowych studiach. Warto
zak³adaæ d³ugoterminowe rodowiskowe
lokaty i skupiaæ swój wysi³ek na proekologicznych zadaniach. Odsetkami w postaci czystego i estetycznego otoczenia,
jako wspania³ym posagiem, bêd¹ gospodarowaæ w przysz³oci nasi nastêpcy. Gor¹co do tego namawiam. A w przypadku
w¹tpliwoci, jakie wybraæ studia udzielam
przekonuj¹cej odpowiedzi: ochronê rodowiska, kierunek z przysz³oci¹. My nauczymy
Ciê jak chroniæ rodowisko, a Ty przeka¿esz tê umiejêtnoæ innym. Tak mo¿e i powinien dzia³aæ, dla dobra ludzi i ca³ej przyrody, spo³eczny system, napêdzany wiedz¹ zdobywan¹ w uczelniach wy¿szych.
Ryszard Kowalski,
Wszechnica Mazurska w Olecku
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Wspracie edukacyjne osób nies³ysz¹cych
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego
w Bia³ymstoku Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku na zlecenie Polskiego
Zwi¹zku G³uchych, Zarz¹d G³ówny w
Warszawie, w ramach projektu  4 kroki Wsparcie Osób Nies³ysz¹cych na Rynku
Pracy realizowa³ w dniach 22.06.2009r.
 30.06.2009r. szkolenia Kucharz ma³ej
gastronomii  10 s³uchaczy oraz Technolog robót remontowych  13 s³uchaczy. Bazê dydaktyczn¹ stanowi³y wynajête pomieszczenia w Orodku SzkolnoWychowawczym dla Dzieci G³uchych
im. w. Filipa Smaldone w Olecku.

cyjne dla osób nies³ysz¹cych. Stanowi³o to dla naszej placówki nowe, ale jak¿e bogate i owocne dowiadczenie  podsumowa³a Pani Dyrektor Barbara Taraszkiewicz.
Fot. Archiwum OSW w Olecku

Tematyka z zakresu kucharza ma³ej gastronomii
realizowana by³a pod kierunkiem Pani Krystyny Alba
 wyk³adowcy, instruktora i jednoczenie t³umacza
jêzyka migowego oraz mistrza w zakresie sztuki kulinarnej.
Zajêcia dydaktyczne z technologii robót remontowych by³y realizowane pod kierunkiem Pana Franciszka Osieckiego i Stefana Taraszkiewicza na bazie
wymagaj¹cych remontu pomieszczeñ Orodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci G³uchych. Pani El¿bieta Sobolewska s³u¿y³a technologom wsparciem w zakresie
t³umaczenia jêzyka migowego, co po kilku dniach nie
by³o konieczne, gdy¿ s³uchacze i instruktorzy znaleli wspólny jêzyk i z powodzeniem wykonywali
prace remontowe.
Oba szkolenia zakoñczy³y siê uroczyst¹ konferencj¹ podsumowuj¹c¹ i oceniaj¹c¹ osi¹gniêcia s³uchaczy i wszystkich osób zaanga¿owanych w realizacjê projektu 4 kroki na terenie powiatu oleckiego i
jednoczenie województwa warmiñsko-mazurskiego
i mazowieckiego.
Dyrektor Orodka Kszta³cenia Zawodowego w
Olecku wrêczy³a wszystkim absolwentom zawiadczenia, certyfikaty i listy gratulacyjne z tytu³u pozytywnego ukoñczenia szkolenia.
- Po raz pierwszy na stronach historii dzia³alnoci kursowej ZDZ zapisane zosta³o wsparcie eduka-
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KINOWY ZAWRÓT G£OWY!!!
W dniach od 1 do 3 lipca 2009 r. dwudziestu omiu uczniów
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im . Jana Kochanowskiego w Olecku,
wraz ze opiekunami, uczestniczy³o w siódmej ju¿ edycji miêdzynarodowego festiwalu filmowego Tofifest w Toruniu.
Wyjazd zosta³ zorganizowany jako podsumowanie realizacji pierwszego etapu projektu OPEN YOUR EYES AND SEE
- DEBATING FILM CLUB, realizowanego od listopada 2008
roku przez Powiat Olecki.
Nasz¹ wyprawê na spotkanie z wielkim kinem postanowilimy po³¹czyæ z poznaniem historii Pomorza Gdañskiego i
Ziemi Che³miñskiej, dlatego wyje¿d¿aj¹c z Olecka udalimy
siê do Malborka, gdzie wraz z przewodnikiem zwiedzilimy
zamek krzy¿acki, który stanowi unikatowy na skalê wiatow¹
zabytek sztuki gotyckiej.
Z Malborka udalimy siê do Pelplina. Obejrzelimy tam
dawny koció³ cystersów, w którym obecnie mieci siê katedra oraz Muzeum Diecezjalne, posiadaj¹ce najwiêksze w Polsce zbiory redniowiecznej sztuki sakralnej. Zobaczylimy
redniowieczne wi¹tki, skrzynkowe figurki Matki Bo¿ej, których jest w naszym kraju tylko trzy, a jedna z nich znajduje
siê Bazylice Mniejszej w pobliskich Sejnach.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje jednak obejrzana przez
nas Biblia pauperum oraz unikatowy egzemplarz Biblii Gutenberga z XVI wieku. Jedyny posiadaj¹cy odcisk ruchomej czcionki,
który pozwoli³ badaczom okreliæ, jak wygl¹da³ wynalazek Jana
Gutenberga.
Nastêpnie skierowalimy nasze kroki do Torunia, gdzie
po zakwaterowaniu siê w Hotelu Kopernik, udalimy siê na
seanse filmowe.
Festiwal TOFIFEST prezentuje obrazy, które organizatorzy nazywaj¹ kinem niepokornym. Twórcy TOFIFEST chc¹
bowiem, by filmy wywietlane na festiwalu zajmowa³y stanowisko w dyskusji o dzisiejszym wiecie, aby mówi³y o wspó³czesnym cz³owieku i jego problemach. TOFIFEST pamiêta te¿
o tym, ¿e film nie ma racji bytu bez widza, dlatego siódma
edycja festiwalu odby³a siê pod has³em Filmy s¹ dla ludzi.
Jak co roku impreza przyci¹gnê³a fanów kina, którzy mogli obejrzeæ ponad 150 filmów na kilkuset seansach. Walka
by³a bardzo zaciêta, gdy¿ w tym roku na Tofifest zg³osi³a siê
rekordowa liczba  blisko 600 filmów.
My obejrzelimy tylko kilka filmów, jednak mielimy mo¿liwoæ spotkania siê z twórcami wielkiego kina.
roda na Tofifest up³ywa³a pod znakiem filmów z Kosowa i spotkañ z filmowcami. Z widowni¹ toruñskiego festiwalu
spotkali siê Krzysztof Zanussi, £ukasz Garlicki i Dariusz Gajewski. Odby³a siê te¿ polska premiera wyj¹tkowego dokumentu £ukasza Karwowskiego  Doktor.
Kino realizowane w najm³odszym pañstwie Europy 

