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Za³o¿ony w 1997 r.

Prawdziwa m¹droæ nie jest pewna
niczego na tym pe³nym sprzecznoci wiecie.
George Sand

Nr 34 (606)
W ubieg³¹ rodê 19 sierpnia w restauracji Astra odby³o siê uroczyste podsumowanie Projektu Wy¿sze kwalifikacje 
lepsze perspektywy. Realizatorem by³ Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku. rodki
unijne na realizacjê pochodzi³y z programu Kapita³ Ludzki  Narodowa Strategia
Spójnoci.

Nr 34
(606)

Cena 1,40 z³

25 sierpnia 2009 r.

WARTO
PRZECZYTAÆ

Walka o unijne
fundusze

Projekt przeznaczony by³ dla 40 osób,
które chcia³y opuciæ rolnictwo. Szkolenia
zawodowe zakoñczone egzaminem ukoñczyli
wszyscy.

Gmina Olecko, jak poinformowa³
Burmistrz Wac³aw Olszewski, przygotowuje wniosek do Funduszu Ma³ych Grantów Programu Litwa-Polska.
Inwestycja, do jakiej stara siê o dofinansowanie gmina, to przebudowa
boiska przy Zespole Szkó³ na Siejniku. W przeci¹gu bie¿¹cego tygodnia
wniosek zostanie dostarczony do biura
Programu. Partnerem litewskim tego
wniosku jest gmina Koz³oruda.

O projekcie czytaj na s. 9.

Dokoñczenie na s. 4.

Jest zawód
 bêdzie praca!

* Sesje Rady Powiatu i Rady Miejskiej  s. 4.
* III Ogólnopolska Akcja Sprz¹tania jez. Oleckie Wielkie  s. 6.
* W cyklu Z dziejów powojennego
Olecka artyku³ Poradnia Spo³eczno-Prawna w Olecku  s. 8-9.
* Niegocinny gospodarz  s. 10-11.
* Sklep... ale inny ni¿ wszyskie
 s. 13.
* Olecki Folkowy taniec uliczny
 s. 18.

Bêdzie Ciê nam Lechu
bardzo brakowa³o
Przyjaciele

Lech Dudanowicz
1951-2009

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

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:
- 3 wrzenia 2009r.
- 1 padziernika 2009r.
- 5 listopada 2009r.
- 3 grudnia 2009r.
Halina E. Kasicka,
www.powiat.olecko.pl

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 0-501-611-961

KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

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

DY¯URY APTEK

(K13404)

SUPER TAXI
szybko, tanio, bezpiecznie

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

(K12708)

 23 czerwca o 22.00 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z szosy wiêtajno plamê
oleju.
 24 czerwca o 0.01 trzy zastêpy JRG PSP
i po jednym OSP Szczecinki i wiêtajno gasi³y w Doliwach po¿ar budynku
mieszkalnego.
 24 czerwca o 3.41 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Danielach nad³amane drzewo zagra¿aj¹ce budynkowi mieszkalnemu.
 24 czerwca o 8.52 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Mazurach nad³amany konar
drzewa zagra¿aj¹cy budynkowi mieszkalnemu.
 25 czerwca o 12.56 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ na osiedlu Siejnik po¿ar szopy
drewnianej.
 26 czerwca o 16.17 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ na koloni Olecko gniazdo
os z altany
 26 czerwca o 20.12 dwa zastêpy JRG
PSP zabezpiecza³y imprezê Noc wiêtojañska nad jeziorem w Olecku.
 26 czerwca o 20.24 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Wieliczki usuwa³y w Markowskich nad³amany konar
drzewa zagra¿aj¹cy budynkowi mieszkalnemu.
 27 czerwca o 9.33 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z jezdni ulicy Go³dapskiej skutki
kolizji drogowej.
 29 czerwca o 12.45 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z posesji przy
placu Wie¿y Cinieñ.
 29 czerwca o 13.08 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ w G¹skach nad³amany
konar drzewa zagra¿aj¹cy budynkowi.
 29 czerwca o 13.30 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ w Kowalach
Oleckich rój pszczó³ z budynku mieszkalnego.
 29 czerwca o 14.58 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ w Kuczach
gniazdo os z budynku gospodarczego.
 29 czerwca o 17.12 dwa zastêpy JRG
PSP oraz jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³y w Jab³onowie skutki kolizji drogowej.
 29 czerwca o 20.08 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ w Kiljanach
gniazdo os z budynku gospodarczego.
 30 czerwca o 9.25 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ nad³amany konar drzewa znad
chodnika ulicy Park.
 30 czerwca o 13.35 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w Wronkach gniazdo os z poddasza budynku mieszkalnego.
 30 czerwca o 14.04 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Mo¿nych po¿ar samochodu
osobowego.
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru

SKUP METALI

(V34509)

KRONIKA
UWAGA
PO¯ARNICZA  zmiana terminów

(V42803)
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MARKET
BUDOWLANY

KRAM
Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PROMOCJA!

 Baumit  klej do p³ytek Basic, mrozoodporny, 25 kg  13,70 z³/opak.
 Stabil  tynk gipsowy lekki, 25 kg
 17,20 z³/opak.
 Baumit Jastrych 25 kg (zaprawa do wykonywania podk³adu na
tarasach i balkonach oraz wewn¹trz
budynków; zalecana gruboæ od
4,5-6cm)  7,80 z³/opak.
(V45001)

* 25.08.2009r., ul. 11 Listopada 9
* 26.08.2009r., pl. Wolnoci 25
* 27.08.2009r., pl. Wolnoci 7B
* 28.08.2009r., ul. Zielona 35
* 29.08.2009r., ul. Sk³adowa 6
* 30.08.2009r., ul. Zielona 37
* 31.08.2009r., ul. 11 Listopada 9
* 1.09.2009r., pl. Wolnoci 25

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

 Anna Biedryk
 Jan Góralczyk
 Jerzy Makal
 Igor Randzio
 Regina Rojek
 Wies³awa Zielant
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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Skrzy¿owanie pobli¿e dworca PKS i PKS z Kolejow¹.

Tel. 0-607-939-096

(V43722)

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V38805)

MEGA PROMOCJA
NA NARZÊDZIA FIRMY STANLEY
Szczegó³y w punktach sprzeda¿y
Armii Krajowej 3 i Al. Lipowe 1b
PROMOCYJNE CENY NA WYBRANY ASORTYMENT
GOR¥CO ZAPRASZAMY!!!
Tel. (87) 520 44 46
(V393026)

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

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.
24 sierpnia (poniedzia³ek)
- wydanie Tygodnika Oleckiego
14.00  Sesja Rady Powiatu
17.00  Polska  Estonia U17, mecz pi³ki no¿nej dziewcz¹t,
stadion MOSiR
25 sierpnia (wtorek)
10.00  Nowy zawód  nowa praca, konferencja, Dworek
Mazurski
28 sierpnia (pi¹tek)
13.00  XXXIII Sesja Rady Miejskiej, ratusz
17.00  Brüno, film  kino Mazur
19.00  Coco Chanel, film  kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
29 sierpnia (sobota)
17.00  Brüno, film  kino Mazur
19.00  AGE  koncert, rynek na placu Wolnoci
19.00  Coco Chanel, film  kino Mazur
30 sierpnia (niedziela)
10.00 - Turniej ¯egnajcie Wakacje 2009, tenis ziemny (korty
MOSIR)
11.00  turniej siatkówki pla¿owej, korty MOSiR
17.00  Brüno, film  kino Mazur
19.00  Coco Chanel, film  kino Mazur
31 sierpnia (poniedzia³ek)
- wydanie Tygodnika Oleckiego
16.00  Marsza³ek Województwa Jacek Protas zaprasza na
wernisa¿ wystawy Ewy Koz³owskiej Staroobrzêdowcy z
Wojnowa, Galeria Marsza³kowska, Olsztyn

ZPHU IMPULS

Teresa Popko

Aleje Lipowe 1B
19-400 Olecko

SZKO£A TU¯ TU¯
- szeroki wybór  niskie ceny
- profesjonalna obs³uga
Przyjd, zobacz.

AUTOMYJNIA

a
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91
O N............................ 3,75 z³
Pb95 ........................ 4,45 z³
PB98 ........................ 4,65 z³
LPG .......................... 1,81 z³
Olej opa³owy........... 2,35 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V41204)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V41504)

(V43003)

STAÑ SIÊ WIDOCZNY - NAJTANIEJ
Telebim  reklama

"
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Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na XXIX Sesjê Rady Powiatu w Olecku w dniu
27 sierpnia 2009 roku (czwartek) o godz. 14 00 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul.
Kolejowej 32.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³ Rady Powiatu i o
dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Powiatu z dzia³alnoci
w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
7. Informacja z wykonanych zadañ z zakresu geodezji, kartografii i katastru.
8. Informacja o realizacji bud¿etu Powiatu za I pó³rocze 2009r.
9. Podsumowanie I pó³rocza 2009r. w zakresie zbycia mienia
Powiatu.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I pó³rocze 2009r.
11. Funkcjonowanie ochrony zdrowia w Powiecie w tym wykonanie kontraktów za I pó³rocze 2009r. Dzia³alnoæ Spó³ki
Olmedica oraz SP ZZOD Kolonia Olecko.
12. Informacja na temat pozyskanych rodków zewnêtrznych
w powiecie w I pó³roczu 2009 roku.
13. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) nadania Statutu Domowi im. Janusza Korczaka w Olecku,
b) ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawid³owoci wykorzystania dotacji szko³om i placówkom niepublicznym, dla których organem dotuj¹cym jest Powiat Olecki,
c) utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i M³odzie¿y w szko³ach, dla których Organem Prowadz¹cym jest Powiat Olecki w formie przyznania
Nagród Starosty Oleckiego Per³a Powiatu Oleckiego,
d) uchwalenia powiatowego programu zdrowotnego Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2015,
e) zmiany uchwa³y okrelaj¹cej zadania, na które przeznacza
siê rodki Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych,
f) udzielenia pomocy finansowej Gminie Olecko,
g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowale Oleckie,
h) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wieliczki,
i) zmian bud¿etu powiatu na rok 2009.
14. Wnioski i owiadczenia radnych.
15. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania, interpelacje i wnioski
radnych.
16. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski Komisji Sta³ych Rady.
17. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
18. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz

Stary Ratusz

Na pocz¹tku wrzenia Wydzia³ Spraw Obywatelskich i Urz¹d
Stanu Cywilnego przeprowadz¹ siê do starego ratusza w parku miejskim. Do koñca sierpnia ma zakoñczyæ siê przebudowa
i remont tego wiekowego budynku.
(m)

Ulica Batorego

Rozpocz¹³ siê remont podwórka przed blokami mieszkalnymi przy ulicy Batorego.
(p)

Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udzia³u w XXXII Sesji Rady Miejskiej w
Olecku, która odbêdzie siê w dniu 28 sierpnia 2009 r. (pi¹tek)
o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego.
Porz¹dek sesji;
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³ów z poprzednich sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej o dzia³aniach
podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski radnych i Komisji Rady.
7. Uwagi i wnioski So³tysów oraz Przewodnicz¹cych Rad Osiedli
dotycz¹ce projektów uchwa³.
8. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) wyra¿enia zgody na realizacjê projektu pod nazw¹ Skorzystaj z szansy w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 2007 - 2013;
b) wyra¿enia zgody na realizacjê projektu pod nazw¹ I Ty
mo¿esz zostaæ mistrzem w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 2007 - 2013;
c) wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
d) rozpatrzenia skargi Pana Eugeniusza Konopki na dzia³alnoæ Kierownika Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Olecku;
e) rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Kruniewicza na dzia³alnoæ Kierownika Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Olecku;
f) zaliczenia do kategorii dróg gminnych;
g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu;
h) zmiany bud¿etu gminy na 2009 rok;
i) zaci¹gniêcia w 2009 roku kredytu d³ugoterminowego;
j) emisji obligacji komunalnych.
9. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy .
10. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Walka o unijne fundusze

Dokoñczenie ze s. 1.
Gmina z³o¿y³a ju¿ dwa wnioski, trzeci z wniosek ,który sk³ada
jest ostatnim. Regulamin przewiduje bowiem, ¿e w tym projekcie mo¿na przedstawiæ tylko trzy propozycje.
Gmina przygotowuje siê równie¿ do z³o¿enia wniosku na
przebudowê budynku Kopernika 6, w którym obecnie znajduj¹ siê warsztaty Terapii Zajêciowej. Przebudowa przewiduje
umiejscowienie tam jeszcze Biblioteki Miejskiej. Dokumenty z
wnioskiem musz¹ byæ z³o¿one do 10 wrzenia do Programu
Rewitalizacji Miast. Wartoæ tej inwestycji to oko³o 4 milionów z³otych. Zakres robót przewiduje praktycznie ca³kowit¹
przebudowê budynku. Stare pozostan¹ tylko mury i stropy.
Jednoczenie zostan¹ zbudowane parkingi i nowe ogrodzenie.
Gmina przygotowuje równie¿ wniosek na dofinansowane
budowy tzw. obwodnicy Siejnika. Bêdzie on z³o¿ony do programu schetynówek.
Do Programu Litwa-Polska pomimo tego, ¿e nabór nie
zosta³ jeszcze og³oszony przygotowywany jest wniosek na
budowê pola namiotowego wraz z infrastruktur¹ oraz cie¿ki
rowerowej od ulicy Czerwonego Krzy¿a po nasypie kolejki
w¹skotorowej do Wiewiórczej cie¿ki. Pole bêdzie umiejscowione pomiêdzy pla¿¹ miejsk¹, a stadionem MOSiR. (m)

#
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We rodê 15 lipca Zarz¹d Stowarzyszenia w obecnoci cz³onków Komisji Rewizyjnej powo³a³ Kapitu³ê Konkursu oraz okreli³
termin zg³oszeñ kandydatów do honorowego tytu³u Pasjonat Przypisanych Pó³nocy
2009.
Przypominamy, ¿e zg³oszenia mo¿na dostarczaæ na adres:
- e-mailem biuro@przypisani.mazury.pl,
- tradycyjn¹ poczt¹ Stowarzyszenie Kulturalne Przypisani
Pó³nocy 19-400 Olecko, ul. Go³dapska 27,
- lub osobicie wrêczyæ pisemne zg³oszenie do jednego z
cz³onków Zarz¹du Stowarzyszenia.
Zg³oszenie powinno zawieraæ:
- imiê i nazwisko kandydata,
- jego adres i telefon lub e-mail,
- uzasadnienie jego kandydatury.
Zg³oszenia przyjmowane do 20 wrzenia 2009r.
Regulamin konkursu
I. Kandydatami do nagrody mog¹ byæ osoby dzia³aj¹ce na
terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmuj¹ce siê szeroko pojêt¹ animacj¹ rodowiska spo³ecznego w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki, dzia³añ spo³ecznych.
(V45101)

II. Osoby wchodz¹ce w sk³ad Kapitu³y nie mog¹ kandydowaæ
do nagrody.
III. Liczba zg³aszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zg³aszania maj¹ tylko cz³onkowie Stowarzyszenia
Kulturalnego Przypisani Pó³nocy, osoby nagrodzone honorowym tytu³em Pasjonat Przypisanych Pó³nocy oraz cz³onkowie Kapitu³y przyznaj¹cej nagrodê.
V. Kapitu³ê powo³uje Zarz¹d Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie ¿yj¹cym.
VII. G³osowanie odbywa siê wed³ug przyjêtych przez Kapitu³ê zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.
Kapitu³a Konkursu

NABÓR 2009/2010

Zespó³ Szkó³ Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowegow
Olecku og³asza nabór na rok szkolny 2009/2010
do nastêpuj¹cych typów szkó³:
Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO
 DO KLASY O
 DO KLASY I
Spo³eczne Gimnazjum STO - DO KLASY I
Klasy poszczególnych oddzia³ów mog¹ liczyæ maksymalnie
do 16 uczniów, o przyjêciu decyduje kolejnoæ zg³oszeñ.
Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce STO - DO KLASY I
Przyjêcie kandydatów do kl. I Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego STO w Olecku nastêpuje na podstawie wyników
z egzaminów gimnazjalnych i wyników na wiadectwie ukoñczenia gimnazjum.
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szko³y
ul. M³ynowa 8, 19-400 Olecko, tel. 0 87 520 24 18.

(L10804)

Konkurs Pasjonat Przypisanych
Pó³nocy 2009  og³oszony!

$
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III Ogólnopolska Akcja Sprz¹tania
jez. Oleckie Wielkie
12 wrzenia br. po raz trzeci Klub
P³etwonurków Amfiprion organizuje
Ogólnopolsk¹ Akcjê Sprz¹tania Jez. Oleckie
Wielkie.
Do tej pory w akcji uczestniczyli cz³onkowie klubu oraz osoby z pó³nocno
wschodniego regionu polski. W ubieg³ym roku prawie czterdzieci osób pracowa³o przy uprz¹taniu lokalnego jeziora, z czego ponad po³owa wy³awia³a mieci
z dna zbiornika. Uczestnicy akcji w ci¹gu dnia zbierali niemal tonê odpadów.
Praca najczêciej skupiona by³a wokó³

linii brzegowej jeziora przy siedzibie Ligi
Obrony Kraju (ul.Sembrzyckiego) oraz
pla¿y miejskiej przy tzw. Skoczni.Jaki
plon pracy bêdzie w tym roku oka¿e siê
po akcji.
12 wrzenia o godz.l0.00 w siedzibie
LOK (ul. Sembrzyckiego 18) odbêdzie siê
spotkanie organizacyjne.
Organizatorzy zapraszaj¹ wszystkie
osoby chêtne do udzia³u w III Ogólnopolskiej Akcji Sprz¹tania Jez. Oleckie
Wielkie.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Mieszkajmy piêkniej
27 sierpnia br. o
godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego w Olecku
spotkaj¹ siê uczestnicy jubileuszowej edycji konkursu Mieszkajmy Piêkniej.
Po raz dziesi¹ty burmistrz wrêczy nagrody
i wyró¿nienia w³acicielom najpiêkniejszych
posesji. W tym roku
pula nagród wynosi
9000 z³.
Zgodnie z regulaminem do konkursu mo¿na by³o zg³aszaæ:
· ogrody przydomowe oraz zieleñ przy
jednorodzinnych budynkach mieszkalnych
(z wy³¹czeniem ogrodów powsta³ych w
wyniku projektu Piêkne Ogrody Ziemi Oleckiej).
· tereny zielone przy wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych,
· tereny zielone wokó³ obiektów u¿ytecznoci publicznej
· balkony i tarasy.
Komisja konkursowa dokona³a oglêdzin dwudziestu czterech zg³oszonych
obiektów. Oceniano m.in. ró¿norodnoæ
i kompozycjê kwiatów i zieleni, wkom-

Ulica Rzenicka

Trwa remont ulicy Rzenickiej. £¹czy
ona ulicê Kociuszki z Kasprowicza.
Ukoñczono ju¿ k³adzenie nowych krawê¿ników. Przewidziane jest po³o¿enie
nowych chodników i nowej nawierzchni asfaltowej. Remont potrwa do koñca
sierpnia. (m)

Samochód ganiczy
dla stra¿aków

22 sierpnia br. o godz. 16.00 w siedzibie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
G¹skach odby³o siê uroczyste przekazanie jednostce samochodu ganiczego.
Komenda Powiatowa PSP w Olecku przekaza³a nieodp³atnie Jelcza na potrzeby
OSP. Warto dodaæ, ¿e dwunastoletni samochód ganiczy wyposa¿ony jest w
zbiornik na wodê o pojemnoci 5 tys.
litrów, zbiornik na pianê ganicz¹ oraz
napêd 4x4.
Poprzedni samochód OSP G¹ski  Star
z 1977r. , zosta³ sprzedany do OSP Banie Mazurskie a uzyskane rodki przeznaczono na remont gara¿u w stra¿nicy.
W uroczystoci weziêli udzia³ m.in.
przedstawiciele Komendy Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku
oraz delegacje z gminnych jednostek
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych .
Samochód powiêci³ proboszcz parafii w G¹skach.

Renowacja w parku
przy dworcu PKS/PKP

ponowanie terenu zielonego w otaczaj¹c¹ zabudowê, ró¿norodnoæ oraz kompozycjê kwiatów i zieleni, pomys³owoæ
w urz¹dzeniu ogrodu, kondycjê zieleni
oraz wra¿enie ogólne.
W przysz³y czwartek poznamy zwyciêzców 10. edycji konkursu Mieszkajmy Piêkniej.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Remont budynku
komunalnego

Trwaj¹ prace modernizacyjne budynku
mieszkalnego po³o¿onego przy Placu
Wolnoci 4B . Wykonawca - firma DarBud Dariusz Zalewski do koñca sierpnia br. ma wykonaæ instalacjê centralnego ogrzewania, schody, dach oraz elewacjê. W wyniku prac zwi¹zanych z podniesieniem dachu powsta³a powierzchnia ok. 50 m2, któr¹ bêdzie mo¿na zaadaptowaæ na mieszkanie Koszt prac
wynosi 231 500 z³.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

1,17 ha terenów zielonych po³o¿onych
przy ul. Wojska Polskiego staje siê kolejn¹ wizytówk¹ miasta. Prace rozpoczête w ubieg³ym roku dobiegaj¹ koñca. Nowe
nasadzenia, renowacja trawników oraz
ma³a architektura upiêkszy³y to miejsce.
Zwieñczeniem prac bêdzie wymiana
chodników w tej czêci, gdzie nie ma jeszcze kostki brukowej oraz ustawienie
nowych ³awek.
Koszt prac w tym roku wynosi ok.
90 000 z³.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl
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Wkrótce ci¹g dalszy kontynuacji projektu
pt. Drugi jêzyk to pierwszorzêdna sprawa!
Okres wakacji dobiega koñca. Jeszcze chwilka i pierwszy
dzwonek oznajmi wszystkim uczniom i nauczycielom o Nowym Roku Szkolnym 2009/2010 oraz o kolejnym etapie realizacji projektu Drugi jêzyk to pierwszorzêdna sprawa!. Przypominam, ¿e projekt wspó³finansowany jest przez Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w
ramach Dzia³ania 9.2 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Projekt realizuj¹: Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych
(ZSLiZ)  116 uczniów, Zespó³ Szkó³ Technicznych (ZST) 
140 uczniów oraz Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
G³uchych im. w. Filipa Smaldone w Olecku (OSW)  24 uczniów.
rodki finansowe pozyskane w ramach projektu przeznaczone s¹ na zajêcia pozalekcyjne z jêzyka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego.

