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Za³o¿ony w 1997 r.

Polityka nie jest nauk¹ cis³¹.
Otto von Bismarck

Cena 1,40 z³

15 wrzenia 2009 r.

WARTO
PRZECZYTAÆ

III Festiwal Nauki i Sztuki
w Olecku
25-27 wrzenia 2009 r.
Program Festiwalu zamieszczamy na s. 5.

Rys. Waldemar Rukæ

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 trochê 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!
dr Ryszard Kowalski

* III Festiwal Nauki i Sztuki w Olecku
 25-27 wrzenia 2009r.  s. 5.
* Konkurs Pasjonat Przypisanych
Pó³nocy 2009  og³oszony!  s. 6.
* Bezp³atne szkolenie!  s. 8.
* W poszukiwaniu korzeni (9)
 s. 10.
* Zapraszamy do nowego cyklu podró¿y Andrzeja Malinowskiego
WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)  odcinek 1  s. 11 oraz cyklu GENIUS LOCI, gdzie Jerzy Stankiewicz opisuje wizytê w domu Thomasa Manna na Mierzei Kuroñskiej  s. 12.
* W cyklu Warto zobaczyæ
 Muzeum Wigier w Starym Folwarku  s. 18.

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961

(V47802)
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Teresa Popko

Aleje Lipowe 1B

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V43006)

19-400 Olecko

Wyprzeda¿ plecaków
 10%

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

(V46103)

ZPHU IMPULS

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 7 lipca o 20.34 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³ wodê z zalanej piwnicy budynku
wielorodzinnego przy ulicy Parkowej.
 7 lipca o 22.02 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ wodê z zalanego mieszkania przy
ulicy Wiejskiej.
 7 lipca o 22.30 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ wodê z zalanej piwnicy budynku
mieszkalnego przy ulicy Spacerowej.
 8 lipca o 8.06 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ wodê z zalanej piwnicy budynku
Starostwa.
 8 lipca o 9.43 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Kijewie nad³amany konar drzewa znad budynku mieszkalnego.
 8 lipca o 10.42 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP G¹ski usuwa³y skutki
wypadku drogowego w G¹skach.
 8 lipca o 10.51 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w okolicach Zatyk skutki kolizji drogowej.
 8 lipca o 10.51 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w okolicach Kukowie skutki kolizji
drogowej.
 8 lipca o 16.05 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ w Jab³onowie
gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego.
 8 lipca o 20.37 jeden zastêp OSP Szczecinki usuwa³ w Szczecinkach gniazdo
szerszeni z drzewa.
 9 lipca o 16.30 jeden zastêp JRG PSP
wypompowywa³ wodê z piwnicy ZOZ
oraz zabezpiecza³ wejcie workami z
piaskiem.
 9 lipca o 21.45 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ zapadniêt¹ po obfitych
opadach jedniê ulicy Gdañskiej
 10 lipca o 12.36 dwa zastêpy JRG PSP
oraz jeden OSP G¹ski usuwa³y skutki
wypadku drogowego w Dziêgielach.
 10 lipca o 17.31 jeden zastêp OSP Wieliczki usuwa³ w Wieliczkach gniazdo
os z drzewa przy ulicy Tunelowej.
 11 lipca o 8.53 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w okolicach Kukowa skutki kolizji
drogowej.
 11 lipca o 10.00 jeden zastêp JRG PSP
wyjecha³ do fa³szywego alarmu. Dym
w budynku przedszkola. Alarm fa³szywy w dobrej wierze.
 11 lipca o 19.58jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku
gospodarczego na osiedlu Siejnik.
 11 lipca o 22.13 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w okolicach Kukowa skutki kolizji
drogowej
 12 lipca o 8.31 dyspozycja WSKR: pomoc w akcji poszukiwania zaginionego ¿eglarza na jeziorze Ro. Grupa wodnonurkowa.
 12 lipca o 14.35 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar porzuconej wersalki przed
wejciem do przedszkola przy ulicy
Zielonej.
 12 lipca o 17.21 jeden zastêp OSP G¹ski usuwa³ gniazdo szerszeni z altany
ogrodowej w Zabielnie.
 12 lipca o 20.02 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mieci w mietniku konte-

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
nerowym przy ulicy Batorego.
 13 lipca o 18.05 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ przy ulicy Batorego gniazdo os
z budynku mieszkalnego.
 14 lipca o 8.49 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Kowalach Oleckich gniazdo
szerszeni z budynku mieszkalnego.
 14 lipca o 13.29 dwa zastêpy JRG PSP
oraz jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³y padlinê dzika z jeziora Krzywe.
 14 lipca o 16.48 dwa zastêpy JRG PSP,
dwa zastêpy OSP Wieliczki oraz jeden
OSP Szczecinki gasi³y w Krupinie po¿ar stodo³y murowanej.
 14 lipca o 18.35 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ w Dowrackich gniazdo os
ze stodo³y.
 14 lipca o 18.59 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ w Jab³onowie gniazdo szerszeni ze szczytu budynku mieszkalnego.
 15 lipca o 9.17 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Sedrankach gniazdo os z
budynku mieszkalnego.
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru

DY¯URY APTEK

* 15.09.2009r., ul. Zielona 35
* 16.09.2009r., ul. Sk³adowa 6
* 17.09.2009r., ul. Zielona 37
* 18.09.2009r., ul. Kolejowa 15
* 19.09.2009r., ul. 11 Listopada 9
* 20.09.2009r., pl. Wolnoci 25
* 21.09.2009r., ul. Zielona 35
* 22.09.2009r., ul. Sk³adowa 6

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.
(V45004)

Nietrzewi
kieruj¹cy

* 5.09.2009 o godz. 1.15 policjanci zatrzymali w Olecku na ul. Letniej nietrzewego kieruj¹cego motorowerem.
Emil O., 22- letni mieszkaniec gminy
Wieliczki, prowadzi³ pojazd maj¹c 0,8
promila alkoholu w organizmie.
* 6.09.2009 o godz. 20.15 w Olecku na
ul. Wojska Polskiego policjanci zatrzymali nietrzewego rowerzystê. Alkomat
wykaza³ u Andrzeja K., 30-letniego
mieszkañca gminy Olecko, prawie 3
promile alkoholu.
m³. asp. Tomasz Jegliñski,
KPP Olecko
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(V42806)
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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:

 Ewa Kuryluk
 Ryszard Marciniak
 Adam Olgierd
 Leokadia Piotrowska
 Tomasz ¯arnuczuk
 Ryszard ¯ukowski
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

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

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

(V43725)

Policyjne dzia³ania

Policjanci przeprowadzili kolejne dzia³ania porz¹dkowe Zero
Tolerancji. 10 wrzenia na ulice skierowano dodatkowe patrole prewencji w celu bezwzglêdnego reagowania na wykroczenia porz¹dkowe i zapobieganie zdarzeniom kryminalnym
na terenie miasta i ca³ego powiatu. W dzia³aniach wziêli udzia³
policjanci z Oddzia³ów Prewencji Policji KWP w Olsztynie.
W sumie wylegitymowano 19 osób i ujawniono 11 wykroczeñ. Na³o¿ono 9 manatów karnych i zastosowano 2 pouczenia. W trakcie akcji zatrzymano tak¿e jednego nietrzewego
rowerzystê.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Nietrzewa
spowodowa³a kolizjê

6.09.2009 r. w Kowalach Oleckich przy ul. Sikorskiego o
godz. 14.00 dosz³o do kolizji drogowej. Kieruj¹ca samochodem osobowym nie zachowa³a bezpiecznej odleg³oci od
omijanego pojazdu i uderzy³a najpierw w stoj¹cego przy krawêdzi jezdni rowerzystê, a nastêpnie wjecha³a w ty³ zaparkowanej na poboczu Skody. Policjanci ruchu drogowego zbadali stan trzewoci Krystyny D. i okaza³o siê, ¿e prowadzi³a
samochód maj¹c ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Sprawczyni kolizji odpowie teraz przed s¹dem za spowodowanie
zagro¿enia w ruchu drogowym oraz jazdê w stanie nietrzewym.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Kolizja

6.09.2009 r. o godz. 17.40 na trasie Lenarty  Bialskie Pola
dosz³o do zdarzenia drogowego. Policjanci na miejscu ustalili, ¿e kieruj¹ca £ad¹ jad¹c w kierunku miejscowoci Bialske
Pola nie zachowa³a ostro¿noci w trakcie manewru wymijania
z pojazdem marki VW Golf, w wyniku czego przekroczy³a o
jezdni i zderzy³a siê z tym pojazdem lusterkami. Policjanci ukarali
sprawcê kolizji mandatem karnym w wysokoci 300 z³otych.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

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.
18 wrzenia (piatek)
17.00  Prawdziwa historia Kota w Butach, film  kino Mazur
19.00  Moja wielka grecka wycieczka, film  kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
19 wrzenia (sobota)
17.00  Prawdziwa historia Kota w Butach, film  kino
19.00  Moja wielka grecka wycieczka, film  kino Mazur
20 wrzenia (niedziela)
* up³ywa termin zg³aszania kandydatów do tytu³u Pasjonat
Przypisanych Pó³nocy 2009
17.00  Prawdziwa historia Kota w Butach, film  kino Mazur
19.00  Moja wielka grecka wycieczka, film  kino Mazur
21 wrzenia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
25 wrzenia (piatek)
10.00  III Festiwal Nauki i Sztuki  Wszechnica Mazurska
17.00  M¹droæ i seks, film  kino Mazur
19.00  Mi³oæ na wybiegu, film  kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
26 wrzenia (sobota)
10.00  III Festiwal Nauki i Sztuki  Wszechnica Mazurska
17.00  M¹droæ i seks, film  kino Mazur
19.00  Mi³oæ na wybiegu, film  kino Mazur
27 wrzenia (niedziela)
10.00  III Festiwal Nauki i Sztuki  Wszechnica Mazurska
17.00  M¹droæ i seks, film  kino Mazur
19.00  Mi³oæ na wybiegu, film  kino Mazur
28 wrzenia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
1 padziernika (czwartek)
8.15  akcja honorowego poboru krwi, Starostwo , ul. Kolejowa 32

Redakcja

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

w godzinach 1200-17 00

AUTOMYJNIA

a
ka w ³ y m
r t yd k
y a li
r a je e n
b a my t o
m
to
w
e!