Kosowie, jest u nas kompletnie nieznane. Tymczasem w Kosowie dzia³a aktywnie du¿e rodowisko filmowe, odbywaj¹
siê festiwale i dzia³aj¹ filmowe uczelnie. W Toruniu wywietlone zosta³y tak¿e filmy takich re¿yserów jak Bujar Alimani,
Blerta Basholli, Burim Haiti i Burbuqe Berisha.
Wa¿nym wydarzeniem, które przyci¹gnê³o t³umy widzów
by³ pokaz filmu Doktor w re¿yserii £ukasza Karwowskiego,
który na Tofifest opowiedzia³ w tym filmie historiê swojego
dziadka  doktora Ottona Karwowskiego, który uwa¿any by³
za niemal¿e wieckiego wiêtego, a jego pogrzeb w 1980 roku
zgromadzi³ tysi¹ce mieszkañców. Karwowski wzruszaj¹cym filmem
dokumentalnym przywróci³ pamiêæ o tej niezwyk³ej postaci, a
spotkanie z twórcami tego filmu da³o nam mo¿liwoæ poznania ciekawych technik monta¿u filmów dokumentalnych.
Tego dnia z widzami spotka³o siê wielu ciekawych goci.
Mistrz polskiego kina Krzysztof Zanussi bardzo namiêtnie dyskutowa³ z widzami o swoim najnowszym filmie Serce
na d³oni. Zanussi broni³ siê przed zarzutami, ¿e on, twórca
wielkiego kina pe³nego filozoficznych przemyleñ, zabra³ siê
za b³ah¹ komedyjkê: Skoro pan Szekspir zni¿y³ siê aby zrobiæ komedie, to pan Zanussi te¿ mo¿e.
Mówi³ te¿ o Dodzie, graj¹cej w jego filmie króciutki epizodzik: Kompletnie nie rozumiem tego szaleñstwa, które wybuch³o po tym jak j¹ zaanga¿owa³em. Pani Doda jest bardzo utalentowan¹ osob¹, która mo¿e dojæ jeszcze wy¿ej.
Ale musia³aby chyba wyjechaæ z kraju, skorzystaæ z dowiadczenia zagranicznego show-biznesu.

O Lekcjach pana Kuki mówili podczas dyskusji re¿yser
Dariusz Gajewski i odtwórca g³ównej roli £ukasz Garlicki. wiat
Zachodu, do którego przyst¹pilimy, jest cyniczny. A my jestemy naiwni, wnosimy do Europy jak¹ tak¹ delikatn¹
naiwnoæ. Wchodzimy do niej jako tacy Waldemarowie 
mówi³ Gajewski opisuj¹c obraz Zachodu opisany w Lekcjach .
Tytu³owy Waldemar to m³ody, niedowiadczony ch³opak, który
wyje¿d¿a w swoj¹ pierwsz¹ zagraniczn¹ podró¿ do Wiednia.
Prze¿ywa tam zdarzenia, które ca³kiem zmieniaj¹ jego ¿ycie.
Garlicki chwali³ sobie wspó³pracê z re¿yserem: Gajewski
jest wymagaj¹cym re¿yserem, ale wie dok³adnie czego chce
od aktora. Gocie zdradzili, ¿e przygotowuj¹ swoj¹ czwart¹
wspóln¹ realizacjê.
W kinach festiwalowych wywietlono tak¿e ma³o znany
film Michaela Haneke (zdobywcy Z³otej Palmy w Cannes) 
Czas Wilka. To opowieæ o bezimiennym zachodnim spo³eczeñstwie, gdzie tradycyjna cywilizacja uleg³a za³amaniu. Chcia³em znaleæ sytuacjê, z któr¹ widzowie mogliby siê identyfikowaæ. Chcia³em, ¿eby poszukali odpowiedzi na pytanie,
co sta³oby siê gdyby pewnego dnia z kranów przesta³a p³y-



Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 30 (602)

n¹æ woda. Nie mogê do³¹czyæ instrukcji ze sposobem interpretacji mojego obrazu. Je¿eli uwa¿acie, ¿e to metafora dzisiejszego wiata, mnie to pasuje mówi³ re¿yser.
W czwartkowe przedpo³udnie zwiedzalimy zabytki Torunia, a nastêpnie udalimy siê na seans do planetarium, gdzie
obejrzelimy seans  Ósma planeta.
Popo³udnie i wieczór up³ynê³y nam znów pod znakiem
wielkiego kina.
T³umy, osoby siedz¹ce w przejciach miêdzy rzêdami, dostawiane krzes³a  tak wygl¹da³a sala na projekcji ostatniego
filmu konkursowego Tofifest 2009  Wojny Polsko  ruskiej Xawerego ¯u³awskiego. Na festiwalu pojawi³a siê silna
reprezentacja Wojny   aktorzy: Borys Szyc, Maria Strzelecka i Magdalena Czerwiñska oraz re¿yser Xawery ¯u³awski.
Wieczorem na Rynku Staromiejskim odby³ siê te¿ wielki
plenerowy koncert Republiki Czadu. Zagra³y te¿ kolejne zespo³y w klubie festiwalowym, a kino plenerowe wywietli³o
Slumdoga. Milionera z ulicy.

W drodze powrotnej zwiedzilimy jeszcze tak¿e zamek w
Go³ubiu-Dobrzyniu, gdzie poznalimy historiê ¿ycia Anny
Wazówny, obejrzelimy przygotowania do turnieju rycerskiego a tak¿e ekspozycjê wykopalisk archeologicznych z pobliskiego Ka³dusa.
Zmêczeni wrócilimy do Olecka pónym wieczorem 3 lipca.
Wyprawa okaza³a siê bardzo owocna. Spotkalimy wielu
ciekawych ludzi, obejrzelimy wspania³e filmy, zwiedzilimy
zabytki naszej Ojczyzny, a co najwa¿niejsze  moglimy trochê oderwaæ siê od rzeczywistoci i marzyæ. A dlaczego? Bo
Tofifest to festiwal dla marzycieli  bo kino to miejsce w którym otwieramy siê na marzenia re¿ysera, scenarzysty, operatora zobrazowane w dziele filmowym. Wraz z nimi odlatujemy
w wiat przez nich wymylony. Na chwilê przenosimy siê w inn¹
rzeczywistoæ. Marzymy na jawie. I w³anie po to jest Tofifest, aby przez tydzieñ wspólnie pomarzyæ w salach kinowych
a my mielimy tak¹ mo¿liwoæ.
Mariusz Piotr Bartnicki  kierownik projektu.
A oto relacja jednej z uczestniczek Pauliny Jachimskiej
z klasy III B

Za pan brat z filmem i histori¹

B. Szyc, M. Strzelecka i T. Raczek.
Ostatnim filmem, który obejrzelimy, by³ polsko-niemiecki obraz Kobieta w Berlinie.
Home  szwajcarski debiut pe³nometra¿owy Urszuli Meier
z Isabelle Huppert w roli g³ównej zwyciê¿y³ festiwal filmowy
Tofifest 2009. Film otrzyma³ Grand Prix  Z³otego Anio³a w konkursie miêdzynarodowym oraz nagrodê aktorsk¹ dla Huppert.
W konkursie krótkometra¿owym zwyciê¿y³ wêgierski Vacsora Karchi Perlmanna za w polskim  Boisko bezdomnych
Kasi Adamik.
Krótkie recenzje obejrzanych przez nas filmów autorstwa
Zbigniewa Stefanowskiego, nauczyciela z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku, zostan¹ zamieszczone
na stronie internetowej powiatu i do ich lektury serdecznie
zapraszamy.
Ostatni dzieñ naszej wyprawy up³yn¹³ pod znakiem wizyty w ¯ywym Muzeum Piernika, gdzie mielimy sposobnoæ
samodzielnie wykonaæ pierniki wed³ug redniowiecznej receptury.
Nastêpnie zwiedzilimy Jura Park w Solcu Kujawskim, gdzie
zapoznalimy siê z ewolucj¹ ¿ycia na ziemi w erze mezozoicznej, kiedy na Ziemi panowa³y dinozaury. By³a to wyj¹tkowa
mo¿liwoæ zobaczenia tych gadów w ich naturalnych rozmiarach, gdy¿ w parku znajduj¹ siê ich wierne rekonstrukcje wykonane zgodnie z wytycznymi paleontologów.