W zwi¹zku z kontynuacj¹ zajêæ od po³owy wrzenia br.
zapraszam wszystkich uczestników projektu do udzia³u w zajêciach. Liczê na Wasz¹ obecnoæ!
Ponadto informujê, ¿e na pocz¹tku wrzenia zostanie og³oszona na stronie internetowej powiatu www.powiat.olecko.pl
dodatkowa informacja dotycz¹ca rekrutacji do projektu skierowana w stronê uczniów zainteresowanych uczestnictwem w
projekcie, którzy chcieliby podwy¿szyæ swoje kwalifikacje z
wybranego jêzyka obcego.
Rozpoczynaj¹c kolejny etap realizacji projektu ¿yczê wszystkim
uczniom du¿o zapa³u do nauki, a nauczycielom cierpliwoci, a
tak¿e satysfakcji z wykonywanej pracy.
D. Chalecka, Kierownik Projektu
www.powiat.olecko.pl

Projekt Drugi jêzyk to pierwszorzêdna sprawa! wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Konferencja podsumowuj¹ca projekt
Nowy zawód  nowa praca
W dniu 25 sierpnia 2009 o godz. 10:00 w Orodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Dworek Mazurski k/Olecka odbêdzie siê konferencja podsumowuj¹ca projekt Nowy zawód nowa praca wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet
VIII Regionalne kadry gospodarki Dzia³anie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w regionie Poddzia³anie 8.1.2 Wsparcie
procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
Celem projektu by³o zwiêkszenie w powiecie oleckim liczby rolników i domowników rolników posiadaj¹cych umiejêtnoci i kwalifikacje dostosowane do potrzeb rynku pracy.
Na konferencjê zaproszeni bêd¹: uczestnicy projektu, w³adze lokalne, organizacje pozarz¹dowe.
Program konferencji obejmuje:
10:00 - Rejestracja uczestników.
10:30 - Powitanie goci i otwarcie konferencji - Pan Wac³aw
Olszewski Przewodnicz¹cy Rady Fundacji.

11:00 - Prezentacja osi¹gniêæ Fundacji - Pan Andrzej Wojczulewicz Prezes Zarz¹du Fundacji.
11:30 - Prezentacja zrealizowanego projektu - Pan Pawe³ Modrakowski koordynator projektu.
12:00 - Fundusze Unii Europejskiej dla Przedsiêbiorców  dr
in¿. Zbigniew Brodziñski - Katedra Agrobiznesu i Ekonomii rodowiska z Olsztyna.
12:30 - Dyskusja.
12:50 - Zamkniêcie konferencji.
13:00 - Lunch.
Konferencja stanowiæ bêdzie zwieñczenie wspólnego dzie³a Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej i uczestników
projektu.
Andrzej Wojczulewicz
Prezes Zarz¹du Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej

Projekt Nowy zawód - nowa praca wspó³finansowany przez
Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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Z dziejów powojennego Olecka
Poradnia Spo³eczno-Prawna
w Olecku

Eleonora Stankiewicz z Edwardem Binkiewiczem,
odwiedzaj¹cym Olecko sêdzi¹ S¹du Najwy¿szego
w Warszawie, po³owa lat 60-tych.

Liga Kobiet utworzona w Olecku w listopadzie w 1945 r.,
dziêki inicjatywie mec. Eleonory Stankiewiczowej, zyskuje w
1959 r. Poradniê Spo³eczno-Prawn¹. E. Stankiewiczowa po
okresie pracy w s¹downictwie przechodzi do adwokatury, rozpoczyna wieloletni¹ praktykê w Zespo³ach Adwokackich w
Olecku, Go³dapi, Suwa³kach i E³ku, staj¹c siê specjalistk¹ w
zakresie prawa rodzinnego i cywilnego. Porady prawne w oleckiej
Poradni by³y wiadczone bezp³atnie. Mia³a ona swój lokal w
siedzibie Ligi Kobiet, mieszcz¹cej siê w przyziemnym pomieszczeniu w Komitecie Powiatowym PZPR, w do dzisiaj istniej¹cym poniemieckim domu na rogu ówczesnych ulic Armii Czerwonej i Kwiatowej (obecnie Armii Krajowej i J. K. Sembrzyckiego, siedziba rodowiskowego Domu Samopomocy). Gospodyni¹ lokalu, która zarz¹dza³a dzia³alnoci¹ Ligi Kobiet,
by³a ogromnie uczynna p. Zofia Brykowa. W wyniku 8-letniej dzia³alnoci olecka Poradnia cieszy³a siê s³aw¹ placówki
aktywnej i prowadzonej profesjonalnie. Przewodnicz¹ca Zarz¹du Wojewódzkiego LK, sêdzia J. Matoszko, zwo³uj¹c krajow¹ naradê Zarz¹du G³ównego w Bia³ymstoku, zaprosi³a z
referatem mec. E. Stankiewiczow¹, jako reprezentantkê Olecka. Niniejszy tekst zosta³ przedstawiony w Bia³ymstoku 14
czerwca 1967 r.
Eleonora Stankiewicz

Proszê Kole¿anek, reprezentujê Poradniê Spo³eczno-Prawn¹ w Olecku, w niewielkim miecie powiatowym. Problemy, które
s¹ rozwa¿ane w Poradni, to sprawy i bol¹czki ¿ycia codziennego.
Jak s¹dzê, porady w wiêkszoci miast
dotycz¹ spraw alimentacyjnych, a w szczególnoci alimentacji z ma³¿eñstwa, rodziców
przeciwko dzieciom, sprawy ma³¿eñskie
i rodzinne w jak najszerszym znaczeniu, k³opoty
¿ony z mê¿em alkoholikiem, trwoni¹cym
skromne pobory, a st¹d sprawy o wyp³acenie wynagrodzenia do r¹k ¿ony, o zniesienie wspólnoci ustawowej, ograniczenie
w³adzy rodzicielskiej i in. Na naszym terenie ponadto wyst¹pi³y sprawy rentowe, roszczenia ludzi starych czy chorych o zaopatrzenie emerytalne.
Nie bêdê przytacza³a cyfr udzielanych
porad, czy iloci napisanych pozwów, bowiem dane liczbowe tylko w czêci obrazuj¹ dzia³alnoæ Poradni w Olecku. Chcê podkreliæ, ¿e staramy siê pracê w Poradni, w
miarê naszych mo¿liwoci urozmaicaæ, aby
sta³a siê bardziej ciekawa oraz korzystaæ z
dowiadczeñ poradni z innych miast.
I tak  w miesi¹cu kwietniu zosta³y zapocz¹tkowane porady przed zawarciem zwi¹zku
ma³¿eñskiego, z zakresu wiadomego macierzyñstwa i podstawowych wiadomoci z Kodeksu Rodzinnego o prawach i obowi¹zkach
ma³¿onków. Porad z zakresu wiadomego maSprawozdanie z dzia³alnoci Poradni w Olecku, kopia dokumentu.
cierzyñstwa udziela lekarz-ginekolog, a z zakresu Kodeksu Rodzinnego  prawnicy, ak- Wszystkie niepublikowane materia³y archiwalne pochodz¹ ze zbiorów rodzinnych.
tywni cz³onkowie Poradni.
C.d. na s. 9. Do druku poda³ Jerzy Stankiewicz.
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Poradnia Spo³eczno-Prawna
w Olecku Dokoñczenie ze s. 6.
Poradnia obok udzielania porad i opracowywania pozwów,
zajmuje siê akcj¹ prowadzenia pogadanek na aktualne tematy. W ubieg³ym roku odbywa³y siê pogadanki przewa¿nie z
zakresu prawa rodzinnego i dziedziczenia gospodarstw rolnych. W bie¿¹cym roku  z zakresu ustawy alkoholowej, budz¹cej du¿e zainteresowanie. Pogadanki nie s¹ prowadzone w
formie odczytów, ale raczej jako spotkania, na których porusza siê zagadnienia prawne, wiadomego macierzyñstwa i zdrowia
kobiety.
Na podstawie naszej blisko 8-letniej pracy w Poradni mo¿na wnioskowaæ, ¿e:
1. Akcja prowadzenia pogadanek, dotycz¹cych ró¿nych zagadnieñ prawno-spo³ecznych, jest jak najbardziej po¿yteczna i spe³nia donios³¹ rolê. Dlatego te¿ nale¿a³oby tê akcjê
rozszerzyæ poprzez wprowadzenie sta³ych spotkañ w Poradni, powiêconych pogadankom z poszczególnych dziedzin prawa, wiadomego macierzyñstwa, higieny i innych
aktualnych problemów.

2. W akcji pogadanek o charakterze prawnym zorganizowaæ
spotkania z przedstawicielami ZUS-u, by niektóre zagadnienia rozpatrzyæ na gor¹co i z miejsca, aby przedstawiciele ZUS-u bezporednio zetknêli siê z zainteresowanymi i
wziêli udzia³ w naradach w Poradni odnonie zagadnieñ emerytalnych na danym terenie. Wydaje siê, ¿e nale¿y prze³amaæ tê ogóln¹ tendencjê  nastawienie, ¿e ZUS jest przeciwnikiem ka¿dego rencisty, a nie przyjacielem i doradc¹ starych
ludzi. Ponadto, jeli chodzi o Poradniê w Olecku to wprowadzamy nowe dzia³anie  w oparciu o art. 61 Kodeksu Postêpowania Cywilnego wytaczanie powództw w imieniu Ligi
Kobiet na rzecz poszczególnych petentek, aby praca nasza
nie by³a anonimowa i aby autorytet Ligi Kobiet by³ wiêksz¹
pomoc¹ przy uwzglêdnianiu s³usznych roszczeñ.
3. Nale¿y rozszerzyæ dzia³alnoæ naszej Poradni poprzez wprowadzenie sta³ych porad w okrelone dni tygodnia, dotycz¹cych wychowania m³odzie¿y, a w szczególnoci dzieci trudnych, dzieci rodzin alkoholików i samotnych matek. Dotychczas
bowiem nasza Poradnia sporadycznie udziela³a porad dotycz¹cych kierowania m³odzie¿y do szkó³ zawodowych czy licealnych.
Olecko, 1967 r.
Eleonora Stankiewicz

Jest zawód  bêdzie praca!

