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Za³o¿ony w 1997 r.

Z³e przyzwyczajenia s¹ jedynymi
przyzwyczajeniami, których ludzie
nie potrafi¹ siê wyrzec bezbolenie.
John Galsworthy

Cena 1,40 z³

8 wrzenia 2009 r.

Wizyta ambasadora

Flagi: amerykañska, polska i litewska przed budynkiem Urzêdu Miejskiego w Olecku. Fot. Marek Borawski.

III Festiwal Nauki i Sztuki w Olecku
25-27 wrzenia 2009 r.
Festiwal Nauki i Sztuki jest bezp³atn¹ imprez¹ edukacyjn¹ o zasiêgu regionalnym, przygotowan¹ przez Wszechnicê Mazursk¹ w Olecku, we wspó³pracy
z ró¿nymi instytucjami i organizacjami.
Mo¿e w nim wzi¹æ udzia³ ka¿dy, niezale¿nie od wieku. Warto powiêciæ tro-

chê czasu dla swojego intelektualnego
rozwoju, dlatego w imieniu honorowych
patronów, organizatorów i wspó³organizatorów serdecznie zapraszam do uczestnictwa w naszym naukowym wiêcie.
Do zobaczenia na Festiwalu!

* Z³ote Gody  s. 4.
* Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2015 
s. 5.
* Z dziejów powojennego Olecka
 Trzydziestolecie Ligi Kobiet  s. 8-9.
* Komentarze i refleksje  nie
tylko polityczne  s. 9.
* Buszuj¹cy w strefie  s. 10.
* W poszukiwaniu korzeni (8)
 s. 12.
* Pieni¹dze na dzia³ania lokalne m³odzie¿y (IX ogólnopolska edycja konkursu)  s. 13.
* B³êkitna Wstêga jeziora Oleckie Wielkie  s. 18.

dr Ryszard Kowalski

Program Festiwalu zamieszczamy na s. 7.

SUPER TAXI
(87) 520 20 00
(87) 520 18 18

(K13406)

Teresa Popko

Aleje Lipowe 1B

Odbiór w³asnym transportem

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V43005)

19-400 Olecko

Wyprzeda¿ plecaków
 10%

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH

(K12710)

szybko, tanio, bezpiecznie

ZPHU IMPULS

* Policyjne dzia³ania Zero Tolerancji  s. 3.

(V47801)

4 wrzenia z nieoficjaln¹ wizyt¹
przebywa³ w Olecku ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej Victor Ashe. Spotka³ siê z burmistrzem Wac³awem Olszewskim.
Victor Ashe koñczy swoje urzêdowanie w Polsce. W zwi¹zku z tym,
¿e przed podjêciem pracy w dyplomacji by³ burmistrzem w jednym z amerykañskich miast, chcia³ zapoznaæ siê
z sytuacj¹ i dzia³aniem niektórych samorz¹dów w naszym kraju. Przyjecha³
m.in. do Olecka.
Wiêcej na s. 4.

WARTO
PRZECZYTAÆ

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

(V46102)
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

 2 lipca o 19.24 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ we Wronkach rój pszczó³
z poddasza budynku mieszkalnego.
 2 lipca o 19.34 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ zadymienie z mieszkania przy
placu Wolnoci. Garnek pozostawiony na kuchence.
 3 lipca o 12.36 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ rój pszczó³ z budynku ZST przy
ulicy Zamkowej.
 3 lipca o 17.35 jeden zastêp OSP G¹ski
usuwa³ gniazdo os z altany ogrodowej w Zabielnie.
 3 lipca o 18.20 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo os z budynku
gospodarczego w Gi¿ach.
 3 lipca o 19.55 jeden zastêp OSP G¹ski
gasi³ przy placu Wolnoci po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 4 lipca o 16.49 jeden zastêp OSP Szczecinki usuwa³ w Lenartach drzewo powalone na jezdniê.
 4 lipca o 17.27 jeden zastêp OSP Szczecinki usuwa³ gniazdo os z budynku
mieszkalnego w Sedrankach.
 4 lipca o 21.22 jeden zastêp JRG PSP
uwalnia³ ptaka uwiêzionego na drzewie przy ulicy Nocznickiego.
 5 lipca o 3.59 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Szczecinki usuwa³y w
okolicach Szczecinek skutki kolizji drogowej.
 5 lipca o 16.45 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ w Zalesiu drzewo powalone na jezdniê.
 6 lipca o 14.50 jeden zastêp OSP wiêtajno oraz jeden JRG PSP usuwa³y padlinê
dzika z jeziora Krzywe.
 6 lipca o 17.02 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ w Krzywym gniazdo os
z pnia drzewa.
 6 lipca o 18.40 jeden zastêp OSP Wieliczki usuwa³ w Wieliczkach gniazdo
os z budynku gospodarczego.
 7 lipca o 15.45 jeden zastêp OSP G¹ski
usuwa³ w Zabielnie gniazdo os z gara¿u.
 7 lipca o 17.58 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ rój pszczó³ z przewodu kominowego budynku mieszkalnego przy
alei Wojska Polskiego.
 7 lipca o 18.05 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ w Dworaczkach gniazdo
os z budynku mieszkalnego.
 7 lipca o 19.25 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ wodê z zalanej piwnicy budynku
mieszkalnego przy ulicy Wiejskiej.
 7 lipca o 19.38 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ przy ulicy Lenej wodê z zalanego gara¿u.
 7 lipca o 20.03 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ wodê z zalanej piwnicy budynku
mieszkalnego przy ulicy Wiejskiej.
 7 lipca o 20.07 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Borawskie usuwa³ wodê
z zalanego szybu windy ZOZ w Jakach.
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Nietrzewi
kieruj¹cy

 27.08.2009 o godz. 23.00 w miejscowoci Zatyki policjanci zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki
Fiat. Kierowca pojazdu, 44-letni Antoni G., by³ nietrzewy. Alkomat wykaza³ u niego ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie.
 27.08.2009r o godz. 13.40 w Olecku na
ul. Go³dapskiej policjanci zatrzymali
nietrzewego rowerzystê. By³ to 48-letni
Stanis³aw J., który jecha³ rowerem maj¹c 3,8 promila alkoholu we krwi.
 1.09.2009r o godz. 17.20 w Olecku na
ul. Kociuszki policjanci zatrzymali nietrzewego rowerzystê. Okaza³ siê nim
56- letni W³adys³aw W., mieszkaniec
gminy Olecko. Badanie alkomatem wykaza³o u niego 2,7 promila alkoholu w
organizmie.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

DY¯URY APTEK

* 8.09.2009r., pl. Wolnoci 7B
* 9.09.2009r., ul. Zielona 35
* 10.09.2009r., ul. Sk³adowa 6
* 11.09.2009r., ul. Zielona 37
* 12.09.2009r., ul. Kolejowa 15
* 13.09.2009r., ul. 11 Listopada 9
* 14.09.2009r., pl. Wolnoci 7B
* 15.09.2009r., ul. Zielona 35

MARKET
BUDOWLANY

KRAM
Wojska Polskiego 18

Tel. (87) 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.
(V45003)

Andrzejowi
i Annie Kisiel

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu mierci

Ojca i Tecia
sk³adaj¹
Przewodnicz¹cy Rady
i Radni Powiatu Oleckiego
oraz Starosta Olecki
wraz z pracownikami.

KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(V42805)
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Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 509-776-769
www.kopalniakruszywamorena.pl
oferuje

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

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:

 Józefina D¹bek
 Maria Ignatowska
 Jerzy Makal
 Jan Naukowski
 Zofia Turowicz
 Micha³ Zadnicki
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 PKP i PKS z Kolejow¹.

Tel. 607-939-096

(V43724)

Policyjne dzia³ania
Zero Tolerancji
W dniu 29.08.2009 r. w godz. 0.00-4.00 oleccy policjanci przeprowadzili na terenie miasta wzmo¿one dzia³ania prewencyjne
Zero Tolerancji. Celem dzia³añ by³o zapobieganie zdarzeniom kryminalnym na terenie miasta oraz ujawnianie sprawców wykroczeñ porz¹dkowych. W dzia³aniach wziê³o udzia³
16 funkcjonariuszy Wydzia³u Prewencji i Kryminalnego KPP
Olecko oraz policjanci z Oddzia³ów Prewencji Policji z KWP w
Olsztynie. W trakcie akcji wylegitymowano w sumie 29 osób.
Ujawniono 9 wykroczeñ, za które na³o¿ono 6 mandatów karnych oraz zastosowano 3 pouczenia. Do kontroli drogowej
zatrzymano 18 pojazdów. Policjanci zapowiadaj¹ we wrzeniu
kolejne takie dzia³ania.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Dofinansowanie kolejnego
oleckiego projektu

Wniosek z³o¿ony do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013 na modernizacjê ulicy Lenej
z infrastruktur¹ techniczn¹ przeszed³ pozytywnie wszelkie
weryfikacje i otrzyma dofinansowanie.
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

Stary Ratusz

Zosta³ ukoñczony remont Starego ratusza. Dzisiaj, czyli 7
wrzenia, nast¹pi odbiór koñcowy robót. Koszt remontu to 2
miliony 80 tysiêcy z³otych.
Przez ca³y wrzesieñ bêdzie trwa³a przeprowadzka wydzia³u
obywatelskiego oraz Urzêdu Stanu Cywilnego. Trwaj¹ obecnie prace przy monta¿u serwerowni. Od padziernika bêdzie
mo¿na korzystaæ z us³ug w nowym budynku.
Trwaj¹ równie¿ prace przy urz¹dzaniu terenów zielonych
wokó³ Ratusza. W tym jeszcze roku zostan¹ ukoñczone wszystkie
trawniki, a¿ do parkanu kocielnego. Wokó³ dêbu zostanie
wymieniona obudowa betonowa na kamienn¹.
(m)

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 (wejcie od ul.
Cichej)
6 wrzenia (niedziela)
10.00  Zamkniête mistrzostwa dla mieszkañców powiatu oleckiego, tenis ziemny (korty MOSIR)
7 wrzenia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
11 wrzenia (piatek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
14 wrzenia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
18 wrzenia (piatek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
20 wrzenia (niedziela)
* up³ywa termin zg³aszania kandydatów do tytu³u Pasjonat
Przypisanych Pó³nocy 2009

Delegacja litewska

... z gminy Koz³oruda 4 wrzenia podpisa³a wspólny wniosek
do Euroregionu Niemen w Programie Litwa-Polska ma³e
granty. Dotyczy on modernizacji boiska przy Zespole Szkó³
w Siejniku. Przewiduje on równie¿ wymianê m³odzie¿y.
Jest to ostatni wniosek jaki mog³o z³o¿yæ Olecko, gdy¿
ka¿da z gmin mo¿e zg³osiæ tylko trzy wnioski.

Redakcja

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

w godzinach 1200-17 00

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 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

(V41206)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V41506)

"
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Dokoñczenie ze s. 1.

Wizyta ambasadora
Przyjecha³ te¿ z tego wzglêdu, ¿e
chcia³ zobaczyæ Mazury  powiedzia³
Burmistrz. Dowiedzia³ siê te¿, ¿e nasze
miasto bra³o udzia³ w amerykañskim programie Promocji rozwoju demokracji,
rozwoju samorz¹du lokalnego. Chcia³
dowiedzieæ siê czy nasz udzia³ w tym
programie by³ potrzebny i czy mamy z
tego udzia³u jakie korzyci. My z tego
programu skorzystalimy i to nie ma³o.
Realizowa³a go u nas krakowska firma
Ma³opolski Instytut Samorz¹du Terytorialnego i Administracji. W ramach programu realizowalimy po raz pierwszy
 i jako nieliczni w Polsce  bud¿et tzw.
zadaniowy. Jest on realizowany do dzisiaj z dobrym skutkiem i jest bardzo przejrzysty. To jest jedna z korzyci. Druga
korzyæ to zrealizowanie strategii rozwoju miasta i gminy Olecko.
Pyta³ mnie równie¿ o problemy, pyta³ o rodki jakie pozyskujemy z Unii
Europejskiej.
By³a to wizyta bardzo krótka. Przed
spotkaniem ze mn¹ zwiedzi³ miasto. By³
zachwycony Oleckiem, ¿e jest takie piêkne.
¯e jest czysto, ¿e elewacje budynków
bardzo ³adne. By³ oczarowany parkiem
w centrum. Takiego parku w miastach
polskich jeszcze nie widzia³.
Zaprosi³em ambasadora na motorów-

kê. By³ przeja¿d¿k¹ bardzo zachwycony.
Powiedzia³, ¿e w Polsce nikt mu do tej
pory takiej atrakcji nie zaproponowa³. Opowiedzia³em mu równie¿ o jubileuszu miasta.
By³ bardzo z tej wizyty zadowolony.
Jeszcze przed przyjazdem przys³a³ zaproszenie na przyjêcie po¿egnalne do ambasady Stanów Zjednoczonych. Rozpocznie siê ono o siedemnastej 17 wrzenia.
Zapyta³ te¿, czy przed nim by³ kiedykolwiek jaki ambasador amerykañski w
Olecku. Odpowiedzia³em, ¿e na pewno w

3 wrzenia br. w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku
odby³a siê uroczystoæ Z³otych Godów.

