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S¹ ludzie, którzy nie zauwa¿¹ ma³ego szczêcia, poniewa¿ daremnie
czekaj¹ na du¿e.
Peral Buck
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Cena 1,40 z³

1 wrzenia 2009 r.

Gminna inauguracja
roku szkolnego 2010r.
Gminna inauguracja roku szkolnego
2010 rozpocznie siê o godz. 12.00 w Szkole
Podstawowej w Judzikach.

Wyprawka szkolna

Uczniowie rozpoczynaj¹cy od 1 wrzenia
naukê w klasach I-III szko³y podstawowej i w I klasie gimnazjum, pochodz¹cy z
rodzin o kryterium dochodowym ni¿szym
ni¿ 351 z³ netto na osobê w rodzinie, mog¹
otrzymaæ pomoc finansow¹ na zakup podrêczników. Wniosek o przyznanie wyprawki
szkolnej nale¿y skierowaæ do dyrektora
szko³y.Kontakt w powy¿szej sprawie
 tel. (087) 520 16 03.

Stypendia szkolne

Od 1 do 15 wrzenia br. w wydziale
Edukacji, Kultury i Sportu Urzêdu Miejskiego w Olecku przyjmowane s¹ wnioski
o przyznanie uczniom stypendiów szkolnych. S³uchacze kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych
i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych
mog¹ sk³adaæ wnioski do 15 padziernika
br. Druki dostêpne s¹ na stronie internetowej www.olecko. pl (BIP- zak³adka Druki do pobrania), we wszystkich szko³ach
podstawowych i gimnazjach oraz w wydziale Urzêdu Miejskiego. Kryterium dochodowe warunkuj¹ce przyznanie wiadczenia wynosi 351 z³ netto na osobê w
rodzinie. Kontakt w powy¿szej sprawie
 tel. (087) 520 16 03.

WARTO
PRZECZYTAÆ
* Sesja Rady Powiatu  s. 3.
* Szansa dla szybkiej kolei na Warmii
i Mazurach  s. 4.
* Serwis Powiatowy  s. 9-10.
* W cyklu Z dziejów powojennego
Olecka  Dziesiêciolecie dzia³alnoci Poradni Spo³eczno-Prawnej
w Olecku  s. 12.
* X edycja konkursu Mieszkajmy
piêkniej  s. 18.
* Kadra Polski kobiet U-17 w Olecku  s. 19.

(K13405)

Rys. Waldemar Rukæ

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

(K12709)

szybko, tanio, bezpiecznie

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 0-501-611-961
Teresa Popko

Aleje Lipowe 1B

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V43004)

19-400 Olecko

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

MARKET BUDOWLANY

MEGA PROMOCJA NA NARZÊDZIA FIRMY STANLEY
Szczegó³y w punktach sprzeda¿y
Armii Krajowej 3 i Aleje Lipowe 1b
POSEZONOWA OBNI¯KA CEN KOSIAREK
PROMOCYJNE CENY NA WYBRANY ASORTYMENT
ZAPRASZAMY!!!
Tel. (87) 520 44 46

(V46101)

ZPHU IMPULS

(V34510)

Odbiór w³asnym transportem

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 30 czerwca o 16.15 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ w Syo¿nem
gniazdo os z budynku mieszkalnego.
 30 czerwca o 16.49 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Doliwach drzewo powalone na jezdniê.
 30 czerwca o 17.09 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w Dunajku drzewo
powalone na jezdniê.
 30 czerwca o 17.19 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Cichym drzewo powalone na jezdniê.
 30 czerwca o 17.22 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w Dunajku wodê z
zalanej piwnicy domu mieszkalnego.
 30 czerwca o 17.35 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w Wronkach drzewo powalone na jezdniê.
 30 czerwca o 18.00 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w Dunajku drzewo
powalone na jezdniê.
 30 czerwca o 18.00 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ w Wieliczkach drzewo powalone na jezdniê.
 30 czerwca o 18.15 jeden zastêp JRG
PSP i jeden OSP Wieliczki usuwa³y w
Wieliczkach skutki wypadku drogowego.
 30 czerwca o 18.28 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w wiêtajnie wodê
z zalanej piwnicy domu mieszkalnego.
 1 lipca o 12.30 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Dunajku drzewo powalone
na jezdniê.
 1 lipca o 12.40 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Gordejkach drzewo powalone na jezdniê.
 1 lipca o 12.55 jeden zastêp OSP G¹ski
usuwa³ rój pszczó³ z budynku szko³y
przy ulicy Zamkowej.
 1 lipca o 14.20 jeden zastêp OSP G¹ski
usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku
mieszkalnego.
 1 lipca o 15.05 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ rój pszczó³ z drzewa przy ulicy
Kociuszki.
 2 lipca o 9.13 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ nad³aman¹ rynnê znad chodnika przy ulicy Kolejowej.
 2 lipca o 11.34 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w G¹skach nad³amany konar
drzewa znad budynku plebanii.
 2 lipca o 16.34 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ w Zawadach Oleckich gniazdo szerszeni z poddasza budynku mieszkalnego.
 2 lipca o 18.27 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ we Wronkach gniazdo
szerszeni z budynku mieszkalnego.
 2 lipca o 18.59 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca ratowniczego w Gutach.
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
Nietrzewi

kieruj¹cy

 21.08.2009 r. o godz. 19.30 w Olecku
przy ul. Aleja Zwyciêstwa policjanci
zatrzymali kieruj¹cego Oplem, który spowodowa³ kolizjê drogow¹. Okaza³o siê,
¿e prowadzi³ on pojazd maj¹c ponad
2,5 promila alkoholu w organizmie. 50letni Henryk R. odpowie teraz za jazdê
w stanie nietrzewym oraz za spowodowanie zagro¿enia bezpieczeñstwa w
ruchu drogowym.
 21.08.2009 r. o godz. 23.30 na trasie Olecko
 Szczecinki policjanci zatrzymali do
kontroli drogowej kieruj¹cego Fiatem.
26-letni Wojciech M. kierowa³ samochodem maj¹c ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
 22.08.2009 r. o godz. 2.15 w Olecku na
ul. Plac Wolnoci policjanci skontrolowali kieruj¹cego motorowerem. Okaza³o siê, i¿ kieruj¹cy Marcin Z. jest nietrzewy. Badanie wykaza³o u niego prawie
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(V42804)
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Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 0-509-776-769
www.kopalniakruszywamorena.pl
oferuje

piasek, ¿wir ze z³o¿a i sortowany
do 32 mm, kamienie otoczaki,
brukowce oraz g³azy ozdobne

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
4,5-6 cm)  7,80 z³/opak.
(V45002)

1 promil alkoholu w organizmie.
 22.08.2009 r. o godz. 6.50 w Olecku przy
ul. Go³dapskiej policjanci zatrzymali do
kontroli samochód osobowy marki VW
Golf. Kieruj¹cy 25-letni Robert D. by³
nietrzewy. Alkomat wykaza³ u niego
0,7 promila alkoholu w organizmie.
 22.08.2009 r. o godz. 15.20 w miejscowoci Czerwony Dwór oraz o godz.
15.50 w miejscowoci Sto¿ne patrol
ruchu drogowego zatrzyma³ dwóch nietrzewych rowerzystów. Pierwszy z nich
 Henryk K. mia³ 1,8 promila alkoholu, natomiast Wies³aw G. mia³ 2,6 promila alkoholu w organizmie.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700

DY¯URY APTEK

* 1.09.2009r., pl. Wolnoci 25
* 2.09.2009r., pl. Wolnoci 7B
* 3.09.2009r., ul. Zielona 35
* 4.09.2009r., ul. Sk³adowa 6
* 5.09.2009r., ul. Zielona 37
* 6.09.2009r., ul. Kolejowa 15
* 7.09.2009r., pl. Wolnoci 25
* 8.09.2009r., pl. Wolnoci 7B

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

 Alicja Jaszczanin
 Jan £ukaszak
 Rysard Marciniak
 Miko³aj Ponkowski
 Karol Wawrzyn
 Alina Zodryk
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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STAÑ SIÊ WIDOCZNY - NAJTANIEJ
Telebim  reklama
Skrzy¿owanie pobli¿e dworca PKS i PKS z Kolejow¹.

Tel. 0-607-939-096

(V43723)

Sesja Rady Powiatu

Niezwykle sprawnie przebieg³a ostatnia sesja Rady Powiatu. 27 sierpnia radni podjêli 10 uchwa³, z których 9 podjêto jednog³onie. Na pocz¹tku obrad radny Kazimierz Iwanowski zg³osi³ wniosek aby uczciæ minut¹ ciszy Polaków poleg³ych w czasie II wojny wiatowej.
Podczas trwania obrad komendant Powiatowej Stra¿y Po¿arnej Jan Mróz podziêkowa³ Radzie Powiatu oraz Radzie Miejskiej
za pomoc finansow¹ w zakupie nowoczesnego samochodu
po¿arniczego. Starostwo przekaza³o na ten cel 219 tysiêcy, a
miasto 100 tysiêcy z³otych. Jednoczenie eksploatowany dotychczas samochód bojowy trafi³ do Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w G¹skach.
W trakcie obrad radni zg³osili wiele pytañ do Starosty
Stanis³awa Ramotowskiego. Dotyczy³y one np. trasy Via Baltica,
remontów ulic powiatowych, znikaj¹cych znaków poziomych
z jezdni placu Wolnoci.
Radny Andrzej Steckiewicz poskar¿y³ siê na funkcjonowanie pogotowia. Trafi³ tam wraz z rannym ojcem. - Dopiero
po interwencji poszkodowany dosta³ zastrzyk przeciw tê¿cowi, a dy¿urny chirurg nie zainteresowa³ siê poszkodowanym  stwierdzi³ radny.
Do szczególnie aktywnych na tej sesji nale¿a³ radny Leszek Ga³czyk i to w³anie jemu radca prawny udziela³ najwiêcej wyjanieñ. W trakcie tych wyjanieñ radny zauwa¿y³, ¿e
w chwili obecnej obs³uga prawna Urzêdu Powiatowego jest
na w³aciwym poziomie.
Starosta S. Ramotowski odpowiedzia³ na wiele pytañ. Na
czêæ zapowiedzia³, ¿e odpowie pisemnie. M. in. krótko streci³ problem przebiegu Via Baltiki. Bada siê dwa warianty 
jeden z nich to trasa przecinaj¹ca tereny po³o¿one nad wschodni¹
granic¹ Polski, a drugi  to okolice Raczek. Stwierdzi³, ¿e na
razie bada siê te mo¿liwoci, ale nie podjêto jeszcze decyzji.
Przedstawi³ równie¿ plany dotycz¹ce budynku dawnych
warsztatów szkolnych ZST przy ul. Armii Krajowej. Czêæ budynku bêdzie wykorzystana dla potrzeb Powiatowego Urzêdu Pracy, a czêæ zostanie po prostu rozebrana. Zapowiedzia³
równie¿, ¿e zostanie zrealizowany plan stworzenia nowych
warsztatów przyszkolnych dla obu zespo³ów szkó³ rednich.
Bêdzie on umiejscowiony przy ulicy Go³dapskiej. Na projekt i
jego wykonanie powiat pozyska³ 4,2 miliona z³otych.
Opracowa³ B. Marek Borawski