W rodê rano (1 lipca o godz. 4.00) nasza grupa uczestnicz¹ca w projekcie Open your eyes and see-dabating film
club wraz z opiekunami wyruszy³a na trzydniow¹ wycieczkê
krajoznawcz¹, po³¹czon¹ z edukacj¹ filmow¹, w ramach której
mielimy okazjê obejrzeæ wiele ciekawych produkcji.
Na dobry pocz¹tek zwiedzilimy zamek krzy¿acki w Malborku oraz Muzeum Diecezjalne w Pelplinie, s³yn¹ce z nale¿¹cej do najcenniejszych egzemplarzy  Biblii Gutenberga. Po
zakwaterowaniu w hotelu Kopernik w Toruniu udalimy siê
na seans filmowy do Naszego kina lub w plenerze.
Kolejnego dnia wycieczki kilka godzin powiêcilimy zwiedzaniu zabytków Torunia  g³ównie Nowego Miasta i Starówki. Zdjêcie pod pomnikiem s³ynnego Miko³aja Kopernika,
pierniki i fontanna z postaci¹ flisaka (grajka otoczonego ¿abami na Rynku Staromiejskim)  to jedne z toruñskich atrakcji, których moglimy dowiadczyæ. Nastêpnie udalimy siê
do Planetarium, gdzie obejrzelimy projekcjê  8 planet. Po
krótkiej przerwie, w kinie Baj zapoznalimy siê z Wojn¹
polsko-rusk¹. Póniej odby³o siê spotkanie z przedstawicielami ekipy filmowej tej produkcji, m.in. re¿yserem Xawerym
¯u³awskim i odtwórc¹ g³ównej roli  Borysem Szycem. Nasz
ostatni seans filmowy mia³ miejsce w Naszym kinie.
Pi¹tkowe przedpo³udnie spêdzilimy na wypieku w³asnorêcznie zrobionych pierników w ¯ywym Muzeum Piernika. Po
opuszczeniu Torunia, mi³e chwile prze¿ylimy w JuraParku w
Solcu Kujawskim  miejscu zwanym krain¹ dinozaurów. Na
koniec zwiedzilimy jeszcze zamek komturów krzy¿ackich w
Golubiu-Dobrzyniu i udalimy siê w drogê powrotn¹ do Olecka. Ca³y czas towarzyszy³a nam s³oneczna pogoda.
Wed³ug mnie by³a to niezapomniana podró¿ do wielu ciekawych miejsc, obfituj¹ca w liczne atrakcje a tak¿e nasza kolejna przygoda z filmem.
Paulina Jachimska (IIIB LO)

Projekt OPEN YOUR EYES AND SEE - DEBATING FILM CLUB
wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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Spotkanie po spektaklu

Od lewej: Ryszard Zeppellin W¹do³owski, Lech Dudanowicz - re¿yser Grupy Tatralnej 6 i pó³ z Regionalnego
Osrodka Kultury w Olecku Mazury Garbate i Roman Maciejewski-Varga.
Fot. Boles³aw S³omkowski

Serdeczne spotkanie trojki przyjació³ po latach. Na zdjeciu Ryszard W¹do³owski (olecczanin mieszkajacy w Chicago)
oraz byli aktorzy Teatru Meluzyna  Lech Dudanowicz i mieszkajacy obecnie w Szczytnie Roman Maciejewski-Varga.

Ryszard Zeppellin W¹do³owski (z lewej) wrecza unikalny prezent Lechowi Dudanowiczowi  wykonan¹ przez siebie
gitarê typu Hollow Body.

Bo po papierosach siê chrapie
i nie mo¿na oddychaæ

- tak na pytanie
Dlaczego palenie jest
szkodliwe? odpowiedzia³ 5-letni Wiktor.
Ch³opiec uczêszcza do Przedszkola z
Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku, które
w r. szk. 2008/2009 przyst¹pi³o do Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej Czyste powietrze wokó³ nas koordynowanego przez Promocjê Zdrowia
i Owiatê Zdrowotn¹ Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku.
Program edukacyjny ma na celu przede
wszystkim zwrócenie uwagi rodziców na
problem biernego palenia, na koniecznoæ ochrony dzieci przed ekspozycj¹
na dym tytoniowy, a maluchy nauczyæ
radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywaj¹ w zadymionych pomieszczeniach
lub, gdy doroli pal¹ przy nich tytoñ.
Zajêcia z dzieæmi w przedszkolu maj¹
charakter warsztatowy, dostarczaj¹cy najwiêcej okazji do uczenia siê przez dowiadczenie. Oleckie piêciolatki uczy³y

siê o szkodliwoci palenia m.in. poprzez
æwiczenia respiracyjne  oddychanie
w ró¿nych zdrowych miejscach, czy naukê piosenki o Dinusiu-smoczku, który
nie lubi papierosowego dymu. W czasie
zajêæ edukacyjnych dzieci opowiada³y
m.in. jak siê czuj¹, gdy kto pali w ich
obecnoci. Ania stwierdzi³a, ¿e ciê¿ko
jej siê oddycha, Kuba w takiej sytuacji
czuje siê jak chory, za
Pawe³ powiedzia³, ¿e gdy
kto w pokoju pali, to
jest ciemno wszêdzie od
dymu.
A jak nale¿y reagowaæ gdy kto pali przy
tobie? Maluchy wiedz¹
to doskonale. Trzeba mu
powiedzieæ, ¿eby zgasi³
peciora  tak twierdzi
Bartek. Kuba bêdzie wtedy ucieka³ z pokoju, a
Kinga powie: Zga papierosa!