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

(V41207)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V41507)

"
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Spotkanie z dyrektorami

Pierwsze w nowym roku szkolnym 2009/2010 spotkanie z
dyrektorami placówek owiatowych prowadzonych przez powiat olecki odby³o siê we wtorek 8 wrzenia 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku. Uczestniczyli w nim Stanis³aw
Ramotowski  Starosta Olecki, Krystyna Czuper  Skarbnik i
Urszula Nejfert  p. o. Naczelnik Wydzia³u Edukacji.
Celem spotkania by³o omówienie spraw organizacyjnych
zwi¹zanych z rozpoczêciem roku szkolnego. Rozmawiano miêdzy innymi o metodologii wyliczania rednich wynagrodzeñ
dla nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela, doskonaleniu zawodowym nauczycieli i sprawozdaniach z egzaminów maturalnych i zawodowych.
Ponadto przedstawiono wstêpne wytyczne do planów bud¿etów na rok 2010. Dyskutowano na temat realizacji projektów dofinansowanych ze rodków Unii Europejskiej  bazy
kszta³cenia zawodowego, promocji oferty kszta³cenia szkó³
ponadgimnazjalnych, zajêæ z informatyki, przedsiêbiorczoci i
jêzyka angielskiego.
Urszula Nejfert zaproponowa³a dyrektorom utworzenie zespo³u samokszta³ceniowego kadry kierowniczej placówek owiatowych i pracowników wydzia³u. Wniosek zosta³ przyjêty jednog³onie. Prawdopodobnie ju¿ w tym roku odbêd¹ siê pierw-

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku.
sze szkolenia kadry kierowniczej.
Ustalono tak¿e, ¿e 15 wrzenia br. w Starostwie zorganizowane zostan¹ warsztaty dla ksiêgowych szkó³ dotycz¹ce wyliczania jednorazowych dodatków uzupe³niaj¹cych.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

Nowy samochód ratowniczo-ganiczy w oleckiej stra¿y
Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku
26 sierpnia 2009 r. zosta³ uroczycie przekazany redni samochód ratowniczo-ganiczy RENAULT MIDLUM 280.14 z napêdem 4x4 GBARt 2,5/24. Aktu przekazania dokona³ bryg. Jan
S³upski  Warmiñsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olsztynie, a klucze do pojazdu wrêczy³
Marian Podziewski  Wojewoda Warmiñsko-Mazurski.

modernizacji Policji, Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
i Biura Ochrony Rz¹du w latach 2007-2009 Warmiñsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Olsztynie przekaza³ 300000 z³, Starostwo Powiatowe w Olecku
 200000 z³, Urz¹d Miejski w Olecku  100000 z³, a 19530 z³
pochodzi³o z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Olecku.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

Co w nowym roku szkolnym
Jednoczenie do jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
G¹skach przekazano ciê¿ki samochód ratowniczo-ganiczy Jelcz
014 GCBA 5/24, od 1997 r. u¿ytkowany dotychczas przez Jednostkê Ratowniczo-Ganicz¹ PSP w Olecku.
Uroczystoæ przekazania samochodów poprzedzi³o wrêczenie
odznaczenia po¿arniczego Srebrnej Odznaki Zas³u¿ony dla
Ochrony Przeciwpo¿arowej ks. Stanis³awowi Tabace  wieloletniemu kapelanowi stra¿ackiemu. Równie¿ Ko³o Zwi¹zku Emerytów w Olecku wrêczy³o ks. Stanis³awowi Tabace znak zwi¹zku
i legitymacjê cz³onka honorowego Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Po¿arnictwa  relacjonuje kpt. Tomasz Jag³owski, Zastêpca Komendanta Powiatowego w Olecku.
Nastêpnie ksi¹dz Marian Salomon  obecny duszpasterz
oleckich stra¿aków  dokona³ powiêcenia samochodów po¿arniczych.
Samochód ratowniczo-ganiczy na podwoziu RENAULT
MIDLUM 280.14 z napêdem 4x4 GBARt 2,5/24 zosta³ zakupiony za kwotê 619.530 z³. By³o to mo¿liwe dziêki wspó³dzia³aniu
wielu instytucji. Z bud¿etu pañstwa w ramach Programu

Naukê w szko³ach ponadgimnazjalnych powiatu oleckiego
rozpoczê³o 452 uczniów klas pierwszych. W tym roku szkolnym po raz pierwszy Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych
w Olecku dokona³ naboru do liceum profilowanego ekonomiczno-administracyjnego o specjalnoci policyjno-po¿arniczym. Oferta ta spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem wród
m³odzie¿y. Spoza terenu powiatu oleckiego zosta³o przyjêtych
do szkó³ 62 uczniów.
Przypominamy, ¿e szko³y ponadgimnazjalne pracuj¹ na
podstawie kalendarza opracowanego przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Zimowa przerwa wi¹teczna zaplanowana jest od
23 grudnia do 31 grudnia 2009 r., ferie zimowe od 25 stycznia
do 7 lutego 2010 r., a wiosenna przerwa od 1 do 6 kwietnia
2010 r. Natomiast 25 czerwca 2010 r. bêdzie ostatnim dniem
roku szkolnego.
Pisemne egzaminy dojrza³oci w sesji wiosennej (jêzyk polski,
drugi przedmiot) odbêd¹ siê w dniach 11-13 maja 2010 r., a
ustne egzaminy maturalne potrwaj¹ do 28 maja 2010 r.
Informacja za www.powiat.olecko.pl

#
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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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Konkurs Pasjonat Przypisanych
Pó³nocy 2009  og³oszony!

Zg³oszenia przyjmowane s¹
do 20 wrzenia 2009r.
(V45104)

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.

Akcja

poboru krwi

- 1 padziernika 2009r.
- 5 listopada 2009r.
- 3 grudnia 2009r.

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.

(L12602)

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.

%
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T³umaczenie z niemieckiego dziêki
staraniom Ko³a Mi³oników Ziemi
Oleckiej dzia³aj¹cego przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Przypisani Pó³nocy. Przedruki  za zgod¹ Ko³a.

3 padziernika 1932 roku
Olecko. Z okazji uczczenia urodzin
Hindenburga wiele budynków pañstwowych i miejskich oraz kilka prywatnych
przystrojono flagami. Wieczorem mo¿na
by³o zobaczyæ w wielu oknach tych budynków ozdoby wietlne, lecz tylko w
niektórych domach prywatnych. Urz¹d
Skarbowy, który najlepiej zdawa³ sobie
sprawê z tego, jak ma³o jest pieniêdzy w
tym regionie, zrobi³ ustêpstwo i z tych
niewielkich sum wygospodarowa³ kwotê
na zakup wietlnych ozdób. Taka postawa zgadza³a siê z raczej prostym stylem
bycia powszechnie lubianego feldmarsza³ka,
którego wol¹ by³o, ¿eby ograniczyæ wiêtowanie i uroczystoci. Jednak widok
wolnych Prus Wschodnich zapad³ nam
wszystkim g³êboko w sercach na zawsze.
***
Zwi¹zek Kombatantów zorganizowa³
w sobotê wieczorem u Paulinów swoje
comiesiêczne zebranie, na którym radca
s¹du rejonowego Friedrich przypomnia³
w pe³nych szacunku s³owach o urodzinach Hindenburga.
***

Nastêpca tronu w Romintach

Wczoraj po po³udniu na zlot ³owiecki przyjecha³ ciê¿arówk¹ nastêpca tronu.
By³ z radoci¹ witany przez uczestników,
wród których by³o wielu mieszkañców
Olecka. Syn w³aciciela drogerii Wegner
mia³ przyjemnoæ, przywitaæ siê z nastêpc¹
tronu uciskiem rêki.
***
Z powiatu
wiêtajno. Po tym, jak w padzierniku ubieg³ego roku powiatowy myliwy
Radzko zosta³ przeniesiony do Cimoch,
stanowisko to zaj¹³ kolejny myliwy z Plewek
Kudszus.
Rynie. Nasta³y niepewne czasy. W
czwartek wieczorem gospodarz M. zosta³
napadniêty na wiejskiej drodze przez nieznanych mê¿czyzn. Policja schwyta³a
dwóch podejrzanych pracowników ju¿
nastêpnego dnia rano.
Szczecinki. W przystrojonym z okazji ¿niw domu bo¿ym pastor Sanna odprawi³ w niedzielê nabo¿eñstwo wed³ug

w. £ukasza. Ze szczególn¹ wdziêcznoci¹ mówi³ o sêdziwym prezydencie Rzeszy. To nabo¿eñstwo by³o szczególne z
tego wzglêdu, ¿e za kilka dni pastor Sanna mia³ opuciæ Szczecinki i wykorzysta³
okazjê, by po¿egnaæ siê ze swoimi parafianami. Z dniem 15 miesi¹ca mia³ przej¹æ
administrowanie parafi¹ w Szarejkach. W
krótkim okresie swojego urzêdowania w
Szczecinkach zyska³ sobie sympatiê i mi³oæ mieszkañców. Jemu i jego rodzinie
¿yczono w dalszej pracy wszystkiego najlepszego.
***