Jest wród nich 14 operatorów koparki, 7 pañ wykszta³ci³o siê w kierunku sprzedawca-magazynier, 19 skoñczy³o kurs
kierowców CI+C+E oraz 19 kurs dokszta³caj¹cy na przewóz
rzeczy. 10 z nich ju¿ w trakcie kursu, który trwa³ od pocz¹tku
tego roku, ju¿ podjê³o pracê. Czêæ uczestników zg³osi³a w
ankietach chêæ dalszego doskonalenia zawodowego. Kilka osób
zdecydowa³o, ¿e nadal bêdzie pracowaæ w rolnictwie, ale pracê tê bêdzie traktowaæ jako pracê dorywcz¹.
Obecny by³ równie¿ szkol¹cy kierowców Jerzy Miliszewski. W swoim wyst¹pieniu podkreli³ on jak¹ wartoæ ma teraz
praca i  co za tym idzie  wykszta³cenie zawodowe. Powiedzia³, ¿e wszyscy przeszkoleni kierowcy s¹: naprawdê dobrzy
i gdybym za³o¿y³ firmê i kupi³ TIR-y, to wszystkich was bym
zatrudni³. Powiedzia³ równie¿, ¿e od 15 wrzenia kurs, który
przeszli kierowcy na przewóz rzeczy z 90 godzin zostaje przed³u¿ony
do 350 i jego cena wynosiæ teraz bêdzie 7000 z³otych. (Kogo
bêdzie na niego staæ? Tym bardziej, ¿e kursantami s¹ przewa¿nie osoby poszukuj¹ce pracy.) Jedyn¹ mo¿liwoci¹ dla rolników stan¹ siê wiêc fundusze i programy unijne.
Na uroczystoci wrêczenia certyfikatów byli równie¿ Wicestarosta Olecki Maria W. Dzienisiewicz, Wójt Gminy Wieliczki Jan Jakimowicz, Wójt Gminy wiêtajno Janina Trus.
Prowadz¹c¹ by³a szefowa oleckiego UP Celina Górska, za
sprawozdanie z realizacji projektu przedstawi³a Marta Zalewska.
Celina Górska podkreli³a, ¿e w najbli¿szym czasie w Olecku
bêdzie du¿e zapotrzebowanie na pracê ze wzglêdu na rozpoczynaj¹ce siê inwestycje: obwodnicê Olecka, budowa stadionów oraz hali widowiskowej. Szczególne zapotrzebowanie bêdzie na fachowców zwi¹zanych z pracami drogowymi.
Powiedzia³a o tendencji w hotelarstwie i restauracjach. W³aciciele d¹¿¹ do podwy¿szania standardów i szkol¹ pracowników, aby zrealizowaæ te zadania. Zapowiedzia³a równie¿, ¿e bêd¹ szkolenia zawodowe w tych kierunkach. Z tego
te¿ wzglêdu obieca³a, ¿e PUP bêdzie mia³ mnóstwo pracy
przy pozyskiwaniu rodków z Unii, a skutki tych poszukiwañ bêd¹ pozytywne.
Jan Jakimowicz, wójt Wieliczek, opowiedzia³ o inwestycjach na swoim terenie. S¹ to droga o d³ugoci 2 kilometrów

Dokoñczenie ze s. 1.

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku.
Markowskie  Krupin oraz ulica w Wieliczkach ³¹cz¹ca drogê
powiatow¹ z drog¹ do Kleszczewa. Gmina pragnie równie¿ uporz¹dkowaæ tereny nad jeziorem Olecko Ma³e. £¹czny koszt
tych inwestycji to 3,5 miliona z³otych i bêd¹ potrzebni do
wykonania tych zadañ fachowcy.
Janina Trus, wójtowa wiêtajna powiedzia³a, ¿e na jej terenie s¹ lub bêd¹ prowadzone inwestycje. W tym roku realizowana jest budowa boisk Orlik 2012 oraz modernizacja ulic w
samym wiêtajnie. W nastêpnym roku ruszy modernizacja drogi
wiêtajno przez Po³om do Sajz.
Wyst¹pi³a równie¿ wicestarosta Maria W. Dzienisiewicz.
Pogratulowa³a zarówno realizatorom, jak i szkolonym. Pierwszym wytrwa³oci oraz sukcesu, jakim jest realizowanie projektu. Drugim  zdobycia wykszta³cenia zawodowego. Zapewni³a, ¿e powiat w rankingu na pozyskiwanie funduszy Zwi¹zku Powiatów Polskich znajduje siê na 8. miejscu w województwie. W chwili obecnej do koñca lipca pozyska³ prawie 15
milionów z³otych na inwestycje, jak i na tzw. granty miêkkie,
czyli np. szkolenia zawodowe i rozbudowê bazy oraz podwy¿szanie poziomu wykszta³cenia m³odzie¿y.
Opracowa³ B. Marek Borawski
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Niegocinny Gospodarz
Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e w pierwsz¹ niedzielê po przystankowych imprezach w Olecku Klub Wêdkarski Ukleja, organizuje Spinningowe Otwarte Mistrzostwa Olecka. VII edycja tej imprezy odby³a siê w tym roku 9 sierpnia. Ju¿ od wczesnych godzin rannych, z czterech stron wiata zje¿d¿ali siê
wêdkarze ze swoimi ³odziami. Baz¹ zawodów i miejscem startu, podobnie jak w roku ubieg³ym, by³  dziêki gocinnoci
w³aciciela, Pana Jana Pêcaka  teren campingu Margrabowa
Spinningowe zawody na jeziorze Oleckie Wielkie zawsze
przyci¹gaj¹ liczne rzesze uczestników. W tym roku na starcie
stanê³o 34. wêdkarzy. £owi³y z nami dwie kobiety, niezawodne Krysia Majewska z Raczek i Wiesia Gorlewska z Augustowa. Nieco ni¿sza frekwencja ni¿ w roku ubieg³ym (by³o 47
osób) spowodowana by³a k³opotami zdrowotnymi naszego
wielkiego przyjaciela Miecia z Augustowa (pozdrawiam serdecznie i ¿yczê szybkiego powrotu do wêdki!!! Mieciu, czekamy!), a tak¿e organizowanymi w tym samym dniu zawodami przez
ko³o wêdkarskie z Olecka. Szkoda, ¿e imprezy
odbywaj¹ siê w tym samym terminie. Byæ mo¿e
s¹ wêdkarze, którzy chcieliby uczestniczyæ w
obu imprezach. Przecie¿ sezon jest d³ugi i mo¿na
wybraæ terminy nie koliduj¹ce ze sob¹. Informacja o Spinningowych Mistrzostwach Olecka widnia³a na naszej stronie od pó³ roku, poza
tym zawody odby³y siê ju¿ po raz VII i zawsze
na pocz¹tku sierpnia. Pokutuje brak komunikacji, a mo¿e dobrej woli. Ubolewam nad tym.
Przecie¿ w Olecku jest bardzo w¹skie grono
wêdkarzy uczestnicz¹cych w ró¿nych zawodach.
Grono to nie powinno byæ hermetyczne i odstraszaæ nowych ewentualnych uczestników.
Uwa¿am, ¿e ka¿da wêdkarska impreza powinna
s³u¿yæ jak najwiêkszej liczbie amatorów relaksu z wêdk¹. Ka¿de zawody, ka¿de spotkanie to
przede wszystkim konsolidacja istniej¹cych i
zawieranie nowych znajomoci. Przecie¿ wszystkim powinno
zale¿eæ na propagowaniu sportu wêdkarskiego. Przek³ada siê
to na podwy¿szenie wiadomoci wêdkarzy, wzrost umiejêtnoci, poznawanie nowych technik. Dodam, ¿e wszystkie imprezy klubu wêdkarskiego UKLEJA s¹ otwarte i ka¿dy wêdkarz, niezale¿nie od pogl¹dów i przynale¿noci, mo¿e braæ w
nich udzia³. Wszystkich przyjmujemy z otwartymi rêkoma! Zawsze!
Doæ jednak o otoczce. Pora wróciæ do zawodów.
Szósta rano oznacza³a start pierwszej tury. Z w¹skiego
przesmyku wród trzcin wyp³ynê³o kilkanacie ³ódek na podbój jeziora. Spor¹ sensacjê i odrobinkê zazdroci wzbudzi³ nowy
statek wodny Krzyka Gryniewicza. Jego Angela, zwana te¿
kaczuszk¹, wie¿o po remoncie kabinowa ³ód motorowa,
zgrabnie unosi³a pyszczek pod 40 konnym silnikiem. No, mo¿e
czasem zbyt zgrabnie, o czym dowiedzia³em siê od sp³awikowców kilka dni póniej. W tym miejscu bardzo przepraszam
wêdkarzy zaczajonych na p³ocie i leszcze, którzy czasem z
du¿¹ trudnoci¹ utrzymywali poziom na swoich ³ódkach, gdy
zbyt blisko przep³ywa³y ³odzie z napêdem spalinowym. Wiêcej to siê nie powtórzy. Zwrócê na to uwagê ju¿... za rok. Na
usprawiedliwienie dodam, ¿e dobrych miejscówek w naszym
jeziorze coraz mniej, przez co ka¿dy chc¹cy z³owiæ rybkê odwiedza te same ³owiska. No i jeszcze co. Okonie bardzo pozytywnie reagowa³y na zamêt spowodowany przez silniki.
Wiem, ¿e niekoniecznie tak samo reagowali wêdkarze. Raz jeszcze

przepraszam. Za popisy skuterów i motorówek nie biorê odpowiedzialnoci. Jezioro jest jednak dla wszystkich. Dla motorowodniaków równie¿. Uwa¿am, ¿e przy odrobinie wyrozumia³oci i dobrej woli 220ha lustra wody starczy dla wszystkich. A tak na marginesie, ciekawe czy nadejd¹ czasy, gdy na
wodzie równie¿ bêd¹ wytyczone drogi szybkiego i wolnego
ruchu, cie¿ki, kierunki jazdy i inne zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo wszystkim u¿ytkownikom jeziora przepisy. Mam nadzieje, ¿e tak. Oj rozgada³em siê.
A na zawodach... jak zwykle. Od rana ¿ar la³ siê z nieba.
£odzie rozp³ynê³y siê po ca³ym jeziorze. Jedni szukali ryb na
stokach przybrze¿nych, inni wród trzcin, jeszcze inni na górkach. Efekty by³y bardzo ró¿ne. By³a te¿ spora grupa wêdkarzy, którzy próbowali skusiæ okonie ¿eruj¹ce na drobnej stynce przy samej powierzchni wody. Taka metoda w pierwszej
turze okaza³a siê najskuteczniejsza. W³anie w ten sposób
osobicie uda³o mi siê z³owiæ 23 wymiarowe pasiaki. Po pierwszej