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.
31 sierpnia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
16.00  Marsza³ek Województwa Jacek Protas zaprasza na
wernisa¿ wystawy Ewy Koz³owskiej Staroobrzêdowcy z
Wojnowa, Galeria Marsza³kowska, Olsztyn
3 wrzenia (czwartek)
8.15  akcja honorowego poboru krwi, Starostwo , ul. Kolejowa 32
4 wrzenia (piatek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC
6 wrzesnia (niedziela)
10.00  zamkniête mistrzostwa dla mieszkañców powiatu oleckiego, tenis ziemny (korty MOSIR)
7 wrzenia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego

Program Uczeñ na wsi

Do 30 wrzenia br. przyjmowane s¹ wnioski o dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepe³nosprawnych, spe³niaj¹cych poni¿sze warunki:
- posiadaj¹cych wa¿ne orzeczenie o niepe³nosprawnoci lub
orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoci wydane przez zespó³ ds. orzekania niepe³nosprawnoci,
- pobieraj¹cych naukê w szkole podstawowej, gimnazjum lub
szkole ponadgimnazjalnej ( z wy³¹czeniem szko³y policealnej),
-zamieszkuj¹cych teren wiejski na obszarze gminy Olecko,
- redni miesiêczny dochód brutto na jednego cz³onka rodziny nie przekroczy³ 1531,20 z³ (za rok kalendarzowy 2008).
To efekt przyst¹pienia Gminy Olecko do realizacji programu Uczeñ na wsi.
Kontakt w powy¿szej sprawie: (087) 520 16 03.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

II Olecka Olimpiada Milusiñskich

Dokoñczenie rywalizacji sportowej dzieci i m³odzie¿y w ramach
II Oleckiej Olimpiady Milusiñskich zapowiadane na pi¹tego
wrzenia br. jest niemo¿liwe ze wzglêdów organizacyjnych.
Termin zostanie przesuniêty na koniec wrzenia lub pocz¹tek
padziernika. Po uzgodnieniu ostatecznego miejsca i terminu
zakoñczenia sportowych zmagañ podamy go niezw³ocznie do
wiadomoci publicznej.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

AUTOMYJNIA
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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

(V41205)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V41505)

"
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Wypadek

21 sierpnia 2009 r. ok. godz. 16.00 na drodze wojewódzkiej
nr 655 dosz³o do wypadku drogowego. Ze wstêpnych ustaleñ
wynika, i¿ kieruj¹ca samochodem osobowym marki Audi po
wyjechaniu z ³uku drogi na prostym odcinku zjecha³a na przeciwleg³y pas ruchu i wpad³a w polizg. Straci³a panowanie
nad pojazdem i wjecha³a na barierê ochronn¹ po prawej stronie drogi. Nastêpnie uderzy³a w drzewo i dachowa³a w przydro¿nym rowie. W wyniku tego zdarzenia cztery osoby, w
tym 5 letnie dziecko, zosta³y przewiezione do szpitali w E³ku i
Suwa³kach. Policjanci wyjaniaj¹ przyczynê i okolicznoci tego
zdarzenia.
m³. asp. Tomasz Jeglinski, KPP Olecko

Fot. Archiwum KPP Olecko.

Pijany kierowca na zakazie s¹dowym sprawc¹ wypadku
Do zdarzenia dosz³o dnia 25 sierpnia, kilka minut przed
godzin¹ 15.00, na trasie Olecko-Olecko Ma³e. Oficer dy¿urny

oleckiej komendy otrzyma³ anonimowe zg³oszenie o wypadku
drogowym. Natychmiast na miejsce pojecha³ patrol ruchu drogowego. Ze wstêpnych ustaleñ policjantów wynika, ¿e kieruj¹cy osobowym Oplem na prostym odcinku drogi straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na prawe pobocze i uderzy³ w
drzewo. W wyniku tego zdarzenia kierowca i pasa¿erka zostali przewiezieni do szpitali w Olecku i E³ku. Funkcjonariusze
zbadali stan trzewoci Leszka J. Okaza³o siê, ¿e prowadzi³ on
samochód maj¹c prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Ponadto po sprawdzeniu ustalili, ¿e posiada³ on s¹dowy zakaz
prowadzenia pojazdów do 2012 roku. Teraz za spowodowanie
wypadku pod wp³ywem alkoholu oraz naruszenie zakazu sadowego Leszek J. odpowie przed s¹dem. Grozi mu kara do 4,5
roku pozbawienia wolnoci.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Szansa dla szybkiej kolei
na Warmii i Mazurach

Pojawia siê szansa na to, ¿e Elbl¹g,
Olsztyn i E³k znajd¹ siê na trasie nowoczesnej magistrali kolejowej, ³¹cz¹cej
polskie porty morskie z Bia³orusi¹. Zabiega o to kierownictwo Portu Elbl¹g,
który po zbudowaniu kana³u na Mierzei
Wilanej bêdzie m. in. obs³ugiwaæ handel zamorski Bia³orusi. Projekt szybkiej
kolei mo¿e wesprzeæ ka¿dy, podpisuj¹c
internetow¹ petycjê w tej sprawie.
Wspó³praca z Ukrain¹ i Bia³orusi¹ oraz
modernizacja linii kolejowej Elbl¹g - Bia³ystok  to najwa¿niejsze czynniki, decyduj¹ce o op³acalnoci budowy kana³u przez Mierzejê Wilan¹  kluczowego dla funkcjonowania elbl¹skiego portu. - Od zesz³ego roku nic siê pod tym
wzglêdem nie zmieni³o. Powtórzê raz jeszcze
 w obecnych uwarunkowaniach, bez zaanga¿owania naszych partnerów z Ukrainy,
wzglêdnie Bia³orusi, ca³e przedsiêwziêcie mia³oby problem z wykazaniem op³acalnoci ekonomicznej  twierdzi dyrektor Portu Elbl¹g w wywiadzie, udzielonym portalowi Ba³tycka Ukraina  Port
Europa (www.baltic-ukraine.com,
www.porteuropa.eu).

W wywiadzie, udzielonym na pocz¹tku
lipca 2009 roku, dyrektor Julian Ko³toñski informuje o obecnej sytuacji i planach rozwojowych Portu Elbl¹g. Jego zdaniem, dla portu kluczowe jest utrzymanie wspó³pracy z partnerami z Ukrainy i
Bia³orusi. W zesz³ym roku powsta³a
koncepcja uk³adu logistycznego Bia³oru  Elbl¹g, obejmuj¹cego nasz port,
modernizacjê linii kolejowej Elbl¹g  Olsztyn  Gi¿ycko  E³k  Bia³ystok wraz z
trzema odga³êzieniami w kierunku Bia³orusi oraz wspomniane ju¿ stanowisko
systemu SUW-2000 i centrum logistyczne
w Bia³ymstoku. Spraw¹ t¹ ¿ywotnie zainteresowane s¹ w³adze województwa
Podlaskiego. Istnieje nawet projekt listu
intencyjnego o wspó³pracy w tej sprawie dwóch województw Pó³nocnoWschodniej Polski.  dodaje dyrektor
Ko³toñski. Wiêcej na ten temat mo¿na
dowiedzieæ siê z wywiadu, umieszczonego tutaj: http://www.baltic-ukraine.com
Aby modernizacja tej linii by³a mo¿liwa,
polski rz¹d powinien jeszcze w tym roku
z³o¿yæ do Brukseli wniosek o wpisanie
linii Gdynia  Olsztyn  Bia³ystok  Miñsk

do unijnej sieci transportowej TEN-T
(aktualizacja sieci nast¹pi w przysz³ym
roku, nastêpna dopiero w 2015 r.). 
Otworzy to drogê do finansowania jej
modernizacji ze rodków unijnych. To
najkrótszy szlak ³¹cz¹cy polskie porty z
Bia³orusi¹, dlatego powo³uj¹c siê na ten
argument, mamy szansê na stopniowe
wyrwanie Pó³nocno-Wschodniej Polski
z komunikacyjnej zapaci. Niestety, nikt
za nas o tê sprawê nie bêdzie zabiega³,
dlatego zachêcam do podpisania internetowej petycji, któr¹ mo¿na znaleæ tutaj:
http://www.petycje.pl/petycja  mówi Jakub £oginow, w³aciciel portalu tematycznego www.porteuropa.eu, na którym
mo¿na dowiedzieæ siê wiêcej na temat
tego projektu.  Podpisanie petycji zajmuje tylko chwilê, a mo¿e bardzo pomóc w przeciwdzia³aniu marginalizacji
transportowej Warmii i Mazur  dodaje
Jakub £oginow.

ród³o: Port Europa  www.porteuropa.eu
Jakub £oginow www.baltic-ukraine.com
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(V45102)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V41605)

GRÜNLAND

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.

(L10805)

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.

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.

(V46401)

Konkurs Pasjonat Przypisanych
Pó³nocy 2009  og³oszony!

$
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KONFERENCJA PODSUMOWUJ¥CA PROJEKT
W dniu 25 sierpnia 2009r. w Dworku
Mazurskim odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca realizacjê projektu Nowy
zawód-nowa praca dofinansowanego ze
rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Przedsiêwziêcie zrealizowa³a Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej pod nadzorem Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Olsztynie. W projekcie przeszkolono m. in.
kierowców samochodów ciê¿arowych, stolarzy  kierowców wózków wid³owych,
operatorów koparek. W sumie 38 osób
uzyska³o nowe kwalifikacje i nowe mo¿liwoci do zdobycia nowej pracy.
W konferencji wziêli udzia³: uczestnicy projektu, w³adze samorz¹dowe, przedstawiciel Wojewódzkiego Urzêdu Pracy

w Olsztynie, przedsiêbiorcy. Zaszczyt
otwarcia konferencji przypad³ w udziale
Panu Wac³awowi Olszewskiemu  Przewodnicz¹cemu Rady Fundacji. Podczas

konferencji prowadzonej w mi³ej atmosferze osi¹gniêcia, plany i zamierzenia na
przysz³oæ Fundacji przedstawi³ Pan
Andrzej Wojczulewicz  Prezes Fundacji. Nastêpnie zaprezentowane zosta³y
efekty projektu. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³
odczyt na temat: Funduszy Unii Europejskiej dla przedsiêbiorców wyg³oszony
przez Pana dr in¿. Zbigniewa Brodziñskiego z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mi³ym akcentem
spotkania by³o przekazanie przez Prezesa Fundacji na rêce Pani Pauliny Kêdzierskiej  przedstawiciela WUP w Olsztynie  podziêkowania za dotychczasow¹ wspó³pracê z Urzêdem.
Uroczystoæ zakoñczy³a realizacjê
projektu Nowy zawód  nowa praca.