Z³ote Gody

okresie po drugiej wojnie wiatowej ¿aden dyplomata nas nie odwiedzi³. Powiedzia³ wtedy, ¿e jest w tej uprzywilejowanej sytuacji, ¿e jest pierwszy, a zawsze pamiêta siê pierwszego. Tak ¿e ucieszy³ siê, ¿e wejdzie do historii miasta.
Podziêkowa³ równie¿ za to, ¿e przed ratuszem wisi flaga amerykañska. Jest jeszcze i litewska, bo mamy równie¿ goci z
Litwy. Ambasador Victor Ashe wyjecha³
bardzo zadowolony.  zakoñczy³ opowieæ burmistrz.
Opracowa³ B. Marek Borawski
Dostojni jubilaci stawili siê na obchody wraz z rodzinami i przyjació³mi.
Gospodarzami obchodów byli Burmistrz
Olecka  Wac³aw Olszewski i Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego  Halina
Urbanowicz, którzy zadbali o oprawê uroczystoci.
Witaj¹c goci burmistrz powiedzia³:
W dowód spo³ecznego uznania dla trwa³oci ma³¿eñstwa i rodziny wyst¹pi³em
do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
o wyró¿nienie medalami dziewiêciu ma³¿eñstw z piêædziesiêcioletnim sta¿em.
Na obchody jubileuszu przyby³o osiem
par. Podczas uroczystoci medalami udekorowani zostali: Janina i Jan Jurewicz,
Krystyna i Eugeniusz Michalewicz, Janina
i Piotr Sztomber, Jadwiga i Walerian
Taraszkiewicz.
Chór Oleckie Echo uwietni³ obchody jubileuszu wykonaniem kilku piosenek.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

#
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Pozyskane
rodki zewnêtrzne

W I pó³roczu 2009 r. Powiat Olecki pozyska³ rodki zewnêtrzne na projekty o wartoci 20.230.402,00 z³, z czego projekty inwestycyjne wynosz¹ 16.719.928,00 z³, za projekty miêkkie
3.510.474,00 z³. Projekty inwestycyjne wynosz¹ oko³o 83% ogó³u
pozyskanych rodków zewnêtrznych, a miêkkie stanowi¹ 17%.
Z pozyskanych rodków finansowych na projekty inwestycyjne bêd¹ zrealizowane takie zadania, jak: przebudowa
drogi powiatowej na odcinku Zatyki  Kijewo, przebudowa
chodników przy Placu Wolnoci, ul. Jeziornej, Nocznickiego i
ul. Szosa wiêtajno; budowa drogi Niedwieckie  Wilkasy 
Sobole oraz Olecko  Krupin  Szczecinki; budowa chodnika
w wiêtajnie; zakup redniego samochodu ratowniczo-ganiczego; doposa¿enie szpitala w Olecku w sprzêt i aparaturê
medyczn¹ oraz adaptacja pomieszczeñ w starej czêci szpitala
na poradniê przeciwgrulicz¹; rozbudowa, modernizacja i doposa¿enie bazy kszta³cenia zawodowego w powiecie oleckim,

Kolejny odcinek budowy
kanalizacji i wodoci¹gu
na terenach wiejskich
 ukoñczony

28 sierpnia br. odby³ siê odbiór koñcowy prac prowadzonych w ramach inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci¹gowej Olecko-Mo¿neDworek Mazurski, wodoci¹g Lipkowo. W ramach prac
prowadzonych od 21 kwietnia br. powsta³o 8 km sieci
kanalizacji sanitarnej, 9380 m sieci wodoci¹gowej, dwie
du¿e przepompownie ( w Dworku Mazurskim i Mo¿nych) oraz siedemnacie ma³ych przydomowych . Koszt
ca³kowity wyniós³ ponad 2mln 90 tys. z³otych. Inwestycja wspó³finansowania by³a z po¿yczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci 1 280 000 z³.

a tak¿e remont bry³y starego szpitala i elewacja Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Olecku. Niektóre z tych inwestycji s¹ ju¿
zrealizowane b¹d znajduj¹ siê w trakcie realizacji.
W ramach projektów miêkkich organizowane s¹ uczniom
szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu oleckiego zajêcia pozalekcyjne z jêzyka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego, praktyki zawodowe, wyjazdy studyjne oraz ró¿nego
rodzaju szkolenia. Utworzono nowy kierunek kszta³cenia  opiekun
medyczny. Planowana jest promocja kierunków kszta³cenia poprzez
reklamy w prasie i radiu, film i publikacjê promuj¹c¹. Ponadto
odbêd¹ siê sta¿e absolwentów szkó³ ponadgimnazjalnych, szkolenia
z zakresu ma³ej przedsiêbiorczoci po³¹czone z przyznaniem
rodków na rozpoczêcie dzia³alnoci gospodarczej oraz szkolenia zawodowe rolników. Oprócz tego bêdzie prowadzona grupa
terapeutyczno-edukacyjna dla dzieci z rodzin zastêpczych w
powiecie oleckim i grupa wsparcia dla rodzin zastêpczych.
Zorganizowane bêd¹ szkolenia dla trenerów rodzin zastêpczych
i kandydatów na rodziny zastêpcze.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

Projekt pt. Przebudowa ulicy Lenej z infrastruktur¹ techniczn¹
jako dojazd do zak³adów produkcyjnych i cmentarza.

Ulica Lena

Jest to inwestycja, której kosztorys opiewa na 5 milionów 982
tysi¹ce z³otych. Olecko dostanie dofinansowanie z Unii w wysokoci 47%, co stanowi kwotê 2 milionów 303 tysi¹ce z³otych.
W ramach inwestycji zostanie przebudowana instalacja sanitarna, wodoci¹gowa, po³o¿one zostan¹ nowe chodniki i wykonane
nowe owietlenie. Prace bêd¹ prowadzone od skrzy¿owania przy
szpitalu, a¿ do nowego cmentarza. Mo¿liwe jest tak¿e, ¿e ulica zostanie odkorkowana i bêdzie do niej jednokierunkowy zjazd z alei
Wojska Polskiego. Przy cmentarzu bêdzie zbudowanych 130 miejsc
do parkowania samochodów osobowych, cztery miejsca dla autokarów i 6 miejsc dla busów.
Przetarg na budowê zostanie og³oszony pod koniec listopada.
Od grudnia najprawdopodobniej rozpocznie siê budowa drogi. Zakoñczenie inwestycji przewidywane jest na listopad 2010 roku.
(m)

POWIATOWY PROGRAM ZDROWOTNY

Profilaktyka raka szyjki
macicy na lata 2009-2015

Warmiñsko-Mazurski Oddzia³ NFZ na terenie Powiatu Oleckiego realizuje Populacyjny Program Profilaktyczny Raka Szyjki
Macicy. Listownie zapraszane s¹ kobiety w wieku od 25 do
59 lat na bezp³atne badania cytologiczne. Z roku na rok zwiêksza
siê liczba mieszkanek powiatu oleckiego, u których stwierdzono w wyniku badania zagro¿enie chorob¹ raka szyjki macicy. Od lat du¿ym problemem jest niska zg³aszalnoæ kobiet
na te badania. NFZ informuje, ¿e rak szyjki macicy jest drugim, co do czêstoci, nowotworem u kobiet w Polsce. Rocznie choroba dotyka ok. 4.000 kobiet i ok. 2.000 umiera z tego
powodu. W statystyce zachorowalnoci na raka szyjki macicy Polska zajmuje drugie miejsce w Europie, zaraz po Rumunii. W krajach Europy Zachodniej, gdzie profilaktyka jest bardzo silnie wdra¿ana i energicznie przeprowadzana od wielu
lat, umieralnoæ z powodu tego nowotworu jest bardzo niska.
G³ówn¹ przyczyn¹ tego nowotworu s¹ okrelone typy wirusa
brodawczaka ludzkiego (HPV). Rak szyjki macicy jest nielicz-

nym z nowotworów, którego wykrycie we wczesnym etapie
umo¿liwia ca³kowite wyleczenie. Jednak ze statystyk wynika,
¿e nowotwór ten wykrywany jest w okresie zaawansowanym
 niestety kiedy jest zbyt póno na leczenie!
Bior¹c pod uwagê wci¹¿ nisk¹ wiadomoæ zagro¿enia chorob¹
i zbyt póne jej rozpoznanie, w pierwszej kolejnoci Powiatowy Program Zdrowotny przewiduje podjêcie d³ugofalowych
dzia³añ edukacyjnych w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Prowadzona edukacja zdrowotna
polegaæ bêdzie na zobrazowaniu powagi problemu, wskazaniu
mo¿liwych dzia³añ profilaktycznych i prze³amaniu stereotypu
podejcia do badañ ginekologicznych. Program zak³ada równie¿ zakup szczepionek dla dziewcz¹t (mieszkanek powiatu oleckiego), je¿eli powiedzie siê pozyskanie rodków zewnêtrznych
na ten cel.
Zdrowa kobieta, matka i ¿ona to szansa na szczêliwsz¹
rodzinê. Warto te¿ dodaæ, ¿e o wiele tañsza jest profilaktyka
ni¿ leczenie. Skutki choroby dla kobiet s¹ niszcz¹ce w sferze
osobistej i zawodowej  chcemy temu zapobiec poprzez dzia³ania zaplanowane w powiatowym programie zdrowotnym Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2015.
Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl
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(V45103)

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09

(V41606)

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.

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. (87) 520 24 18.

(L12601)

Konkurs Pasjonat Przypisanych
Pó³nocy 2009  og³oszony!

Dzia³ania

prewencyjno-kontrolne

BEZPIECZNE POWROTY

W dniach 28-30 sierpnia br. na terenie powiatu oleckiego
przeprowadzono dzia³ania Bezpieczne Powroty . Celem dzia³añ by³o d¹¿enie do poprawy bezpieczeñstwa i porz¹dku w
ruchu drogowym. Funkcjonariusze ruchu drogowego objêli
nadzorem najbardziej zagro¿one miejsca i odcinki dróg naszego powiatu. W sumie podczas dzia³añ skontrolowano 58 pojazdów. Na³o¿ono 23 mandaty karne, w tym 17 za przekroczenie dopuszczalnej prêdkoci. Zatrzymano dwóch nietrzewych
kieruj¹cych. W czasie prowadzonej akcji odnotowano jedn¹
kolizjê drogow¹ i zatrzymano szeæ dowodów rejestracyjnych.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Kolizja