turze prowadzi³em, z niewielk¹ przewag¹, nad depcz¹cym mi
po piêtach znakomitym okoniowcem Mieciem Sowulewskim.
Za nami, a jak¿e, niezawodna i bardzo skuteczna Krysia Majewska (oj dowali³a nam ju¿ wiele razy na zawodach!). Bardzo
wiele zbli¿onych wyników zapowiada³o du¿e emocje w drugiej turze. Tak, zawody dwuturowe, to zapewnione emocje,
zaciêta rywalizacja i szanse dla wszystkich do koñca! Ale zanim wyp³ynêlimy na drug¹ turê, bardzo obfity posi³ek. Boczek bez cholesterolu, samo zdrowie, warzywa, no i z³ocisty
p³yn z piank¹, o który zadbali nasi sponsorzy, Krzy i Anonim. Starczy³o dla wszystkich. Dok³adki i dolewki by³y bez
ograniczeñ.
Ale woda wzywa. W samo po³udnie, jak niegdy Gary
Cooper, wyruszylimy na pojedynek z rybami. Pora to nieszczególna, ale có¿ poradziæ. I znowu sprawdzi³o siê stare
porzekad³o wêdkarskie: ranek-panek Tak, w drugiej turze
by³o o wiele trudniej o ryby. migaj¹ce spalinowe statki wodne skutecznie wyp³oszy³y baraszkuj¹c¹ od rana na rodku
jeziora drobnicê. W lad za nimi okonie równie¿ wycofa³y siê
w sobie tylko znane miejsca. Wzd³u¿ przybrze¿nych trzcin i
na p³yciutkich blatach bra³y tylko okonie palczaki, takie z jednym, góra dwoma paskami.
- Oj, pop³yn¹³em...  myla³em, maj¹c w wiaderku jednego
wymiarka na godzinê przed koñcem tury. Op³yn¹³em wszystkie znane mi miejsca. Nic. Ostatnia nadzieja. Piaszczyste dno,
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prawie 4 metry g³êbokoci. Bez zielska. Ma³a g³ówka 1,5 grama, jednocalowa gumka. Po³o¿y³em na dno przynêtê i ju¿...
nie podnios³em jej samej, tylko z 18 cm okoniem! W 15 minut
z³owi³em w tym miejscu 7 wymiarowych okoni!  Ufff, teraz
mogê wracaæ, obroni³em siê  powiedzia³em sam do siebie. Z
oddali widzia³em, ¿e czêæ wêdkarzy, mimo, ¿e jeszcze by³o
ponad 20minut ³owienia, pakowa³o swoje ³odzie. Ja równie¿
dop³yn¹³em do brzegu. Pierwsze komentarze potwierdza³y moje
spostrze¿enia, ¿e ryb jest ma³o. Jak zwykle jednak to waga,
znakomicie obs³ugiwana przez Józka, Tomka, Wojtka, Grzesia
i Jurka zweryfikowa³a wszystko. Uda³o mi siê. Zaj¹³em 6. miejsce w turze i z 7 punktami zwyciê¿y³em. Tak, warto walczyæ
do koñca. A oto wyniki:
1. Arnold Hoci³³o
Olecko
7 pkt
2. Andrzej Gorlewski
Augustów
13 pkt
3. Józef Makowski
Olecko
14 pkt
4. Kazimierz Heæman
Augustów
14 pkt
5. Grzegorz Makowski
Olecko
15 pkt
6. Marian Wojsiat
Olecko
17 pkt
7. Mieczys³aw Sowulewski
Olecko
19 pkt
8. Krzysztof Krajewski
Olecko
19 pkt
9. Mieczys³aw Kaczanowski
Raczki
22 pkt
10. Robert Anuszkiewicz
Olecko
23,5 pkt
W zawodach uczestniczyli równie¿: Krystyna Majewska,
Wies³awa Gorlewska, Tomasz Gawroñski, Krzysztof Gryniewicz, Jerzy Prawdzik, Wojciech Kozakiewicz, Miros³aw

Bagiñski, Dariusz wie¿yñski, Edward Sznurkowski, Maciej Bartosiewicz, Mieczys³aw Gojlik, Renis³aw Galicki, Tomasz
Zaniewski, Jerzy Rynkowski, Jacek Laszkowski, Miros³aw
Iwaniuk, Karol Koz³owski, Szymon Truchan, Stanis³aw Guzewicz, Tadeusz Guzewicz, Stanis³aw Krycio i Robert Moroz.
£owc¹ najwiêkszego, jedynego szczupaka, podobnie jak
w roku ubieg³ym zosta³ Maciek Bartosiewicz, a najwiêkszego
okonia z³owi³ Robert Anuszkiewicz.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody honorowe, puchary, medale, dyplomy. Wród wszystkich uczestników wylosowalimy
wiele nagród i upominków. Losowalimy tak d³ugo, a¿ wszyscy zostali nagrodzeni. Niektórzy nawet dwa razy, tyle by³o
prezentów. Najcenniejsze, ksi¹¿ki naszego Przyjaciela, mi³onika Ziemi Mazurskiej, pisarza, podró¿nika, znakomitego wêdkarza Antoniego Remiesza, oczywicie z dedykacj¹, wylosowali Andrzej Gorlewski i Dariusz wie¿yñski.

Ulica Lena

Ulica Lena zaczyna siê lep¹ czêci¹ przy szpitalu i
prowadzi do koñca nowego cmentarza komunalnego. Wartoæ inwestycji to prawie 6 milionów z³otych. Ulica bêdzie
ca³kowicie przebudowana. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e zbudowana od nowa. Przebudowie bêd¹ poddane wodoci¹gi, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz owietlenie.
Je¿eli zd¹¿ymy przebudowaæ tê ulicê, to na 450-lecie Olecka
obsadzimy j¹ dêbami i lipami  podsumowa³ wypowied Burmistrz
Olecka Wac³aw Olszewski.
(m)

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V41604)

Oceniono formalnie i merytorycznie wnioski, które zosta³y
z³o¿one na dofinansowanie remontów i budowy dróg lokalnych do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i
Mazury 2007  2013. Gmina Olecko z³o¿y³a jeden wniosek na
przebudowê ulicy Lenej. Wniosek przeszed³ obydwie oceny
i jest na 20. miejscu listy rankingowej. Jest szansa, ¿e na
Komitecie Steruj¹cym zostanie zatwierdzony do realizacji. Decyzja
zostanie podjêta prawdopodobnie do koñca sierpnia.
Je¿eli wniosek przejdzie, to jeszcze w tym roku rozpocznie
siê przebudowa tej ulicy. Chcê, by do koñca przysz³ego roku
zosta³a przebudowana w ca³oci.

Tradycyjnie ju¿, po³ów z pierwszej tury zosta³ skonsumowany. Przepyszne okonie, piêknie oskrobane i z³ocicie wysma¿one przez panie Jasia Guzewicz i Ania Krycio oraz naszego Mariana dope³ni³y ca³oci uczty.
Nie mnie, jako organizatorowi, oceniaæ czy impreza by³a
udana. Mam nadziejê jednak, ¿e nikt z obecnych nie by³ zawiedziony. Nie by³em za bardzo gocinny wygrywaj¹c zawody. Wybaczcie, ale wsiadaj¹c do ³ódki jestem tylko zawodnikiem i z ca³ych si³, jak wszyscy, uganiam siê
za rybami.
Fajnie mieæ takich przyjació³. Dziêkujê Wam
za udzia³ z ca³ego serducha!
Wielkie podziêkowania wszystkim, którzy pomogli mi w zorganizowaniu imprezy.
Równie¿ bardzo gor¹co dziêkujê Panu Janowi Pêcakowi za udostêpnienie pla¿y i terenu campingu przy Zajedzie Margrabowa.
Tak na marginesie, to serdecznie tam zapraszam, nastrój znakomity, wystrój cudowny,
no i ¿arcie pierwsza klasa!
Zawody trwa³y d³ugo. Rozjechalimy siê
dopiero po 18. Zmêczenie dawa³o znaæ o sobie,
ale przecie¿ wêdkarze to twardzi ludzie.
Kolejne Mistrzostwa Spinningowe Olecka
ju¿ za rok. A okazja bêdzie wyj¹tkowa. 450
lecie naszego miasta. Trafia siê co takiego
raz na 500 lat. Zapraszam ju¿ dzi. Do pomocy równie¿. To musz¹ byæ, to bêd¹, wyj¹tkowe zawody. Takie raz na 500 lat.
Z wêdkarskim Pozdrowieniem
Arnold Hoci³³o
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(56)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Chiny, 23.08.2007 r. Pekin to ocean ma³ych,
ruchliwych i niesamowicie krzykliwych osób
Nic nie robienie, a w³aciwie robienie zakupów. Nie lubiê tej czynnoci, ale
chêæ posiadania w domu czego chiñskiego by³a wy¿sza od niechcenia.

ogromnych domów handlowych i supermarketów, wiêkszych sklepów i malutkich sklepików, bazarów i maleñkich ryneczków... Warto mieæ plan, by nie oszaleæ.

Klimatyzator w moim pokoju.
Pekin to ocean ma³ych, ruchliwych i
niesamowicie krzykliwych osób, które
urodzi³y siê chyba tylko po to, by zape³niæ rynek konsumencki sob¹ oraz towarami. Hobby polegaj¹ce na robieniu
zakupów w Pekinie mo¿na spokojnie uznaæ
za sport ekstremalny o podwy¿szonym
ryzyku... Warto jednak to ryzyko ponieæ,
gdy¿ same zakupy w Pekinie s¹ niemal
jak cudowny sen na jawie ...
Konsument wyruszaj¹cy na podbój
Chin musi zdaæ sobie sprawê, ¿e powierzchnia l¹dowa Chin liczy oko³o 9 mln 600
tys. km². To najwiêkszy kraj Azji. Terytorium Chin pod wzglêdem wielkoci
powierzchni znajduje siê na trzecim miejscu
na wiecie po Rosji i Kanadzie. Tak wiêc
trzeba siê zdecydowaæ, które miejsce bêdzie
najatrakcyjniejsze, chyba ¿e mamy kilkadziesi¹t lat wolnego czasu na zakupy.
Pekin to raj dla poszukiwaczy handlowych przygód i dla poszukiwaczy
handlowych rarytasów za bezcen. Trzeba mieæ jedynie mnóstwo czasu i ¿elazne nerwy, b¹d flegmatyczne podejcie
do rzeczywistoci. I z takim orê¿em rzuciæ siê w bój zakupów: odwiedziæ setki

Warto te¿ wiedzieæ, ¿e sklepy zwykle
otwierane s¹ oko³o 9.00, a zamykane miêdzy
19.00 a 21.00 (niedziela nie jest wiêtem
dla handlarzy). Oprócz tego trzeba umieæ
oddzieliæ ziarno od plew, a tych plew
wród chiñskiego towaru jest niestety
sporo. I chocia¿ niew¹tpliwie ceny s¹
atrakcyjne (nawet mimo ¿e bia³a skóra
W metrze.