Projekt Nowy zawód - nowa praca wspó³finansowany przez
Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Kamieñ wêgielny

26 sierpnia br. odby³o siê uroczyste
ods³oniêcie tablicy informacyjnej oraz
wmurowanie kamienia wêgielnego pod
budowê hali widowiskowo-sportowej w
Orzyszu, który jest naszym partnerem w
projekcie Transgraniczna Wspó³praca
M³odzie¿y. W uroczystoci wzi¹³ udzia³
przedstawiciel naszej gminy.
Gmina Olecko wspólnie z Gmin¹
Orzysz, Powiatem Wi³kawiszki oraz Dystryktem Alytus z³o¿y³a projekt, który
otrzyma³ dofinansowanie. Olecko otrzyma³o rodki na przebudowê stadionu miejskiego i boiska treningowego.
W pierwszym etapie prac, czyli do
koñca wrzenia br. na boisku treningowym w Olecku bêdzie wykonana sztuczna
nawierzchnia.

Docelowo w ramach zadania powstan¹
m.in.:
- bie¿nia szeciotorowa oraz dodatkowe
dwa tory na odcinku 100m,
- urz¹dzenia do dyscyplin lekkoatletycznych z wyposa¿eniem, tj.: skocznia do
skoku wzwy¿, skocznia do skoku w
dal, skocznia do skoku o tyczce, rzutnia do pchniêcia kul¹, rzutnia do rzutu dyskiem i m³otem, rozbieg do rzutu
oszczepem, odcinek bie¿ni do biegu z
przeszkodami,
- nawierzchnia z trawy syntetycznej na
boisku treningowym,
- budynek spikera i budynek magazynowy,
- odwodnienie terenu, przy³¹cza wodoci¹gowe i instalacje nawodnienia boiska,
- elementy ma³ej architektury, w tym: ogro-

dzenie stadionu, ogrodzenie p³yty boiska,
³awki ¿elbetowe z siedziskami,
- droga dojazdowa z parkingiem.
Projekt Transgraniczna Wspó³praca
M³odzie¿y jest wdra¿any w ramach Celu
3. Europejska Wspó³praca Terytorialna
Program Wspó³pracy Transgranicznej
Litwa-Polska, który ma na celu wspieranie zrównowa¿onego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, spo³ecznej i terytorialnej spójnoci. Program
jest wspó³finansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wartoæ ca³ego projektu wynosi 3,5
mln euro z czego 2,9 mln euro to wartoæ dofinansowania. Nasza gmina podpisa³a umowê na dofinansowanie w kwocie
ok. 1,4 mln euro.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

%
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Ju¿ od wrzenia kontynuacja projektu
pt. Drugi jêzyk to pierwszorzêdna sprawa!
Ju¿ od wrzenia br. z nowym rokiem
szkolnym 2009/2010 w szko³ach ponadgimnazjalnych z powiatu oleckiego rozpoczyna siê kolejna rekrutacja m³odzie¿y do udzia³u w zajêciach dydaktycznowyrównawczych z jêzyków obcych.
Uczestnictwo w zajêciach jest mo¿liwe
dziêki realizacji przez Powiat projektu pt.
Drugi jêzyk to pierwszorzêdna sprawa!.
Projekt wspó³finansowany jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Dzia³anie 9.2 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkó³
prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe z
Powiatu Oleckiego poprzez organizacjê
dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój znajomoci jêzyków obcych. Cele szczegó³owe umo¿liwi¹ uczniom:
- uzupe³nienie braków programowych ze
znajomoci jêzyków obcych,
- zmniejszenie nierównoci w jakoci
edukacji na terenach wiejsko-miejskich,
- wyposa¿enie szkó³ w nowoczesne ma-

teria³y dydaktyczne zapewniaj¹ce wysok¹ jakoæ nauczania.
Pozyskane przez Powiat Olecki w lutym br. rodki przeznaczone s¹ na zajêcia pozalekcyjne z jêzyka angielskiego,
rosyjskiego, niemieckiego i francuskiego, które trwaæ bêd¹ do czerwca 2010 r.
Projekt realizuj¹ trzy szko³y: Zespó³ Szkó³
Licealnych i Zawodowych, Zespó³ Szkó³
Technicznych oraz Orodek SzkolnoWychowawczy dla Dzieci G³uchych im.
w. Filipa Smaldone w Olecku. Udzia³ w
zajêciach jest bezp³atny. Od marca do
czerwca ogó³em w wymienionych szko³ach zrealizowano 340 godz. z jêzyka
angielskiego, 88 niemieckiego, 132 rosyjskiego i 88 francuskiego. Z zajêæ skorzysta³o 280 osób.
Szko³y zosta³y doposa¿one w specjalistyczny sprzêt oraz pomoce dydaktyczne. Do Zespo³u Szkó³ Licealnych i
Zawodowych oraz Zespo³u Szkó³ Technicznych zosta³y zakupione profesjonalne
pracownie jêzykowe Lektor 16, a do
Orodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci G³uchych w. Filipa Smaldone
projektor multimedialny, ekran i sprzêt

nag³aniaj¹cy.
Kolejne zajêcia rozpoczynaj¹ siê ju¿
od po³owy wrzenia br. i odbywaæ siê
bêd¹ w godzinach popo³udniowych wed³ug
ustalonego harmonogramu. Ponadto 35
uczniom spoza Olecka zostanie zapewniony nocleg wraz z wy¿ywieniem w internatach szkolnych.
Je¿eli jestecie uczniami w/w szkó³ i
chcecie podnieæ swoj¹ wiedzê i umiejêtnoci z wybranego jêzyka obcego 
nie zwlekajcie i zg³ocie swój udzia³!
Wszelkie informacje na temat wziêcia udzia³u w projekcie, formularze zg³oszeniowe oraz regulamin rekrutacji dostêpne s¹ na stronie internetowej powiatu www.powiat.olecko.pl w zak³adce projekty europejskie  Drugi jêzyk
to pierwszorzêdna sprawa!, w Biurze Projektu: Starostwo Powiatowe w Olecku,
ul. Kolejowa 32, Wydzia³ Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji (pokój 38, tel.
087 520 16 57), a tak¿e w sekretariatach
w/w szkó³.
Serdecznie zapraszam.
D. Chalecka
Kierownik Projektu
www.powiat.olecko.pl

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

Pieni¹dze dla Olecka z Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Gmina Olecko otrzyma dofinansowanie na dwa projekty
z³o¿one do Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki na poddzia³anie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszenie
ró¿nic w jakoci us³ug edukacyjnych.
Na projekt pt. Skorzystaj z szansy przyznano nam 136 493,60
z³. W ramach tych rodków bêdzie mo¿na sfinansowaæ zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych dla szóstych klas szkó³ podstawowych i
trzecich klas gimnazjalnych, które uzyska³y w 2008r. wynik z
egzaminów i sprawdzianów zewnêtrznych ni¿szy ni¿ rednia
wojewódzka. Projekt bêdzie realizowany od padziernika 2009
do lipca 2010r.
Kolejny projekt pt. I Ty mo¿esz zostaæ mistrzem przewiduje organizacjê dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych dla klas pi¹tych szkó³
podstawowych i klas drugich gimnazjalnych. Ten projekt bêdzie finansowany w kwocie 151 527,60 z³ i trwaæ bêdzie dwa
lata  od padziernika 2009r. do lipca 2011r.
Do obu projektów zakwalifikowa³y siê: Szko³a Podstawo-

wa nr 1 w Olecku, Szko³a Podstawowa nr 4 z Oddz. Integracyjnymi, Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi z G¹sek, Szko³a Podstawowa w Judzikach, Gimnazjum nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku i Gimnazjum z Oddzia³ami
Integracyjnymi w Kijewie.
Warto dodaæ, ¿e kolejne dwa projekty z³o¿one na poddzia³anie 9.1.1. Zmniejszenie nierównoci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej znajduj¹ siê w trakcie oceny formalnej.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Modernizacja ulicy Lenej
z infrastruktur¹ techniczn¹

Gmina Olecko z³o¿y³a wniosek do Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013 na modernizacjê ulicy Lenej z infrastruktur¹ techniczn¹.
Projekt przeszed³ pozytywnie weryfikacjê formaln¹ i merytoryczn¹ i zosta³ przekazany pod obrady Zarz¹du Województwa Warmiñsko-Mazurskiego do oceny strategicznej.
Koszt ca³kowity zadania to 5 982 474,50 z³. Ubiegamy siê o
dofinansowanie w kwocie 2 803 652,79 z³.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl
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Wy¿sze kwalifikacje
 lepsze perspektywy
W terminie od 1 listopada 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r.
Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku realizowa³ projekt Wy¿sze
kwalifikacje  lepsze perspektywy wspó³finansowany ze rodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Projektodawc¹ by³ Powiat Olecki.
Projekt skierowany by³ do osób odchodz¹cych z rolnictwa zamieszka³ych na terenie powiatu oleckiego, zainteresowanych podjêciem pracy poza rolnictwem. G³ównym celem
projektu by³o zwiêkszenie w powiecie oleckim liczby rolników
i domowników posiadaj¹cych kwalifikacje i umiejêtnoci dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy.

W ramach projektu realizowano nastêpuj¹ce szkolenia:
- Operator koparki kl. II lub III  15 osób,
- Sprzedawca  magazynier  7 osób,
- Prawo jazdy kat. C, C+E wraz z Kursem na przewóz rzeczy  19 osób.
Po ich zakoñczeniu uczestnicy zostali objêci indywidualnym doradztwem zawodowym, maj¹cym na celu ustalenie indywidualnych cie¿ek poszukiwania zatrudnienia poza rolnictwem z wykorzystaniem kwalifikacji zdobytych w trakcie szkoleñ.
W wyniku spotkañ z doradc¹ zawodowym opracowali oni Indywidualne Plany Dzia³ania (IPD).
W projekcie uczestniczy³o 40 osób i wszyscy zakoñczyli
udzia³ w szkoleniach oraz okrelili swoj¹ cie¿kê zawodow¹.
38 osób zda³o egzaminy w trakcie trwania projektu, 2 osoby
niestety musia³y samodzielnie ponieæ koszty egzaminów poprawkowych, które na szczêcie uda³o im siê zdaæ. Zak³adane
rezultaty projektu osi¹gniêto na poziomie 111,76 %. Jest to
potwierdzenie dobrze dobranych grup szkoleniowych i ogromnej
determinacji uczestników.
W dniu 19 sierpnia 2009 r. w restauracji ASTRA w Olecku
odby³a siê Konferencja podsumowuj¹ca projekt. Uczestniczyli

w niej przedstawiciele samorz¹dów powiatowego  Pani Wicestarosta Powiatu Oleckiego i gminnych  wójtowie gmin:
Wieliczki i Gminy wiêtajno. Ponadto obecnych by³o 21 przedsiêbiorców z terenu powiatu oleckiego.
Przedstawiciele samorz¹dów, pracodawcy oraz uczestnicy
szkoleñ byli bardzo zainteresowani mo¿liwociami w zakresie
pozyskiwania rodków na rozwój przedsiêbiorstw. Wychodz¹c naprzeciw tym oczekiwaniom organizator konferencji PUP
w Olecku zaprosi³ Pani¹ Bo¿enê Cebulsk¹  Prezesa Warmiñsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie,
która jako ekspert przeprowadzi³a wyk³ad na wy¿ej wymieniony temat i odpowiedzia³a na pytania zgromadzonych.
Na zakoñczenie konferencji uczestnicy otrzymali certyfikaty i materia³y konferencyjne. Podsumowuj¹c konferencjê
Pani Starosta Maria Wanda Dzienisiewicz oraz wójtowie gmin
omówili przebieg inwestycji realizowanych i planowanych na
obszarach dzia³ania ich samorz¹dów. Spotka³o siê to z du¿ym
zainteresowaniem uczestników.
Projekt w zakresie szkolenia osób odchodz¹cych z rolnictwa by³ trzecim tego typu przedsiêwziêciem realizowanym przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku. Dyrektor PUP Celina Górska poinformowa³a, i¿ ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie
spo³eczne od wrzenia nast¹pi kontynuacja dzia³añ w tym
zakresie.