1.09.2009r w Olecku ok. godz. 13.20 na skrzy¿owaniu ulic
Plac Wolnoci, Kolejowa i Nocznickiego dosz³o do kolizji drogowej. Kieruj¹cy Fordem, jad¹c od strony Placu Wolnoci w
kierunku ul. Nocznickiego, nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu jad¹cemu ulic¹ Kolejow¹ pojazdowi marki VW Passat, który skrêca³ w ul. Nocznickiego. W wyniku tego zdarzenia dosz³o do zderzenia obu pojazdów. Kieruj¹cy Fordem odjecha³ z
miejsca kolizji t³umacz¹c potem, i¿ nie poczu³ uderzenia w inny
samochód. Sprawcê kolizji ukarano mandatem karnym w wysokoci 300 z³otych.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko
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III Festiwal Nauki i Sztuki w Olecku
25-27 wrzenia 2009 r.
PI¥TEK, 25.09.2009 r.
Aula B
Natura 2000 i ekozarz¹dzanie
10:00-10:45  mgr in¿. Cezary Starczewski, dyrektor Centrum Informacji o
rodowisku, wspólnie z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Ochrony
rodowiska: Ekozarz¹dzanie w przedsiêbiorstwie. Spotkanie inauguruj¹ce ogólnopolsk¹ kampaniê informacyjn¹ o wspólnotowym systemie ekozarz¹dzania i audytu EMAS.
11:00-11:30  przedstawiciel Generalnej
Dyrekcji Ochrony rodowiska: Miejsca ¿yj¹ce, miejsca do ¿ycia  spotkanie w ramach kampanii informacyjnej o Naturze 2000.
11:30-12:00  przedstawiciel Generalnej
Dyrekcji Ochrony rodowiska: GIS
w Naturze 2000.
12:15-12:45  mgr Alicja Kruszelnicka,
g³ówny specjalista d/s ochrony przyrody i krajobrazu: Mazury cudem
wiata. Mazurski Park Krajobrazowy  przyroda, historia, kultura.
12:45-13:30  Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Olsztynie: Lokalne uwarunkowania wdra¿ania systemu Natura 2000 na terenie woj.
Warmiñsko-Mazurskiego.
Plac przed budynkiem dziekanatu WM
Miêdzynarodowy Rok Astronomii  2009
 czêæ I
11:00-14:00  zajêcia warsztatowe przygotowane przez pracowników Olsztyñskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, na temat:
1. Idea dzia³ania zegara s³onecznego.
2. S³oñce  obserwacje z u¿yciem teleskopów.
3. Tajemnice meteorytów.
3. Jak dzia³a i do czego s³u¿y d³ugoogniskowa luneta?
11:00-13:00  sesja posterowa w holu budynku dziekanatu WM przygotowana przez mgr Katarzynê Galczak,
absolwentkê WM:
a) Boskie cia³a niebieskie, czyli sk¹d
siê wziê³y nazwy planet?  propozycja dla dzieci
b) Noc i dzieñ w ¿yciu ssaków  propozycja dla m³odzie¿y
Aula B
Miêdzynarodowy Rok Astronomii  2009
 czêæ II
15:00-15:30  dr Leszek B³aszkiewicz, Olsztyñskie Planetarium i Obserwatorium
Astronomiczne: Historia teleskopu.
15:30  15:45 dr Jacek Szubiakowski,
dyrektor Olsztyñskiego Planetarium
i Obserwatorium Astronomicznego.
Otwarcie wystawy pt. Historia teleskopu.

16:00-16:45  dr Andrzej Daniluk, Akademia Podlaska: Czy grozi nam koniec wiata?
16:45  17:15  dr Marcin £uszczyk,
Wszechnica Mazurska: Wp³yw czynników fizycznych na organizm cz³owieka podró¿uj¹cego promem kosmicznym.
Aula B
Przyrodnicze atrakcje nocy. Co tracimy id¹c spaæ?
17:30-18:00  dr Lech Pietrzak, Wszechnica Mazurska: Noc w jeziorze.
18:00-18:30  dr Joanna Duriasz, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie: Czy nietoperzom potrzebne s¹
oczy?
18:30-19:00  Technika pokonuj¹ca ciemnoæ. Prezentacja przygotowana przez
Placówkê Stra¿y Granicznej w Go³dapi.
Blok æwiczeniowy
zaczynaj¹cy siê o godz. 19:15
1. Zajêcia praktyczne przygotowane przez
Placówkê Stra¿y Granicznej w Go³dapi
z prezentacj¹ wyposa¿enia wozu patrolowego (kamery noktowizyjne i termowizyjne).
2. Wieczorne obserwacje astronomiczne z udzia³em pracowników Olsztyñskiego Planetarium i Obserwatorium
Astronomicznego w Olsztynie i dr
Andrzeja Daniluka z AP w Siedlcach.
3. Wieczorne obserwacje przyrodnicze
pod has³em Co w puszczy noc¹ piszczy?, prowadzone przez dr Artura
Baranowskiego, dr Lecha Pietrzaka, dr Joannê Duriasz, Andrzeja Jadwiszczaka i studentów z Ko³a Naukowego Przyrodników  zajêcia w
otoczeniu budynków WM i na Wiewiórczej cie¿ce.
4. Na urodzinach u Darwina  projekcja filmu o Darwinie z okazji 200 rocznicy urodzin wielkiego przyrodnika,
twórcy teorii ewolucji.  aula B.
SOBOTA, 26.09.2009 r.
10:00-13:00 Vivat Academia, vivant professores... Inauguracja roku akademickiego 2009/2010
Wyk³ad inauguracyjny: genera³ Miros³aw
Hermaszewski. Kosmos. Marzenia a
rzeczywistoæ.
Aula B
13:00-13:45  dr Grzegorz Soszka, Edukacja Przyrodnicza P.U.H. el-i, przewodnicz¹cy Rady Naukowej Fundacji Mi³oników Raf Koralowych, cz³onek Zespo³u Koordynuj¹cego Projekt Merytoryczny Ekspozycji i Edukacji Oceanarium Warszawa: Przyroda rafy koralowej.
Po wyk³adzie zajêcia æwiczeniowe nt.

Nurkowanie z Grzegorzem Soszk¹.
14:00-14:45  dr Zbigniew Kasprzykowski,
Akademia Podlaska: Zakochany Darwin, czyli mi³oæ w ujêciu ewolucyjnym.
15:00-15:45  dr Wojciech Nowakowski, Akademia Podlaska: Gotycka architektura ceglana w Pó³nocnej Polsce.
16:00-16:30  mgr Katarzyna Galczak,
absolwentka Wszechnicy Mazurskiej:
Celtycko  chrzecijañska plecionka,
czyli spotkanie symboli dwóch kultur.
16:30  wrêczenie Medali Mazurskiej
Niezapominajki  trzecia edycja. Rozstrzygniêcie festiwalowych konkursów, prezentacja prac, wystêpy, nagrody przy rektorskim ognisku.
Ponadto w sobotê
w godzinach 13:00 do 16:00
- Wyspa bioró¿norodnoci. Zajêcia
warsztatowe prowadzone przed budynkiem Uczelni przez dr Artura Baranowskiego i cz³onków Studenckiego
Ko³a Naukowego Przyrodników.
- Turniej tenisa sto³owego przygotowany
przez dr Marcina £uszczka, mgr Romualda Wojnowskiego i studentów
WF o puchar J.M. Rektora WM w
Olecku.
- Spotkanie z autork¹ ksi¹¿ek dla dzieci
Mari¹ Jolant¹ Ga³dzewicz-Jaroszewicz  stoisko autorskie w holu budynku dziekanatu WM.
- Warsztaty rzebiarskie mistrza Józefa Niewiñskiego (przed budynkiem
dziekanatu WM).
- stoiska promocyjne twórców ludowych,
producentów eko¿ywnoci
NIEDZIELA, 27.09.2009 r.
Aula B
Fascynuj¹ce podró¿e naukowe
10:00-10:15  prof. Zygmunt Gi¿ejewski:
Wernisa¿ wystawy Poro¿a jeleniowatych jako fenomen natury
10:15-11:00  prof. Zygmunt Gi¿ejewski,
Instytut Rozrodu Zwierz¹t i Badañ
¯ywnoci PAN w Olsztynie: Tajga
jako teren badañ nad zwierzêtami
dzikimi.
11:00-11:45  prof. Alexander Saveljev,
Instytut Badañ £owieckich (VNIIOZ)
w Kirowie (Rosja): Badania nad bobrami i ich ochrona w Syberi i Centralnej Azji.
12:00-12:45  prof. Marek ¯abka, Akademia Podlaska: Przyroda Australii
i Nowej Gwinei.
Zakoñczenie Festiwalu
INFORMACJE
Koncepcja programu i organizacja
dr Ryszard Kowalski
Adres organizatora: Wszechnica Mazurska, Plac Zamkowy 5, 19-400 Olecko,
tel. 087 5203644, 5203133, tel. kom.
0602688622, e-mail: rkow@ap.siedlce.pl
Szczegó³owe informacje na stronie internetowej: www.wm.olecko.pl
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Z dziejów powojennego Olecka
Eleonora Stankiewicz

Trzydziestolecie Ligi Kobiet
Poni¿szy tekst mec. Eleonory Stankiewiczowej na 30-lecie Ligi Kobiet, ostatni
z czterech zachowanych tekstów z historii Ligi Kobiet w powojennym Olecku, które publikujemy, podsumowuje od

Wszystkie niepublikowane materia³y archiwalne pochodz¹
ze zbiorów rodzinnych. Do druku poda³ Jerzy Stankiewicz.

1945 r. dzia³alnoæ tej organizacji. Za
swoj¹ pracê mec. E. Stankiewiczowa zosta³a wyró¿niona Honorow¹ Odznak¹ Ligi
Kobiet, przyznan¹ w Warszawie 17 czerwca 1975 r. ¯adnej z kole¿anek, dzia³a-

Legitymacja Honorowej Odznaki Ligi Kobiet, przyznanej
mec. E. Stankiewiczowej w Warszawie 17 czerwca 1975 r.
Szanowne Kole¿anki, jestem wzruszona
dzisiejsz¹ chwil¹, powitaniem i faktem,
¿e 30 lat temu, jesieni¹ 1945 roku z inicjatywy wojewody Dybowskiego, zorganizowana zosta³a przeze mnie pierwsza organizacja na terenie m. Olecka, zwana
wówczas Spo³eczno-Obywatelsk¹ Lig¹
Kobiet. Pierwszymi za³o¿ycielkami by³y:
Jadwiga Dryllowa  nauczycielka, Irena £azarewiczowa, Franciszka Paprocka,
Agnieszka Rymsza, Jadwiga Wis³ocka
i Maria Brzeska  przysz³a dyrektor LO,
wraz ze mn¹.
Rok 1945 by³ trudnym okresem dla
mieszkañców miasta Olecka. Powstawa³
nowy aparat administracyjny, tworzy³y
siê partie polityczne i organizacje spo³eczne. Na tym tle dzia³ania kobiet by³y
rozleg³e, gdy¿ na terenie Ziem Odzyskanych powstawa³o ¿ycie od nowa i kobieta musia³a znaleæ w³aciwe i odpowiednie miejsce w nowo tworz¹cym siê
spo³eczeñstwie.
Dlatego organizowana Spo³eczno-Obywatelska Liga Kobiet, która potem uzyska³a nazwê Ligi Kobiet, mia³a wielkie
pole do dzia³ania, gdy¿ wiekowe zanie-

dbanie kobiet i wyniszczenie wojenne
okrela³y nisk¹ pozycjê kobiety w spo³eczeñstwie. Gdy siêgniemy pamiêci¹ do
pierwszych lat tworz¹cego siê nowego
¿ycia, wszystkie kierownicze stanowiska
powierzane by³y mê¿czynie, a do wyj¹tków nale¿a³y kobiety. Zjawisko to da³o
siê obserwowaæ nie tylko w skali krajowej, ale i w Olecku. Jeli cofniemy siê
myl¹ o te 30 lat wstecz, to z trudnoci¹
bymy szukali w Olecku kobiety in¿yniera, lekarza, prawnika, co dzisiaj jest
ju¿ zjawiskiem normalnym.
W tym przemo¿nym procesie przekszta³cania naszego spo³eczeñstwa zasadnicz¹ rolê odegra³a nasza organizacja kobieca  Liga Kobiet. Program i
dzia³anie Ligi Kobiet objê³y wszystkie
dziedziny ¿ycia spo³ecznego, a w tym
przede wszystkim rodzinnego, jako najbardziej istotnego dla kobiety i matki.
U podstaw tej dzia³alnoci, równie¿ w
naszej organizacji na terenie Olecka, istnia³a zasadnicza myl  niwelacja ujemnych skutków wojny i wdro¿enie zdrowych zasad wychowania m³odzie¿y.
Dokoñczenie na s. 9.

czek Ligi Kobiet w Olecku, wymienianych w tych wspomnieniach i referatach,
ani z tych, które ¿y³y i pracowa³y w Olecku, ani z tych, które wyjecha³y, ju¿ nie
ma wród nas.
Kilka lat wczeniej mec. E. Stankiewiczowa zostaje wybrana równie¿ radn¹
MRN w Olecku. Szczególnie korzystna
dla miasta i aktualna do dzisiaj by³a jej
interpelacja dotycz¹ca zmiany rozk³adu
jazdy autobusów PKS na odjazdy z Olecka
bezporednio do Warszawy (dot¹d PKS
do Warszawy omija³y Olecko i najbli¿szy przystanek, gdzie autobus popieszny
mo¿na by³o z³apaæ w E³ku, ale kto dzi
pamiêta te czasy...?).
Ukoronowaniem dzia³alnoci zawodowej i spo³ecznej mec. E. Stankiewiczowej
jest przyznanie jej przez Radê Pañstwa
Krzy¿a Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (1985) oraz szczególnie znacz¹ca
 bo od w³adz lokalnych  odznaka Za
Zas³ugi dla Województwa Suwalskiego
uchwalona przez Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Suwa³kach (1985). Mec.
Eleonora Stankiewiczowa mieszka dalej w
Olecku, a na prze³omie listopada i grudnia
obchodziæ bêdzie 95-te urodziny.