klienta powoduje dwukrotny skok cen),
to jakoæ chiñska wci¹¿ nie jest synonimem solidnoci, trwa³oci i doskona³oci. Dlatego w Chinach warto kupowaæ
nie to, co tanie, ale to, co tradycyjnie
chiñskie: antyki, porcelanê, jedwab,
wyroby rzemielnicze (cudownie rzebione
i malowane meble), bi¿uteriê, dywany i
kilimy na cianê, wyroby z nefrytu, przepiêkne obrazy (malowane na zwojach
papieru i jedwabiu), a tak¿e instrumenty
muzyczne: bêbenki, flety bambusowe,
okaryny oraz bardziej kosztowne instrumenty strunowe. No i oczywicie herbatê.
Cztery g³ówne ulice handlowe to:
Wangfujing, Xidan, Xisi i Qianmen. Tradycyjne towary mo¿na kupiæ na bazarach. Liulichang, Friendship Store, Xiushujie (tzw. Silk Market), najbardziej znane
sklepy z porcelan¹ mieszcz¹ siê przy
Qianmen Dajie, natomiast wspó³czesny
rynek spo¿ywczo-warzywno-owocowy,
gdzie mo¿na równie¿ kupiæ wiele tanich
produktów u¿ytkowych, to Hongqiao
wzd³u¿ pó³nocno-wschodniego muru
wi¹tyni Nieba (ulice Tiantan Donglu i
Tiyuguan Lu) oraz godne polecenia targowisko w Erlian. Sklepy muzyczne znajduj¹ siê przy ulicach Nanxinhua i Andingmennei Dajie oraz jej przecznicy biegn¹cej do wi¹tyni Konfucjusza. Warto
odwiedziæ równie¿ sklepy przy Wanfujin 231 i Qianmen 102.
Mo¿na udaæ siê do najs³ynniejszego domu towarowego  Dom Towarowy Przyjani przy Changanjie.
C.d.n.

!
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Sklep... ale inny ni¿ wszyskie
Na pocz¹tek chcia³bym zadaæ pytanie, które najpierw trzeba skierowaæ do siebie. Niech ka¿dy i ka¿da z nas zamknie
oczy i zada to pytanie. Czy bylimy kiedy w sklepie, gdzie
oprócz towaru mo¿na dostaæ fragment wielkiego wiata?
Tak. To prawda! Kiedy by³y Pewexy z ich atmosfer¹ zachodu.

Czy mo¿e byæ takim miejscem sklep z alkoholem? Przecie¿
mamy wko³o siebie wiele sklepów, gdzie mo¿na nabyæ alkohol. Jednak ja radzê zajæ do sklepu Chateau Spirits przy
Alei Zwyciêstwa. To prawda, ¿e ró¿ne alkohole mo¿na nabyæ
dzi wszêdzie, ale przybywaj¹c w to miejsce, nie bêdzie nikt z
Pañstwa ¿a³owa³ swojego spaceru. Kupiæ co gdzie, gdzie
istnieje taka pasja, to wielka i niezapomniana przyjemnoæ.
Poza tym mamy do dyspozycji doskona³y towar, prezentowany z wielkim znawstwem i zaanga¿owaniem ludzi, którzy bardzo dobrze znaj¹ siê na tym, co robi¹. Jeli Pañstwo maj¹
problem z wyborem alkoholu na jakie przyjêcie czy spotkanie  to w tym miejscu nie zostaniecie sami. Dobry duch
sklepu, bo inaczej nie mo¿na powiedzieæ o cz³owieku, którym
jest Dariusz Stefanowski, da z siebie wszystko, by Pañstwa
gusty, potrzeby i smak by³y zaspokojone. Bo z zakupem dobrego alkoholu nie wi¹¿e siê tylko jego cena, ale i wielki indywidualizm.
W tym sklepie jest g³ówne nastawienie na wszelkie rodzaje whisky i win. Wybór takiego alkoholu nie jest prosty. Mamy
do czynienia z takimi indywidualnymi cechami jak u ludzi.
£¹czenie z nim cz³owieka, to wielka sztuka. Tak jak z dobrym
przyjacielem, trzeba siê uczyæ z nim obcowaæ i rozumieæ. Wtedy
siê stanowi parê nawet na ca³e lata.
W rodzinnym interesie, jakim jest ten sklep, liczy siê pe³ne zadowolenie klienta. Jak w starym stwierdzeniu: zadowolony klient wraca po wielokroæ. W tym miejscu bêdziemy wiedzieli czy pasuj¹ do nas i dobrze bêdziemy siê czuli wród

atmosfery s³onecznej Kalifornii, zbocz Toskanii czy wzgórz
Szkocji. Bo ka¿de wino czy whisky ma swoj¹ opowieæ,
która gwarantuje swoisty smak, aromat czy wra¿enia. Taki
wielki wiat zamkniêty w lampce szlachetnego p³ynu.
Dla chêtnych w³aciciele sklepu co jaki czas organizuj¹
specjalne szkolenia i degustacje. Bo picia szlachetnych trunków trzeba siê uczyæ. Trzeba nauczyæ siê je rozumieæ, bo 
jak mówi¹ pasjonaci  to one do nas mówi¹.
Jak ju¿ wspomina³em, wejcie do tego sklepu to wkroczenie w inny, bardzo szlachetny wiat. To wiat zapachów winogron, destylatów, zió³, aromatów, ludzkiej wiedzy jak z tego
zrobiæ co, czym zachwycaj¹ siê i doceniaj¹ to inni. To wielki
wiat setek lat dowiadczeñ i wielkiej pasji. Na pewno zakupem w tym sklepie, wiedz¹, jak¹ przeka¿¹ nam w³aciciele,
zaskoczymy tych, których zaprosimy do
siebie na jakie przyjêcia, uroczystoci,
czy zwyk³e spotkania z przyjació³mi.
Warto zapamiêtaæ tê nazwê: Chateau Spirits i adres przy Alei Zwyciêstwa
29/1U. Warto te¿ tu zajrzeæ przy pierwszej nadarzaj¹cej siê okazji. Naprawdê
mamy do czynienia ze sklepem, który jest
bardzo wyj¹tkowy. To jedno z dwóch
miejsc w naszym regionie z tak¹ atmosfer¹ i ludmi, którzy wiedz¹ co nam oferuj¹, a t¹ najwa¿niejsz¹ ofert¹ jest Wielki wiat zamkniêty w szklanym naczyniu.
Dariusz Stefanowski
tel. 502 051 509
Chateau Spirits
Aleja Zwyciêstwa 29/1U
Zapraszamy codziennie:
12 00 - 2300
Niedziela: 12 00 - 18 00

"

AUTO-MOTO

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K12508
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V44801
(V37706)

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

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V38905
* Biuro turystyczne Sambia, wycieczki na Litwê 4 x tygodniowo, 0-87-520-16-44, infolinia 0-783-738-138
V34309
www.cooltura.xwp.pl
0-604-058-648
V39705

Club CoolTura

* Hotel Mazury, Willa Eden, wesela, przyjêcia, stypy,
tel. 87-520-40-50, 600-431-203
V39605
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25-16
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78
V34609

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

(V39505)

(V37607)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

US£UGI

KREDYTY, ODSZKODOWANIA,
T£UMACZENIA

(V41404)

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V45301

tel. (087) 520-01-89; 0-601-943-967

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L12001

Przemys³aw Atkielski

(V41304)

D@RKOMP

V2533

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

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

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.
* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 0-502-954-863

V33410

L10305

* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V43712
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V37107
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V32910
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L11203
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K10712
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V33510
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/20, tel. (087) 520-22-47 V43501 V43502
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L10205
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

(V45201)

(V44901)

* Audi 80, B4, 1992, 2,0B + gaz, tel. 503-804-741
V37726
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K12618
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V44811
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-520-1288
V33720
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654
V37716
* Suzuki Grand Vitara, 1,6B, 2007, 13.000 km przebiegu, jeden w³aciciel, 66.000 z³otych, tel. 503-019-417
V41314
* VW T4, 2,5B, 1992, tel. 508-097-660
V41124

ul. Kolejowa 31

L11502

* Bloczek fundamentowy M6; 2,40 z³; tel. 0-608-335-960 K14003

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

Agencja Kredytowa KORZYCIK

* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (087) 520 17 89
V44201

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07.

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

PUB PIWNICA

V36308

* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30

Krupin 14A

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

L6906

V33710

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

SERWIS OGUMIENIA

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31

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

V44701

* MEBLE, DRZWI, OKNA. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564; 0-728-208-754.
V34209
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087) 52029-23
V36408
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V43802
* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej przedsiêbiorców i firm, te. 0-603-100-524, tel. 0-87520-46-76
V43602

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

(V34409)

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

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

(V36208)
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V41214

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V39005
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V43023

US£UGI

#
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(V41004)

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)

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K732)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V37608
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V34519
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L11103
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00, 0-87-520-18-18
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885

K12818
K13504
L10105

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V4104)

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
Filia Baka³arzewo, tel. (087) 569 10 21
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
0-508-097-660
CZYNNE CA£¥ DOBÊ

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

(V37007)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

(K13107)

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. 0-609-720913 po 18.00
L10903
* znaleziono klucze domowe, przed zak³adem pogrzebowym
na ul. S³owiañskiej. Prawdopodobnie zgubi³ je w³aciciel
czerwonego Forda. Do odebrania w zak³adzie pogrzebowym
Eden.
L10003
KUPIÊ
* silnik zaburtowy, minimum 59KW, tel. 0-602-235-182
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
PRACA

(L11702)

V41244
V41234

PRACA c.d.
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V41414
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L11402
SPRZEDAM
* Bloczek fundamentowy M6; 2,40 z³; tel. 0-608-335-960 K14003
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V43013
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 0-692-141-426
V45211
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V34529
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 0-502-088-402
K12110
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
K14701
* Dzia³ki budowlane, mieszkalne i us³ugowe, uzbrojone, Olecko,
tel. 0-601-210-819
K13803
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-510-189301
V14601
* gara¿ blaszak, aleje Lipowe, bezporedni wyjazd na ulicê,
tel. 0-506-675-603
L6806
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.
(V43702)
* Lenarty, mieszkanie 60,8 m. kw., dwa gara¿e, dzia³ka, 95
tysiêcy z³otych, tel. 0-500-308-689
K13207
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L10704
* mieszkania: wiêtajno, Olecko: Kolejowa, Armii Krajowej,
Zyndrama, tel. 0-510-189-301
K14801
* mieszkanie 60,2 m2, Kopernika, II piêtro, tel. 668-686-907
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 0-509-088-949
V41114
* okap kuchenny, nowy, 160 z³otych, tel. 0-505-979-351 K14502
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V41224
* pralkê Ardo, nowa, 700 z³otych, tel. 0-505-979-351 K14402
* rower górski w dobrym stanie, tel. 0-506-675-603
L11801
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V41014
* sprzedam mieszkania jedno- i dwupokojowe.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V12908)

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K832
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V45121
WYNAJEM
* dzia³ka 200 m.kw., obok domu towarowego, ul. Partyzantów, tel. 0-602-354-963
K13703
* kawalerka do wynajêcia, tel. 0-87-523-41-23 po 16.00 L11303
* lokal 60 m.kw., 120 m.kw., I piêtro, centrum, tel. 0-885-441703
L11901
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 0-604-557-693
V41614
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V34539
* poszukujê gara¿u do wynajêcia w centrum, tel. 0-793-742968
V45111
* poszukujê lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-505036-183
L11602
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. Waldemar Rukæ
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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

(V42903)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
czynny
codziennie
wrzenia
00
w godz. 800-1600
godz. 16
tel. 520-23-36

7

(K13605)

(V43902)

MEDYCYNA ALTERNATYWNA
Zio³a

... mo¿na zamroziæ. Jest to jedna z form ich
przechowywania. Porcje zió³, pokrojonych lub w
ca³oci, zwijamy w foliê aluminiow¹ i wk³adamy
do zamra¿arki. Mo¿na te¿ drobno poszatkowanymi listkami nape³niæ foremki do lodu, zalaæ je wod¹ i wstawiæ do zamra¿alnika. Zio³a w postaci zamro¿onej nie nale¿y
przechowywaæ d³u¿ej ni¿ pó³ roku.