Zwi¹zek Rolniczy Olecko

wymagaæ jednak bêdzie dalszych rozszerzeñ. Referat radcy rolnego Ziehra nie zosta³
z braku czasu wyg³oszony, lecz przeniesiony do porz¹dku obrad na nastêpnym
spotkaniu.
***

Gimnastyka i sport

W niedzielê, 2.10. odby³y siê na boiskach sportowych w parku Hindenburga fina³owe mecze mistrzostw pi³ki no¿nej powiatu Olecko. W pierwszym meczu wygra³a dru¿yna z Wronek, pokonuj¹c pi³karzy z Szarejek 1:0. Wronki
wystawi³y dobr¹, rozwa¿nie graj¹c¹ dru¿ynê, podczas gdy gracze z Szarejek grali niedok³adnie, marnuj¹c wiele dobrych
okazji na strzelenie gola. Babki gra³y przeciwko Szarejkom bardzo pewnie i wygra³y 2:0. Potem dru¿yna z Babek zosta³a w
piêknej rozgrywce wykluczona przez
Wronki, a Wronki wynikiem 2:0 zapewni³y sobie udzia³ w meczu fina³owym. Na
drugim boisku zmierzy³y siê jedenastki z
Sokó³ek i Cichych, mecz zakoñczy³ siê
wynikiem 1:0 dla Sokó³ek, przy czym szczególnie widowiskowe by³y zagrania ofensywy. Olecko Ma³e wyeliminowa³o dru¿ynê z Cichych po dosyæ zrównowa¿onej grze, wygrywaj¹c 4:1. Mecz pomiêdzy Sokó³kami a Ma³ym Oleckiem by³
potyczk¹ bezbramkow¹, dlatego te¿ musiano go kilka razy przed³u¿aæ, a¿ w koñcu dziêki samobójczemu strza³owi przeciwnej dru¿yny, gracze z Sokó³ek zwyciê¿y³y 1:0. Po po³udniu odby³o siê koñcowe spotkanie tych mistrzostw: Wronki przeciwko Sokó³kom. W pierwszej
po³owie reprezentacja Sokó³ek ca³kiem niele
sobie radzi³a i przegrywa³a tylko jedn¹
bramk¹, jednak po przerwie coraz bardziej
stawa³o siê widoczne zmêczenie pi³karzy
poprzednimi meczami, podczas gdy wyranie bardziej wypoczêta dru¿yna z
Wronek mocno atakowa³a i wygra³a mecz
6:0. Dru¿yna z Sokó³ek zg³osi³a zastrze¿enia do tego wyniku, uzasadniaj¹c to
tym, ¿e ich dru¿yna by³a przez przebieg i
kolejnoæ meczy wyranie poszkodowana. Zastrze¿enie to rozpatrzy Powiatowy
Zwi¹zek M³odzie¿owy.

30 wrzenia odby³o siê w maj¹tku
Königlichen Hof spotkanie Zwi¹zku Rolniczego Olecka pod przewodnictwem w³aciciela dworu Schulza. Po omówieniu kilku
organizacyjnych spraw, g³os zabra³ dr
Ambuhl z Królewca z Izby Rolniczej wyg³aszaj¹c referat na temat programu gospodarczego rz¹du Rzeszy. W przeciwieñstwie do lat ubieg³ych, kiedy stosowano
po³owiczne rodki, chciano w tym roku
zwalczyæ kryzys rolniczy za pomoc¹ bardziej licznych rodków, bior¹c pod uwagê zarówno wp³ywy jak i wydatki z kasy.
Poprzez tworzenie kontyngentów, to znaczy
okrelanie konkretnej iloci importowanych wyrobów rolniczych, do których nie
zaliczono niestety ziemniaków, produktów zbo¿owych i rolin oleistych. W ten
sposób próbowano uzyskaæ pewnego rodzaju zawór ograniczaj¹cy import i podwy¿kê cen tych produktów. Ogólnie rzecz
bior¹c mo¿na by³o za pomoc¹ tego programu liczyæ na ograniczenie importu rednio o oko³o 30%. W kwestii wydatków
skupiono siê przede wszystkim na daleko id¹cych obni¿kach odsetek. Równolegle z tymi zmianami kontynuowano uzdrawianie stowarzyszeñ, na co przygotowano znaczne rodki. Mniejszy wp³yw na
rolnictwo mia³a obni¿ka obci¹¿eñ podatkowych, poprzez zaliczanie bonów podatkowych oraz premiowanie zatrudniania
wiêkszej iloci pracowników. Du¿e znaczenie mia³o postêpowanie interwencyjne i ochrona wykonawcza jako rodek
zapobiegawczy w przymusowych licytacjach. Miejmy nadzieje, ¿e te zmiany odnios¹ takie skutki, jaSzkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
kich sobie ¿yczono, GRÜNLAND
Szkó³karzy Polskich
a mianowicie pocz¹tek zwalczania nieCentrum Rolin Ozdobnych
mieckiego kryzysu w
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
rolnictwie. Program

(V41607)

Szperaj¹c w starych
gazetach

&
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WARTO PRZECZYTAÆ  PROPOZYCJA

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

Kossert Andreas : Prusy Wschodnie : historia i mit. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009 r.
Andreas Kossert (ur.1970). Autor
innego historycznego eseju Mazury. Zapomniane po³udnie Prus Wschodnich,
od lat prowadzi badania nad histori¹ tych
ziem, przesiedleñ Niemców po II wojnie
wiatowej, stosunków polsko-niemieckich oraz mniejszoci etnicznych i religijnych w Europie rodkowo-Wschodniej. Dzieje Prus ukazuje jako istotny element historii Niemiec i Europy.
Prusy Wschodnie: historia i mit to
nowe spojrzenie na krainê o wielu obli-

czach, fascynuj¹c¹ w kontrastach i ró¿norodnoci. Kossert przedstawia czytelnikowi relacje i wydarzenia, równie¿ te
ma³o znane o przesz³oci Mazur. Opisuje jedyn¹ w swoim rodzaju kulturê, która przez stulecia stanowi³a pomost miêdzy Niemcami, Litwinami, Polakami i
Rosjanami. Niestety, utraci³a ona swoje
ogromne kulturowe bogactwo, ale wspomnieñ o tamtych czasach nie uda³o siê
zatrzeæ.
Agnieszka Makarewicz

Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia w Olecku, ul. Armii Krajowej 30 (tel. 87 523 93 53; e-mail: wmbp-olecko@neostrada.pl) zaprasza od
wtorku do pi¹tku w godzinach 900-1800, w poniedzia³ek i sobotê  900-1500.

Bezp³atne szkolenie!
Szanowni Pañstwo!
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej otrzyma³a dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Olsztynie na realizacjê projektu Wykwalifikowany kierowca. Bêdzie on wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki  Dzia³anie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw
w regionie, Poddzia³anie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji umo¿liwiaj¹cych podjêcie zatrudnienia poza rolnictwem 20 rolników lub
domowników z powiatu oleckiego i go³dapskiego ubezpieczonych w KRUS.
Idea dzia³añ oparta zosta³a na przekonaniu, i¿ realizacja
projektu pozwoli rolnikom dostosowaæ kwalifikacje do potrzeb
regionalnej gospodarki, a tak¿e umo¿liwi uzyskanie wiedzy i
umiejêtnoci w zakresie wyboru nowego zawodu.
W ramach projektu oferowane jest nastêpuj¹ce szkolenie:

 Prawo jazdy kat. C, C+E wraz Kursem kompetencji
zawodowych w zakresie transportu,
 Indywidualne Doradztwo Zawodowe.
Realizacja szkolenia przewidywana jest w okresie od
padziernika 2009r. do maja 2010 r.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty prosimy o
dostarczenie, do biura projektu Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej przy ul. Plac Wolnoci 2 wype³niony formularz  zg³oszenie, który dostêpny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej projektu www.fundacja.olecko.pl
Na podstawie tych zg³oszeñ zostanie wy³onionych 20 osób
 uczestników projektu. Jednoczenie bêd¹ utworzone listy
rezerwowe na wypadek rezygnacji uczestników. Koszty udzia³u
w szkoleniu, koszty dojazdu, cateringu bêd¹ finansowane ze
rodków UE.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z
Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Olsztynie.