Projekt Wy¿sze kwalifikacje
 lepsze perspektywy wspó³finansowany jest
ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Olecka
'
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Kowale Oleckie
Olecko
wiêtajno
Wieliczki

Powiat Olecki
w rankingu samorz¹dów

Na dzieñ 25 sierpnia 2009 r. Powiat Olecki zajmuje dziewi¹te miejsce w województwie warmiñsko-mazurskim w
Rankingu Zwi¹zku Powiatów Polskich.
W Polsce jest to jedyny tego rodzaju ranking samorz¹dów zarz¹dzany na bie¿¹co przez ekspertów w trybie on-line.
Ranking prowadzony jest w podziale na nastêpuj¹ce kategorie jednostek samorz¹du terytorialnego: powiaty, miasta na
prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Udzia³ w Rankingu ZPP jest bezp³atny.

Nowoczesne kszta³cenie
zawodowe w powiecie oleckim

Jak pisalimy wczeniej Powiat Olecki otrzyma³ dofinansowanie na realizacjê projektu Rozbudowa, modernizacja i doposa¿enie bazy kszta³cenia zawodowego w powiecie oleckim
z Dzia³ania 3.1. Inwestycje w infrastrukturê edukacyjn¹ Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Projekt
uplasowa³ siê na drugim miejscu listy rankingowej. Obecnie
czekamy na podpisanie umowy na dofinansowanie projektu.
Projekt przewiduje rozbudowê, modernizacjê i doposa¿enie bazy kszta³cenia zawodowego dla potrzeb powiatu oleckiego. Placówka funkcjonowaæ bêdzie przy Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku.
Planowane s¹ nastêpuj¹ce pracownie: monta¿u i napraw
maszyn i urz¹dzeñ, spawalnictwa, kunia, monta¿u i obróbki
rêcznej drewna, architektury krajobrazu. Baza posiadaæ bêdzie
równie¿ hale: pojazdów rolniczych, maszyn rolniczych, dzia³u
elektrycznego i akumulatorowni, maszyn obróbki drewna, a
tak¿e narzêdziowniê z wyposa¿eniem i laboratorium ochrony
rodowiska. Planowany koszt inwestycji to 4.285.708,44 z³, z
tego powiat otrzyma dotacjê w wysokoci 3.105.964,92 z³.
W tym miejscu chcemy jeszcze raz z³o¿yæ serdecznie podziêkowania Zespo³owi ds. remontów i modernizacji bazy kszta³cenia zawodowego za pracê i wysi³ek w³o¿ony w przygotowanie projektu. W jego sk³ad weszli pracownicy Starostwa Powiatowego w Olecku, dyrektorzy i nauczyciele kszta³cenia zawodowego szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu oleckiego: Maria
Dzienisiewicz  Wicestarosta Olecki, nadzór nad prac¹ Zespo³u, Krystyna Wiszniewska  Naczelnik Wydzia³u Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, Iwona Raczy³o  inspektor Wydzia³u
Architektury i Budownictwa, Marek Góryñski  dyrektor Zespo³u Szkó³ Technicznych (ZST), Józef Zieliñski  nauczyciel
ZST, Anna Pogorzelska  nauczyciel ZST, Beata Stypu³kowska  dyrektor Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych (ZSLiZ),
Ryszard Tuchliñski  nauczyciel ZSLiZ, Katarzyna Radzewicz  podinspektor Wydzia³u Finansowego.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

Nr 7/2009
Samorz¹dy sklasyfikowane w Rankingu s¹ oceniane przez
ekspertów ZPP wed³ug kilkudziesiêciu kryteriów zgrupowanych w grupach tematycznych takich jak:
1) dzia³ania proinwestycyjne i prorozwojowe,
2) rozwi¹zania poprawiaj¹ce jakoæ obs³ugi mieszkañca oraz
funkcjonowania jst,
3) rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego,
4) rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego,
5) umacnianie systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji,
6) promocja rozwi¹zañ ekoenergetycznych, proekologicznych
i prozdrowotnych,
7) wspó³praca krajowa i miêdzynarodowa,
8) dzia³ania promocyjne.
Ranking trwa ca³y czas, a na koniec ka¿dego roku przyznawane s¹ puchary i okolicznociowe dyplomy dla zwyciêzców.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

Promocja
powiatu
oleckiego

Jednym z narzêdzi realizacji zadañ w³asnych jednostek samorz¹dowych jest ich promocja. Znajduje siê ona w katalogu zadañ publicznych powiatu. Promocja to ci¹g³a i
konsekwentna realizacja dzia³añ informacyjnych maj¹cych na celu wzmocnienie wizerunku powiatu na scenie regionalnej i krajowej. To dzia³ania skierowane do otoczenia lokalnego, regionalnego, krajowego, miêdzynarodowego, których zadaniem jest informowanie o istnieniu
powiatu i jego ofercie dla turystów i inwestorów.
Dzia³ania marketingowo-promocyjne powiatu oleckiego nie
mog¹ siê zatem odbywaæ bez konkretnych instrumentów. Przedstawimy tylko wybrane.
Jednym z nich jest marketing internetowy. Na stronie www.powiat.olecko.pl umieszczane s¹ aktualnoci z ¿ycia powiatu,
informacje na temat prowadzonych inwestycji, imprez kulturalnych i sportowych, informacje o konkursach, dzia³alnoci
organizacji pozarz¹dowych.
Kolejnym narzêdziem s¹ materia³y i gad¿ety promocyjne
powiatu oleckiego, którego celem jest stworzenie jednolitego
systemu identyfikacyjnego materia³ów promocyjnych. Materia³y promocyjne powiatu oleckiego ukaza³y siê w publikacji
Warmiñsko-mazurskie region europejski wydanej przez NEGATYW oraz w Almanachu 10 lat Polski Powiatowej wydanej przez MaxMedia. Powiat Olecki wyda³ tak¿e album Przewodnik po Krainie EGO z informacjami i zdjêciami z terenu
powiatu. W dziale Kraj  pomys³ na urlop ogólnopolskiego
tygodnika Przegl¹d ukaza³y siê artyku³y promuj¹ce atuty
Dokoñczenie na s. 10.



Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 35 (607)

Oferta kszta³cenia szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu oleckiego

Z analizy naboru do szkó³ ponadgimnazjalnych na rok
szkolny 2009/2010 przeprowadzonej przez Wydzia³ Edukacji
(...) Starostwa Powiatowego w Olecku wynika, ¿e przyjêto
452 uczniów do klas pierwszych szkó³ ponadgimnazjalnych,
co daje 17 oddzia³ów. Spoza terenu powiatu oleckiego przyjêto 62 uczniów. Dane demograficzne pokazuj¹ jednak, ¿e w
nastêpnym roku szkolnym, tj. 2010/2011 nale¿y spodziewaæ
siê mniejszego naboru.
Dlatego te¿ Powiat Olecki od 1 wrzenia 2009 r. do 31
marca 2010 r. we wspó³pracy ze szko³ami ponadgimnazjalnymi bêdzie realizowa³ projekt Dowiedz siê wiêcej o kierunkach kszta³cenia w powiecie oleckim!. Pozyskane rodki
pochodz¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach
Dzia³ania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Wartoæ
projektu wynosi 50.000 z³.
Celem projektu jest zachêcenie uczniów gimnazjów do podejmowania nauki w szko³ach ponadgimnazjalnych powiatu
oleckiego, rozszerzenie wiedzy na temat kierunków kszta³cenia oraz integracja szkó³ ponadgimnazjalnych w zakresie podejmowania wspólnych dzia³añ promocyjnych.
W ramach projektu zaplanowane s¹ dzia³ania promuj¹ce
ofertê kierunków kszta³cenia poprzez spotkania informacyjno-promocyjne w gimnazjach powiatu, emisjê reklam radiowych, publikacjê reklam prasowych, wydanie publikacji i nagranie filmu promocyjnego.
Mamy nadziejê, ¿e realizacja projektu Dowiedz siê wiêcej o kierunkach kszta³cenia w powiecie oleckim! u³atwi
przysz³ym absolwentom gimnazjów podjêcie decyzji o wyborze kierunku kszta³cenia w oleckich szko³ach ponadgimnazjalnych.
Przysz³ym uczniom naszych placówek owiatowych ¿yczymy konsekwencji w d¹¿eniu do wytyczonych celów.
Projekt Dowiedz siê wiêcej o kierunkach kszta³cenia w
powiecie oleckim! wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