Na reumatyzm, przeziêbienie i nagniotki

Przy przeziêbieniach oraz chorobach reumatycznych
praktykowano moczenie nóg w ciep³ym wywarze ze s³omy
owsianej.
Solidn¹ garæ s³omy owsianej nale¿y zalaæ dwoma litrami wody. Gotowaæ na ma³ym ogniu przez oko³o 10 minut.
Wywar odcedziæ i wlaæ do miski. Dolaæ wody ciep³ej. Je¿eli
wywaru jest za ma³o mo¿na przygotowaæ go zawsze wiêcej
zachowuj¹c proporcje. Taka kuracja by³a te¿ pomocna przy
innych bólach nóg, nagniotkach. Na Wo³yniu myto w³osy

w odwarze owsianym w celu lepszego ich wzrostu.

Antyrakowe menu

Nowotwór jelita grubego, ¿o³¹dka i odbytnicy: kapusta,
broku³y, kalafior, brukselka, kalarepa i chrzan. Wszystkie te
warzywa zawieraj¹ indole.
Dynia, marchew, melony, morele  zawieraj¹ karoten.
Otrêby s¹ ogólnie przeciwrakotwórcze.
Makrela, ³oso i tuñczyk zawieraj¹ cenne kwasy omega-3.
Ryzyko zachorowania na nowotwór zwiêksza natomiast
spo¿ywanie nadmiaru t³uszczów, wêdzonego miêsa i ryb,
w¹troby, w której odk³adaj¹ siê ró¿ne zanieczyszczenia, kawy
 sprzyjaj¹cej rozwojowi nowotworu pêcherza moczowego i
trzustki, a tak¿e alkoholu, szczególnie niebezpiecznego dla
osób jednoczenie pal¹cych papierosy.

Pomidory w apteczce i na toaletce

Na tr¹dzik m³odzieñczy: dojrza³y pomidor obraæ, usun¹æ
pestki, zmia¿d¿ony mi¹¿sz po³¹czyæ z posiekanymi liæmi szczawiu. Na³o¿yæ na umyt¹ twarz.

%
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Kalendarz imion

Owoce marynowane
cukrem

Aby siê lepiej przechowywa³y, dobrze jest przesypywaæ je cukrem; mniej
trac¹ zapachu. W ogólnoci owoce lepsze od jarzyn, przez co te¿ wiêcej ich
gospodynie zu¿ywaj¹. Owoce raz tylko
potrzebuj¹ zagotowaæ siê w butelkach.
Porzeczki obraæ trzeba i nape³niæ niemi
butelki, pó³ funta cukru do pó³kwartowej sypi¹c. (pisownia oryginalna)

Sadzenie drzew
i krzewów owocowych

Drzewa i krzewy owocowe mo¿na
sadziæ jesieni¹ lub wiosn¹. Korzystniejsz¹
por¹ do sadzenia jest jednak jesieñ ze
wzglêdu na bardziej sprzyjaj¹ce warunki meteorologiczne. Zwykle przed mrozami roliny s¹ ju¿ ukorzenione, mniej
nara¿one na wyschniêcie i wczeniej
zaczynaj¹ wegetacjê w miesi¹cach wiosennych. Jeli jesieñ jest zbyt sucha,
nale¿y zrezygnowaæ z sadzenia rolin
sadowniczych.
Po rozplanowaniu stanowisk nale¿y
wykopaæ g³êbokie do³ki, swobodnie roz³o¿yæ w nich korzenie, umieciæ palik
wspieraj¹cy wbijaj¹c go w pobli¿u pnia.
Do³ki zasypujemy ziemi¹ kompostow¹ a¿ po szyjkê korzeniow¹, która winna znajdowaæ siê tu¿ nad ziemi¹. Ziemiê
wokó³ roliny starannie ubijamy, formujemy z niej miskê i obficie polewamy wod¹.
Przed mrozami usypujemy wokó³
drzew i krzewów kopczyki z ziemi, które
rozgarniamy wiosn¹. Robimy to po to,
aby w tym miejscu nie wyros³y korzenie przybyszowe. Koronê posadzonego drzewka nale¿y przyci¹æ.

28 sierpnia (wiêto lotnictwa)
Adeliny, Fredy, Gusty, Patrycji, Wiwiany
Aleksandra, Aleksego, Augustyna, Erazma, Freda, Sobies³awa, Stronis³awa,
Wyszomira
29 sierpnia
Beaty, Beatryczy, Ernestyny, Erny, Flory, Sabiny, Saby
Jana, Janusza, Jeremiasza, Jeremiego,
Kandyda, Racibora, Witalisa
30 sierpnia
Gaudencji, Jowity, Ma³gorzaty, Michaliny, Rebeki, Ró¿y, Tekli
Benona, Czêstowoja, Feliksa, Micha³a,
Mirona, Szczês³awa, Szczêsnego
31 sierpnia
Izabeli, Pauliny, Rajmundy, Ramony, Romy
Bogdana, Bohdana, Cyrusa, Marka, Paulina, Rajmunda, Romualda, wiêtos³awa

Nasz przepis

Chleb pszenno-¿ytni
z kminkiem

50 dkg m¹ki pszennej (najlepiej razowej), 50 dkg maki ¿ytniej, 3 szklanki ciep³ej wody, 5 dkg wie¿ych dro¿d¿y,
1,5 ³y¿eczki soli, 4 ³y¿ki oleju, ³y¿eczka miodu, ³y¿eczka kminku.
Najpierw przygotowujemy rozczyn.
W du¿ej misce do m¹ki pszennej wlewamy ciep³¹ wodê, dro¿d¿e i ³y¿eczkê
miodu. Wszystko dobrze mieszamy a¿
powstanie g³adkie ciasto. Odstawiamy
w ciep³e miejsce na godzinê do wyroniêcia. Nastêpnie dodajemy m¹kê ¿ytni¹, olej, sól i ³y¿eczkê kminku.
Zagniatamy lune ciasto i wyrabiamy je do czasu, a¿ bêdzie jednolite i miêkkie.
Ciasto pieczemy w foremkach lub
uformowane w bochenki. Jeli wierzch
ciasta nak³ujemy widelcem, to chleb bê-



25 sierpnia
Beli, Elwiry, Izabeli, Lucyli, Lucylii, Ludwiki, Luizy, Patrycji
Gaudentego, Gregorego, Grzegorza, Józefa, Kalasantego, Ludwika, Maksymiliana, Micha³a, Namys³awa, Siecies³awa,
Zbigniewa
26 sierpnia
Adriany, Adrianny, Joanny, Marii, Natalii, Rozyny, Sandry, Teresy, Zefiryny
Adriana, Dawida, Dobroniegi, Ireneusza,
Konstantego, Konstantyna, Maksyma,
Wierzchos³awa, Wiktora, W³astymira, Zefiryna
27 sierpnia
Agnieszki, Gos³awy, Ma³gorzaty, Moniki,
Oty
Angela, Cezarego, Dominika, Gos³awa,
Józefa, Kakasantego, Przedzis³awa, Przybymira, Rufusa, Teodora

Cytat na ten tydzieñ

F kupiê

Pieni¹dze szczêcia nie
daj¹. Dopiero zakupy.
Marilyn Monroe
PRZYS£OWIA
 W sierpniu ubywa gor¹ca.
 Na w. Ludwika (25 sierpnia) zbo¿e
z pola umyka.
 Boæki odlecia³y  podwieczorki zabra³y.
 Od g³odowych cierpieñ najlepsze lekarstwo  sierpieñ.
 Na w. Augustyna (28 sierpnia) orka
dobrze siê poczyna.
 Mg³a opada, bêdzie pogoda, mg³a
w górê idzie, bêdzie deszcz.
 Ostatni dzieñ sierpnia zapowiada, jaka
pogoda na wrzesieñ wypada.
dzie pulchniejszy. Przed pieczeniem ciasto musi odstaæ godzinê do wyroniêcia.
Pieczemy w nagrzanym do 220°C piekarniku oko³o 40 minut.
Chleb jest dobrze upieczony je¿eli przy
pukaniu wydaje g³uchy dwiêk.

Ogórki solone na mizeriê

1 kg ogórków, 20 dkg soli.
Ogórki umyæ, obraæ i pokroiæ w plastry. Przesypaæ sol¹ (trochê soli pozostawiæ). Posolone ogórki odstawiæ na kilka
godzin, by puci³y sok. Nastêpnie zwiotcza³e plasterki uk³adaæ cile w wymytych i wyparzonych s³oikach, mocno
uciskaj¹c, aby pomiêdzy plasterkami nie
pozostawa³y pêcherzyki powietrza, i zalaæ powsta³ym sokiem. Na wierzch wsypaæ pozosta³¹ sól. S³oiki zamkn¹æ. Przechowywaæ w miejscu ch³odnym i ciemnym.