Projekt Wykwalifikowany kierowca wspó³finansowany jest
przez Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Poddzia³ania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
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Informacja o kampanii 2008-2009
Krajowego Centrum ds. AIDS
W Polsce g³ówn¹ drogê zaka¿eñ HIV
stanowi¹ obecnie ryzykowne zachowania
seksualne. Najczêciej zaka¿aj¹ siê osoby
m³ode, w wieku od 18 do 39 lat, z przewag¹ osób do 29 roku ¿ycia. Dlatego te¿ kampania jest skierowana przede wszystkim do osób m³odych i aktywnych seksualnie  ¿yj¹cych w zwi¹zkach formalnych, nieformalnych i nieposiadaj¹cych sta³ego partnera.
Osoby m³ode s¹ te¿ najbardziej mobilne. Jak wynika z badañ G³ównego Urzêdu Statystycznego, najliczniejsz¹ grupê
osób wyje¿d¿aj¹cych z Polski na co najmniej 2 miesi¹ce stanowi¹ osoby miêdzy 18 a 35 rokiem ¿ycia, stanu wolnego,
maj¹ce co najmniej rednie wykszta³cenie i wyje¿d¿aj¹ce zarówno w celach zarobkowych (ponad 80%), jak i turystycznych. Grupê tê charakteryzuje du¿a aktywnoæ seksualna i
gotowoæ do poszukiwania lub zmiany partnera seksualnego.
Czêsto wyjazd oznacza roz³¹kê ze sta³ym partnerem. Przekazy
kampanii s¹ skierowane tak¿e do osób przemieszczaj¹cych siê
na terenie kraju.
Odbiorcy kampanii to przede wszystkim osoby:
- doros³e (18-35 lat)
- wyje¿d¿aj¹ce za granicê i podró¿uj¹ce po Polsce (charakter i
czas podró¿y dowolny)
- aktywne seksualnie
- ¿yj¹ce w zwi¹zkach formalnych, nieformalnych oraz nieposiadaj¹ce sta³ego partnera
- dla których wyjazd oznacza roz³¹kê ze sta³ym partnerem
ü- odpowiedzialne za w³asne zdrowie.
G³ówne przekazy kampanii:
- Niewa¿ne kim jeste, gdzie jeste, co robisz, jakie masz wykszta³cenie, czy te¿ przekonania  HIV i AIDS mo¿e dotyczyæ tak¿e Ciebie.
- Zawsze i wszêdzie unikaj ryzykownych zachowañ. HIV i AIDS
nie zna granic.
- Seks, tak jak podró¿, to wspania³e prze¿ycie, mo¿e dawaæ
du¿o satysfakcji i szczêcia, jeli zadbamy o swoje bezpieczeñstwo.
- Wykorzystuj wiedzê o HIV w praktyce. Negocjuj techniki
bezpieczniejszego seksu, u¿ywaj prezerwatywy. Nie bój siê
rozmawiaæ o przesz³oci seksualnej partnera.
- Zrób test na HIV, dowiedz siê jaki jest Twój status serologiczny.
W ramach kampanii powsta³y cztery kreacje:
Wakacje marzeñ 2099 z³. HIV gratis. z myl¹ o osobach podró¿uj¹cych turystycznie.

Przystanek w podró¿y 50 z³. HIV gratis. Dla klientów
osób sprzedaj¹cych us³ugi seksualne.

Wyjazd s³u¿bowy. Dieta 45 . HIV gratis. dla podró¿uj¹cych s³u¿bowo.

Wszystkie kreacje ³¹czy proste, uniwersalne logo  walizka z jednoznacznym komunikatem Wróæ bez HIV. Pojawia
siê ona na wszystkich materia³ach kampanii, tak jak rozpoznawany ju¿ od lat znak Nie daj szansy AIDS! Zrób test na
HIV.
NIE DAJ SZANSY AIDS, ZRÓB TEST NA HIV
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Poradni Dermatologiczno-Wenerologicznej Szpitala Wojskowego w E³ku
wykonuj¹cy badania bezp³atnie i anonimowo w kierunku HIV
19-300 E³k, ul. Kociuszki 30, tel.087/621 98 79
czynny w poniedzia³ki i czwartki w godz. 16.00-17.30
Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Olsztynie wykonuj¹cy badania bezp³atnie i anonimowo w kierunku HIV
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
10-561 Olsztyn, ul. ¯o³nierska 16, parter, pokój nr 15
tel.089/ 524 83 59
czynny we wtorki i czwartki w godz.15.00-18.00.

Dzia³ania kampanijne z zakresu profilaktyki HIV/AIDS na terenie powiatu oleckiego obj¹³ Starosta Olecki.

Praca za granic¹ 1250 . HIV gratis. dla osób wyje¿d¿aj¹cych do pracy.

Rys. Marek Pacyñski.
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W poszukiwaniu korzeni (9)

Andrzej Malinowski

Wo³yñ  historyczna
kraina (c.d.)

Zostawiajmy po sobie dobre imiê i
trwa³¹ pamiêæ wród niemiertelnych,
aby nasze ¿ycie nie przesz³o nadaremnie.
Leonardo da Vinci
Ci¹g dalszy rozmowy z Agnieszk¹ Obrêbowsk¹

Dunin-W¹sowiczom nie by³ obojêtny
los ojczyzny
* Ostatnio rozmawialimy o Stanis³awie i Amelii Dunin-W¹sowiczach 
przodkach pani tecia olecczanina
Wac³awa Obrêbowskiego. Wspomnia³a
pani o tym, ¿e brali oni udzia³ w powstaniu styczniowym 1863 r. Jak wygl¹da³o to powstanie na Wo³yniu, gdzie
mieszkali?
- W wiêkszych miastach by³o spokojnie, raczej nie toczy³a siê tam walka.
Ale chc¹c je poprzeæ nie trzeba by³o koniecznie walczyæ. Zwolennicy powstania mogli udzielaæ mu poparcia poredniego poprzez op³atê tzw. podatku narodowego, zaopatrywanie oddzia³ów,
s³u¿bê informacyjn¹, ukrywanie cz³onków
organizacji, sabota¿ zarz¹dzeñ carskich
Bardziej aktywni za wstêpowali do powstañczej ¿andarmerii lub policji narodowej.
* Co dzia³o siê na wsi, gdzie swój
maj¹tek mieli Dunin-W¹sowicze?
- Na wsi, w dworach, dworkach starano siê ¿yæ normalnie: czas orki, zasiewów, ¿niw, wycinki drzew nadal by³
wype³niony obowi¹zkami. Jednak wci¹¿
by³o siê nara¿onym na skutki wojny:
przetaczaj¹ce siê walki zbrojne, po¿ary,
rze, grabie¿e. Od czasu do czasu na
przemian wpada³o carskie wojsko, ¿andarmeria lub partyzanci. Zabierali ¿ywnoæ, paszê, konie, byd³o, pieni¹dze.
Mieszkañcy zawczasu musieli wykazaæ
siê pewn¹ zrêcznoci¹ i refleksem, by na
czas wywiesiæ odpowiednie symbole:
powstañcze lub carskie. Wpadka kosztowa³a drogo  grozi³a utrat¹ zdrowia lub
nawet ¿ycia. Sprzyjaj¹cych powstaniu i
opornych Rosjanie bili lub zsy³ali na Sybir.
Zw³aszcza na Wo³yniu nie by³o ziemiañskiej
rodziny, która by nie liczy³a poleg³ych,
straconych, albo zes³anych.
W tym koszmarze kto móg³, przeprowadza³ siê za granicê. Tym, którzy zostali, pozosta³o modliæ siê o przetrwanie.
* Sk¹d wiadomo, ¿e Amelia i Stanis³aw dzia³ali w powstaniu styczniowym
1863 r.?
- Potwierdza to pismo z 1938 r. z Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie. Czytamy w nim, ¿e (...) Stani-

s³aw W¹sowicz jest zalegalizowanym
weteranem 1863 r. i nazwisko jego figuruje w Imiennym Wykazie Weteranów.
Mo¿emy siê tylko domylaæ, w co on i
jego ¿ona byli zaanga¿owani. Zak³adam,
¿e Dunin-W¹sowiczom nie by³ obojêtny los ojczyzny. Jako Polacy na pewno
domagali siê niezawis³oci pañstwa i
demokratyzacji w³adzy.
* Jak pani myli, czym siê to objawia³o?
- Nasi bohaterowie mogli byæ wród
wzburzonych demonstrantów, którzy brali
udzia³ w patriotycznych nabo¿eñstwach
i innych masowych manifestacjach na
Wo³yniu np. w ¯ytomierzu i w Horodle.
Mo¿e jak inni za³o¿yli zakazane stroje
narodowe i emblematy ¿a³obne i piewali Bo¿e, co Polskê. Wówczas wród
uczestników byli wszyscy: okoliczni w³aciciele ziemscy, notable miejscy, urzêdnicy pañstwowi, delegacje, ch³opi.
* Co jeszcze?
- Byæ mo¿e anga¿owali siê w projekty dotycz¹ce rozwoju tych terenów. Na
zjazdach ziemian planowali powo³anie
instytucji polskich (szkó³ wiejskich, towarzystw rolniczych, kredytowych, wydawniczych). W³adze carskie by³y stanowczo temu przeciwne i uniemo¿liwia³y ich dalsze poczynania.
* Czy Stanis³aw walczy³ jako powstaniec?
- Mo¿liwe. Znaczna czêæ mêskiej
m³odzie¿y polskiej na Wo³yniu posz³a do
lasu. Tam ukrywali siê powstañcy, którzy prowadzili z Rosjanami walkê partyzanck¹, unikaj¹c ryzykownej walnej bitwy. Mo¿e Stanis³aw przy³¹czy³ siê do
nich i bra³ udzia³ w bitwach, które rozegra³y siê w maju 1863 r. w rejonie Owrucza i ¯ytomierza. Na Wo³yniu g³ono by³o
o niewielkim 200 -osobowym oddziale
kawalerii pp³k. E. Ró¿yckiego, który skutecznie nêka³ wroga (m.in. pokona³ Rosjan w bitwie pod Miropolem). Przez trzy
tygodnie ukrywa³ siê skutecznie przed
kilkutysiêcznym wojskiem nieprzyjacielskim. Jego kampaniê okrelono nawet jako
jedn¹ z najefektowniejszych w ca³ym
powstaniu.
Z czasem powstañcy zaczêli ulegaæ