Promocja

powiatu

oleckiego

Dokoñczenie ze s. 9.
i walory turystyczne gmin powiatu oleckiego. Materia³y i
gad¿ety promocyjne s¹ przekazywane delegacjom Urzêdu Marsza³kowskiego w Olsztynie wyje¿d¿aj¹cym do pañstw Unii
Europejskiej b¹d jednostkom powiatowym przyjmuj¹cym delegacje miêdzy innymi z W³och, Finlandii, Bu³garii, Francji.
Ponadto powiat olecki jest promowany podczas ró¿nego
rodzaju konferencji i spotkañ  miêdzy innymi z Prezydentem RP Lechem Kaczyñskim, Premierem Donaldem Tuskiem,
Prezydentow¹ Jolant¹ Kwaniewsk¹. Powiat olecki prezentowany by³ na targach turystycznych w Kaliningradzie, mapy
powiatu, foldery informacyjne przekazano na targi turystyczne w Warszawie, Katowicach i Bia³ymstoku.
Oprócz tego powiat aktywnie promuje postawy ekologiczne
poprzez wspó³uczestnictwo w Festiwalu Nauki i Sztuki organizowanym przez Wszechnicê Mazursk¹ w Olecku i akcjê Pomó¿my kasztanowcom, Aktywni z natury.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

w powiecie oleckim

Od czerwca do sierpnia br. w ogólnopolskim tygodniku
Przegl¹d w dziale Kraj  pomys³ na urlop ukazuj¹ siê
artyku³y promuj¹ce atuty i walory turystyczne gmin powiatu
oleckiego. Dotychczas ukaza³o siê piêæ artyku³ów:
1) £ana Struga dla wodniaków i wêdkarzy,
2) Rowerem nad magiczne jezioro i Cisowy Jar,
3) Modrzewiowy koció³ i sosnowy las ...,
4) Tajemnice torfowisk i koni,
5) Darz bór w mazurskiej puszczy.
Powy¿sze teksty zachêcaj¹ turystów do aktywnego spêdzania czasu wolnego i poznania przyrody ziemi oleckiej. Tereny powiatu oleckiego i s¹siednich okolic s¹ bowiem doskona³ym miejscem do wypoczynku.
Przyk³adowe pomys³y na rekreacjê to sp³yw kajakowy £an¹
Strug¹, przeja¿d¿ka rowerem szlakami wokó³ Kowali Oleckich
czy te¿ przeja¿d¿ka konna szlakami w gminie wiêtajno. Warto te¿ z³o¿yæ wizytê w szkó³ce lenej Szeszki Nadlenictwa
Olecko, b¹d wybraæ siê na wêdrówkê po Puszczy Boreckiej.
W publikacjach mamy tak¿e zawart¹ propozycjê zwiedzenia
modrzewiowego kocio³a z 1677 r. znajduj¹cego siê w gminnej wsi Wieliczki.
Zapraszamy do zapoznania siê z tekstami promuj¹cymi gminy
powiatu oleckiego. Znajd¹ je Pañstwo na stronie Lokalnej
Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej www.lot.olecko.pl.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Remonty na drogach

Jak podaje Powiatowy Zarz¹d Dróg (PZD) w Olecku zosta³y ju¿ zakoñczone inwestycje drogowe polegaj¹ce na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1899N Szczecinki  Krupin
 Olecko o d³ugoci 1,12 km oraz drogi powiatowej nr 1830N
Niedwiedzkie  Wilkasy  Sobole o d³ugoci 1,40 km.
Obecnie PZD realizuje projekt Przebudowa drogi powiatowej na odcinku: droga krajowa nr 65  Zatyki  Kijewo w
powiecie oleckim. Zrealizowano ju¿ 30 % inwestycji. Na
drodze wykonano ju¿ 3 km nawierzchni asfaltowej  mówi
Dariusz Koz³owski, Dyrektor PZD w Olecku. Pozyskane rodki
pochodz¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury, Poddzia³ania 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkuj¹ca rozwój regionalny. £¹czny koszt inwestycji wyniesie
6.209.591,00 z³, a planowany termin jej zakoñczenia to czerwiec 2011 r.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

Fot. Józef Kunicki
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(57)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Pekin  Chiny, 24.08.2007 r.

Chiñscy robotnicy

Jutro wylatujemy z Tomkiem z Chin
do domu. Dzisiaj spacerowalimy ostatni
raz po Pekinie i ch³onêlimy atmosferê
tego miasta. Na Chiñczyków patrzylimy ju¿ trochê inaczej, bo przyzwyczailimy siê do ich zachowañ.
Prawie codziennie w pieszych przejciach podziemnych widzia³em odpoczywaj¹cych robotników. Spali lub tylko
le¿eli na roz³o¿onych ubraniach  w ten
sposób chroni¹ siê przed upa³em na
zewn¹trz. Szkoda mi ich by³o, zw³aszcza ¿e s¹ wyzyskiwani.
Chiñscy robotnicy, czêsto nie maj¹cy wiêcej ni¿ 16 lat, nie tylko notorycznie pozbawiani s¹ nale¿nych im wynagrodzeñ czy podstawowych wiadczeñ medycznych, ale tak¿e nara¿eni s¹
na niebezpieczeñstwo obs³uguj¹c wadliwe maszyny albo maj¹c bezporedni¹ stycznoæ z niebezpiecznymi cheChiñczycy s¹

Chiñski smok.

wszêdzie.

mikaliami. Warunki w jakich przychodzi im mieszkaæ,
np. w zak³adowym internacie, s¹ bardzo prymitywne:
pi¹ na w¹skich ³ó¿kach i aby zapewniæ sobie odrobinê prywatnoci oddzielaj¹ siê plastikowymi p³ytami; poza
³ó¿kiem w pomieszczeniach nie ma ¿adnych innych mebli, ciany czarne od brudu, a wszêdzie wisz¹ pajêczyny. Na cianach w ³azienkach ronie grzyb.
Okropnie wygl¹da sytuacja w fabrykach produkuj¹cych licencjonowane wyroby (np. plecaki, czapeczki)
na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie w 2008 roku. Fabryki
takie jak Lekit Stationery Company, Yue Wing Cheong
Loght Products (w Shenzhen), Eagle Lather Products
czy Mainland Headwear Holdings czêsto zatrudniaj¹
dzieci, zmuszaj¹ robotników do pracy ponad 10 godzin
dziennie za mniej ni¿ zagwarantowane przez prawo minimum. Robotnicy pod grob¹ utraty pracy musz¹ k³amaæ w sprawie kwoty wynagrodzeñ i warunków pracy
przybywaj¹cym na inspekcje urzêdnikom.
Wiêkszoæ si³y roboczej w Chinach stanowi¹ emigranci ze wsi. Ta si³a starzeje siê i jest niewykwalifikowana. Nadal w Chinach, fabryce wiata, która zalewa
rynki tanimi butami, ubraniami i telewizorami wszystko
dzieje siê dziêki taniej sile roboczej: pracowitej, gotowej pracowaæ ponad godziny i za tyle, ile siê jej da.
Wieczorem spakowalimy plecaki i jestemy gotowi do powrotu do Polski. Zosta³o mi jeszcze 450 juanów. Jutro zap³acê za taksówkê na lotnisko i mo¿e
co jeszcze kupiê.
C.d.n.
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Z dziejów powojennego Olecka
Eleonora Stankiewicz

Dziesiêciolecie dzia³alnoci
Poradni Spo³eczno-Prawnej w Olecku
Poradnia Ligi Kobiet w Olecku, w
1969 r. obchodz¹ca 10-lecie istnienia, mog³a
wykazaæ siê imponuj¹cymi osi¹gniêciami. S¹ one omówione w niniejszym artykule mec. Eleonory Stankiewiczowej,
która za inicjatywê i kierowanie t¹ dzia³alnoci¹ otrzyma³a od Rady Pañstwa w
1966 r. Z³oty Krzy¿ Zas³ugi. Interesuj¹ce i wa¿ne by³o to, ¿e w profilu aktywnoci Przychodni nie ograniczano siê do
problematyki prawno-spo³ecznej i rodzinnej. Edukacja poprzez sztukê i aktualnoci ¿ycia kulturalnego chêtnie by³y
uwzglêdniane w programach spotkañ.
Wspierano tak¿e organizacjê spektakli
teatralnych i koncertów muzyki klasycznej. Pamiêtne by³y w Olecku wystêpy
wielkiej aktorki Mieczys³awy Æwikliñskiej (1879-1972), niewidomego tenora
Ryszarda Gruszczyñskiego (1912, zm.
w latach 70-tych) czy znanej pianistki
Barbary Hesse-Bukowskiej (ur. 1930).
W pamiêci zachowa³ siê tak¿e fakt, ¿e
Jerzy Stankiewicz, podówczas student
muzykologii UW, wracaj¹c we wrzeniu
1962 r. do Olecka z Miêdzynarodowego
Festiwalu Muzyki Wspó³czesnej War-

szawska Jesieñ zaproszony by³ do zrelacjonowania nowin w dziedzinie wspó³czesnej muzyki klasycznej. Przedstawi³
z p³yty-kroniki festiwalu now¹ kompo-

zycjê symfoniczn¹ Wariacje bez tematu, która zyska³a wiatow¹ s³awê, napisan¹ przez wybitnego polskiego kompozytora Tadeusza Bairda (1928-1981).
Po tej prezentacji w klubie LK wywi¹za³a siê dyskusja na temat pracy kompozytora, tworzenia muzyki i zasadnoci opracowywania takich wariacji, które nie posiadaj¹ tematu. Oto jak ró¿norodna by³a
dzia³alnoæ oleckiej Poradni LK.

Bankiet wydany na czeæ s³ynnej polskiej aktorki Mieczys³awy Æwikliñskiej podczas jej wystêpów w Olecku (lata 60-te), w sztuce A. Cassony Drzewa umieraj¹ stoj¹c. Dostojny goæ siedzi porodku, pierwsza po prawej
E. Stankiewiczowa, druga po lewej L. Jacewiczowa.

Poradnia Spo³eczno-Prawna przy Zarz¹dzie Powiatowym
Ligi Kobiet w Olecku powsta³a w 1959 roku jako jedna z
pierwszych na terenie kraju. W bie¿¹cym roku przypada
wiêc 10-lecie jej istnienia.
Poradnia prowadzi cztery dzia³y: prawno-spo³eczny,
zdrowia, pedagogiczny oraz poradnictwa przedma³¿eñskiego.
W poradni pracuje 27 specjalistów: 2 adwokatów, 1 sêdzia, 2 prokuratorów, 4 lekarzy (1 pediatra, 1 ginekolog, 1
chirurg, 1 internista), 2 pedagogów, 2 pielêgniarki, 2 po³o¿ne, 6 opiekunów spo³ecznych i 6 radnych.
Poradnia udziela porad dla ludnoci ca³ego powiatu,
opracowuje pozwy, a w kilku wypadkach przedstawicielka
Ligi Kobiet wystêpowa³a przed S¹dem Powiatowym w sprawach o ustalenie ojcowstwa i alimenty. Jeli chodzi o charakter porad, to dotycz¹ one w przewa¿aj¹cej czêci alimentów i ich egzekucji. Pradnia prowadzi tak¿e, w miarê
mo¿liwoci, szerok¹ akcjê z zakresu znajomoci podstawowych zagadnieñ prawa, tematów politycznych, zdrowia i
higieny oraz z dziedziny literatury i muzyki.
W oparciu o uchwa³y i tezy IV. Krajowego Zjazdu Ligi
Kobiet od roku 1966 poradnia nasza po³o¿y³a szczególny
nacisk na sprawy z zakresu wychowania rodziny poprzez
popularyzacjê wiedzy o wspó³czesnej rodzinie, wychowania dzieci, m³odzie¿y, kultury bycia i wspó³¿ycia.
Dokoñczenie na s. 13.

Podziêkowania Zarz¹du G³ównego Ligi Kobiet w Warszawie
dla mec. Eleonory Stankiewiczowej, pismo z 30 lipca 1964 r.

!
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Dokoñczenie ze s. 12.