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 ?
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OLECKI FOLKOWY TANIEC ULICZNY
w obiektywie Jana Mazurskiego
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KOSZYKÓWKA

TENIS ZIEMNY

15.08.2009 r. na boisku ,,Orlik 2012" w Olecku rozegrano
Turniej Koszykówki Ulicznej. Organizator  MOSiR Olecko,
sêdzia g³ówny  Dariusz Karniej.
Do zawodów zg³osi³o siê 6 dru¿yn, które zosta³y podzielone na dwie grupy, a nastêpnie po dwie najlepsze awansowa³y do pó³fina³ów (tu grano wg klucza : 1-A z 2-B oraz 2-A
z 1-B ). Wszystkie mecze rozgrywano w czasie 2 x 5 min.
Dodatkowo po turnieju rozegrano konkurs rzutów za 3 punkty, do którego przyst¹pi³o siedem osób.
WYNIKI Grupy A
Szukamy sponsora (Go³dap) - Andrzeje (Suwa³ki) 8:5
Olecko - Andrzeje (Suwa³ki) 16:7
Olecko - Szukamy sponsora (Go³dap) 23:9
WYNIKI Grupy B
Pêdz¹ce kombinerki (Olecko) - Nieoklepani (Olecko)9:7
Nieoklepani (Olecko) - Ski (Suwa³ki) 19:17
Pêdz¹ce kombinerki (Olecko) - Ski (Suwa³ki) 21:8
PÓ£FINA£Y:
Olecko - Nieoklepani 18:16
Pêdz¹ce kombinerki - Szukamy sponsora
16:6
MECZ o V m-ce: Ski - Andrzeje
16:12
MECZ o III m-ce: Nieoklepani - Szukamy sponsora 19:13
FINA£: Olecko - Pêdz¹ce kombinerki
21:13
Wyniki konkursu rzutów za 3 punkty: 1. Przemys³aw Samoj³o (Olecko) - 8 trafieñ, 2. Mateusz Niedzielko (Olecko) - 4
trafienia, 3. £ukasz Szczypiñ (Suwa³ki) - 3 trafienia.
Dru¿yny, które zagra³y w finale oraz zwyciêzca konkursu
rzutów za 3 punkty otrzymali puchary, a wszystkie zespo³y
równie¿ pami¹tkowe dyplomy.
Ogó³em w zawodach startowa³y 24 osoby.

W kolejnym turnieju wziê³o udzia³ 11 tenisistów i tenisistek z: Gdañska, Warszawy, Go³dapi i Olecka.
W kategorii OPEN zwyciêzc¹ zosta³ Robert Pop³awski z
Go³dapi, pokonuj¹c w finale Dariusza Karnieja (Olecko) 6:3;
6:3. Trzecia by³a Patrycja Supronowicz z Olecka.
W kategorii weteran faworytem by³ Marian Tomczyk i to
on odebra³ okaza³y puchar z r¹k fundatora Lecha Kuranowskiego za zwyciêstwo w swojej kategorii. Drugi by³ Ryszard
Mielech, a trzeci Tadeusz Kociuk.
Za tydzieñ puchar wrêcza dyrektor MOSiR p. Andrzej
Kamiñski.
Sêdzia g³ówny A. Bomber

16.08.2009 r. na boisku siatkówki pla¿owej w Olecku rozegrano turniej, do
którego zg³osi³o siê 10 par z: Go³dapi,
E³ku, Zatyk i Olecka. Organizator  MOSiR
Olecko, sêdzia g³ówny: Dariusz Karniej
Turniej rozegrano systemem brazylijskim (tabela na 12 zespo³ów).
W pocz¹tkowej fazie turnieju grano
jednego seta do 21 punktów, a od pó³fina³ów do dwóch wygranych setów (do
15 punktów).
WYNIKI PÓ£FINA£ÓW
Jerzy Wrzyszcz/Leszek Stypu³kowski Artur Opanowski/Roman Dobreñko 2:0
Andrzej Walicki/Szymon Wrzyszcz - Artur
Reut/Jakub Budka
2:0
Mecz o III miejsce
Artur Opanowski/Roman Dobreñko Artur Reut/Jakub Budka
2:1
Mecz fina³owy
Andrzej Walicki/Szymon Wrzyszcz - Jerzy Wrzyszcz/Leszek Stypu³kowski 2:0
KOÑCOWA KOLEJNOÆ
1. Andrzej Walicki/Szymon Wrzyszcz
(Olecko)
2. Jerzy Wrzyszcz/Leszek Stypu³kowski

(Olecko)
3. Artur Opanowski/Roman Dobreñko
(Olecko)
4. Artur Reut/Jakub Budka (Olecko )
5-6. Przemys³aw Jurewicz/Adrian Bia³ecki
(Go³dap)
Hubert Mosiejko/Marcin Matusiak (Olecko)
7-8. Damian Anyst/Tomasz Margiel (Go³dap)

Rafa³ Chojnowski/Mateusz Malinowski (E³k)
9-10.Tomasz Topór/Bartosz Hodana
(Zatyki)
Arkadiusz Bogdan/Mateusz Pojawa
(Olecko)
Zwyciêzcy otrzymali statuetki, a wszyscy pó³finalici pami¹tkowe dyplomy.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o 20
osób.
(dk)

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

SIATKÓWKA PLA¯OWA
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 366

Waldemara Rukcia

Witam Pañstwa po ca³ym tygodniu
roz³¹ki... To wina Naczelnego, ¿e to tylko
tygodnik. Z inteligentnyni ludmi mo¿na
spotykaæ siê codziennie.
Do rzeczy, czy jak mówili staro¿ytni
Rzymianie: Ad rem. Ostatnio nie chcia³o
mi siê pisaæ o polityce. Powtarzaæ siê ci¹gle z tym samym mo¿e na d³u¿¹ metê wydawaæ siê mieszne. Nie lubiê obecnego
rz¹dku i nie jest to tajmemnica. Nie dlatego nie lubiê, ¿e akurat s¹ oni z okrelonej
opcji politycznej, bo to akurat mi nie przeszkadza. Nie lubiê, bo widzê, ¿e to jest
pierwszy rz¹d na si³ê robi¹cy z tych, którymi rz¹dz¹, kompletnych idiotów. Poziom
nastawienia obecnej w³adzy, by robiæ z
nas Tata wariata jest pora¿aj¹cy. Zw³aszcza, ¿e jaki czas temu pod doskona³oci¹
i m¹droci¹ tej grupy podpisywa³o siê tak
wiele autorytetów i wielkich nazwisk. Jako ich ubywa do grona tych staj¹cych
na neutralnym stanowisku, bo nie wypada im stan¹æ tam, gdzie pluli.
Ostatnio by³a sprawa nominacji u Prezydenta. Biedny Pan wicepremer Stechyna sam siê pogubi³ we w³asnych k³amstwach.
Zapl¹ta³ siê we w³asnych wersjach w³asnych opowieci i o tym, co by³o w treci
pism do Prezydenta itd. Nie mogê napisaæ, ¿e gocia nie lubiê, bo nie znam cz³owego, ale zrobi³o mi siê ¿al po jego ostatnich wypowiedziach. T³umaczy³ siê jak Ma³y
Jasio i sprawia³ wra¿enie, ¿e nie jest szefem MSWiA, a jakiego Ministerstwa
Durnych Kroków. Staraj¹c siê uderzyæ w
urz¹d Prezydenta, uderzy³ w ludzi s³u¿b,
które s¹ pod jego opiek¹. Im dalej siê
posuwa³, tym gorzej na tym wyszed³, bo
¿enada, jakiej zosta³ uczestnikiem, sta³a siê

za bardzo widoczna. Minister z kancelarii
Prezydenta nie mia³ ¿adnego problemu z
pokazaniem ca³kowitych niekompetencji i
stopnia omieszania siê ministra odpowiadaj¹cego za s³u¿by mundurowe naszego
kraju. Wystarczy³o pokazaæ pisma, jakie
kierowa³o ministerstwo do kancelarii Prezydenta i... wszystko sta³o siê jasne. Nie
pomog³o nawet lawirowanie i wariacje na
temat dy¿urnej ciemniaczki strony rz¹dowej Julii Pitery. Nawet do tej pory zachowuj¹cy zazwyczaj stoicki spokój wypowiedzi
pose³ Wanderlich z SLD szczerze siê ubawi³ i skomentowa³ t³umaczenia pani P. Jaka
by³a odpowied pani Pitery? Standardowa nr 1: SLD zawi¹za³o sojusz z PiS... Szkolenie
pijarowskie, by na potwierdzenie w³asnej
g³upoty odpowiadaæ: a u was bij¹ Murzynów. Pan wicepremier obrazi³ siê, na z³oæ
babci odmrozi sobie uszy: nie bêdzie wysy³a³ kolejnych nazwisk do stopni genera³ów.. W ten sposób zyska³ poparcie generalicji w swoim resorcie...
Minister Gospodarki nadal walczy w
Katarem... Zdaje siê, ¿e to ju¿ przerodzi³o
siê w ostre zapalenie p³uc. Obiecywanie,
¿e jaki przelew nast¹pi akurat w danym
dniu i potem opowiadanie, ¿e to nie nast¹pi³o z powodu Ramadanu jest ju¿ mniej
ni¿ ¿a³osne. Przecie¿ termin przelewu podali Katarczycy... Maj¹ jaki problem z
kalendarzem i nie wiedzieli, kiedy maj¹ swoje
wiêta? Najlepiej ju¿ od razu zapoznaæ siê
z terminami kolejnych wi¹t muzu³mañskich.
We wrzeniu mamy trzy dni po Ramadanie, a od 27 listopada przez cztery dni bêdzie wiêto Ofiarowania. Mo¿e zabrakn¹æ
tych wi¹t do t³umaczenia siê. Na razie w
kraju to mamy wiñsk¹ grypê i Katar...
No i wojsko... to jest parodia. Minister Obrony Narodowej oskar¿a za b³êdy

pope³nione przez PiS w okresie... kiedy
ministrem obrony narodwej by³ jego obecny
partyjny kolega: Rados³aw Sikorski! To za
czasów tego ministra przetargi na wyposa¿enie i broñ wysy³anych naszym ¿o³nierzom do Afganistanu wygrywa³y firmy
dostarczaj¹ce buble i kicz, a nasi wojacy
na w³asny koszt musieli kupowaæ lepsze
kamizelki kuloodporne, gogle przeciwod³amkowe, a nawet przybory do higieny osobistej, bo nawet pasta do zêbów i krem do
golenia nadawa³y siê tylko do wyrzucenia. Nie pisz¹ ju¿ o pistoletach osobistych,
gdzie przetarg na ich dostarczenie armii
wygra³a firma, której przestawiciel by³ w
komisji oceniaj¹cej i opiniuj¹cej tak¹ broñ.
To skandal, by oficerowie i podofcerowie
kupowali na w³asny koszt osobist¹ broñ
s³u¿¹c¹ do obrony, bo zakupiony przez
Ministerstwo Radka Sikrskiego szmelc
rozpada³ siê po kilku strza³ach, a kto zapomnia³ dodaæ zawieszki Dekoracja. Skandal, ¿e od dwóch lat nikt nie mo¿e podj¹æ
decyzji o zakupie PZL G³uszec (mig³owca pola walki, o silnym wyposa¿eniu i mocnym opancerzeniu), ma³ych zdalnie sterowanych samolotów zwiadowczych, których
wartoæ operacyjn¹ sprawdzi³y inne kraje
NATO, a u nas czeka siê na potwierdzenie przydatnoci... bo opiniê wydaj¹ genera³owie, którzy na szkoleniach sztabów
NATO osi¹gaj¹ najgorsze wyniki. Ba! Ju¿
s³ynna jest opowieæ gen. Czempiñskiego o jednym orle z naszego sztabu, który podczas komputerowej symulacji pola
walki pobi³ rekord tej zabawki osi¹gaj¹c
straty w³asych wojsk na poziomie 90%!
Taki genera³ w stylu ¯ukowa: wsiegda
wpierot.
Wystarczy... Do poczytania za tydzieñ.
PAC