przewa¿aj¹cym si³om rosyjskim. Nie nadesz³a ¿adna pomoc z zagranicy, na jak¹
liczono. Powstanie w tym rejonie upad³o.
* Co wiemy o Amelii?
- Podobno równie¿ dzia³a³a w powstaniu. Razem z mê¿em mogli byæ cz³onkami organizacji powstañczej, braæ udzia³
w spiskach, prowadziæ patriotyczn¹ propagandê. Mieszkaj¹c w maj¹tku wród
lasów, gdzie ukrywa³y siê oddzia³y powstañcze mog³a udzielaæ im pomocy w
zaopatrzeniu, ukrywaniu, informowaniu
jako kurierka i ³¹czniczka. Mog³a te¿ otaczaæ
opiek¹ spo³eczn¹ rodziny walcz¹cych,
poleg³ych i uwiêzionych.
* Amelia by³a dzieln¹ kobiet¹...
- Tak jak wiêkszoæ kobiet polskich,
które do powstania podchodzi³y pe³ne
nienawici do wroga oraz z wiar¹ w zwyciêstwo. To one wrêcz zmusza³y swoich
mê¿ów, narzeczonych, braci do anga¿owania siê w walce.
Zapewne, jak one, swoje uczucia
demonstrowa³a poprzez noszenie czarnego ubrania jako ¿a³oby po utraconej
wolnoci ojczyzny. Mo¿e jeszcze odwa¿niej
 na tle czerni zak³ada³a bi¿uteriê patriotyczn¹ symbolizuj¹c¹ wiernoæ Bogu i
Ojczynie (krzy¿yki, piercienie, naszyjniki, broszki z motywami np. or³a otoczonego koron¹ cierniow¹, z krzy¿em).
W³adze carskie szczególnie têpi³y ten rodzaj
³amania prawa i uznawa³y wrêcz za wyraz buntu. Pojmani mia³kowie ponosili
kary pieniê¿ne lub byli aresztowani.
W gazetach powstañczych zachêcano za spo³eczeñstwo polskie do podobnych demonstracji.
* W jaki sposób?
- Przyk³adem takiej agitacji by³ artyku³ z pisma z 1863 r., w którym autor
poucza³ o potrzebie skromnoci i zaleca³ zrezygnowanie przez kobiety z noszenia modnych krynolin. Grzmia³ z oburzenia, ¿e pewne kobiety w Warszawie
nosz¹ niestosowne ogoniaste i baloniaste suknie, kosztowne, haftowane spódnice, koronkowe naszycia, czubate kapelusze.
* To doæ zabawne
- Ale nie dla wszystkich. Nieoczekiwanie artyku³ ten spowodowa³ zamieszki w stolicy. Jacy bojowo nastawieni
m³odzi ludzie potraktowali to jako ofi-
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Krynolina 1865
Krynolina 1865
cjalne wezwanie do usuwania owych
zakazanych sukien z niepos³usznych
Polek. Niejedna wystraszona kobieta
ucieka³a tego dnia w pop³ochu w porwanej bielinie przed napastnikami 
patriotami. Policja aresztowa³a kilkadziesi¹t
osób, którym wymierzono karê ch³osty.

* Co dzia³o siê po powstaniu?
- Rosjanie rozpoczêli represje natychmiast po st³umieniu powstania. Pojmani
trafiali przed specjaln¹ komisjê wojskow¹, która przeprowadza³a ledztwo dotycz¹ce ustalenia stopnia ich winy. Podczas posiedzenia komisji sporz¹dzano
protokó³ w obecnoci osoby przes³uchiwanej, stoj¹cej przed s¹dem oraz wiad-

WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(1)

ków; w jêzyku rosyjskim, szybko, odrêcznym pismem. Zawiera³ on du¿o informacji m.in. o wykszta³ceniu przes³uchiwanego, jego zawodzie, stanie spo³ecznym, stanie posiadania, o przynale¿noci do ugrupowañ, o wspó³ma³¿onku,
dzieciach, rodzicach, krewnych, s¹siadach.
Dowódca okrêgu lub cywilny gubernator rozpatrywa³ sprawê i wyznacza³ karê.
* Jak ukarano Ameliê i Stanis³awa?
Zes³aniem do odleg³ej miejscowoci na Syberii, do Pietropaw³owska na
przymusowy pobyt oraz konfiskat¹ maj¹tku. By³a to typowa kara za pomoc
udzielan¹ powstañcom. Skarb pañstwa
rosyjskiego przej¹³ wówczas prawie po³owê maj¹tków Polaków. Obdarowani nimi
oficerowie i urzêdnicy rosyjscy tworzyli
w ich miejsce w³asne folwarki.
Przegrana powstania sta³a siê katastrof¹ dla Polaków na kresach i dla ich
stanu posiadania. Nie pogodzili siê z ni¹
równie¿ Stanis³aw i Amelia. Jednak co
mogli zrobiæ wywiezieni tysi¹ce kilometrów od ojczyzny?! Co ?
Cdn.

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

Najpierw Pary¿ i Hongkong, 5 lipca 2008 r.
4 lipca 2008 r. o godz. 23.00 wyjecha³em z Judzik z ks. Darkiem Jasiulewiczem do Olecka, by stamt¹d rozpocz¹æ dalsz¹ podró¿ do Warszawy, a póniej
dolecieæ do Australii w towarzystwie ks.
Mieczys³awa Banka, ks. Marcelego
Ogara, Agnieszki Krasowskiej, Ani i
Agaty Kaczmarskich. Stanowilimy grupê
diecezji e³ckiej na XXIII wiatowe Dni
M³odzie¿y Sydney 2008. Moja wyprawa do tak dalekiego kraju ma tym razem
wymiar religijny, ale nie do koñca (zazwyczaj podró¿ujê w towarzystwie 2-3
osób). Natura podró¿nika i osoby, która wszystkiego w ¿yciu musi spróbowaæ,
wemie na pewno górê. Spotkanie z papie¿em Benedyktem XVI to wa¿ne wydarzenie. Wa¿ne jest te¿ poznanie choæ
trochê tego nowego dla mnie pañstwa i
kontynentu. Bêdê korzystaæ z ka¿dej
sposobnoci, by byæ w ró¿nych miejscach.
O godz. 1.42 przyjechalimy do £om¿y,
a o 3.00 razem z grup¹ ³om¿yñsk¹ pojechalimy do Warszawy. Lotnisko. Bardzo d³uga kolejka do odprawy, rejestracja, kontrola baga¿u podrêcznego, zdejmowanie butów itp. i o godz. 8.35 odlot
samolotu do Pary¿a.

W Hongkongu.
Na francuskim lotnisku niesamowity
t³ok i ba³agan. Pomimo, ¿e lecielimy tranzytem, musielimy jeszcze raz przejæ rejestracjê i kontrolê bezpieczeñstwa. Niestety, nie odlecielimy planowo do Hong-

kongu. Zamiast o godz. 14.00, nast¹pi³o
to dopiero po 4. godzinach nerwowego
oczekiwania!
Lot taki sobie.
C.d.n.
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GENIUS LOCI
Jerzy Stankiewicz
W domu Thomasa Manna
na Mierzei Kuroñskiej
Jest wiele takich miejsc na wiecie, które wybieraj¹ na
swoje siedliska wielcy artyci. S¹ to zawsze miejsca specjalne, wyró¿niaj¹ce siê po³o¿eniem, piêknem otoczenia i szczególn¹ aur¹. Urok samego miejsca odgrywa rolê zasadnicz¹.
Ale dopiero naznaczenie takiego miejsca pe³n¹ znoju prac¹
artystyczn¹ lub intelektualn¹, wynikaj¹c¹ z samej potrzeby
tworzenia, powoduje, ¿e takie miejsca zaczynaj¹ promieniowaæ, posiadaæ w³asne genius loci*. A tak¿e oddawaæ tê
zmagazynowan¹ przez lata duchow¹ energiê tym, którzy tam
przybêd¹, i bêd¹ na ni¹ wra¿liwi.

Thomas Mann z dzieæmi przed swoim domem, pocz¹tek
lat 30-tych. Widoczny taras z bielon¹ podmurówk¹.
Wielki humanista i pisarz niemiecki, Thomas Mann (1875
Lubeka -1955 Zurych), kocha³ morze, choæ nie pozostawa³o
ono w centrum jego zainteresowañ pisarskich. Jednak¿e mi³oæ do morza tkwi³a w korzeniach jego rodu, pochodz¹cego
z portowego miasta Lubeki. Zna³ dobrze tak¿e morze we W³oszech i odda³ mu specjalny ho³d, opisuj¹c pla¿ê na Lido w
Wenecji. Mann lubi³ spêdzaæ ze swoj¹ liczn¹ rodzin¹ letnie
wakacje nad Ba³tykiem. Radosnym zdumieniem nape³nia³a mnie
myl o tym, jak morze potrafi wch³on¹æ wszelki ludzki niepokój i roztopiæ go w swoim cudownym ogromie  wyznawa³
autor powieci Buddenbrookowie, za któr¹ w 1929 r. otrzyma³ nagrodê Nobla.
Wkrótce potem, podczas kolejnego pobytu nad morzem
w Prusach Wschodnich, Mann wybra³ le¿¹c¹ na Mierzei Kuroñskiej (zwanej Kursk¹ kos¹) ryback¹ wioskê Nidden, a w
niej miejsce na budowê domu na wysokiej lesistej wydmie ze
wspania³ym widokiem na zatokê. Ju¿ wtedy ta czêæ mierzei
pozostawa³a w administracji Litwy, tote¿ zezwolenie na budowê domu wyda³o nadlenictwo litewskie, a drewniany dom,
nawi¹zuj¹cy do miejscowej tradycji budownictwa rybackiego
i oryginalnego zdobnictwa szczytu dachu, wybudowa³a firma
architektoniczna z K³ajpedy. Pisarza poch³onê³o, jak sam pisa³, nieopisane, swoiste piêkno tamtejszej przyrody, fantastyczna kraina wêdrownych wydm, ci¹gn¹ce siê miêdzy zalewem a morzem sosnowe i brzozowe lasy, zamieszka³e przez
³osie, wspania³e w swej dzikoci wybrze¿e morskie.
W piêknym domu w Nidzie Thomas Mann ze swoimi dzieæmi
spêdzi³ szczêliwe okresy letnie w latach 1930-32. By³ to te¿