Mec. E. Stankiewiczowa,
Olecko, 15 sierpnia 1996 r.
Fot. Jerzy Stankiewicz.
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Z dziejów powojennego Olecka

Trzydziestolecie Ligi Kobiet
C.d. ze s. 8.

Liga Kobiet, w przebiegaj¹cym procesie przebudowy spo³ecznej, podjê³a w³asny program dzia³ania i roztoczenia opieki
i pomocy pracuj¹cej kobiecie w jej codziennym ¿yciu rodzinnym i pracy zawodowej. Organizacja nasza wprowadzi³a pracê
konkretn¹  owiatow¹ oraz zajêcia praktyczne, m.in. gotowanie, szycie, estetyka ¿ycia codziennego i higiena.
Zorganizowana w 1959 roku Poradnia Spo³eczno-Prawna
przy Lidze Kobiet w Olecku rozszerza³a zakres wiedzy wród
kobiet z podstawowej znajomoci prawa, medycyny, psychologii i pedagogiki. Dzia³alnoæ nasza nie by³a bezowocna, gdy¿
wszystkie nasze nawet drobne bol¹czki, ujemne zjawiska spo³ecz-

ne, dociera³y poprzez Wojewódzki Zarz¹d Ligi Kobiet do Zarz¹du G³ównego, powoduj¹c ich likwidacjê lub realne i konkretne rozwi¹zanie.
Najlepszym tego przyk³adem jest wieloletnia niemo¿liwoæ
uzyskiwania wiadczeñ alimentacyjnych. Na skutek tego w³adze ustawodawcze powo³a³y do ¿ycia nieznan¹ dotychczas
instytucjê  Bank Alimentacyjny, który przej¹³ wiadczenie
alimentów na rzecz rodziny.
Dzisiaj trudno by³oby mi wyliczaæ w ramach 30-lecia dzia³alnoci tê masê aktywistek i zapalonych dzia³aczek Ligi Kobiet i podnosiæ ich zas³ugi. Mogê jedynie stwierdziæ z pe³nym
zadowoleniem powa¿ny dorobek naszej organizacji na terenie
Olecka i z pe³nym zaufaniem przekazaæ go w m³ode rêce dla
dalszego jego pomna¿ania dla dobra naszych kobiet i ich rodzin.
Olecko, 1975 r.
Adw. Eleonora Stankiewicz

Komentarze i refleksje

Obywatel a urzêdnik!

Prowadz¹cy jak¹kolwiek dzia³alnoæ gospodarcz¹, ale te¿ i
inni Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy musz¹ korzystaæ z Pañstwa, z instytucji pañstwowych, reguluj¹cych ¿ycie
codzienne obywatela, nie raz zgrzytaj¹ z bezsilnoci na tego czy
owego urzêdnika i tê czy inn¹ instytucjê albo na Pañstwo polskie jako ca³oæ.
Podwaliny wolnego rynku, wymianê walut i otwarcie granic
wprowadza³ ju¿ w roku 1988 rz¹d Rakowskiego-Messnera. I by³
to prawdziwie wolny rynek. Obowi¹zywa³a zasada  wszystko
co nie jest prawnie zabronione, jest dozwolone. Dopiero póniej
 o dziwo  demokraci i libera³owie zaczêli rynek poprawiaæ i
ulepszaæ. Ustanawiali nowe prawa, mno¿yli zakazy, rozszerzali
koncesje, urzêdowe zezwolenia, arbitralne decyzje, biurokratyczne procedury.
Kiedy, po latach, przysz³o opamiêtanie, próbowano co z
tym zrobiæ, ale najczêciej na dobrych chêciach, dyskusjach i
czczej gadaninie siê koñczy³o.
Za upraszczanie przepisów gospodarczych bra³ siê Balcerowicz i inni, a ostatnio pose³ Palikot z Komisj¹ Przyjazne Pañstwo. Wyniki ich prac s¹, niestety, nik³e  utuczonego przez
lata biurokratycznego molocha nie³atwo pokonaæ!
Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e ustrój pañstwa skonstruowany
jest tak, ¿eby Obywatel ca³y czas musia³ siê baæ tego pañstwa,
ze namno¿ono tyle przepisów, zarz¹dzeñ i rozporz¹dzeñ, by nikt
nie móg³ siê w tym rozeznaæ i by³ jak b³¹dz¹ce we mgle dziecko.
Du¿e przedsiêbiorstwa, firmy i korporacje zatrudniaj¹ sztaby
prawników, specjalizuj¹cych siê w okrelonych dziedzinach gospodarczych, zatrudniaj¹ nawet by³ych szefów resortów gospodarczych lub by³ych polityków i dzia³aczy-lobbystów. Czêsto
wejcia, dojcia i znajomoci s¹ wa¿niejsze nawet od przepisów!
Co jednak ma zrobiæ drobny przedsiêbiorca, którego nie staæ
na drog¹ kancelariê prawn¹, dobrego adwokata czy doradcê,
kiedy pope³ni jaki b³¹d formalny w dokumentacji gospodarczej? Mo¿e czasem liczyæ na wyrozumia³oæ tego czy innego
urzêdnika, jego dobry humor lub pañski gest, który mo¿e sprawê przepuciæ i pomóc wyprostowaæ b³êdy. Ale mo¿e te¿ straciæ
koncesjê, zezwolenie lub odliczenie podatkowe, je¿eli ów urzêdnik akurat nie ma humoru, a wrêcz chce pokazaæ kto tu jest
Panem i Bogiem!
Przyk³ad z oleckiego podwórka  zabranie koncesji na alkohole, bo przedsiêbiorca kilka dni po terminie wniós³ op³atê kwartaln¹. Trzeba tu zaznaczyæ, ¿e odebranie koncesji alkoholowej
dla wiejskiego sklepu jest równoznaczne z jego finansowym bankructwem i likwidacj¹.

 nie tylko polityczne
Grzegorz Kudrzycki

Czy nie wie tego ów lokalny urzêdnik? Ale¿ wie, ale co go to
obchodzi  jest okazja by pokazaæ kto tu rz¹dzi i byæ mo¿e wymusiæ okrelone korzyci materialne od zdesperowanego przedsiêbiorcy.
Przypatrzymy siê te¿ ró¿nego rodzaju kontrolom, które s¹ zmor¹
ka¿dego przedsiêbiorcy. Mo¿esz siê cz³owieku staraæ, dmuchaæ
na zimne a i tak wszystko zale¿y od kontrolera i jego humoru
b¹d fantazji. Kiedy zechce, zawsze co znajdzie, a czêsto znaleæ
musi, bo po to go wys³ano, bo od tego zale¿y jego wynagrodzenie i premia.
W polskim systemie prawnym ka¿dy prywatny przedsiêbiorca traktowany jest jak potencjalny przestêpca, z³odziej i kombinator. Pewien prokurator mawia³, ¿e nie ma ludzi niewinnych, zdarzaj¹ siê tylko le przeprowadzone ledztwa. Wszystko to nie
oznacza, ¿e chcê broniæ z³odziei i malwersantów, którzy dokonuj¹
nadu¿yæ wiadomie i z premedytacj¹. Apelujê o jak¹ wyrozumia³oæ ludzk¹ i amnestiê dla gapowiczów, którym  jako zwyk³ym ludziom  zdarzaj¹ siê zwyk³e, formalne b³êdy.
Dlaczego urzêdnik nie odpowiada za swoje b³êdy, a przedsiêbiorca ma znaæ wszystkie prawa i odpowiadaæ za wszystko finansowo?
W wieku XIX i XX amerykañski cud gospodarczy powsta³
wskutek bardzo liberalnych przepisów gospodarczych. Wystarczy³o mieæ pomys³, zg³osiæ go w odpowiednim urzêdzie, zap³aciæ
podatek i dzia³aæ! Proste, jasne, bez biurokratycznych regulacji!
Ale i dzisiaj  amerykañskie podatki  mimo, ¿e bezwzglêdnie
egzekwowane, s¹ jasne i proste  nie trzeba, jak u nas, doradcy
i specjalisty aby je dobrze naliczyæ i zap³aciæ.
Co dwa lata sk³adam komplet kilkunastu, zawsze takich samych, papierków aby otrzymaæ okrelone zezwolenie. Do kompletu papierków potrzebna jest Decyzja wa¿nego urzêdu, któr¹
ju¿ kilkakrotnie otrzymywa³em od rêki po uiszczeniu stuz³otowej
op³aty. W zasadzie powinienem cieszyæ siê, ¿e wa¿ny papier
otrzymujê od rêki, bez kontroli, wizji lokalnej, oceny warunków
itp.  tylko po co ta fikcja? Po co te¿ urzêdowe zawiadczenie o
wniesieniu op³aty, kiedy ma siê w rêku bankowy dowód wp³aty
 te¿ z piecz¹tk¹?
Ka¿dy od siebie móg³by wymieniæ jeszcze wiele takich przyk³adów zbêdnych papierów, zawiadczeñ i decyzji, sytuacji, kiedy interpretacja prawa i arbitralne orzeczenia zale¿¹ od urzêdnika.
Pozostaje nam baæ siê ka¿dego urzêdnika, ka¿dej kontroli,
ka¿dego urzêdniczego pisma, które przyniesie listonosz  widaæ
tak to jest przemylane i skonstruowane!
Grzegorz Kudrzycki
Olecko, 31.08.2009 r.
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BUSZUJ¥CY W STREFIE
Suwalska Strefa Bezc³owej Satyry im.
Tadeusza Charmuszki naruszona zosta³a wyró¿nieniem Wac³awa Klejmonta w
III Edycji konkursu Suwalskie Limeryki
Latem. Klejmont jako Duch Jaæwiêgi
bombardowa³ miasto Konopnickiej i Wajdy
Limerykami aktualnointelektualnymi.
Tym razem olecczanin wyroczni¹ Pogranicza nie zosta³, bo ubieg³ go sprytnie
warszawiak  Maciej Gardziejewski limerykopeanem na czeæ Prezydenta Suwa³k, a ten  nie maj¹c wyjcia  Piórem
Prezydenckim laureata przyozdobi³, by

Romualda Mucha-Marciniak

ów rozs³awia³ gród nad Czarn¹ Hañcz¹
od Pa³acu Kultury i Nauki przez Trakt
Królewski a¿ po Plac Zamkowy, Pragê i
Wilanów.
Aby Klejmontowy poczet wybitnie
zas³u¿onych dla Suwa³k postaci nie uwi¹d³
w piwnicach tamtejszych muzeów, publikujemy go z ¿yczeniami sukcesów dla
wyranie wyró¿niaj¹cego siê wyró¿nionego. A konkursowe pok³osie  kto chce
 mo¿e w ca³ej okaza³oci podziwiaæ na
stronie Biblioteki Publicznej miasta Suwa³k im. Marii Konopnickiej.

LIMERYKI AKTUALNOINTELEKTUALNE
*
FotoPegaz Stanis³awa J. Wosia
w PAcamerze kamery raz dosiad³
i cwa³uj¹c przez obszary szaroci
w ciemnogrodztwie nie zamierza³ pociæ,
sztuk¹ wiat³a wypasiony na pokaz.
*
Maciejewski rodem z Krakowa
wród suwalskich Jaæwingów buszowa³,
a nabrawszy po brzegi animuszu,
w australijskim pogr¹¿y³ siê buszu,
sk¹d topazy do bazy eksportowa³.
*
Raz poród wigierskich fal
profesor Olof Knut Falk
na spinning etymologii
pokrêtnoci miejscowych nazw ³owi³,
prajaæwiesk¹ sonduj¹c dal.
*
Raz nastawa³ pa³ac na Paca,
by Rospudê biegiem zawracaæ.
Nawet raczek czy rak
pr¹ do przodu, a  wspak!
Niech w dostatku wód op³ywa pa³ac Paca.