Dziesiêciolecie
dzia³alnoci
Poradni
Spo³eczno-Prawnej
w Olecku

W tym celu nawi¹zano wspó³pracê z Wydzia³em Owiaty,
Towarzystwem Przyjació³ Dzieci oraz Komitetem Rodzicielskim,
organizowano pó³kolonie dla najbiedniejszych dzieci, choinki
oraz bia³e wakacje. Otwarto trzy nowe place zabaw i gier.
Kontynuuj¹c akcjê wychowawcz¹, w ubieg³ym roku (1968
r.) zorganizowano 8 wieczornic z liczb¹ uczestników 490 osób,
4 quizy z udzia³em 600 uczestników, 2 konkursy  czytelniczy
i na najczystsz¹ klatkê schodow¹ z 464 uczestnikami, zgaduj
zgadulê na tematy alkoholowe, wystawê plansz o skutkach
szkodliwoci alkoholu oraz w ramach akcji kulturalno-owiatowej  prelekcjê na temat muzyki hinduskiej.
W celu zaopiekowania siê m³odzie¿¹ przy Klubie LK powsta³a sekcja m³odzie¿owa Rytm, w której prowadzone s¹
zajêcia trzy razy w tygodniu. W trosce o los starego cz³owieka przeznaczono jeden dzieñ w tygodniu (pi¹tek) na dzia³alnoæ Klubu LK dla rencistów i starców, organizuj¹c dyskusje, gry i pogadanki na tematy ich interesuj¹ce. Doceniaj¹c
znaczenie wychowawcze czynów spo³ecznych, komitety blokowe i cz³onkinie LK bra³y udzia³ we wszelkich akcjach, m.in.
porz¹dkowanie placów, podwórek, sadzenie drzewek i in.
Obecnie Poradnia w kontynuacji realizacji uchwa³ IV. Krajowego Zjazdu Ligi Kobiet stara siê pozyskaæ wiêkszy aktyw
i zainteresowaæ szerszy kr¹g osób w akcji ogólno-wychowawczej,
szczególnie pedagogów, nauczycieli. Staramy siê rozszerzyæ i
uaktywniæ dzia³alnoæ poradnictwa przedma³¿eñskiego poprzez
czêstszy udzia³ prawników i lekarzy w pogadankach i spotkaniach z zawieraj¹cymi zwi¹zek ma³¿eñski w USC.
Olecko, 1969 r.
Eleonora Stankiewicz
***
Wszystkie niepublikowane materia³y archiwalne pochodz¹
ze zbiorów rodzinnych. Do druku poda³ Jerzy Stankiewicz.

Nagrody za wybitne osi¹gniêcia
w dziedzinie pomocy spo³ecznej

Og³oszono IX edycjê konkursu o Nagrodê Marsza³ka
Województwa Warmiñsk-Mazurskiego za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie pomocy spo³ecznej. Celem przyznania nagrody jest promocja nowoczesnych i twórczych rozwi¹zañ w dziedzinie
pomocy spo³ecznej. Nagroda przyznawana jest osobom indywidualnym:
- pracownikom pomocy spo³ecznej,
- najbardziej twórczym liderom organizacji pozarz¹dowych z
terenu województwa warmiñsko-mazurskiego.
Nagrody przyznawane bêd¹ w szczególnoci za:
- zapobieganie izolacji, marginalizacji i spo³ecznemu wykluczeniu osób i rodzin,
- aktywizacjê jednostki i rodziny do rozwi¹zywania w³asnych
problemów,
- aktywizacjê rodowisk lokalnych na rzecz rozwi¹zywania
problemów spo³ecznych,
- dzia³ania w zakresie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, prowadz¹cej do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie,
- tworzenie i realizowanie systemu opieki nad dzieæmi i m³odzie¿¹,
- tworzenie i realizowanie lokalnych programów s³u¿¹cych
zapobieganiu i rozwi¹zywaniu problemów spo³ecznych,
- wdra¿anie kompleksowych, nowatorskich rozwi¹zañ we wspó³pracy wielu podmiotów w dziedzinie pomocy spo³ecznej.
Wniosek o przyznanie w/w nagrody mog¹ z³o¿yæ osoby
fizyczne, osoby prawne oraz instytucje i organizacje spo³eczne dzia³aj¹ce w zakresie pomocy spo³ecznej. Wniosek wraz z
kompletem dokumentów nale¿y sk³adaæ w terminie do dnia 20
wrzenia 2009r. na adres: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, Regionalny Orodek Polityki Spo³ecznej, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn
Szczegó³owe informacje, druk wniosku oraz regulamin konkursu znajduj¹ siê na stronie www.wrota.warmia.mazury.pl
w zak³adce polityka spo³eczna/pomoc i integracja spo³eczna.
Halina E. Kasicka

Centrum krwiodawstwa oczekuje na dawców

W 2008 roku na Centrum Medyczne Zak³ad Opieki Zdrowotnej Olmedica w Olecku Sp. z o. o. zu¿y³o na potrzeby
pacjentów na oddzia³ach szpitalnych ogó³em 195 litrów krwi.
rednio miesiêcznie zu¿ywano 16,25 litrów. Najczêciej potrzebowano krwi grup A+, 0+, B+, 0-, natomiast rzadziej potrzebne by³y grupy AB-, AB+, A-, B-. Krew do naszego szpitala sprowadzana jest z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Olsztynie i Bia³egostoku oraz z Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
Od pocz¹tku roku na terenie Powiatu Oleckiego odby³o
siê 7 akcji poboru krwi. Dotychczas 104 osoby zosta³y honorowymi dawcami krwi. Od stycznia do sierpnia ogó³em oddano 47 litrów krwi. Pomimo, i¿ z ka¿dym rokiem przybywa liczba
darczyñców, krwi nadal brakuje. Niestety, jak wskazuj¹ powy¿sze dane, roczne zapotrzebowanie pacjentów naszego szpitala
na ten cenny dar jest wy¿sza od rocznej iloci krwi oddanej
przez honorowych dawców z terenu powiatu oleckiego.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze informujê, ¿e wszyscy chêtni, którzy s¹ zdrowi i pe³noletni mog¹ zostaæ honorowymi
dawcami.
Chcesz podarowaæ komu ¿ycie, oddaj krew! Zg³o siê na
kolejne akcje poboru krwi, które odbywaæ siê bêd¹ od godz.

8.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Olecku przy ul.
Kolejowej 32, 19-400 Olecko, w sali nr 4 (na parterze) w nastêpuj¹cych terminach:
- 3 wrzenia 2009r.
- 1 padziernika 2009r.
- 5 listopada 2009r.
- 3 grudnia 2009r.
H. E. Kasicka
Rys. Waldemar Rukæ

"
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* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K12509

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31
L6907
* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (087) 520 17 89
V44203

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V44802

* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30
L11503
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07. V2534

V46601
(V37707)

Krupin 14A

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi 80, B4, 1992, 2,0B + gaz, tel. 503-804-741
V37727
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K12619
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V44812
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-520-1288
V46611
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V37717
* Suzuki Grand Vitara, 1,6B, 2007, 13.000 km przebiegu, jeden w³aciciel, 66.000 z³otych, tel. 503-019-417
V41315
* VW T4, 2,5B, 1992, tel. 508-097-660
V41125

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

do 22

00

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

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so  od 1000 do 200

(V39506)

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 10

00

(V37608)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V38906
* Biuro turystyczne Sambia, wycieczki na Litwê 4 x tygodniowo, 0-87-520-16-44, infolinia 0-783-738-138
V34310
* 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
V34610

PIZZA NA TELEFON

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V45302
(V41405)

Agencja Kredytowa KORZYCIK
ul. Kolejowa 31

KREDYTY, ODSZKODOWANIA,
T£UMACZENIA

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

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.
(V44902)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

V46201

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 0-502-954-863 L10306
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V43713
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V37108
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V45901
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L11204
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K10713
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V46001
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/20, tel. (087) 520-22-47 V43501 V43503
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Sp. z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L10206
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.
V44702
* MEBLE, DRZWI, OKNA. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564; 0-728-208-754.
V34210
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087) 52029-23
V36409
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V43803
* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej przedsiêbiorców i firm, te. 0-603-100-524, tel. 0-87520-46-76
V43603
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V41215

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V39006
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V36209)

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L12002
Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891

Przemys³aw Atkielski

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

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

SERWIS OGUMIENIA

D@RKOMP

(V45202)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V34410)

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

(V41305)

AUTO-MOTO

V36309

(V41005)

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)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V43024

US£UGI

#
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s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K733)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V37609
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V34520
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L11104
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00, 0-87-520-18-18
K12819

* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K13505
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L12301
* transport: ¿wir, piasek, wywrotki, plandeki, tel. 604-514-845V46511

(V4105)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
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

(V37008)

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

(K13108)

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
L12101
* znaleziono klucze domowe, przed zak³adem pogrzebowym
na ul. S³owiañskiej. Prawdopodobnie zgubi³ je w³aciciel
czerwonego Forda. Do odebrania w zak³adzie pogrzebowym
Eden.
L10004
KUPIÊ
* silnik zaburtowy, minimum 59KW, tel. 0-602-235-182 V41245
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V41235
PRACA

(L11703)

* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V41415
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L11403

SPRZEDAM
* Bloczek fundamentowy M6; 2,40 z³; tel. 0-608-335-960 K14003
* budynek z dzia³k¹, na zajazd, mieszkanie, Golubki, trasa
Olecko  Go³dap, tel. 604-514-845
V46501
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V43014
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426
V45212
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 501-611-961
V34530
* Dzia³ki budowlane, mieszkalne i us³ugowe, uzbrojone, Olecko,
tel. 0-601-210-819
K13803
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
K14702
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 510-189-301 V14602
* gara¿ blaszak, aleje Lipowe, bezporedni wyjazd na ulicê,
tel. 506-675-603
L12201
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.
(V43703)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 608-146-978 L12401
* mieszkania: wiêtajno, Olecko: Kolejowa, Armii Krajowej,
Zyndrama, tel. 510-189-301
K14802
* mieszkanie 3 pokoje, 60 m.kw., parter w Olecku, tel. 503182-024
K15101
* mieszkanie 60,2 m.kw., Kopernika, II piêtro, tel. 668-686907
K14902
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 0-509-088-949
V41115
* okap kuchenny, nowy, 160 z³otych, tel. 0-505-979-351K14503
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V41225
* pralkê Ardo, nowa, 700 z³otych, tel. 0-505-979-351 K14403
* rower górski w dobrym stanie, tel. 0-506-675-603
L11802
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333V41015
* sprzedam mieszkania jedno- i dwupokojowe.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V12909)

Sklep DOM

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K833
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V45122
WYNAJEM
* dzia³ka 200 m.kw., obok domu towarowego, ul. Partyzantów, tel. 0-602-354-963
K13704
* lokal 60 m.kw., 120 m.kw., I piêtro, centrum, tel. 0-885-441703
L11902
* mieszkania i pokoje do wynajêcia, tel. 500-708-095 K15001
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 0-604-557-693
V41615
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V34540
* poszukujê gara¿u do wynajêcia w centrum, tel. 0-793-742968
V45112
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-505036-183
L11603
Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI

Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl,
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzêt,
integracja z P³atnikiem, wdro¿enia, wszystko w siedzibie klienta.
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEÑ ROBOCZY. NOWOÆ:
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PE£NE.