czas intensywnej pracy nad wielk¹ epopej¹ biblijn¹, powieci¹ Józef i jego bracia, której pisarz ukoñczy³ tutaj drugi i
trzeci tom.
Dzisiaj Nida nie jest ju¿ ma³¹ ryback¹ wioseczk¹, ale sporym, zadbanym litewskim kurortem, wype³nionym miêdzynarodowym t³umem turystów. Przepiêkna jest 40 km droga do
Nidy od nowego promu w K³ajpedzie, przez letniskow¹ Neringê-Juodkranté, wspinaj¹ca siê na lesiste wydmy i ukazuj¹ca z
wysoka widok najpierw na rozleg³y port w K³ajpedzie, a nastêpnie na szerokie przestrzenie Zatoki Kuroñskiej. Jest to
tak¿e raj dla rowerzystów, dla których po³o¿one s¹ asfaltowe
cie¿ki w lesie b¹d na samym wybrze¿u. Porywaj¹cy jest kontrast
³agodnej przyrody zatoki i po drugiej stronie pó³wyspu, od
strony pe³nego morza, gwa³townych fal i ostrego wiatru morskiego z si³¹ sypi¹cego piaskiem.
Jak¿e Olecko jest uprzywilejowane dziêki swojemu po³o¿eniu! Tylko cztery godziny podró¿y litewsk¹ autostrad¹ do
wybrze¿a ba³tyckiego, do imponuj¹cej Pa³angi lub do K³ajpedy, do promu na Mierzejê Kuroñsk¹ i drogi do Nidy. Do jednego z najciekawszych i najpiêkniejszych miejsc na wybrze¿u
ba³tyckim, którego przedsmak znajdujemy w okolicach Krynicy Morskiej i Piasków.

Widok na Zatokê Kuroñsk¹ z tarasu domu Thomasa
Manna w Nidzie. Fot. Jerzy Stankiewicz.
Wje¿d¿aj¹c do Nidy do domu Thomasa Manna trzeba zboczyæ
z g³ównej trasy na wschód, jakby siê sz³o na brzeg zatoki.
Dochodzimy do wielkich drewnianych schodów, którymi wspinamy siê na wysok¹ wydmê i wtedy mo¿na wejæ do ogrodu
okalaj¹cego dom-muzeum, niemal dotykaj¹c czubów sosen,
tak nam bliskich, bo przypominaj¹cych smuk³e sosny augustowskie. Przed nami bezmiar wody morskiej. A w domu cisza, skupienie. Mo¿na siê pochyliæ nad histori¹ lat ¿ycia pisarza, z dokumentów przeczytaæ o wydarzeniach tamtych lat
i o powstaniu tego muzeum, dzisiaj litewskiego centrum kultury. Wzruszaj¹cy jest najmniejszy pokoik, le¿¹cy na piêtrze, który by³ gabinetem pracy pisarza. Jest tam tylko jedno okno. Na
szybie miota siê uwiêziony, przepiêkny, barwny motyl. Pope³niam wiêtokradztwo, dotykam i otwieram szeroko okno w domu
Tomasza Manna. Uwolniony motyl ulatuje wysoko w przestrzeñ.
To genius loci, duch nadzwyczajny tego miejsca.
Olecko-Kraków, w sierpniu 2009
Jerzy Stankiewicz
* Genius loci  wed³ug mitologii rzymskiej opiekuñcza si³a, co,
co sprawia, ¿e dana przestrzeñ jest jedyna w swoim rodzaju. Miejsca, które maj¹ genius loci, okrelane s¹ jako szczególne, wyj¹tkowe, o niezwyk³ej atmosferze, przyci¹gaj¹ce do siebie ludzi, generuj¹ce niezwyk³e zjawiska, stymuluj¹ce rozwój talentów, i wreszcie - emanuj¹ce
na inne miejsca. Genius loci jest zjawiskiem wyczuwalnym dla przybywaj¹cego z zewn¹trz, ale trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Nale¿y ono raczej do sfery transcendencji (red).

!
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VI Powiatowy Konkurs Plastyczny Ja i Moja Rodzina
Kategoria kl. I -III
1. Kondrat Jankowski SP G¹ski i Karolina
Fedeñczuk ZS w Babkach Oleckich
2. Edyta Jañczuk SPl
3. Natalia Gorlewska PI
Wyró¿nienie:
Krystian Dzier¿yk SP G¹ski
Kacper Tez SP4

Ruszy³y egzaminy na kwalifikacjê
wstêpn¹ kategorii D
Wedle ustawy z 6 wrzenia 2001 o transporcie drogowym (DzU z 2007 nr 125,
poz. 874 z pón. zm.) oraz wymienionego wy¿ej rozporz¹dzenia, ka¿dy kierowca, który po raz pierwszy otrzyma³ prawo jazdy kategorii D po 10 wrzenia 2008,
powinien ukoñczyæ kurs kwalifikacji
wstêpnej. Jest to forma dodatkowego
szkolenia. Obejmuje ono zajêcia teoretyczne i praktyczne. Ich ³¹czny wymiar
to 280 godzin. Szkolenie podzielone jest
na dwa modu³y  czêæ podstawow¹ i specjalistyczn¹. Pierwsza z nich to 195 godzin zajêæ teoretycznych. Drugi modu³
to kolejne 65 godzin takich samych zajêæ oraz 16 godzin praktycznych w ruchu drogowym i 4 godziny z jazdy w warunkach specjalnych. Podczas tak zorganizowanego szkolenia kierowca poznaje
zasady racjonalnego kierowania pojazdem z uwzglêdnieniem przepisów bezpieczeñstwa. W tym celu kierowca uczy siê
w³aciwoci technicznych i zasad dzia³ania elementów bezpieczeñstwa pojazdu. Ponadto uczy siê, jak prowadziæ samochód, aby zu¿ywa³ on mniej paliwa,
jak zabezpieczyæ przewo¿ony towar, jak
zapewniæ bezpieczeñstwo pasa¿erom.
Zwieñczeniem ka¿dego kursu jest test
kwalifikacyjny. Przeprowadza go komisja z³o¿ona z trzech cz³onków, z których
jeden jest przewodnicz¹cym. Test dzieli

siê na dwie czêci: podstawow¹ i specjalistyczn¹. Podstawowa sk³ada siê z 20
pytañ, aby zdaæ, potrzebne jest uzyskanie 17 dobrych odpowiedzi. Test specjalistyczny to o po³owê pytañ mniej
W pañstwach cz³onkowskich Unii
Europejskiej posiadanie prawa jady
kategorii D nie jest równoznaczne
z mo¿liwoci¹ pracy jako kierowca
autobusu. Trzeba przejæ tzw. kwalifikacjê wstêpn¹. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury
z lipca 2008 nie inaczej jest w Polsce. Pierwszy egzamin wieñcz¹cy ten
kurs zosta³ przeprowadzony 8 kwietnia bie¿¹cego roku. Zorganizowa³
go w Poznaniu Wojewoda Wielkopolski.
(siedem poprawnych odpowiedzi oznacza pozytywny wynik egzaminu). Czas
trwanie egzaminu wynosi 30 minut. W terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu wojewoda wydaje wiadectwo kwalifikacji zawodowej.
 Podczas pierwszego egzaminu na
kwalifikacjê wstêpn¹ kierowców kategorii
D stawi³o siê dziewiêæ osób  mówi Anna
Czuchra z biura prasowego Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Pozna-

niu.  Egzamin przebieg³ bardzo sprawnie, cz³onkowie komisji nie zg³aszali co
do niego ¿adnych uwag. Zdawalnoæ by³a
stuprocentowa. Po egzaminie wszystkie
osoby dosta³y wiadectwa kwalifikacji
zawodowej.
Spytalimy tak¿e, czy Wydzia³ Infrastruktury, który egzamin organizowa³, widzi
potrzebê udoskonalenia go i wprowadzenia
jakichkolwiek zmian. Ponadto chcielimy
siê dowiedzieæ, kiedy wojewoda zamierza zorganizowaæ ponownie egzamin.
 Organizacja i przebieg egzaminu by³y
prawid³owe, satysfakcjonuj¹ce cz³onków
komisji i osoby egzaminowane, nie widzimy potrzeby wprowadzania zmian 
przekonuje w ¿o³nierskich s³owach Anna
Czuchra.  Po egzaminie premierowym
w tym samym miejscu odby³y siê ju¿ dwa
kolejne, 5 i 14 maja br., dalszych terminów nie znamy. Orodek szkolenia po
ukoñczeniu kursu sk³ada wniosek do
wojewody o przeprowadzenie egzaminu,
do dzi ¿aden wniosek nie wp³yn¹³.
Autor: Jakub Ziêbka
ród³o: Szko³a Jazdy 6/2009
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AUTO-MOTO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K15501

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31
L12802
* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V44205