Zapraszamy do udzia³u w konkursie
na komiksowy reporta¿:
W s¹siednich kadrach
- Polacy i Czesi o sobie w komiksie
Nagroda g³ówna: 1500z³
II miejsce 1000 z³

III miejsce 500z³
Wszyscy zwyciêzcy zostan¹ dodatkowo zaproszeni na 3 dniowy pobyt na
Miêdzynarodowym Festiwalu Komiksu
KOMIKSFEST! w Pradze, który odbêdzie siê w dniach 31.10-7.11.2009 r.
CENTRALA oraz organizatorzy KOMIKSFESTU! pokrywaj¹ koszt przejazdu poci¹giem w obie strony, nocleg i wstêp
na wszystkie imprezy festiwalowe.
Trzy nagrodzone prace zostan¹ opublikowane w antologii W s¹siednich kadrach  Polacy i Czesi o sobie w komik-

I edycj¹ programu w powiecie oleckim, zgodnie z wytycznymi G³ównego Inspektoratu Sanitarnego, objêto 2 grupy
5-latków Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku. Do kolejnych edycji
programu zapraszaæ bêdziemy nastêpne
placówki, do których uczêszczaj¹ dzieci
w wieku 5-6 lat.
Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Owiata
Zdrowotna Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

sie. Premiera antologii bêdzie mia³a miesce
podczas KOMIKSFESTU wPradze.
Prace te zostana te¿ pokazane na wystawie zorganizowanej podczas KOMIKSFESTU! razem z esejami komiksowymi artystów zaproszonych do projektu przez CENTRALÊ.
Projekt W s¹siednich kadrach. Polacy i Czesi o sobie w komiksie jest
realizowany przy wsparciu finansowym
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Regulamin konkursu na stronie:
www.centrala.org.pl

!
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(52)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Szanghaj  Chiny, 19.08.2007 r. W oczekiwaniu na tajfun
Przelotny deszcz, ale parno i temperatura zabójcza +34°C. By³em ponownie,
z racji niedzieli, w katedrze katolickiej,
ale niestety nie by³o mszy. Mo¿e i by³a,
ale trudno by³o to ustaliæ. Odkry³em sklep
samoobs³ugowy przy stacji metra. W
zasadzie przy wiêkszej stacji metra powinien byæ sklep, bo tak naprawdê trudno
jest go znaleæ w innych miejscach.
Martwiê siê tajfunem, który nadci¹ga z Oceanu Spokojnego i jest ju¿ dwie
prowincje st¹d. Oby tylko nie pokrzy¿owa³ naszych planów i nie odwo³ano
jutro naszego poci¹gu do Pekinu. Mam
nadziejê, ¿e do tego nie dojdzie.
Do po³udniowych prowincji zbli¿a siê
Prapirun, który niesie ze sob¹ deszcze i
wichury o prêdkoci przekraczaj¹cej 140
km/h. Ogl¹dam telewizjê chiñsk¹ i jestem
przera¿ony. Zapadaj¹ siê mosty, drogi
ulegaj¹ zniszczeniu. Zdaniem synoptyków tajfun spowodowa³ ju¿ mieræ wielu osób na Tajwanie. W Hongkongu
odwo³ano ju¿ wiele rejsów samolotów,
wstrzymano ruch poci¹gów i promów;
ewakuowani s¹ ludzie.
Tajfuny kszta³tuj¹ siê dosyæ powoli,
wiêc ³atwo przewidzieæ, kiedy nadejd¹.
Najpierw tworzy siê strefa niskiego cinienia, która mo¿e zacz¹æ wirowaæ 
wtedy w³anie powstaje tajfun. Tajfun
to kilkudniowe, nieustanne oberwanie
chmury oraz wiatr; najwiêksza wichura
szaleje jedynie w w¹skim pasie. Kilka dni
przed i po tajfunie wystêpuj¹ przelotne
opady, niebo zwykle jest zachmurzone.
Najistotniejsze jest to, ¿e wstrzymany jest
wtedy ca³kowicie transport lotniczy, morski
Szanghaj.

i czêciowo l¹dowy (zw³aszcza autobu- siê równie¿ w poszczególnych regionach,
sy dalekobie¿ne). Powietrze w budyn- ze wzglêdu na rozleg³y obszar i zró¿nikach jest nasycone wilgoci¹, wszystkie cowane ukszta³towanie terenu. Na przeubrania staj¹ siê wilgotne, papier robi wa¿aj¹cym obszarze Chin wystêpuje klisiê miêkki.
mat kontynentalny monsunowy. Od wrzeChiny cechuj¹ siê wyranym klima- nia do kwietnia suche i zimne zimowe
tem kontynentalnym monsunowym, cha- monsuny wiej¹ znad Syberii i Wy¿yny
rakteryzuj¹cym siê du¿ym zró¿nicowaniem. Mongolskiej, przynosz¹c mrone i suWiêkszoæ rejonów Chin znajduje siê w che zimy i du¿e ró¿nice temperatur popó³nocnej strefie umiarkowanej, podczas miêdzy pó³nocnymi i po³udniowymi Chigdy rejony po³udniowej czêci kraju znajduj¹ siê w strefie zwrotnikowej lub podzwrotnikowej,
a rejony pó³nocne w strefie polarnej.
Wiêkszoæ
terytorium
Chin le¿y w
pó³nocnej strefie temperatur,
cechuj¹cej siê
ciep³ym klimatem i wyranym rozgraniCzêæ nadziemna szanghajskiego metra.
czeniem pomiêdzy porami roku, jest to klimat sprzy- nami. Od kwietnia do wrzenia ciep³e i
jaj¹cy zamieszkaniu. Zim¹ wiatry wiej¹- wilgotne monsuny letnie wiej¹ znad mórz
ce z rejonów wysuniêtych daleko na pó³noc na wschodzie i po³udniu, a ich efektem
sprawiaj¹, ¿e pó³nocne obszary Chin s¹ s¹ ogólne wysokie temperatury i obfite
zimne i suche, podczas gdy monsuny z opady deszczu, oraz niewielkie ró¿nice
obszarów wschodnich i po³udniowych temperatur w Chinach pó³nocnych i poprzynosz¹ ciep³o i wilgoæ. Klimat ró¿ni ³udniowych.
Oprócz tego skutkami klimatu monsunowego s¹ te¿: oziêbienie, cyklony,
sporadyczne m¿awki i tajfuny. Powodowana przez monsuny pora deszczowa trwa
od maja do sierpnia, a tajfuny pojawiaj¹
siê czêsto na po³udniowo-wschodnim
wybrze¿u od lipca do wrzenia.
Wraz z nadejciem letnich ulew wywo³uj¹cych nag³e powodzie w Chinach
co roku gin¹ ludzie i dochodzi do strat
materialnych, g³ównie na obszarach wiejskich i w miastach w górach. Du¿e miasta s¹ chronione przez gigantyczne tamy.
Nara¿one na powodzie tereny w rodkowych i po³udniowych Chinach zamieszkane s¹ przez miliony ludzi.
W zesz³ym roku powodzie i tajfuny
zabi³y w Chinach 2704 ludzi. Najwiêksz¹
liczbê ofiar przynios³y powodzie w 1998
roku, kiedy zginê³o 4150 osób.
C.d.n.

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

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K12504
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V30508

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi 80, B4, 1992, 2,0B + gaz, tel. 0-503-804-741
V37722
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K12614
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V30518
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V33716
* czêci u¿ywane, tel. 0-503-804-741, 0-512-217-654
V37712
* Opel Combo, 1,4B+gaz, 1996, zadbany, 28.000 kilometrów,
4000 z³otych, tel. 0-604-193-413
L6204
* VW T4, 2,5B, 1992, tel. 0-508-097-660
V28430

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* agroturystyka, wiêta na wsi, weekendy, pokoje, tel. 0-502710-196, www.zchmielewska.olecko.pl
V30818
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V38901
* Biuro turystyczne Sambia, wycieczki na Litwê 4 x tygodniowo, 0-87-520-16-44, infolinia 0-783-738-138
V34305
www.cooltura.xwp.pl
0-604-058-648
V39701

Club CoolTura

* Hotel Mazury, Willa Eden, wesela, przyjêcia, stypy,
tel. 0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V39601
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78
V34604

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

* zespó³ Zbyszek Sieñczuk One Band, tel. 0-666-706-100

US£UGI

(V39501)