*
Z Petersburskiej Marysiê ma³¹
jê³o korciæ  co s³onko widzia³o?
Raz wymkn¹wszy o witaniu niañce,
nura da³a w mg³y nad Czarn¹ Hañcz¹.
Za horyzont przez mg³ê jednak nie zajrza³a.
Na koniec ponadregulaminowy bonus, bo suwalskie osi¹gniêcia przechodz¹ wszelkie granice: er, epok, okresów, wirów, zawirowañ, odwirowañ i pr¹dów wszelakich. St¹d nadliczbowy limeryk:
*
Raz profesor Strumi³³o  o cudzie! 
kr¹g kamienny w Maækowej Rudzie
z Integrartu rzeb formowa³ z animuszem,
w plejstocenne kszta³ty tchn¹c duszê,
aby w rytm d³ut o¿y³y na nowo.
Teksty od autora wycygani³a, komentarzem opatrzy³a i do
publikacji poda³a Romualda Mucha-Marciniak.

Pracowite lato w Warsztacie
Terapii Zajêciowej...
W sierpniu w ramach zadania Chroñmy nasz¹ planetê
zorganizowano cztery cykle zajêæ o tematyce ekologicznej.
Na realizacjê przedsiêwziêcia oleckie starostwo przeznaczy³o
kwotê 2 tys. z³, natomiast Stowarzyszenie Rodziców Osób
Niepe³nosprawnych i Osób Wspieraj¹cych przy WTZ 300 z³.

W ramach zajêæ niepe³nosprawni z powiatu oleckiego zostali zapoznani z metod¹ segregacji odpadów, odbyli wycieczkê do Punktu
Skupu Surowców Wtórnych Jaco pana Jacka Matwiejczyka, uczestniczyli w wycieczkach autokarowych do Nadlenictwa w Olecku Szeszki oraz Nadlenictwa Puszczy Boreckiej, gdzie mieli okazjê zwiedziæ Rezerwat ¯ubrów.
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(58)

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Chiny/Rosja, 25.08.2007 r.
Wstalimy o godzinie 6.30. Ja oczywicie bardzo szybko siê uwin¹³em, Tomek trochê zwleka³. O 7.10 wyszlimy z
hotelu. Wczeniej na recepcji zwrócono
nam 100 juanów kaucji  op³ata pobierana z góry za ewentualne szkody, które
klient hotelowy móg³by wyrz¹dziæ (zabezpieczenie). Dzieñ zapowiada³ siê znowu
upalnie, ale to nas w zasadzie ju¿ nie
interesowa³o.
Wziêlimy taksówkê. Kierowca jecha³
bardzo szybko, ponad 140 km/h, chocia¿ wcale nie by³o nam spieszno. Przyjechalimy pod sam¹ halê odpraw. W
rodku t³umy. Najpierw trzeba by³o wype³niæ dwie deklaracje i ustawiæ siê w
kolejce do najwiêkszej hali, w której odbywa³a siê rejestracja pasa¿erów. Tak te¿
uczynilimy. Odnalelimy swój rejs i
ustawilimy siê w kolejce  bylimy pierwsi. Po nadaniu baga¿y i sprawach biletowych od razu poszlimy do kontroli
paszportowej i ponownie biletowej. Dopiero po tych czynnociach moglimy
ju¿ spokojnie oczekiwaæ na odlot. Mielimy sporo czasu, wiêc by³a okazja wydaæ ostatnie juany. Kupi³em p³yty CD z
muzyk¹ chiñsk¹.
O godz. 11.40 odlecielimy do Moskwy, w której bylimy o 15.50. Po drodze zmiana czasu. Wyl¹dowalimy na lotnisku Szeremietiewo 2  w tej ma³ej dziupli.
Nie by³o gdzie siê ruszyæ. Nawet ³awek
nie by³o. Ludzie siedzieli na pod³odze i
gdzie siê tylko da³o. Ciasnota. Mielimy
tranzyt, wiêc czekalimy 5 godzin na
po³¹czenie do Warszawy o godz. 21.
Tranzyt na tym lotnisku jest beznadziejny. Nie doæ, ¿e nie wydano nam
kart pok³adowych w Pekinie do Warszawy,
to trzeba by³o po nie staæ w kolejce w
Moskwie, dwie godziny przed odlotem.
W kolejce z nami sta³ równie¿ s³ynny
¿eglarz Mateusz Kusznierewicz. Te¿ wraca³
z Chin. Przygotowuje siê do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Mia³ stare i zniszczone adidasy. By³ na luzie.
Z Moskwy wylecielimy z czterdziestominutowym opónieniem. Na szczêcie Tomek zd¹¿y³ na samolot do Poznania.
I tak zakoñczy³a siê moja dwumiesiêczna wyprawa do Mongolii i Chin.
Pozna³em kolejne kraje i ludzi  ich zachowania i sposoby na ¿ycie, warunki
w jakich mieszkaj¹ i co ceni¹ w ¿yciu

Andrzej Malinowski

Powrót do domu

Maskotki Olimpiady w Pekinie
najbardziej. Podziwia³em mongolsk¹ i
chiñsk¹ przyrodê  stepy, pustyniê Gobi,
rzeki, jeziora, góry, roliny i zwierzêta.
Jestem bogatszy o nowe spojrzenie
na rodkowo- i wschodnioazjatyck¹ rze-

czywistoæ; jestem bogatszy o nowe dowiadczenia, które wykorzystam podczas
kolejnych wypraw, na które zapraszam.

UWAGA

Koniec

W kolejnych numerach TO zaczniemy publikowaæ kolejne odcinki z podró¿y
Pana Andrzeja Malinowskiego. Tym razem bêdzie to wyprawa do Australii.
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W poszukiwaniu korzeni (8)
Wo³yñ  historyczna
kraina (c.d.)

Historia ka¿dej rodziny ma swoje
korzenie i powi¹zana jest losami, na które
jej cz³onkowie mieli niewielki wp³yw lub
niejednokrotnie nie mieli go wcale. Historia ka¿dej rodziny ma swoje nie do
koñca odkryte karty, bo trudno jest dzisiaj zebraæ informacje o ¿yciu naszych
pradziadków z okresu ich dzieciñstwa,
m³odoci, staroci. Wiele z nich przekazywano ustnie.
W Olecku wiele osób stara siê dog³êbnie poznaæ dzieje swoich przodków,
odtworzyæ je na tyle, na ile mo¿na, siêgaj¹c g³êboko w przesz³oæ, bo przecie¿
w ka¿dym z nas tkwi poczucie zakorzenienia, poznania historii w³asnej rodziny, swego ³añcucha pokoleniowego.
Jedn¹ z takich osób jest pani Agnieszka Obrêbowska.
* Poprzednim razem przybli¿y³a nam
Pani ¿yciorysy kilku cz³onków rodzin
Obrêbowskich i Korwin-Kijuciów. Obok
tych nazwisk wspomniane zosta³o jeszcze jedno  Dunin-W¹sowicz. To kolejni krewni pani tecia Wac³awa Obrêbowskiego?
- To jego pradziadkowie Stanis³aw i
Amelia Dunin-W¹sowicze, a dziadkowie
jego matki Aliny.
* Czego siê pani o nich dowiedzia³a?
- W dokumentach czytamy, ¿e Stanis³aw Dunin-W¹sowicz (ur. 1834 w Kossowie  Bia³oru; zm. w Pietropaw³owsku  Kazachstan) to syn hrabiego rotmistrza Wojsk Rosyjskich Charkowskiego
Pu³ku U³añskiego Rafa³a Dunin-W¹sowicza i Barbary z Zionieckich.

Zostawiajmy po sobie dobre imiê i
trwa³¹ pamiêæ wród niemiertelnych,
aby nasze ¿ycie nie przesz³o nadaremnie.
Leonardo da Vinci

Amelia Dunin-W¹sowicz z domu Stocka to, jak siê dowiedzia³am, córka hrabiny Zofii Rawicz-Stockiej (maj¹tek rodowy Pru¿any  Bia³oru), absolwentka instytutu dla dobrze urodzonych panien.
* Jaka historia jest zwi¹zana z t¹
par¹?
- W rodzinie o Amelii i Stanis³awie wspominamy jak o bohaterach. Powodem tego jest ich udzia³ w powstaniu styczniowym przeciwko Rosji w 1863r.
Niestety, nieznane s¹ szczegó³y ich powstañczej dzia³alnoci. Jedno wiem, ich
poczynania zawa¿y³y na losach rodziny
na ponad pó³ wieku.
* To znaczy
- Za udzia³ w powstaniu zostali zes³ani przez w³adze carskie na Sybir do
odleg³ego azjatyckiego Pietropaw³owska
(Kazachstan). Tam przysz³a na wiat ich
córka Amelia Teresa (ur. 1888), która tam,
wród stepów, dorasta³a, wysz³a za m¹¿
za Antoniego Korwin-Kijucia i urodzi³a

mu dzieci.
Córka Amelia KorwinKijuæ
z d. Dunin-W¹sowicz (1888-1970)
 Pietropaw³owsk

Amelia DuninW¹sowicz
z d. Stocka  Pietropaw³owsk

Andrzej Malinowski

* Kiedy wrócili do Polski?
Dopiero po paru latach od Rewolucji
Padziernikowej w 1917 r., gdy pad³a carska w³adza, rodzina mog³a wróciæ do Polski.
Ju¿ bez Stanis³awa. Nie wracali jednak do
maj¹tku Ma³y Dywlin w Guberni Wo³yñskiej, poniewa¿ ten zosta³ im odebrany zaraz po powstaniu. Do naszych czasów przetrwa³y dwa unikalne listy 74-letniego Stanis³awa. Z ich treci dowiadujemy siê, jak z odleg³ego Pietropaw³owska kontrolowa³ postêpy w sprawie o zwrot
ziem rodowych. Nic jednak nie osi¹gn¹³ i

nie odzyska³ ju¿ maj¹tku.
* Sk¹d pochodzi³a rodzina DuninW¹sowicz?
- Prawdopodobnie Stanis³aw przyszed³
na wiat w Kossowie, a Amelia Stocka
w Pru¿anach. Obie miejscowoci le¿¹ po
s¹siedzku na Polesiu (obecnie Bia³oru).
Byæ mo¿e ich rodziny zna³y siê od dawna Mo¿e m³odzi razem dorastali
* A maj¹tek Ma³y Dywlin?
W tym miejscu przenosimy siê na
Wo³yñ (obecnie Ukraina). Nie jest mi znana
dok³adna nazwa miejscowoci, gdzie le¿a³ ten maj¹tek. Dokumenty w jêzyku
rosyjskim umo¿liwi³y mi tylko okrelenie miejsca zamieszkania rodziny do
powiatu owruckiego w Guberni Wo³yñskiej.
* Obszarem Pani poszukiwañ sta³a
siê ciekawa kraina pod wzglêdem swojej
przesz³oci.
- Te¿ tak uwa¿am. Wo³yñ od XVI w.
do czasu rozbiorów nale¿a³ w ca³oci do
Rzeczypospolitej Polskiej. Podzielony w
XVIII w. przez zaborców przypad³ Austrii i Imperium Rosyjskiemu. Interesuj¹cy nas wiek XIX, w którym przysz³o
¿yæ Amelii i Stanis³awowi, by³ okresem
niewoli rosyjskiej.
* Co wiemy o samym powiecie owruckim?
- Gubernia wo³yñska, która istnia³a
w okresie 1792-1925, podzielona by³a na
12 powiatów. Najwiêkszym (ok. 10 tys.
km2) i zarazem najmniej zaludnionym by³
powiat owrucki. Prawie po³owê jego
powierzchni zajmowa³y lasy.
* Zastanawia³a siê pani, jak mog³o
wtedy wygl¹daæ ¿ycie Amelii i Stanis³awa?
- Oczywicie. Szukaj¹c miejsca zamieszkiwania rodziny przyjrza³am siê bli¿ej
tej krainie. Zw³aszcza temu, jak wygl¹da³a i co siê tu dzia³o, gdy Dunin-W¹sowicze mieszkali w maj¹tku Ma³y Dywlin. Pomocn¹ by³a lektura S³ownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych
krajów s³owiañskich z 1887r.
Wo³yñ  ta historyczna kraina ukaza³a siê moim oczom jako ogromny teren miêdzy rzekami Bug i S³ucz  na pó³nocy piaszczysty, na po³udniu górzysty,
poprzecinany górskimi strumieniami.
Dawniej tutejsze lasy obfitowa³y w dzik¹ zwierzynê, w b³otnych zarolach gniedzi³o siê mnóstwo ptactwa. Od zachodu
widnia³y pasma górskie Karpat. Im bar-