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V44804

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

Krupin 14A

* Audi 80, B4, 1992, 2,0B + gaz, tel. 503-804-741
V37729
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K15601
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V44814
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-520-1288
V46613
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654
V37719
* Suzuki Grand Vitara, 1,6B, 2007, 13.000 km przebiegu, jeden w³aciciel, 66.000 z³otych, tel. 503-019-417
V41317

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68.
V38908
* Biuro Turystyczne Sambia, WYCIECZKI NA LITWÊ,
87-520-16-44
V48202
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25-16
V47902

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V45304

KREDYTY, ODSZKODOWANIA,
T£UMACZENIA

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47 V46003
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. (87) 520-22-47 V43501 V43505
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 87-520-31-70 L12702
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.
V44704
* MEBLE, DRZWI, OKNA. US£UGI STOLARSKIE, tel.
669-587-564; 728-208-754.
V48002
* mikropo¿yczki 0%, tel. (87) 520-18-17

(V48801)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L12004
V36311

V43805

* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, te. 603-100-524, tel. 87-520-46-76 V43605

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

V41217

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V39008
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V41007)

tel. (87) 520-01-89; 601-943-967

V45903

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
87-520-22-13
L11206
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K10715

(V41407)

ul. Kolejowa 31

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

* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91

US£UGI

Agencja Kredytowa KORZYCIK

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 502-954-863
L12901
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V43715
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-43-73 V37110

(V39508)

(V37610)

PIZZA NA TELEFON

V46203

(V45204)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78

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

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 668-662-516.
(V44904)

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

(V49002)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

V2536
(V41307)

V46603
(V37709)

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

L13101

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
V48721
* rozlewnia wód, tel., 87-523-92-42
V49211

Sklep DOM

s.c. Pl. Woln oci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K735)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

US£UGI

#
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US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V4107)

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

(V37010)

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

(K13110)

Anna £ozowska
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364

INNE
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 609-720913 po 18.00
L12103
* zamieniê mieszkanie trzypokojowe, Olecko, Kociuszki, na
dwupokojowe, Olecko, (parter, I piêtro) tel., 87-520-28-80 V49101

Kupiê gara¿ przy ul. Zielonej.
Tel. 503-011-658

(V49201)

KUPIÊ

* silnik zaburtowy, minimum 59KW, tel. 602-235-182 V41247
* stary motocykl, tel. 602-235-182
V41237
PRACA

SPRZEDAM
* budynek z dzia³k¹, na zajazd, mieszkanie, Golubki, trasa Olecko
 Go³dap, tel. 604-514-845
V46503
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V48711
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426
V45214
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 501-611-961
V47822
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V48122
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 510-189301
V48112
NOWA DOSTAWA!
Nawigacja GPS za 269 z³, ramki
cyfrowe od 189 z³, PROMOCYJNE CENY KOMPUTERÓW, NOTEBOOKÓW. PLAC WOLNOCI 6c. (V43705)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 608-146-978 L12403
* mieszkania: wiêtajno, Olecko: Kolejowa, Armii Krajowej,
Zyndrama, tel. 510-189-301
V48102
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 509-088-949
V41117
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V41227
* pszen¿yto, jêczmieñ, 300 z³otych tona, tel., 693-226-278 K15301
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L13201
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V41017

Sprzedam lub wydzier¿awiê nieruchomoæ,
hala 700 m2, pomieszczenia socjalne,
plac sk³adowy 9 tys. m2.
Go³dapska, tel. 608-335-960

(K15101)

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 87-520-2314
K15701
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961
V47812
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L13001
* szafy z drzwiami suwanymi, garderoby, wnêki, tel. 600-129902
V48901
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
K13507
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L12303
* transport: ¿wir, piasek, wywrotki, plandeki, tel. 604-514-845 V46513

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K835
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87-52022-33
V45124
WYNAJEM
* dzia³ka 200 m.kw., obok domu towarowego, ul. Partyzantów, tel. 602-354-963
K13706
* lokal 60 m.kw., 120 m.kw., I piêtro, centrum, tel. 885-441703
L11904
* mieszkania i pokoje do wynajêcia, tel. 500-708-095 K15003
* mieszkanie do wynajêcia kulturalnemu ma³¿eñstwu w zamian za opiekê nad domem, tel. 603-421-243
K15201
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 604-557-693
V41617
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 501-611-961
V47832
* poszukujê gara¿u do wynajêcia w centrum, tel. 793-742968
V45114
* poszukujê lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 505-036183
L11605
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku

(L11705)

* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 87-520-01-89, 601-943967
V41417
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L12502

Klinika GOLIAT,
tel. 87-619-68-13

(K15401)

Zatrudniê fizjoterapeutê lub magistra rehabilitanta, bardzo dobre warunki pracy oraz obs³uga nowoczesnych urz¹dzeñ rehabilitacyjnych.

26 93390006 0000 0006 6992 0001
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

(V42906)

Wojna polsko-polska. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Orodek
Galeria Wies³awa
czynny
codziennie
w godz. 800-1600

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczêcie
B. Bo³tryka.
kursu

tel. 520-23-36
(K13608)

(V43905)

MEDYCYNA ALTERNATYWNA

Fasolka szparagowa na t³ust¹ cerê

Bierzemy kilka m³odych str¹czków fasolki i rozdrabniamy. Zalewamy po³ow¹ szklanki ciep³ego
mleka i odstawiamy na 20 minut. Przecedzamy i
tak przyrz¹dzonym mleczkiem zmywamy twarz.

Kuracja buraczkami odm³adza w¹trobê
i wzmacnia organizm

Jako zio³o bardzo czêsto pija siê soki z surowych
lub kiszonych buraczków, tak¿e barszcze bez octu, przy
zgagach, pieczeniu w do³ku, kwasach i innych niedomaganiach ¿o³¹dka podobnego typu. Nawet w klinikach niektórzy lekarze z powodzeniem stosowali go w leczeniu
nowotworów. W³aciwoci antyrakowe przypisuje siê miêdzy
innymi czerwonofloletowemu barwnikowi.
Zdaniem szwajcarskiego lekarza dr M. Furlenmaiera buraki
s¹ niezast¹pione w dolegliwociach w¹troby, bowiem niejako
odm³adzaj¹ ten organ. Szczególnie zalecane s¹ wiêc bura-

ki dla osób za¿ywaj¹cych silne leki obci¹¿aj¹ce w¹trobê.
Powinny one stosowaæ raz w tygodniu to warzywo jako
rodek oczyszczaj¹cy organizm. Mo¿na jadaæ surówki,
sa³atki, barszcze, albo pijaæ soki z buraczków, tak¿e zakwaszone.
Korzystna jest te¿ mieszanina z sokiem z marchwi. Warzywa powinny byæ z upraw ekologicznych bez chemii.

G¹ska przeciw grypie

£¹cznie w ponad 300 gatunkach grzybów podgromady podstawczaków, do których zaliczane s¹ znane nam z
lasów grzyby jadalne i truj¹ce, znaleziono mniejsze lub
wiêksze iloci substancji antybiotycznych. Jednym z najbardziej popularnych grzybów jest kurka, zawiera ona wiele
cennych soli mineralnych, aminokwasów oraz substancji
antbiotycznych o dzia³aniu ³agodnym.
Podobnie cennymi w³aciwociami odznacza siê g¹ska zielona, zwana inaczej zielonk¹, g¹ska ¿ó³ta pojawiaj¹ca siê najczêciej w drugiej po³owie wrzenia i padziernika. Ta ostatnia bywa niestety czêsto mylona z najniebezpieczniejszym muchomorem sromotnikowym.

%
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Kalendarz imion

Nasz przepis
Bu³ki z kurczakiem
od Agaty

4 okr¹g³e bu³eczki, 15 dag pieczonej lub gotowanej piersi kurczaka, rednia cebula, marchewka, ³y¿ka curry, 2
³y¿ki oliwy, 1/2 ³y¿ki kolendry, sól.
Cebulê i miêso z kurczaka kroimy w
drobn¹ kostkê. Obsma¿amy kawa³ki kurczaka na z³oty kolor na oliwie. Pod koniec dodajemy cebulê i doprowadzamy
ja do zeszklenia. Nastêpnie dodajemy
pokrojon¹ w cienkie plasterki marchewkê
i podlewamy dwoma ³y¿kami wody,
doprawiamy sol¹ i curry. Dusimy oko³o 10 minut. Musimy czêsto duszone
produkty mieszaæ tak aby siê nie przypali³y.
W trakcie sma¿enia bu³eczki przekrajamy i lekko wydr¹¿amy. Nape³niamy je
usma¿onym farszem, posypujemy kolendr¹
i zapiekamy przez 7-8 minut w bardzo
gor¹cym piekarniku.

Jab³ka jako dodatek
do miêsa

4-5 jab³ek (tyle, ile osób), sól, cukier do smaku, majeranek, ³y¿ka t³uszczu lub sosu od miêsa.
Obrane jab³ka pokroiæ na po³ówki, a
nastêpnie w³o¿yæ na patelniê z t³uszczem
lub sosem od miêsa. Owoce osoliæ, posypaæ odrobin¹ cukru i majeranku, przykryæ
i kilka minut ogrzewaæ do uzyskania
nale¿ytej miêkkoci owoców. Podaje siê

wita, Józefa, Macieja, Stanis³awa, Stefana, Tytusa
19 wrzenia
Alfonsyny, Januarii, Konstancji, Leopoldy,
Paloy, Soni, Sydonii
Alfonsa, Januarego, Januariusza, Konstantego, Leopolda, Sydoniusza, Teodora, Wiêcemira
20 wrzenia
Dionizy, Euzebii, Faustyny, Filipiny, Ireny,
Renaty, Zuzanny
Agapita, Dionizego, Eustachego, Eustachiusza, Fausta, Faustyna, Filipa, Franciszka, Helmuta, Maurycego, Mi³owuja,Ostapa
21 wrzenia
Bo¿ydary, Darii, Ifigenii, Miros³wy, Miry,
Oty
Aleksandra, Bo¿es³awa, Bo¿ydara, Demetriusza, Dymitra, Hipolita, Janusza,
Jonasza, Laurentego, Mateusza, Wawrzyñca
je do wieprzowiny lub drobiu. Szczególnie
dobrze smakuj¹ jako dodatek do kaczki
lub gêsi pieczonej.