(V37603)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

K13301

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V32207

tel. (087) 520-01-89

(V28510)

V2529

Przemys³aw Atkielski

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

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

V33406

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 0-502-954-863 L10301
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V30418
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V37103
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V32906
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L5303
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K10708
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

V33506

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V30608
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L10201
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.
V31807
* MEBLE, DRZWI, OKNA. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564; 0-728-208-754.
V34205
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087) 52029-23
V36404
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V30808
* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej przedsiêbiorców i firm, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V31208

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

V27920

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V39001
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. Kolejowa 31

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

L6602

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

Agencja Kredytowa KORZYCIK
Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

L6902

(V32107)

(V31707)

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

PUB PIWNICA

V36304

(V28210)

Krupin 14A

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V34405)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

SERWIS OGUMIENIA

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

V33706
(V37702)

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

L6701
(V36204)

AUTO-MOTO

(V27810)

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

* RENOWACJA MEBLI, tel. 0-665-095-424

V28329

US£UGI

#
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Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K728)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V37604
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V34515
* sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 0-513-035-033
V29909
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L6004
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00, 0-87-520-18-18 K12814
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K13021
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L10101

(V28410)

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.

SPRZEDAM c.d.
* gara¿ blaszak, aleje Lipowe, bezporedni wyjazd na ulicê,
tel. 0-506-675-603
L6802
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.
(V30408)
* Lenarty, mieszkanie 60,8 m. kw., dwa gara¿e, dzia³ka, 95
tysiêcy z³otych, tel. 0-500-308-689
K13203
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L5206
* mieszkania: wiêtajno, Olecko: Kolejowa, Armii Krajowej,
Zyndrama, tel. 0-510-189-301
V39121
* mieszkanie 54 m.kw., urz¹dzone, aleja Zwyciêstwa, tel.
0-509-909-945
L6303
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 0-509-088-949
V28420
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V30828
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V27930
* porcelana markowa, tanio, meble, sklep TOCADA, ul. Kopernika 10
V28320
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 0-506-675-603 L6702
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V27820
* sprzedam mieszkania jedno- i dwupokojowe.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

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

(V12904)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V36524

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K828
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V37822

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

WYNAJEM
(V37003)

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

(K13103)

WYWÓZ MIECI

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
L6502
KUPIÊ
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V27940
PRACA

(L10401)

* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V28520
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L6403
SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V36514
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 0-692-141-426
V32117
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V34525
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 0-502-088-402
K12106
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V39101
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-510-189301
V39111

lokal 60 m.kw., 120 m.kw., I piêtro, centrum, tel. 0-885-441703
L5904
* lokale do wynajêcia, 30, 80 m.kw., tel. 0-609-738-148 V39401
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 0-604-557-693
V28120
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V34535
* poszukujê gara¿u, centrum, tel. 0-793-742-968
V37812
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-505036-183
L6601
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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Ceramika jako magia czterech zywio³ów - glina, woda, powietrze, ogieñ

Warsztaty ceramiczne

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepe³nosprawnych i Osób
Wspieraj¹cych przy Warsztacie Terapii Zajêciowej w Olecku,
ul. Kopernika 6, serdecznie zaprasza wszystkie osoby chêtne
do wziêcia udzia³u w warsztatach ceramicznych, które odbêd¹
siê w ka¿dy wtorek i czwartek sierpnia 2009 w godzinach
15.00-17.00.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 087
520 4945.
Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, dofinansowana jest przez Burmistrza miasta Olecka.

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

(V29709)

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

(V38002)

MEDYCYNA ALTERNATYWNA
Fasolka szparagowa na cukrzycê

Jak zapobiegaæ powstawaniu pêcherzy?

Zak³adaj¹c pierwszy raz nowe buty, posyp stopy
talkiem. Zapobiegnie to otarciu.

Morele w domowej apteczce

Na bezsennoæ: 5 suszonych moreli (im mniej dorodne,
ciemniejsze i nie tak urodziwe  tym mniej w nich chemii, a
wiêcej od¿ywczych sk³adników) namoczyæ w po³owie szklanki
przegotowanego mleka. Pokroiæ i zjeæ po kolacji. Po kilku
dniach zauwa¿ymy, ¿e ³atwiej nam zapaæ we wzorowy sen.

Pomidory w apteczce

Na gazy i wzmo¿on¹ fermentacjê w jelitach: 2 pomidory
sparzyæ, zdj¹æ skórkê, pokroiæ w kawa³ki. Dodaæ starte na
tarce, skropione sokiem z cytryny jab³ko. Przyprawiæ majerankiem i olejem. Zjadaæ codziennie.

Nale¿y ususzyæ str¹czki, gdy ziarna s¹ jeszcze miêkkie.
Ususzone nale¿y zemleæ. £y¿eczkê tego proszku zalewamy
szklank¹ wody i gotujemy kilka minut. Pijemy w ci¹gu dnia
w trzech porcjach przed posi³kami.
Chudnij z g³ow¹
* Zjedz przed wyjciem z domu niadanie. G³odu nie oszukasz i skoñczy siê na podjadaniu chipsów lub batoników.
* Jeli lubisz i nie masz podwy¿szonego poziomu cholesterolu, jedz jajka na twardo (skutecznie zapychaj¹ ¿o³¹dek)
lub niskokaloryczn¹ jajecznicê (jedno jajko, dwa bia³ka, ³y¿ka wody) usma¿on¹ bez t³uszczu.
* Pieczywo nie jest bardzo tucz¹ce, lecz koniecznie zast¹p pszenne bu³eczki pieczywem razowym lub grahamem.
* Ograniczaj iloæ mas³a. Zastêpowanie go margaryn¹
nic nie daje, bo ma ona prawie tyle samo kalorii.
* Kiedy poczujesz wilczy g³ód, wypij szklankê soku pomidorowego lub warzywnego (tylko 40 kcal).

%
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Kalendarz imion

Cytat na ten tydzieñ

28 lipca
Ady, Aidy, Aliny, Ireny, Marceli, Sylwii, Wiwianny, Wiwiany
Antoniego, Innocentego, Melchiora, Samsona, Sylwiusza, wiêcimira, wiêtomierza,
wiêtomira, Walentego, Wiktora, Wiktoriana
29 lipca
Beatrycze, Cierpis³awy, Flory, Lucylii,
Lucylli, Ludmi³y, Marii, Marty, Olgi
Antoniego, Cierpis³awa, Konstancjusza,
Konstantego, Konstantyna, Olafa, Serafina, Urbana
30 lipca
Aldony, Juliety, Julii, Julity, Leontyny,
Ludmi³y, Maryny
Abdona, Donata, Leopolda, Lubomys³a,
Lutomy³a, Paw³a, Piotra, Rocis³awa,
Szczês³awa, Ubys³awa, Ursusa, Zbys³awa, Zdobys³awa

31 lipca
Ernesty, Ernestyny, Heleny, Igi, Ignacji, Leny, Ludomiry
Alfreda, Beatusa, Ernesta, Ignacego,
Justyna, Lubomira, Ludomira, Romana
1 sierpnia
Bronis³awy, Justyny, Nadii, Nadziei,
Orchidei, Wery
Alfonsa, Brodzis³awa, Jaros³awa, Juliana, Justyna, Piotra, Ralis³awa, Wierus³awa, Wierusza
2 sierpnia
Borzys³awy, Dulcynei, Gustawy, Kariny, Katyny, Marii
Alfonsa, Borzys³awa, Eliasza, Euzebiusza, Gustawa, Stefana, wiatos³awa
3 sierpnia
Augusty, Augustyny, Kamelii, Lidii, Niki
Augusta, Augustyna, Krzywos¹da, Les³awa, Letos³awa, Mi³os³awa, Nikodema,
Stefana, Szczepana