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

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

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

(V42904)

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk.

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

(K13606)

(V43903)

MEDYCYNA ALTERNATYWNA

Fasolka szparagowa przy schorzeniach w¹troby

Mieszamy w równych ilociach rozdrobnione
suszone str¹ki fasoli i dziurawca. £y¿eczkê mieszanki zalewamy szklank¹ zimnej wody i gotujemy na wolnym ogniu 3-5 minut. Studzimy pod przykryciem, odcedzamy. Pijemy po æwieræ szklanki przed jedzeniem. W przypadku, gdy w zwi¹zki z chorob¹ odczuwamy ból zwiêkszamy
dawkê.

Antyrakowe menu

Nowotwór jelita grubego, ¿o³¹dka i odbytnicy: kapusta,
broku³y, kalafior, brukselka, kalarepa i chrzan. Wszystkie te
warzywa zawieraj¹ indole.

Czosnek

Podobnie jak cebula, czosnek jest powszechnie uprawiany w ca³ej Europie. Podobno pochodzi z Azji rodko-

wej. W naszej kuchni jest stanowczo za ma³o wykorzystywany, a przecie¿, po cebuli, uchodzi za najpowszechniejsz¹ i najzdrowsz¹ przyprawê. Stanowi najczêciej u¿ywan¹ przyprawê do miês i zup, mo¿e wzbogaciæ smak jajecznicy i wielu sa³atek. Jest niezbêdny do kiszenia ogórków.
Kuchnia francuska na równi z w³osk¹ rozkoszuje siê
czosnkiem. Francuzi do wszystkich dañ rybnych spo¿ywaj¹ mas³o czosnkowe przygotowywane w nastêpuj¹cy
sposób: 100 gramów mas³a, 50 gramów czosnku i szczypta soli. Do wrz¹cej, osolonej wody (1 szklanka) wrzucamy
obrany czosnek i gotujemy przez 8 minut. Wyjmujemy,
osuszamy, ucieramy w modzierzu lub na desce drewnian¹ ³y¿k¹ na jednolit¹ masê. Ucieraj¹c, dodajemy po trochu mas³o i lekko solimy.
Miêsa szpikowane czosnkiem maj¹ oryginalny smak i
stanowi¹ osobn¹ pozycjê w kuchni francuskiej. Owa tajemnica kulinarna by³a znana i jest do dzi stosowana
przez wiejskie gospodynie, które sol¹c s³oninê, naciera³y
lub nadziewa³y j¹ w³anie czosnkiem.

%
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Kalendarz imion
1 wrzenia (rocznica wybuchu II wojny
wiatowej)
Alicji, Any, Beatrycze, Belindy, Bronis³awy, Izabeli, Reny, Ruty
Augusta, Bronis³awa, Bronisza, Dzier¿ys³awa, Egona, Idziego, Wiktora, Wiktoriana
2 wrzenia
Bohdany, Brygidy, Dionizy, Elizy, Ingi,
Izy
Aksela, Axela, Bogdana, Bohdana, Czes³awa, Dionizego, Jana, Juliana, Oliwera, Salomona, Seweryna, Stefana, Tobiasza, Wilhelma, Wiliama, Witomys³a
3 wrzenia
Doroty, Erazmy, Eufemii, Izabeli, Liliany, Sylwiny
Antoniego, Bart³omieja, Bartosza, Bronis³awa, Erazma, Grzegorza, Joachima, Mojmierza, Piusa, Przec³awa, Sylwina, Szymona, Zenona
4 wrzenia
Agnieszki, Dali, Idy, Irmgardy, Julian-

Cytat na ten tydzieñ

ny, Laury, Lili, Lilianny, Liliany, Lilii, Lindy,
Rozalii, Rozyny, Ró¿y
Bart³omieja, Bonifacego, Laurencjusza,
Przemys³awa, Rocha, Rocigniewa
5 wrzenia
Adeli, Deli, Doroty, Justyny, Rozwity,
Stronis³awy, Wiktoryny
Alberta, Bojana, Herkulesa, Justyna,
Laurencjusza, Racis³¹wa, Rac³awa, Stanis³awa, Teodora, Wawrzyñca, Wiktora, Wiktoryna
6 wrzenia (Dzieñ Energetyka)
Albiny, Beaty, Betiny, Eugenii, Lidy,
Rozalindy
Albina, Aleksego, Bertranda, Bolemira,
Eugeniusza, Fausta, Lindy, Magnusa, Micha³a, Petroniusza, Saturnina, Uniwieta, Zachariasza, Zacheusza
7 wrzenia
Begonii, Domas³awy, Domis³awy, Melanii, Meli, Reginy, Reny, Ryszardy
Domana, Domas³awa, Marka, Melchiora, Rafa³a, Ryszarda, Stefana

Nasz przepis

Zosia i ró¿a
Puszcza Zosia zwiêdniêt¹ ró¿ê z piêknej rêki,
Mówi¹c z wzgard¹: rzucam ciê, bo straci³a wdziêki.
- Pamiêtaj, rzecze ró¿a, ¿emy równe z
sob¹,
Co ze mn¹ zrobi³a, jutro zrobi¹ z tob¹.
Karol Tetmajer

PRZYS£OWIA

 Jak pierwszy, drugi, trzeci, taki ca³y
wrzesieñ zleci.
 Jaki czas oko³o w. Idziego (1 wrzenia), takie powietrze trwaæ bêdzie cztery
tygodnie.
 Jaki pierwszy wrzesieñ, taka bêdzie jesieñ.
 w. Idzi (1 wrzenia) nic ju¿ w polu
nie widzi.
 w. Idzi (1 wrzenia) k³osa w polu nie
widzi.
 w. Idzi (1 wrzenia), siaæ wyjdzij.
 Wielka dla zbó¿ i siewu wygoda, gdy
z w. Idziego (1 wrzenia), pogoda.
 w. Idzi (1 wrzenia), podwieczorka
nie widzi.
 Chmiel zbieraæ oko³o w. Idziego (1
wrzenia) i chowaæ porz¹dnie do zwietrzenia.
 Gdy wrzesieñ bez deszczów bêdzie, w
zimie wiatrów pe³no wszêdzie.
 Kto nie ma s³omy i siana p³acze od
wieczora do rana.
 Gdy wrzos z do³u kwitnie, zima wczenie przytnie.
 Jak stare wo³y rycz¹, tak siê te¿ m³ode
od nich ucz¹.
 wiêta Regina (7 wrzenia) ga³êzie ucina.

Nigdy przed obc¹ w³adz¹, przed mieczem tyrana
Ogórki w occie
Nie ugiêty siê wolnych Polaków kola1 kg du¿ych twardych ogórków, ³y¿na...
Alojzy Feliñski ka cukru, ³y¿ka herbaty, ³y¿ka musztardy, ³y¿ka kminku, 1/2 litra bia³ego octu
OBRONA
winnego, 5 dkg soli, pêczek pietruszki.
Ogórki myjemy i osuszamy. ObcinaPOCZTY GDAÑSKIEJ
my
koñce i kroimy w plasterki gruboci
Poczta Gdañska by³ to polski urz¹d
ok.
1
cm. Uk³adamy warstwami w garnpocztowy przy ul. Heweliusza w Wolku,
przesypuj¹c
sol¹. Odstawiamy na 12
nym Miecie Gdañsku.
godzin.
Po
up³ywie
tego czasu staranl wrzenia 1939 roku zosta³a zaatanie
odcedzamy.
Gotujemy
ocet i dodajekowana przez oddzia³y hitlerowskie. W
obronie placówki pracownicy poczty sto- my przyprawy. Na ma³ym ogniu gotujeczyli nierówn¹, bohatersk¹ walkê, w której my przez 5 minut. Nastêpnie zwiêkszamy
zginê³o 12 osób. Dowódc¹ obrony by³ ogieñ, dodajemy ogórki i gotujemy 2-3
podporucznik Konrad Guderski (Kon- minuty od momentu wrzenia. Ogórki u³o- Sennik
rad). Pozosta³ych przy ¿yciu obroñców ¿yæ w s³oikach i zalaæ gor¹cym octem z
Gdy nimy, ¿e ca³ujemy w rêkê  oznapoczty Niemcy aresztowali. 39 osób roz- przyprawami. Kiedy ocet ostygnie, zamkn¹æ cza to dobre wieci.
strzelano, a 28 zginê³o w obozach koncen- s³oiki i odstawiæ na 2-3 miesi¹ce.
tracyjnych.
W sierpniu 1991 roku podczas prac
KUPON NA NAJTAÑSZE
budowlanych na Zaspie przypadkowo
OG£OSZENIE DROBNE
odkopano szcz¹tki trzydziestu obroñców
 37 groszy za s³owo
Poczty Gdañskiej, rozstrzelanych przez
hitlerowców jesieni¹ 1939 roku.
4 kwietnia 1992 r. urny z prochami
F sprzedam
F wynajmê
F inne
F kupiê
pomordowanych zosta³y udekorowane
orderami Virtuti Militari. Nazajutrz odTreæ: ..........................................................................................................
by³ siê uroczysty pogrzeb, w którym wzi¹³
.............................................................................................................................
udzia³ Prezydent Lech Wa³êsa.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................



Na szasz³yki

... najlepsze s¹: w¹tróbka, pier kurczaka lub indyka, polêdwica wieprzowa. Dodaæ
warto boczek, który uchroni miêso przed
wysuszeniem.

Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................

&
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X edycja konkursu
Mieszkajmy piêkniej

27 sierpnia br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego w Olecku odby³o siê rozstrzygniêcie i podsumowanie jubileuszowej edycji konkursu Mieszkajmy Piêkniej.
Po raz dziesi¹ty burmistrz wrêczy³ 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, wkomponowanie terenu zielonego w otaczaj¹c¹ zabudowê, ró¿norodnoæ oraz kompozycjê
kwiatów i zieleni, pomys³owoæ w urz¹dzeniu ogrodu, kondycjê zieleni oraz wra¿enie ogólne.
W tym roku komisja w sk³adzie: Gra¿yna Obuchowska,
Zdzis³aw Mioduszewski, Renata Dunaj, Przemys³aw Drozd
po dokonaniu oglêdzin posesji i balkonów nagrodzi³a i wyró¿ni³a:
W kategorii domy jednorodzinne:
I miejsce Edyta Domañska z Bia³ej Oleckiej
I miejsce Katarzyna i Lech Grzymkowscy z Babek Oleckich
II miejsce Halina Domañska z Judzik
II miejsce Janina i W³adys³aw Sujata z Jasiek
III miejsce Agnieszka Domin z Sedrank
IV miejsce Halina i Stanis³aw Kuprewicz z Olecka
V miejsce Krzysztof Wróblewski z Mo¿nych
VI miejsce Jaros³aw Szafrankowski z Olecka
El¿biecie Tumiel z Olecka komisja przyzna³a dyplom za uczestnictwo w konkursie.