!
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dziej na wschód  tym teren stawa³ siê
bardziej równinny.
Lato na Wo³yniu bywa³o upalne. Zima
nie taka sroga, ale za to z silnymi zamieciami. Wiosna za to pora roku, kiedy
czêsto dochodzi³o do wylewania rzek.
* Czym zajmowali siê tutejsi mieszkañcy?
- Od wieków g³ówne zajêcie mieszkañców stanowi³o rolnictwo i lenictwo.
W 1885 r. odnotowano, ¿e zbiory pszenicy ozimej, jarej, ¿yta, owsa, jêczmienia, tatarki, prosa, kartofli nie tylko wystarczaj¹ w zupe³noci na prze¿ywienie
mieszkañców i potrzeby miejscowych
gorzelni, ale pozostaje nadto nadmiar,
wywo¿ony poza granice guberni.
Dunin-W¹sowicze byli w³acicielami
ziemi z lasem. I tu, zgodnie z nastêpowaniem po sobie pór roku, musia³y odbywaæ siê prace zwi¹zane z upraw¹ roli,
zbieraniem plonów z pola, hodowl¹ byd³a, owiec i koni, mo¿e pszczó³, a tak¿e
prace w lesie (wyr¹b drewna, zbieranie
owoców lenych, ³owiectwo).

* Niech nie zapomina pani o tym,
¿e by³ to te¿ czas niewoli rosyjskiej.
- Oczywicie, pamiêtam. Nie by³ to
taki sielski obrazek. Choæ na wo³yñskich
wsiach jeszcze do po³owy XIX wieku wiêkszoæ dóbr by³a w posiadaniu niewielkiej grupy silnych ziemian polskich, to
w drodze represji wiêkszoæ zaczê³a przechodziæ w rêce rosyjskie. Potem rozparcelowano je te¿ miêdzy Czechów i Niemców, którym rz¹d u³atwi³ kolonizacjê
wydaj¹c zakaz osiedlania siê na Wo³yniu Polaków i katolików.
Na Wo³yniu wystêpowa³a wiêksza
dyskryminacja i uzale¿nienie Polaków od
Rosjan ni¿ w bardziej autonomicznym
Królestwie Polskim.
* Jak to wszystko siê zaczê³o?
- W³adze carskie dwa lata przed powstaniem styczniowym og³osi³y stan
wojenny. Ulice miast zaroi³y siê od wojska i uzbrojonych dzia³. Og³oszono godzinê policyjn¹, zakazano obnoszenia siê
z emblematami i piewania pieni patrio-

Make a Connection - Przy³¹cz siê!

- PIENI¥DZE NA DZIA£ANIA LOKALNE M£ODZIE¯Y
(IX ogólnopolska edycja konkursu)
* Konkurs skierowany jest do m³odzie¿y w wieku od 16 do 22
lat z terenu ca³ej Polski.
* W ramach konkursu, o dotacjê w wysokoci 2000-4500 z³otych, mog¹ staraæ siê, co najmniej omioosobowe grupy
m³odych ludzi, dzia³aj¹ce na rzecz swojego rodowiska lokalnego.
Warunkiem udzia³u w konkursie jest nades³anie projektu
wraz z bud¿etem, przygotowanych wed³ug wzoru dostêpnego na stronie internetowej www.makeaconnection.pl.
Do wziêcia udzia³u w konkursie zapraszamy grupy m³odzie¿owe (grupy nieformalne, samorz¹dy szkolne, lokalne stowarzyszenia utworzone i kierowane przez m³odzie¿ itp.).
Nadsy³ane projekty powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
- Grupa powinna sk³adaæ siê z co najmniej 8 osób w wieku
od 16 do 22 lat.
- Odbiorcami planowanych dzia³añ powinny byæ lokalne spo³ecznoci i ich cz³onkowie, czyli mieszkañcy miejscowoci,
rówienicy, dzieci, s¹siedzi, etc.
- Proponowane dzia³ania powinny byæ samodzielnie zaplanowane i realizowane przez grupê, a nie kierowane przez doros³ych.
- Grupa mo¿e ubiegaæ siê o dotacjê w wysokoci od 2 000 do
4 500 z³otych.
- Projekty nie mog¹ byæ zwi¹zane z budow¹ boisk pi³karskich.
- Proponowane dzia³ania powinny rozpoczynaæ siê nie wczeniej ni¿ 1lutego 2010, a koñczyæ nie póniej ni¿ 31 sierpnia
2010 roku.
Termin nadsy³ania projektów up³ywa 19 padziernika 2009
roku (decyduje data stempla pocztowego).
Komisja Konkursowa po zapoznaniu siê z projektami wybierze grupy, które otrzymaj¹ dofinansowanie na realizacjê
swojego pomys³u. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi do dnia
15 listopada 2009 roku.
Z ka¿dej grupy, wybranej przez Komisjê, 2 osoby wezm¹
udzia³ w szkoleniu organizowanym i finansowanym przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y. Szkolenia odbêd¹ siê w listopadzie oraz grudniu 2009 roku, a uczestnictwo w nich jest
warunkiem otrzymania pieniêdzy.

tycznych. Ka¿de skupienie uliczne wiêcej ni¿ trzech osób by³o rozpraszane si³¹
zbrojn¹. Koció³ katolicki og³osi³ ¿a³obê
narodow¹.
Represje rosyjskie odbija³y siê tak¿e
na polskiej kulturze na kresach. Dotkliwym ciosem by³o np. zamkniêcie szkó³
polskich na ca³ym Wo³yniu wraz z liceum
krzemienieckim czy kasaty klasztorów
polskich.
Policja carska skrupulatnie bada³a
ka¿d¹ organizacjê, instytucjê, stowarzyszenie. Co jaki czas dochodzi³o do likwidacji kolejnych ogniw tajnej organizacji, np. polskich kó³ek rewolucyjnych;
wykryto agenturê rewolucyjn¹ w Odessie, tajn¹ drukarniê w Kijowie.
* Co na to Polacy?
- Reakcj¹ wielu by³ bunt przeciw w³adzy carskiej i chêæ odzyskania niepodleg³oci. Sytuacja rewolucyjna dojrzewa³a.
W 1863r. dosz³o do oczekiwanego wybuchu powstania styczniowego, które
trwa³o ponad rok.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej programu Make a Connection: www.makeaconnection.pl
lub kontaktuj¹c siê z Polsk¹ Fundacj¹ Dzieci i M³odzie¿y:
Tel. (0 22) 826 10 16
E-mail: m.szczesniak@pcyf.org.pl
Formularz wniosku, po pobraniu z www.makeaconnection.pl
i wype³nieniu nale¿y:
- wersjê papierow¹ wraz z za³¹cznikami przes³aæ na adres: Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y, ul. Kredytowa 6 lok. 20,
00-062 Warszawa;
- wersjê elektroniczn¹ (bez za³¹czników) nale¿y zarejestrowaæ
na stronie zgodnie z instrukcj¹, któr¹ mo¿na znaleæ na www.makeaconnection.pl w dziale pliki do pobrania.

Rys. Waldemar Rukæ

"
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AUTO-MOTO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K12510

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31
L12801
* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V44204

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V44803

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

Krupin 14A

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi 80, B4, 1992, 2,0B + gaz, tel. 503-804-741
V37728
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K12620
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V44813
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-1288
V46612
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654
V37718
* Suzuki Grand Vitara, 1,6B, 2007, 13.000 km przebiegu, jeden w³aciciel, 66.000 z³otych, tel. 503-019-417
V41316
* VW T4, 2,5B, 1992, tel. 508-097-660
V41126

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

do 22

00

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so  od 1000 do 200

(V39507)

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 10

00

(V37609)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68.
V38907
* Biuro Turystyczne Sambia, WYCIECZKI NA LITWÊ,
87-520-16-44
V48201
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-20-59
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78
V47901

PIZZA NA TELEFON

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V45303
(V41406)

Agencja Kredytowa KORZYCIK
ul. Kolejowa 31

KREDYTY, ODSZKODOWANIA,
T£UMACZENIA
tel. (87) 520-01-89; 601-943-967

(V36210)

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L12003
V36310

(V41306)

V46202

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 502-954-863 L10307
* HIT-TEH  Zmniejsz awaryjnoæ komputera  50% RABATU NA KONSERWACJÊ. ZAPRASZAMY!
V43714
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-43-73 V37109
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V45902

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
87-520-22-13
L11205
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K10714
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47 V46002
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. (87) 520-22-47 V43501 V43504
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 87-520-31-70 L12701
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41.
V44703
* MEBLE, DRZWI, OKNA. US£UGI STOLARSKIE, tel.
669-587-564; 728-208-754.
V48001
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (87) 52029-23
V36410
* mikropo¿yczki 0%, tel. (87) 520-18-17
V43804
* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, te. 603-100-524, tel. 87-520-46-76 V43604

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V41216
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V39007
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V41006)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891

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

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 668-662-516.
(V44903)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
Tel. (87) 520-14-98

Przemys³aw Atkielski

Plac Wolnoci 15A, tel. (87) 520-10-89

tel. 503 804 741; 512 217 654

SERWIS OGUMIENIA

D@RKOMP

V2535

(V45203)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V37708)

V46602

(V34410a)

* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88

L11504

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73  leczenie zwierz¹t dotel. (87) 520-27-89 mowych
kom. 660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 87-520-36-92
V43025

Sklep DOM

s.c. Pl. Woln oci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K734)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

US£UGI

#
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US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V4106)

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
Filia Baka³arzewo, tel. (87) 569 10 21
tel. (087) 520-23-55;
kom. 509-338-320; 508-097-660
CZNNE CA£¥ DOBÊ

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

Anna £ozowska
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
(K13109)

NOWA DOSTAWA!
Nawigacja GPS za 269 z³, ramki
cyfrowe od 189 z³, PROMOCYJNE CENY KOMPUTERÓW, NOTEBOOKÓW. PLAC WOLNOCI 6c. (V43704)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 608-146-978 L12402
* mieszkania: wiêtajno, Olecko: Kolejowa, Armii Krajowej,
Zyndrama, tel. 510-189-301
V48101
* mieszkanie 3 pokoje 60 m.kw., parter w Olecku, tel. 503182-024
K15102
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 509-088-949
V41116
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V41226
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L11803
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V41016
* sprzedam mieszkania jedno- i dwupokojowe.
Tel. (87) 520 21 60 (do 1500 ), 604-456-732

(V37009)

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

SPRZEDAM c.d.
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V48121
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 510-189301
V48111
* gara¿ blaszak, aleje Lipowe, bezporedni wyjazd na ulicê,
tel. 506-675-603
L12202

Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364

INNE
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 609-720913 po 18.00
L12102
* znaleziono klucze domowe, przed zak³adem pogrzebowym
na ul. S³owiañskiej. Prawdopodobnie zgubi³ je w³aciciel
czerwonego Forda. Do odebrania w zak³adzie pogrzebowym
Eden.
L10005

(V12910)

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 87-520-2314
V37610
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961
V47811
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L11105
* Taxi Super Taxi, tel. 87-520-20-00, 87-520-18-18 K12820
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
K13506
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L12302
* transport: ¿wir, piasek, wywrotki, plandeki, tel. 604-514-845 V46512

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K834
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87-52022-33
V45123
WYNAJEM
* dzia³ka 200 m.kw., obok domu towarowego, ul. Partyzantów, tel. 602-354-963
K13705
* lokal 60 m.kw., 120 m.kw., I piêtro, centrum, tel. 885-441703
L11903
* mieszkania i pokoje do wynajêcia, tel. 500-708-095K15002
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 604-557-693
V41616
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 501-611-961
V47831
* poszukujê gara¿u do wynajêcia w centrum, tel. 793-742-968 V45113
* poszukujê lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 505-036-183 L11604

KUPIÊ
* silnik zaburtowy, minimum 59KW, tel. 602-235-182
* stary motocykl, tel. 602-235-182

V41246
V41236

PRACA

(L11704)

* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 87-520-01-89, 601-943967
V41416
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L12501
SPRZEDAM
* budynek z dzia³k¹, na zajazd, mieszkanie, Golubki, trasa Olecko
 Go³dap, tel. 604-514-845
V46502
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V43015
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426
V45213
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 501-611-961
V47821

VAT. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk
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.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
kom.
500-044-685

(V42905)

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

(K13607)

(V43904)

MEDYCYNA ALTERNATYWNA
Owies na reumatyzm
i wzmocnienie

W polskiej medycynie ludowej wywar z nasion by³ dodatkiem do wzmacniaj¹cych k¹pieli.
Z kolei wywar ze s³omy owsianej wykorzystywano do ok³adów przy schorzeniach reumatycznych.
Oko³o 0,5 kg s³omy zalaæ piêcioma litrami wody i gotowaæ przez pó³ godziny. Niekiedy wczeniej polewano s³omê letni¹ wod¹ do namoczenia. Dopiero potem gotowano. Po odcedzeniu wlaæ do wanny. K¹piel w wodzie o
temperaturze cia³a trwaæ winna oko³o 15-20 min. Taka k¹piel pomaga tak¿e w chorobach skóry, wyczerpaniu nerwowym, os³abieniu.