Krótka wojna

23 lipca
22 sierpnia
Co przyniesie rok:
wytê¿on¹ pracê, ale i
sukcesy. Jeli masz d³ugi, zaleg³oci i k³opoty, ³atwo z nich wyjdziesz. Za³atw koniecznie wszystkie sprawy
urzêdowe, zw³aszcza dotycz¹ce mieszkania! Twoje samopoczucie: si³y i niezbêdnego optymizmu nabierzesz dziêki
wypoczynkowi pomiêdzy wykonywaniem
kolejnych zadañ. Uwa¿aj na nerwy - najlepiej je ukoisz, gdy... po prostu trochê
siê pobyczysz; ot, po prostu, nie rób
nic. Pod koniec roku spróbuj poæwiczyæ
na si³owni.
Mi³oæ i uczucia: nie rozliczaj osoby
ci bliskiej z wiernoci i lojalnoci, bo to
nic nie da. W wakacje spotkasz kogo,
kto by³ bliski twojemu sercu, lecz nie
wdawaj siê w romanse!

Skórzane przedmioty
...czycimy: ciemne  przecieramy tamponem z denaturatem, a potem past¹,
jasne  przecieramy mlekiem.

Indygo

... barwnik do d¿insów by³ dawniej otrzymywany tylko z rolin indiogofera rosn¹cych w Indiach, Ameryce rodkowej i na po³udniu Europy.

Nasz przepis
Rolada z warzywami

Kilogram cielêciny, 2 pory, 30 dag
¿ó³tego sera, sól, pieprz, 20 dag zielonej fasolki szparagowej, 2 marchewki, 3 ³y¿ki oleju, 1/2 szklanki bia³ego wytrawnego wina, bulionu lub
wody.
Warzywa myjemy i obieramy.
Wrzucamy na osolony wrz¹tek lub
gotujemy osobno na parze.
Cielêcinê myjemy i osuszamy.
Formujemy z niej p³at a nastêpnie lekko
zbijamy. Oprószamy sol¹ i pieprzem.
Licie pora uk³adamy na miêsie wzd³u¿
d³u¿szego boku. Na porach uk³adamy ser pociêty w p³aty. Marchewki
kroimy w pionowe pasy i uk³adamy
na serze na przemian z fasolk¹. Teraz
miêso rolujemy i wi¹¿emy zabezpieczaj¹c je przed rozwiniêciem. Zarumieniamy je na oleju, skrapiamy winem i
dusimy oko³o 1,5 godziny.



Najkrótsza wojna w historii pomiêdzy Wielk¹ Brytani¹ a Zanzibarem trwa³a zaledwie 38 minut. Dosz³o do niej w
1896 roku.

F kupiê

Kobiety zawsze by³y zdania, ¿e mê¿czyzna mo¿e nie mieæ rêki i nogi, byle
nie by³ kalek¹.
Waldemar £ysiak

PRZYS£OWIA
 Oko³o w. Marty (29 lipca) ze ¿niwami ju¿ nie ¿arty.
 Kto latem pracuje, zim¹ g³odu nie
poczuje.
 Leje od Jakuba do Ignaca (31 lipca), stracona rolnika praca.
 Jaki pierwszy, drugi, trzeci taki ca³y
sierpieñ leci.
 W pierwszym tygodniu sierpnia
pogoda sta³a, bêdzie zima d³ugo
bia³a.
 Na wiêtego Palikopy (1 sierpnia)
czêsto pal¹ siê kopy.
 Z sierpem w rêku witaæ sierpieñ: wiele
uciech, wiele cierpieñ.
 Na w. Gustaw (2 sierpnia) kopy w
polu ustaw.
 Gdy w sierpniu z pó³nocy dmucha
nastaje zwykle posucha.

Tequila

Narodowym trunkiem meksykañskim
jest tequila, któr¹ znali jeszcze staro¿ytni Aztecy. Jest to znakomita wódka produkowana ze s³odkich soków 5-7-letniej
agavae tequilana. Po fermentacji trunek
destyluje siê kilkakrotnie i poddaje naturalnemu starzeniu w beczkach drewnianych. Ma moc 40-43%, swoisty, lekko
korzenny smak, a pije siê j¹ po aztecku,
czyli z malutkim dodatkiem zimnego soku
z cytryny albo limy. Po ka¿dym ³yku nale¿y
te¿ koniecznie zlizaæ sól (najlepsza
gruboziarnista) nasypan¹ uprzednio na
zewnêtrzn¹ stronê d³oni. Mo¿na te¿ piæ
tequilê filtruj¹c j¹ przez kawa³ek posolonej cytryny trzymanej w ustach.

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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M³odzi na start  Zosia najlepsza!
Jest w Polsce i na wiecie taki trend w obchodzeniu ró¿nych dni. Dawny Dzieñ Górnika, Nauczyciela, Kobiet, Matki,
a tak¿e Dzieñ bez Papierosa, Dzieñ Ziemi, Dzieñ Wody, S³oñca, Kaszanki, Boczku czy pi¹cych na lewym boku.
Ale jest te¿ Dzieñ Dziecka! Od zawsze i chyba na zawsze.
Z okazji tego wiêta dzieci i m³odzi przejmuj¹ klucze od miast,
przewodnicz¹ w parlamencie, a w Olecku równie¿ (z pewnoci¹ nie tylko w Olecku) ³owi¹ ryby!
Ju¿ trzeci raz Klub Ukleja zorganizowa³ M³odzie¿owe Mistrzostwa Olecka w wêdkarstwie sp³awikowym. Wzorem lat
ubieg³ych zawody odby³y siê na jeziorze Oleckie Wielkie. Rywalizacjê przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych.
Na starcie stanê³o 11 m³odych wêdkarzy, w tym dwie Panie,
Zosia i Kasia, maj¹ce razem (jeszcze teraz mo¿na pisaæ o Ich
wieku) 12 lat.