Laureaci konkursu.
Fot. Archiwum Urzêdu Miejskiego w Olecku.
W kategorii obiekty u¿ytecznoci publicznej:
I miejsce Olmedica z Olecka
II miejsce Zespó³ Szkó³ z Os. Siejnik I
III miejsce Dom Dziecka z Olecka
Dyplom za uczestnictwo w konkursie odebra³ dyrektor Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji z Olecka.
W kategorii budynki wielorodzinne:
I miejsce Wspólnota Mieszkaniowa z ul. Zamkowej
II miejsce Zefiryna Bokuniewicz z Os. Siejnik
II miejsce Alicja Tomkiewicz z Os. Siejnik
III miejsce Janina Zab³ocka z Olecka
IV miejsce Barbara Kalinowska z Olecka
IV miejsce Halina Krajewska z Olecka
IV miejsce Elwira Szczodruch z Olecka
IV miejsce Romualda Bartnik z Olecka
V miejsce Gra¿yna Zió³kowska z Olecka
W kategorii balkony:
I miejsce Wanda Kozielska z Olecka
Jolancie Opanowskiej z Olecka komisja przyzna³a dyplom za
uczestnictwo w konkursie.

W Olecku zasadzono kasztanowce czerwone

W kwietniu br. ze rodków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej zosta³y zakupione
sadzonki kasztanowca czerwonego. Jest
to odmiana bardziej odporna na dzia³anie szkodników, w tym szrotówka kasztanowcowiaczka. 30 sadzonek zosta³o
przekazanych dzieciom ze szkó³ podstawowych oraz m³odzie¿y ze szkó³ ponadgimnazjalnych do zasadzenia i opieki.
Nowe kasztanowce zasadzono na
posesjach nastêpuj¹cych szkó³:
- Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Olecku
 5 sztuk,
- Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych
 5 sztuk,
- Zespó³ Szkó³ Technicznych  5 sztuk,
- Orodek Szkolno-Wychowawczy  4
sztuki,
- Zespó³ Szkó³ w Olecku  5 sztuk,
- Szko³a Podstawowa nr 1  3 sztuki,
- Szko³a Podstawowa nr 3  3 sztuki.
W sierpniu odwiedzilimy z apara-

tem nowe drzewka. Zdecydowana
wiêkszoæ dobrze siê przyjê³a i sporo
ju¿ uros³a. Jedna sadzonka jest s³aba, ale puszcza nowe pêdy. Mamy
nadziejê, ¿e nied³ugo dogoni pozosta³e. Zasadzone drzewka s¹ zdrowe, a na liciach nie zauwa¿ylimy
min szrotówka.
W przysz³oci kasztanowce urosn¹ do wysokoci 15 metrów i bêd¹
mia³y kulist¹, gêst¹ koronê. Ten gatunek ma d³ugie kwiatostany o zró¿nicowanej barwie  od ró¿owej do
ciemnoczerwonej. Owoce bêd¹ kuliste lub nieco gruszkowate z niewielkimi i nielicznymi kolcami. Za
to kasztany bêd¹ du¿o wiêksze od
owoców kasztanowca zwyczajnego, gdy¿ najczêciej wystêpuj¹ pojedynczo w ³upinie.
Halina Bogdañska
www.powiat.olecko.pl

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku

'
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Kadra Polski
kobiet U-17 w Olecku
Ju¿ po raz kolejny Olecko goci³o dru¿yny reprezentacji w
pi³ce no¿nej. Tym razem na zgrupowaniu przebywa³a kadra
Polski kobiet U-17. Kulminacyjnym punktem pobytu reprezentacji by³ mecz miêdzypañstwowy z rówieniczkami z Estonii. Mecz odby³ siê 24.08.2009 r. na Stadionie Miejskim w
Olecku. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e zawody sêdziowa³y wy³¹cznie panie  sêdziny z Mazowieckiego ZPN w sk³adzie: Agnieszka
P³askociñska (s. g³ówna) oraz Anna Zaj¹c i Maria £ukasiewicz (s. liniowe) .

Od pocz¹tku inicjatywê przejê³y pi³karki z reprezentacji Polski,
które raz za razem przeprowadza³y grone akcje. Polki przewy¿sza³y Estonki wyszkoleniem technicznym i szybkociowo. Pierwszy gol pad³ w 16 min. meczu, a zdoby³a go Marta
Cichosz. Zawodniczka ta strzeli³a jeszcze jedn¹ bramkê, w 27
min. Kolejne dwie bramki do³o¿y³a Katarzyna Marczak i do
przerwy by³o 4:0 dla Polski.
Po przerwie trener polskiej reprezentacji Mateusz Smuda
dokona³ wielu zmian
w sk³adzie wyjciowym, co mia³o prze³o¿enie na grê. Mecz
siê wyrówna³, a kolejne gole nie pada³y. Dopiero w ostatniej
minucie meczu, wprowadzona do gry po przerwie Marta Stodulska zdoby³a dwie bramki, a ca³y mecz Polki wygra³y 6:0!
Olecki Stadion po raz kolejny okaza³ siê szczêliwy dla

dru¿yny polskiej. Rewan¿ rozegrany bêdzie 26.08.2009 r. na
stadionie w Go³dapi.
Dwumecz pomiêdzy tymi dru¿ynami jest dla reprezentacji
U-17 kobiet form¹ przygotowañ do Eliminacji Mistrzostw Europy, które odbêd¹ siê w padzierniku tego roku.
Sk³ad polskiej ekipy: Dagmara Kaszubiak, Sandra Lichtenstein, Natalia Bocianowska, Karina Szymañska (wszystkie z
klubu Medyk Konin), Marta Cichosz, Karolina Strzêpek, Katarzyna Marczak, Angelika Pawelczyk (wszystkie Sztorm Gdynia), Patrycja Balcerzak, Patrycja Królikowska, Marta Stodulska, Agnieszka Lorbiecka (wszystkie Ostrowia Ostrówek), Joanna Boruc, Ewelina Wo³osiewicz (obie Praga Warszawa), Maria
Chojnowska, Karolina Kowalczyk (obie Bronowianka Kraków),
Oliwia Krauze (Victoria Sianów) i Agata Guciora (Widok Lublin).

Fot. Józef Kunicki

SIATKÓWKA PLA¯OWA

TENIS ZIEMNY

W cyklu Grand Prix Olecka 2009 w dniu 23.08.2009 r.
na boisku MOSiR odby³ siê kolejny turniej siatkówki pla¿owej. Sêdzi¹ g³ównym zawodów, do których przyst¹pi³y trzy
pary z: Go³dapi, Czerwonego Dworu i Olecka by³ Dariusz
Karniej. Turniej rozegrano systemem ,,ka¿dy z ka¿dym.
WYNIKI
P. Jurewicz/A. Bia³ecki - A. Opanowski/R. Dobreñko 2:0
P. Jurewicz/A. Bia³ecki - P. Kowalczyk/K. Wierzbiñski 2:0
P. Kowalczyk/K. Wierzbiñski - A. Opanowski/R. Dobreñko 2:0
KOÑCOWA KOLEJNOÆ
1. Przemyslaw Jurewicz/ Adrian Bia³ecki (Go³dap) 4 pkt 4:0
2. Piotr Kowalczyk/ Konrad Wierzbiñski (Czerwony Dwór) 3 pkt 2:2
3. Artur Opanowski/ Roman Dobreñko (Olecko) 2 pkt 0:4
Zwyciêzcy otrzymali statuetki, a wszyscy pami¹tkowe dyplomy. Ogó³em w zawodach uczestniczy³o szeæ osób.

Mimo padaj¹cego ca³¹ noc deszczu lekko opóniony, ale
odby³ siê kolejny z cyklu turniej tenisa ziemnego, tym razem o
Puchar Dyrektora MOSIR pana Andrzeja Kamiñskiego.
Startowa³o 17 zawodniczek i zawodników z: Olecka, Go³dapi,
Warszawy, Suwa³k i Kanady.
Oko³o 19. dowiedzielimy siê, ¿e najlepszym tenisist¹ tego
dnia okaza³ siê Andrzej Tajchman z Warszawy, który pokona³
w finale Roberta Pop³awskiego z Go³dapi 6:0, 6:1. W meczu o
trzecie miejsce spotkali siê dwaj suwalszczanie  Robert Usarek i Patryk Aleksandrow. Wygra³ Robert 6:0, 6:0.
Za tydzieñ ostatni z cyklu turniejów  Po¿egnanie Wakacji 2009.
Zaprasza sêdzia g³ówny  Andrzej Bomber
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Ziemia
poetów
Lech Dudanowicz (1951-2009)

Nie ma miejsca dla nas w tym miecie
Nie ma miejsca dla nas w tym kraju
Nie ma miejsca dla nas w tym wiecie
Nie ma miejsca dla nas w tym raju

* * * (wilczoæ)

Olecko, wrzesieñ 1990

- Romanowi Maciejewskiemu
Roman Maciejewski  Varga

Nie ma miejsca dla nas w tym miecie
Ze wszystkich stron otaczaj¹ nas wilcy
Zza firanek podgl¹dacze wypatruj¹ nagonki
Obwieszone czerwieni¹ ka¿de przejcie.
Nie ma miejsca dla nas w tym kraju
Wszystkie sêpy zawieszone wysoko
Ju¿ w ich lepiach w padlinê zamienione to miêso
Które dla nas jest przedwstêpem do raju.
Nie ma miejsca dla nas w tym wiecie
Wokó³ ogieñ, pustynia i szaroæ
Wie¿y Babel opoka obrócona w ruiny
mieræ na tronie, a królowie w szalecie.
Nie ma miejsca dla nas w tym domu
Wszystkie k¹ty wype³nione przez pustkê
W beznamiêtnych umiechach znika z oczu blask jutra
Zimny zmierzch skrada siê po kryjomu.
A przecie¿ tyle jest miejsc
Tyle krajów wiatów i domów
I przecie¿ tylu jest NAS
Dzikich wilków stepowych z OGRODÓW 

Waldemara Rukcia

A przecie¿ tyle jest miejsc
Tyle lasów jezior Ogrodów
Przecie¿ tyle jest snów i marzeñ
Które warte s¹ g³odu

KTÓRZY P£ACZ¥

- Pamiêci Lecha Dudanowicza

Jeli tak bardzo cierpimy,
p³aczemy, bolej¹c nad mogi³ami bliskich,
pora¿eni nasz¹ bezbronnoci¹
przed mierci¹ tchnieniem:
- dobro siê dzieje.
Wtedy otwieraj¹ siê w nas
czu³oci neurony,
³zy prawdziwe; nie dziecka nawet:
 embriona.
I tak naprawdê, dopiero wtedy
najpiêkniej zakwita w nas,
na chwilê
- Cz³owiek
Janusz Panasewicz
***

- Lechowi

Pustka pustot¹ bêd¹c
nawet pustoty nie ogarnie
Bo nawet bêd¹c j¹ jest pusto i szkaradnie
(22 sierpnia 2009).