Mleczko dro¿d¿owe na pryszcze

1 czubata ³y¿eczka dro¿d¿y zalana bulgoc¹c¹, gotuj¹c¹ siê wod¹ (bez ¿adnych dodatków). Po dok³adnym wymieszaniu odstawiæ do ostygniêcia. W przypadku poja-

wienia siê du¿ej iloci pryszczy piæ 2 razy dziennie przez 2
tygodnie. Przy kilku pryszczach  1 raz dziennie przez
kilka dni (wg Krystyny Aleksandrowicz z Koszalina).

Cz¹ber

Dodaje siê w naszej kuchni do potraw z rolin str¹czkowych, do ogórków, zielonej sa³aty. Smakosze radz¹,
by wie¿ymi usiekanymi listkami cz¹bru posypaæ placki
ziemniaczane. Do dañ gotowanych (miêso, zupy, ryby)
dodaje siê cz¹ber na kilka minut przed odstawieniem z
ognia, w przeciwnym razie potrawa bêdzie mia³a gorzkawy smak. Jako ziele cz¹ber pobudza wydzielanie soku
¿o³¹dkowego, u³atwia przyswajanie pokarmów, zapobiega
wzdêciom, dzia³a przeciw robakom u dzieci.

Czosnek...

pomaga usuwaæ t³uszcze zgromadzone w naczyniach krwiononych, przyczynia siê wiêc do zmniejszenia niebezpieczeñstwa zawa³u serca. Czosnek niszczy bakterie b³onicy i grulicy.
W wielu wypadkach dzia³a skuteczniej ni¿ penicylina i
inne antybiotyki.

%
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Kalendarz imion

Cytat na ten tydzieñ

9 wrzenia
Aldony, Anieli, Augusty, Augustyny,
Bolemiry, Marii, Radochny, Rados³awy,
cibory
Augustyna, Aurelego, Aureliusza, Bolemira, Daniela, Dionizego, Jacka, Jakuba, Ozariana, Piotra, Sergiusza, Sobiesada, cibora
10 wrzenia
Aldony, Eligii, Irminy, Irmy, Julii, £ucji,
Pulcherii
Daniela, Eligiusza, £ukasza, Miko³aja,
Mcibora, Mcis³awa, Sebastiana
11 wrzenia
Dagny, Helgi, Hiacenty, Justyny, Krzesis³awy
Feliksa, Hiacynta, Jacentego, Jacka, Jana,
Justyna, Krzesis³awa, Naczes³awa, Pafnucego, Piotra, Prota, Teodora

12 wrzenia
Bratumi³y, Gwidy, Mai, Marii, Marleny,
Sylwii, Sylwiny
Amadeusza, Apolinarego, Cyrusa, Gwida, Gwidona, Macedoniusza, Piotra,
Radzimira, Sylwina
13 wrzenia
Aurelii, Eugenii, Eulalii, Lubomiry
Aleksandra, Amata, Apolinarego, Aureliusza, Chryzostoma, Eulogiusza, Filipa, Genadiusza, Jana, Lubomira, Lubora, Materny, Morzys³awa, Szeligi
14 wrzenia
Bernardy, El¿biety, Halszki, Irmy, Irminy, Mony, radomiry, Rados³awy, Ramony, Roksany, Rozanny
Alberta, Bernarda, Cypriana, Rados³awa, Romana, Siemomys³a, Szymona,
Wiktora, Ziemomys³a

Nasz przepis

Lekko mieszamy. Rabarbar kroimy w cienkie plasterki i mieszamy z ciastem.
K³adziemy ³y¿k¹ na rozgrzany na
patelni t³uszcz i sma¿ymy z obu stron
na z³oty kolor. Usma¿one posypujemy
cukrem pudrem. Mo¿na do cukru pudru
dodaæ cukru waniliowego.

Kanapka
Ogród warzywny

Cukinia, kilka pieczarek, ma³y pomidor, szalotka, ¿ó³ta papryka, 2 ³y¿ki
oliwy, ³y¿ka octu winnego, ³y¿eczka soku
cytrynowego, zmia¿d¿ony z¹bek czosnku,
sól pieprz, curry
Cukiniê, pieczarki, pomidor, szalotkê i paprykê kroimy w drobne kr¹¿ki.
Mieszamy z reszt¹ sk³adników i doprawiamy do smaku. Odstawiamy na godzinê. Kromki chleba smarujemy mas³em
wymieszanym z curry. Na ka¿dej kromce rozk³adamy mieszankê warzywn¹.

Racuszki z rabarbarem

40 dkg rabarbaru, 6 dkg cukru pudru, t³uszcz do sma¿enia
Ciasto: 2 jajka, 4 dkg cukru, 10-12
dkg m¹ki, 5 ³y¿ek mietany (lub kwanego mleka), szczypta soli.
¯ó³tka ucieramy z cukrem, dodajemy mleko lub mietanê, szczyptê soli,
m¹kê, a na koñcu pianê ubit¹ z bia³ek.

Kwas chlebowy

10 dkg chleba razowego, 15 dkg
cukru, 0,8 dkg dro¿d¿y, 2,5 dkg rodzynek, 2,5 litra wody
Przegotowaæ wodê z cukrem; ostudziæ, dodaæ czerstwy chleb razowy (lub
skórki), rozkruszone dro¿d¿e i postawiæ
na 12 godzin. Po tym czasie przelaæ do
butelek. Do ka¿dej butelki w³o¿yæ parê
rodzynek (umytych) i butelkê zakorkowaæ. Przetrzymywaæ w ch³odzie (najlepiej w piwnicy). Po 12 godzinach kwas
chlebowy jest gotowy do picia. Ten napój
jest niezast¹piony w czasie upa³ów 
dzia³a orzewiaj¹co i wietnie gasi pragnienie.



Herbaciany ocet

Bardzo dobry, smaczny i delikatny ocet
domowy mo¿na przyrz¹dziæ z listków po
wyparzonej herbacie. Potrzeba ich 15-20
dkg, oprócz tego 2 l wody (najlepiej oligoceñskiej lub mineralnej bez gazu) i 8-10
czubatych ³y¿ek cukru. Listki wk³adamy
do szklanego naczynia (np. du¿ego s³oja), sypiemy cukier i zalewamy wod¹. Stój
obwi¹zujemy gaz¹ i odstawiamy w doæ
ciep³e miejsce. Gdy fermentacja ustanie,
a ocet siê wyklaruje i odpowiednio skwanieje, cedzimy go dok³adnie przez gêste p³ótno, zlewamy do butelek, które nastêpnie korkujemy.

F kupiê

S¹ chwile w ¿yciu ludzkim, podczas
których milczenie zastêpuje najwzniolejsz¹ mowê.
Niestety, byæ starszym to jedyny sposób by ¿yæ d³ugo.
Ferdynand de Lesseps

Mas³o

Najlepiej przechowywaæ je w kamiennym (czystym, wyparzonym wrz¹tkiem)
garnuszku, zalewaj¹c je zimn¹, lekko osolon¹ wod¹. Trzeba nakryæ je talerzykiem
i zmieniaæ wodê co najmniej raz dziennie. Przechowywaæ w ciemnym, mo¿liwie
ch³odnym miejscu.

Sennik

Je¿eli ni siê nam taniec, to mo¿emy
oczekiwaæ nieoczekiwanej przyjemnoci.

Sa³ata b¹d cykoria

... nie powinny byæ krojone no¿em, gdy¿
reaguj¹ ze stal¹. Na przyk³ad sa³ata typu
radicchio po pokrojeniu no¿em staje siê
bardzo gorzka.

Wiara

Badania w Georgetown w USA wykazuj¹, ¿e ludzie o silnej wierze ³atwiej
lecz¹ siê z depresji, maj¹ ni¿sze cinienie
i mocniejszy system odpornociowy.

wiêto Polskiego
Lotnictwa

... obchodzone jest dla upamiêtnienia zwyciêstwa kapitana Franciszka ¯wirki i in¿yniera Stanis³awa Wigury podczas Miêdzynarodowych Zawodów Lotniczych
(Challengeu) w Berlinie w 1932 roku.

Mro¿one warzywa

... bêd¹ jêdrne, kiedy do wrz¹cej wody
wrzucimy je zamro¿one.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne
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B³êkitna Wstêga jeziora Oleckie Wielkie

Na przystañ Oleckiego Klubu Wodnego w dniu 29 sierpnia br. przybyli ¿eglarze, sympatycy i gocie, aby wzi¹æ udzia³
w otwarciu i regatach.
Uroczystego otwarcia, w obecnoci honorowego komandora Waldemara Bojara, dokona³ obecny komandor (wybrany wiosn¹ 2009 r.) Leszek Kaszuba.
Po podniesieniu bandery zebrani minut¹ ciszy uczcili pamiêæ niedawno zmar³ego ¿eglarza, dwukrotnego mistrza Polski w wieloboju morskim z za³og¹ w latach siedemdziesi¹tych,
Lecha Dudanowicza.
Regaty o B³êkitn¹ Wstêgê w Olecku odbywaj¹ siê corocznie od siedmiu lat. Bierze w nich udzia³ najwiêcej jednostek i
uczestników. W regatach nie ma podzia³u na klasy  wszyscy
startuj¹ jednoczenie. Wstêgê zdobywa jacht z za³og¹, który
pierwszy minie liniê mety.

W tym roku do regat zg³osi³o siê 11 jachtów, w tym: 6
omeg, 2 kabinówki i 3 kadety. Po godzinie 11. sêdzia g³ówny
 Dorota Olszewska-Mioduszewska  uderzaj¹c w gong da³a
sygna³ do startu. Na spokojne wody jeziora (z powodu bardzo s³abego wiatru) wyp³ynê³y jachty udaj¹c siê na trasê,
gdzie pierwsza boja zosta³a usytuowana w koñcu jeziora, na
tzw. Szyjce, przy by³ym wodopoju.
Od pocz¹tku czo³ówka utworzona przez omegi w podmuchach delikatnego zefirka zmierza³a do Szyjki. Na tym odcinku wiêkszoæ jachtów p³ynê³a w jednej grupie. Po nawrocie na boi na pierwsze miejsce wysunê³a siê za³oga omegi
Delphia. W tym czasie wiatr wzrós³ do 2-3 0B i jachty zaczê³y
halsowaæ pod wiatr do drugiej boi, usytuowanej w drugim
koñcu jeziora  od strony Sedrank.
Po pokonaniu trasy ponad 10 km na metê przy Klubie
pierwsza wp³ynê³a omega Delphia Yachts z za³og¹: Boles³aw
S³omkowski  sternik, Maciej Raszkiewicz  za³oga. Do samej
mety trwa³ zaciêty pojedynek o drugie miejsce, gdzie tu¿ przed

met¹ za³oga Gregala wyprzedzi³a Speika.
Wyniki:
1. miejsce i B³êkitna Wstêga jez. Oleckie Wielkie 2009  Boles³aw S³omkowski (sternik) i Maciej Raszkiewicz (za³oga).
2. miejsce  Andrzej Knociñski (sternik), Waldemar Byczkowski
(za³oga)
3. miejsce  Leszek Kaszuba (sternik), Jaros³aw M³ynarczyk 
za³oga.