29 maja, nad brzegiem jeziora w okolicach dawnej przystani policji przy pomocy i pod opiek¹ rodziców, opiekunów
i cz³onków Klubu Ukleja, o godzinie 17. rozpoczê³y siê zmagania z ryb¹, konkurentami i przede wszystkim wiatrem.
Pogoda tej wiosny ogólnie nie rozpieszcza. Podobnie by³o
podczas zawodów. Najwiêkszym utrudnieniem by³ silny wiatr,
dmuchaj¹cy uczestnikom zawodów prosto w oczy. Na szczêcie ciemne chmury nie przerodzi³y siê w deszcz.
Pó³torej godziny ³owienia, to zwa¿ywszy na wiek niektórych uczestników a tak¿e warunki atmosferyczne, odpowiednia dawka. Tyle te¿ trwa³y zawody. Wybrany na teren imprezy brzeg jeziora charakteryzuje siê tym, ¿e przy doæ ostrych
spadach p³ywa du¿o drobnej ryby. Potwierdzi³y to osi¹gniête
wyniki. Nikt z ³owi¹cych nie zszed³ ze stanowiska z pust¹
siatk¹.
Najbardziej nape³nion¹ siatkê przynios³a do wagi najm³odsza
uczestniczka zawodów, Zosia Koz³owska, rocznik 2004. Jej
ryby wa¿y³y 655 g, co by³o znakomitym, prawie trzykrotnie
lepszym od kolejnych wêdkarzy wynikiem! A by³ to efekt doskona³ego przygotowania Zosi pod wzglêdem fizycznym, sprzêtowym i wytrzyma³ociowym. O to wszystko zadba³ Tata, trener Zosi. Oj, ronie nam pod okiem Taty znakomita wêdkarka,
taka Radwañska z wêdk¹ w rêku zamiast rakiety tenisowej.
Konkuruj¹cy z Zosi¹, niewiele starsi Kasia Anuszkiewicz oraz
Wiktor Kurczak to równie¿ wietny materia³ na znakomitych
wêdkarzy, szczególnie ¿e tak¿e posiadaj¹ doskona³ych wêdkarzy za trenerów, Kasia  Tatê, a Wiktor  Dziadka.
W starszych kategoriach rywalizacja by³a bardzo zaciêta.
Wród m³odzie¿owców zwyciê¿y³ uczestnik wszystkich naszych mistrzostw, Jan Wojsiat. W kategorii najstarszych wêdkarzy, umownie nazwanej junior, walka o zwyciêstwo trwa³a
do ostatnich minut. Ostatecznie najlepszy okaza³ siê Pawe³

Danilewicz. Plasuj¹cy siê na czwartym miejscu Przemek Bagieciel przegra³ z Paw³em tylko o trzy ryby!
A oto wyniki!
Kategoria M³odzik:
1. Zosia Koz³owska
2. Katarzyna Anuszkiewicz
3.Wiktor Kurczak
Kategoria M³odzie¿owiec:
1. Jan Wojsiat
2. Bartek Raniszewski
3. Mateusz Girzecki
4. Jarek Raniszewski
Kategoria junior.
1. Pawe³ Danilewicz
2. Dawid Girzecki
3. Adrian Wojsiat
4. Przemek Bagieciel
Jak zwykle w zawodach wystartowa³a silna grupa m³odzie¿y z Domu im. Jana Korczaka pod kierownictwem Krzysztofa Krajewskiego. Gratulujemy serdecznie!
Zawody zakoñczono wspólnym ogniskiem oczywicie z

jedzeniem i piciem soków.
Bardzo serdecznie dziêkujê sponsorom, którzy pomogli
uatrakcyjniæ imprezê nagrodami, Panu Marianowi Wojsiatowi
oraz ko³u wêdkarskiemu Okoñ.
O oprawê, obs³ugê i bezpieczeñstwo zadbali cz³onkowie
Klubu Ukleja i Ko³a Okoñ, Edek, Jurek, Krzysiek, Wojtek, Marian
i Robert. Wielkie dziêki.
A ju¿ za rok kolejna impreza dla m³odych wêdkarzy. Zapraszam serdecznie
J. Arnold Hoci³³o

'
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PI£KA NO¯NA
KOMUNIKAT KOÑCOWY
TURNIEJU
PLA¯OWEJ PI£KI NO¯NEJ
Termin i miejsce: 17.07.2009, boisko
MOSiR w Olecku. Sêdzia g³ówny: Dariusz Karniej.
Do turnieju zg³osi³o siê 6 nastêpuj¹cych dru¿yn:
- F.C.Niemsty (kapitan Dawid Szulc )
- Okrutne Anio³y (kapitan Pawe³ Kumiszcza)
- Najlepsi (kapitan Tomasz Ostrowski)
- Biedrona (kapitan Daniel Bogdanowicz

KOSZYKÓWKA
KOMUNIKAT KOÑCOWY
OTWARTY TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ
23.07.2009 r., boisko Orlik 2012 w
Olecku. Organizator MOSiR Olecko. Sêdzia: Marcin Putra.
W turnieju wystartowa³y 4 zespo³y,
które zagra³y ka¿dy z ka¿dym.

TENIS ZIEMNY
19.07.2009 r. na kortach MOSIR
Olecko odby³ siê kolejny Turniej tenisa
Ziemnego, tym razem o puchar G³osu
Olecka. W zawodach wziê³o udzia³ 37
tenisistów i tenisistek z Olecka, Suwa³k,
E³ku, Wejherowa, Rumii, Kowali Oleckich, Lubina i Olsztyna. Po 10 godzinach

-Wibratory (kapitan Krzysztof Pietkiewicz)
- Gamonie (kapitan Dawid Paszkowski)
Zespo³y te zosta³y podzielone na dwie
grupy, a nastêpnie po dwie dru¿yny zagra³y w pó³fina³ach.
Wyniki grupy A
Wibratory - Okrutne Anio³y
6:2
Okrutne Anio³y - Biedrony
3:0
Wibratory - Biedrony
2:3
Wyniki grupy B
F.C.Niemsty - Najlepsi
1:1
Najlepsi - Gamonie
1:1
F.C.Niemsty
4:4
Pó³fina³y

2:2 (2:1)
(rzuty karne 3:1)
Okrutne Anio³y - F.C.Niemsty 7:0 (3:0)
Mecz o III m-ce
Gamonie - F.C.Niemsty
4:0 (1:0)
Mecz fina³owy
Wibratory - Okrutne Anio³y 4:2 (1:2)
Zwyciêzcy otrzymali puchar, a pó³finalici pami¹tkowe dyplomy. Ponadto
statuetkê otrzyma³ zdobywca najwiêkszej
iloci bramek, którym zosta³ Marek Konopko z dru¿yny Okrutne Anio³y (6 bramek) .
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o 40
zawodników z Suwa³k, Olecka i okolic.

WYNIKI:
Olecko - Zakon Marii
10:7
Szukamy sponsora - Wciek³e piêci 11:4
Szukamy sponsora - Zakon Marii 11: 9
Olecko - Wciek³e piêci
12:5
Szukamy sponsora - Olecko
12:11
Zakon Marii - Wciek³e piêci
3:2
Koñcowa kolejnoæ:
1. Szukamy sponsora (Go³dap) 6 pkt
2. Olecko
5 pkt
3. Zakon Marii (Suwa³ki)
4 pkt

4. Wciek³e piêci (Suwa³ki)
3 pkt
Dodatkowo rozegrano konkurs rzutów za 3 pkt, w którym startowa³o 11
zawodników. Najlepszym strzelcem okaza³ siê £ukasz Szczypiñ z Suwa³k (3 celne rzuty).
Najlepszy zespó³ otrzyma³ puchar
sponsorowany przez MOSiR w Olecku,
najlepszy strzelec otrzyma³ puchar, a
wszystkie zespo³y pami¹tkowe dyplomy.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o
14 zawodników.

zmagañ zwyciêzc¹ zosta³ Tomasz Bieñkowski (Wejherowo), pokonuj¹c w finale Jakuba Osowskiego (E³k) 6:2; 6:1. W
meczu o 3. miejsce walczyli Tomasz Tertel (E³k) i £ukasz S³odyczka (Lubin).
Wygra³ £ukasz 6:4. W grupie starszych
troszkê tenisistów zwyciêzc¹ zosta³ Tadeusz Pi¹tkowski (Rumia) przed Stefanem Dawidowiczem (Olecko).