Na kabinówce pierwszy przyp³yn¹³ Leszek Pawluczuk, a
na kadecie Maciej Kosiñski.
G³ówn¹ nagrod¹ by³ plastikowy kajak dwuosobowy ufundowany przez firmê PAKS  Andrzej K³os i komandor Leszek
Kaszuba. Regaty sponsorowali równie¿: Stocznia Delphia Piotr
i Wojciech Kot, Zak³ad Prawda, Masarnia Skorupscy i Agromasz.
Tradycyjnie po zakoñczeniu regat odby³o siê ognisko ¿eglarskie, tym razem na terenie agroturystycznym Grzegorza
Szy³ow w Mo¿nych. Serdecznie dziêkujemy wszystkim uczestnikom, sponsorom i organizatorom.
Zarz¹d Klubu
Fot. W. S³omkowski
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Tenis ziemny
W dniu 30 sierpnia br. na kortach
MOSiR w Olecku rozegrano turniej tenisa ziemnego ,,¯egnajcie wakacje. Do
turnieju przyst¹pi³o 9 zawodników z Olecka,
Kowali Oleckich, Gi¿ycka i Szczecina.
Turniej zdominowali bracia Karniej,
zdobywaj¹c trzy czo³owe lokaty. Ponadto
w turnieju wyst¹pi³ równie¿ czwarty z
rodzeñstwa  Krzysztof Karniej, który
zaj¹³ miejsce w przedziale 5-6.
WYNIKI PÓ£FINA£ÓW
* Micha³ Karniej - Andrzej Karniej 2:0
(7:5, 6:2);
* Dariusz Karniej - Andrzej Malinowski
2:0 (6:2, 6:2).
Mecz o III m-ce
Andrzej Karniej - Piotr Hubacz 7:6 (7:1)
Mecz fina³owy
Micha³ Karniej - Dariusz Karniej 2:1 (2:6,
7:5, 6:4).
Zwyciêzca otrzyma³ puchar, a pierwszych trzech zawodników pami¹tkowe dyplomy.

Siatkówka
30.08.2009 r. na boisku do siatkówki przy kortach MOSiR rozegrano turniej
siatkówki pla¿owej. Do zawodów przyst¹pi³o 9 par z Go³dapi i Olecka. Turniej rozegrano ,,systemem brazylijskim na 12 par. Sêdzi¹ g³ównym by³ Dariusz Karniej.
WYNIKI PÓ£FINA£ÓW
* J.Wrzyszcz / L.Stypu³kowski - P.Sura¿yñski / P.Rowiñski 2:0
* P. Jurewicz / A. Bia³ecki - G. Sulima / K. Wojs³aw 2:0
Mecz o III miejsce
P. Sura¿yñski / P. Rowiñski - G. Sulima / K.Wojs³aw 2:0 (15:12, 15:11)
Mecz fina³owy
P. Jurewicz / A. Bia³ecki - J. Wrzyszcz / L. Stypu³kowski 2:0 (16:14,15:12)
Klasyfikacja koñcowa
1. Przemys³aw Jurewicz / Adrian Bia³ecki (Go³dap)
2. Jerzy Wrzyszcz / Leszek Stypu³kowski (Olecko)
3. Przemys³aw Sura¿yñski / Przemys³aw Rowiñski (Olecko)
4. Grzegorz Sulima / Krzysztof Wojs³aw (Olecko)
5-6. Arek Bogdan / Mateusz Pojawa (Olecko)
Pawe³ Klimaszyñski / Roman Dobreñko (Olecko)
7-8. Pawe³ Zdanio / Mateusz Galiñski (Olecko)
Andrzej Krejpcio / Grzegorz Dani³owicz (Olecko)
9. Artur Reut / Jakub Budka (Olecko)
Zwyciêzcy otrzymali statuetki, a pierwsza trójka pami¹tkowe dyplomy. Ogó³em
w zawodach startowa³o 18 zawodników.

Tenis ziemny

Pi³ka no¿na

6.09.2009 w szranki turniejowe stanê³o a¿ tylko 14 osób
Olecka i gminy oraz powiatu oleckiego. Po omiogodzinnych
bojach zwyciêzc¹ zosta³ Micha³ Karniej przed bratem Andrzejem
Karniejem, wygrywaj¹c 7:6.
W meczu o trzecie miejsce zwyciêzc¹ zosta³ Andrzej Bomber wygrywaj¹c z Patrycj¹ Supronowicz 6:1.
W kategorii oldboy zwyciêzc¹ zosta³ Marian Tomczyk,
drugi by³ Stefan Dawidowicz, a trzeci by³ Ryszard Mielech.
Ryszard Mielech

Czarni Justyna Olecko - Orlêta Reszel 5:0
W rozegranym meczu sparingowym Czarni Justyna Olecko wygrali z Orlêtami Reszel 5:0. £upem bramkowym podzielili
siê: Strychalski - 4 i Paszkowski - 1. Czarni przez ca³y mecz
posiadali przewagê i gdyby skutecznoæ by³a nieco lepsza, to
wynik móg³ byæ jeszcze wy¿szy. Trener nie móg³ skorzystaæ z
Szarneckiego i M. Wasilewskiego - szko³a, Kubasa i Jarmo³owicza - sprawy prywatne.
Sk³ad: G¹siorowski - Sadowski, Ryszkiewicz, Rytwiñski, Witanowski - Paszkowski, Jegliñski, Wyszyñski, Bier - Bogdanowicz, Strychalski.
Na zmiany wchodzili: Suchaczewski, Tusznio, P. Wasilewski, Krupiñski, Grygo.

Pi³ka no¿na
Czarni Olecko zmierzyli siê na w³asnym stadionie z Concordi¹ Elbl¹g. Elbl¹¿anie zajmuj¹ 5. pozycjê w tabeli z 9 pkt na
koncie. Z Concordi¹ nasz zespó³ spotyka³ siê ju¿, jednak nie
uda³o siê nam nigdy z nimi wygraæ. W zesz³ym sezonie przegralimy u siebie 2-1 i na wyjedzie 3-1. Po ostatniej wpadce
z Huraganem mia³o miejsce spotkanie pi³karzy z trenerem i
prezesem, na którym pi³karze us³yszeli kilka ,,mobilizuj¹cych
s³ów, co przynios³o skutek. Czarni pokonali Concordiê 2-1 po
bramkach w pierwszej po³owie (Karankiewicz i Cichocki).

Na zdjêciach  Czarni w meczu z Huraganem Mor¹g,
przegranym 6:0.
Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel./fax (0-87) 520 02 30, tel kom. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek
Borawski. Dy¿ur redakcyjny: rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 367

Waldemara Rukcia

Witam Pañstwa. Znowu siê spotykamy. Jak zwykle co tydzieñ. Mam
dla Pañstwa dobr¹ wiadmoæ... Pochwalê rz¹d, bo Polacy mog¹ siê cieszyæ jestemy najlepsi w Europie. Takie i
nie takie tytu³y panuj¹w mediach
wszelakiej maci... W drugim kwartale
tego roku PKB wzrós³ realnie o 1,1%
w porównaniu z tym samym okresem
zesz³ego roku (musia³em to skopiowaæ,
aby siê nie pomyliæ i straciæ sens tego
stwierdzenia). Naprawdê siê cieszê!
W czwartek, 28 sierpnia, o godzinie 10 pad³a ta radosna wieæ z ust
duetu Tusk-Rostkowski. Cyrk bez pieniêdzy! O wzrocie PKB mówi³o dwóch
wystraszonych ludzi. Jak stwierdzi³ potem jeden z komentatorów: s³owa inne,
a mowa cia³a inna. Jako Polak cieszê
siê, ¿e dzieje siê co takiego! Jako obserwator ¿ycia politycznego... cieszê
siê, ¿e dzieje siê co takiego. Tusk na
tle wielkiej mapy, gdzie nasz kraj a¿
bije zieleni¹ optymizmu na tle upad³ych s³upków w innych czêciach
Europy, robi³ wra¿enie cz³owieka bardziej wystraszonego tym, co siê sta³o, ni¿ zadowolonego. Podobnie jego
minister od finansów. Najpierw co tam
mówi³ konkretnego, a potem swoim zwyczajem przeszed³ do omawiania opozycji, która chcia³a co z³ego. Oczywicie pochwali³ siê, ¿e sta³o siê to dziêki

utrzymaniu stopy procentowej i tym,
¿e podjêli s³uszne decyzje przeciw opozycji... Jak na cz³owieka, który jeszcze
niedawno g³ono mówi³ o potrzebie
wzrostu podatków, ze wzglêdu na trudn¹
sytuacjê bud¿etow¹, to brzmia³ ma³o
wiarygodnie. Podobnie jak to, ¿e jeszcze na pocz¹tku roku gromi³ PiS za utrudnianie przyjêcia Euro, bo ³atwiej by³oby z t¹ walut¹ zwalczaæ kryzys. Okaza³o siê, ¿e wbrew jego przepowiedniom, problemy bêd¹ narasta³y z powodu nieprzyjêcia Euro, to w³anie ta
wersja oportunistów z PiS okaza³a
siê prawdziwa i bêd¹ca s³usznym kierunkiem. Paradoksalnie do twierdzeñ pana
Rostkowskiego, to w³anie s³aby z³oty pcha³ Polaków ku zwiêkszeniu ich
mo¿liwoci. To ten s³aby z³oty przyczyni³ siê do tego, ¿e w Polsce kupuje
siê wiêcej nowych samochodów ni¿ w
innych czêciach Europy. Na ten sukces zapracowa³y dla nas kraje ocienne, wprowadzaj¹c bardzo wiele pomocy i dotacji antykryzysowych, np. takich jak dop³aty do zakupu nowych
samochodów. Co by by³o, gdybymy
mieli Euro? Tak czêsto przytaczany przez
panów Tuska i Rostkowskiego przyk³ad S³owacji jest obecnie bardzo dobrym przyk³adem na to, by przy przyjmowaniu nowej waluty, co i tak nas
czeka, ale poczekajmy do momentu, gdy
zwyk³y obywatel bêdzie móg³ zarabiaæ
przynajmniej tyle, co jego odpowied-

nik w Hiszpanii czy W³oszech, o Niemcach nawet nie wspominam. Jeszcze zabawniejsze by³o gromienie opozycji, a
konkretnie PiS, za nawo³ywania do zwiêkszenia deficytu bud¿etowego i obni¿enia VAT. Pamiêtam, jakie miny robi³
pan Rostkowski, gdy ze strony PiSu
pad³a propozycja, by zwiêkszyæ deficyt bud¿etowy do 22 mld PLN. Jak Zeus
ciska³ gromy za nieodpowiedzialne
pomys³y opozycji z mównicy sejmowej... a w parê miesiêcy póniej trzeba
by³o uchwaliæ nieodpowiedzialnoæ
na poziomie 27 mld. Podobnie z obni¿k¹ VAT. Obni¿enie VAT jako g³upi pomys³ PiS, SLD i Prezydenta jeszcze jaki czas temu by³ programem PO okrelanym jako 3 x 15! Wtedy obni¿ony
VAT mia³ byæ motorem postêpu i rozwoju, a aktualnie zacofania i upadku
gospodarczego. Pada to z tych samych
ust. Jak pisa³em nieraz: w polityce nie
ma s³owa NIGDY, choæ tak czêsto pada
z ust polityków.
Tak wiêc pozostaje to: POLACY
MOG¥ SIÊ CIESZYÆ, bo jest z czego... a rz¹dowi pozostaje analiza sytuacji: jak to siê sta³o, przecie¿ nic nie
robili.
Maj¹ niez³y orzech do zgryzienia...
jak to, co jest dla nich zaskoczeniem,
teraz przekuæ w rzeczywisty sukces rz¹du.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