Wibratory - Gamonie

MARATON
25 lipca 2009r. o godz. 12.00 na jeziorze Oleckie Wielkie odby³ siê XVII Olecki
Otwarty Maraton P³ywacki. Kolejny raz
mia³kowi zmierzyli siê z dystansem 4,5
km. Dodatkowo w ramach maratonu rozegrane zosta³y zawody dla osób niepe³nosprawnych. O szczegó³ach w nastêpnym numerze.

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 365

Ca³a plejada postaci: m¹dry ¿yciowo
w³aciciel baru, w³acicielka sklepu, miejscowy kinoman zafascynowany wielkim
kinem, by³y kosmonauta, m³oda pani pilot, indiañska recepcjonistka w przychodni
i ca³a plejada prawdziwych orygina³ów,
których nagromadzenie w jednym miejscu co parê dni przyci¹ga³o do telewizorów ca³e rodziny i ca³a Polska ¿y³a ¿yciem
ma³ego miasteczka na Alasce. By³o w
tym serialu wszystko: mi³oæ, mieræ i
przyjañ. By³y i niesamowite wydarzenia rodem z mitów i legend: cz³owiek

Dokoñczenie ze s. 20.

niedwied i duchy. By³ i mamut wyci¹gniêty z wiecznej zmarzliny. Zamiast staæ
siê epokowym odkryciem Fleshmana, zosta³
zamieniony na górê hamburgerów serwowanych w barze w Roselyn... bo tak
by³o od lat, ¿e mieszkañcy tego miasteczka
¿yli z tego, co dawa³o im otoczenie.
Doskonale pamiêtam odcinek, gdy w
Roselyn wybierano nowego burmistrza,
bo o jego wyborze zapomniano od wielu lat. wiêto demokracji przedstawiane
przez Krisa, jeszcze pozbawionego praw
publicznych, zapad³o g³êboko w pamiêæ

jako co niezwyk³ego i niecodziennego.
Mimo ¿e wybrano starego burmistrza i
wszystko by³o po staremu, bo ludzie nie
chcieli zmian w czym do czego siê przyzwyczaili  to by³o bardzo donios³e uczucie. Ma³e miasteczko, a takie bliskie ludziom. Nie dziwi mnie, ¿e Przystanek Olecko
tak wch³on¹ do siebie atmosferê tego
serialu, a ³o sta³ siê symbolem corocznych spotkañ.
Do zobaczenia na imprezach Przystanku i do poczytania za tydzieñ.
PAC
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 365

Witam Pañstwa w kolejnym i nowym tygodniu tego lata.
Nastêpne dni podobno maj¹ byæ ciep³e i s³oneczne. Nie bêdziemy siê zanudzaæ pogod¹. Mamy wakacje i lato... To jest
najwa¿niejsze.
Ostatnie dni ci¹gn¹ siê leniwie. Podobno bêdziemy mieli
dywersyfikacjê gazu. Prosto z krajów arabskich. Wielu przeb¹kuje, ¿e ten gaz jest powi¹zany z tani¹ sprzeda¿¹ naszych stoczni.
Premier swoim zwyczajem nie ma zamiaru dyskutowaæ z robolami  stoczniowcami. Bo On wie lepiej i z byle kim nie bêdzie
rozmawiaæ. Podobno maj¹ byæ, w której ze stoczni gazowce.
Takie wielkie statki z baniakami do przewozu gazu w stanie
p³ynnym. O ile kto nie wie, to budowa takich obiektów p³ywa-

Ziemia
poetów Tadeusz Gajcy
piew murów

Rys. Waldemar Rukæ

Noc¹, gdy miasto odp³ynie w sen trzeci,
a niebo czarn¹ przewi¹¿e siê chmur¹,
wstañ bezszelestnie, jak czyni¹ to dzieci,
i konchê ucha tak przy³ó¿ do murów.
Zaledwie westchniesz, a ju¿ ciê doleci
z samego do³u piêter klawiatur¹
w szumach i szmerach sk³êbionej zamieci
miliony istnieñ bolesny g³os chóru.
S³uchaj tych g³osów, bo po to szczêliwie
ocalon zosta³ w tragicznej potrzebie,
by chleb powszedni ³ama³ sprawiedliwiej
i ¿y³ za tamtych, i za siebie lepiej.
Jak nie kochaæ strzaskanych tych murów,
tego miasta, co noc¹ odp³ywa,
kiedy obie z greckiego marmuru
- i umar³a Warszawa, i ¿ywa.

j¹cych jest bardzo skomplikowana i tylko kilka stoczni na
wiecie jest w stanie zrealizowaæ takie zamówienie. Mogê
napisaæ, ¿e co tu ma nie³adny zapach i nie ¿ycz¹c stoczniowcom le, co budzi w¹tpliwoci w tym pomyle. Ponadto, ¿e siê traktuje stoczniowców jak niewolników. Nie udziela siê im ¿adnych informacji i maj¹ tylko przyj¹æ rozwi¹zania, przed którymi zostan¹ postawieni. Metoda sonda¿owego premiera tym razem mo¿e po prostu zawieæ. Nie ma
takiego specjalisty od pijaru, by z niczego zrobiæ co. Jak
mówi stare powiedzenie: z pustego to i sam Salomon nie
naleje. Uwiadamianie ludzi, ¿e maj¹ najlepszy rz¹d i najlepszego premiera za pomoc¹ sonda¿y powoli siê przejada
samym popieraj¹cym. Coraz czêciej przyznawana jest racja
s³owom i dzia³aniom opozycji, zarówno tej z prawej strony,
jak i z lewej. Rz¹d jedynym sposobem na walkê z kryzysem
widzi jak najszybsz¹ i jak najwiêksz¹ sprzeda¿ tego, co jeszcze mo¿e sprzedaæ. Zarówno media, jak i politycy przeb¹kuj¹ co o sprzeda¿y KGHM. Wiecie Pañstwo  taka firma
pañstwowa co ma pod sob¹ kontrolê naszych surowców
strategicznych, jakimi na przyk³ad jest mied. Czym jest mied,
nie trzeba nikomu mówiæ, a oddanie tego w prywatne rêce
za nisk¹ sumê, bo szybka sprzeda¿ to niska kwota, mo¿e
byæ posuniêciem oznaczaj¹cym dramat. Jeli posuniêto by
siê do takiego planu  to oznacza³oby, ¿e nie jest tak kolorowo, jak chcia³by wmówiæ rz¹d. Przewodnicz¹cy SLD 
Napieralski, choæ nie darzê tego gocia sympati¹, stwierdzi³, ¿e rz¹d po prostu pêdzi do lombardu, by ratowaæ siebie. Rzeczywicie, to by by³o chwilowe ratowanie swojej
pozycji.
Ale i u nas wiele siê dzieje. Za parê dni rozpoczyna siê
Przystanek Olecko. To ju¿ szesnasty raz. Zaczê³o siê od
serialu Przystanek Alaska. Czy kto pamiêta ten serial z
jego klimatem? Kto pamiêta doktora Fleshmana i jego dylematy wielkomiejskiego snoba przemieniaj¹cego siê w fascynata ¿ycia z dala od miejskich metropolii? Kto pamiêta
radiowca Krisa, który w miejscowym radiu odpokutowywa³
swoje przesz³e ¿ycie?
Dokoñczenie na s. 19.