Oscypek z ¿urawin¹

1 redni oscypek (ok. 25 dkg), s³oiczek d¿emu z ¿urawiny lub borówki
czerwonej, olej.
Oscypek kroimy na plastry gruboci 1 centymetra. Rozgrzewamy olej na
patelni i k³adziemy plastry. Sma¿ymy na
¿ó³ty kolor z obydwu stron. Podajemy
na gor¹co z d¿emem ¿urawinowym.

S³onina

wie¿¹, dobrze osolon¹ s³oninê mo¿na
przechowywaæ przez kilka dni w ch³odnym miejscu. Przed stopieniem trzeba
sól zeskrobaæ.



15 wrzenia
Albiny, Balbiny, Dolores, Jolanty, Kai,
Katarzyny, Lolity, Marii, Melisy, Melity
Alberta, Albina, Budzigniewa, Budzis³awa,
Emila, Nikodema, Rolanda, Teofila
16 wrzenia
Agnieszki, Beaty, Edyty, Eufemii, Eugenii,
Jagienki, Jakobiny, Kamili, Kamy, Korneli, Ludomi³y, £ucji
Cypriana, Eufemiusza, Franciszka, Kamila, Kornela, Korneliusza, Sebastiana,
Sêdzis³awa, Wiktora
17 wrzenia
Ariadny, Hildegardy, Justyny, Lamberty, Teodory, Wiery
Dawida, Dezyderiusza, Drogos³awa, Franciszka, Justyna, Lamberta, Narcyza,
Roberta, Teodora
18 wrzenia
Ariadny, Ariany, Bogowity, Ireny, Irminy, Irmy, Klaudyny, Ryszardy, Stefanii
Ariana, Bogowita, Bogus³awa, Dobro-

Cytat na ten tydzieñ

F kupiê

Odlecia³y ju¿ bociany,
Wiejskiej strzech gospodarze;
Ju¿ i ¿uraw rzuca stra¿e
W klucz powietrzny zawi¹zany.
Wincenty Pol

Gnojówki przeciw
grzybom

Grzybobójcz¹ gnojówkê z czosnku i
cebuli przygotowuje siê nastêpuj¹co.
Rozgnieæ 500 g cebul i z¹bków czosnku albo nieco mniej cebul i z¹bków wraz
z ³odygami, szczypiorem, które zawsze
warto dodatkowo pokroiæ lub zmia¿d¿yæ.
Tak przygotowan¹ masê nale¿y zalaæ 10
litrami wody (wiadrem), najlepiej deszczówki. Odstawiæ w wiadrze z dostêpem powietrza i najlepiej w miejsce s³oneczne
na kilkanacie dni a¿ przestanie siê pieniæ. Potem rozcieñczaæ w stosunku l do
10 i polewaæ zagony i krêgi pod koronami drzew i krzewów. Preparat wzmacnia
silnie ró¿ne roliny zw³aszcza ziemniaki,
truskawki.
Naturalne preparaty grzybobójcze
dzia³aj¹ zazwyczaj ³agodnie. Do najsilniejszych nale¿¹ gnojówki sporz¹dzane
z czosnku i cebuli. Roliny te zawieraj¹
bowiem wiele silnie dzia³aj¹cych zwi¹zków utrudniaj¹cych rozwój chorób grzybowych. U¿ywa siê zarówno rolin wie¿ych, pozyskiwanych z ogrodu w lipcu i
sierpniu albo suszu. W handlu dostêpne s¹ te¿ ró¿ne firmowe preparaty czosnkowe. Przeró¿ne skondensowane wyci¹gi m. in. w formie pigu³ek nale¿y rozpuszczaæ w wodzie i takim roztworem opryskiwaæ roliny. Do sporz¹dzania grzybobójczych preparatów oprócz bulw nadaj¹ siê te¿ ³uski i wie¿e ³odygi.

Sennik

Gdy nimy, ¿e ca³ujemy dziewczêta
 oznacza to wielk¹ radoæ.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
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Andrzej Malinowski
Warto zobaczyæ
Muzeum Wigier
w Starym Folwarku
Dojazd: Olecko - Baka³arzewo - Suwa³ki - Krzywe -Stary
Folwark; w jedn¹ stronê 42 km. Jest to najnowsze muzeum w
naszym regionie. Bardzo nowoczesne, przepiêkne, zadbane, sympatyczne. Zosta³o otwarte 22 stycznia 2009 r. Obiekt prezentuje jezioro Wigry oraz Wigierski Park Narodowy. Znajduje siê w
miejscu by³ej Stacji Hydrobiologicznej, gdzie w latach 1927-1939
pracowa³ Alfred Lityñski, pionier polskiej limnologii.
Przed dwukondygnacyjnym budynkiem umieszczono nietypowy, ale uroczy znak drogowy  Uwaga  mamut; nieco dalej piêciometrowy s³omiany okaz.
Nad jeziorem Wigry

Ciekawy znak i budynek muzeum
W broszurce informacyjnej napisano: Zwiedzanie Muzeum Wigier to wycieczka w czasie i przestrzeni [I to prawda.]. Podró¿ przez jezioro Wigry rozpoczynamy od sali przedstawiaj¹cej krajobraz epoki lodowcowej sprzed 12 tysiêcy lat.
Przejdziemy obok osady ³owców reniferów i bramê klasztoru
 a¿ do wspó³czesnoci  na szlaki turystyczne i cie¿ki edukacyjne Wigierskiego Parku Narodowego.
Na parterze w przestronnych pomieszczeniach umieszczono stacjê hydrobiologiczn¹, wiwarium, krajobraz epoki lodowcowej, rodowisko ³owców reniferów, wiat wigierskich g³êbin
i batyskaf. Na piêtrze: rodowisko bobrów, wiat szuwarów i
trzcinowisk, rodowisko ptaków, dno jeziora, elementy lasu,

Szcz¹tki mamuta

suchary, rzeki, cz³owiek nad Wigrami oraz wystawa czasowa 
Czas mamuta z fragmentami szcz¹tków mamuta, jelenia olbrzymiego, konia, nosoro¿ca w³ochatego i pra¿ubra stepowego. Na du¿ych ekranach mo¿na obejrzeæ filmy (czytane po polsku z napisami w jêzyku angielskim) i prezentacje multimedialne oraz pos³uchaæ odg³osów przyrody, w tym piewu ptaków,
a tak¿e dowiedzieæ siê o pracy i wyrobach wigierskich mistrzów
ludowych.
W ka¿dej sali wy³o¿one s¹ darmowe tematyczne ulotki informacyjne z opisem i rysunkami /oddzielne w jêzyku polskim i
litewskim/.
Muzeum Wigier powinien odwiedziæ ka¿dy, komu bliska
jest przyroda i piêkno regionu.
Otwarte jest ono od wtorku do pi¹tku w godz. 10.00-15.30 i
w sobotê godz. 10.00-14.00. Ceny biletów: 4 z³  ulgowy, 8 z³ 
normalny, 8 z³  ulgowy bilet wstêpu z 25. minutow¹ lekcj¹
muzealn¹, 20 z³  rodzinny, 35 z³  godzina z przewodnikiem.
Parking bezp³atny. Kontakt: tel. 087-563-01-52; www.wigry.win.pl.
Tu¿ za budynkiem muzeum jezioro Wigry, dwa d³ugie pomosty i piêkny widok na wigierski klasztor.
Muzeum zwiedzali w pi¹tkowe popo³udnie 13 lutego 2009r.
i byli pod jego wra¿eniem: Kasia Jegliñska, Gabrysia Jegliñska, Wojtek Jegliñski i Andrzej Malinowski.
**
 Mamut - nazwa ta odnosi siê do kilku gatunków tr¹bowców,
wymar³ych pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, u schy³ku
plejstocenu, zamieszkuj¹cych rozleg³e obszary Europy, Ameryki
Pó³nocnej i pó³nocnej Azji. Ostatnie mamuty na sta³ym l¹dzie
wyginê³y ok. 10 - 8 tys. lat p.n.e.
 Limnologia  dzia³ hydrologii zajmuj¹cy siê zbiornikami s³odkowodnymi, g³ównie jeziorami i stawami.
 Wiwarium  ogólna nazwa jakiegokolwiek zbiornika sztucznego
lub pomieszczenia, które s³u¿¹ do przetrzymywania zwierz¹t
lub rolin w warunkach maksymalnie zbli¿onych do naturalnych,
w celu ich chowu, hodowli lub badañ.
 Batyskaf  statek podwodny z w³asnym napêdem przeznaczony
do badañ g³êbinowych.
 Suchary  to ródlene zbiorniki o przewa¿nie niewielkiej powierzchni oraz g³êbokoci i prawie zawsze pozbawione dop³ywów i odp³ywów. Powsta³y podczas ostatniego zlodowacenia,
w miejscach wytopienia tzw. martwych bry³ lodu. Nazwa suchar
jest okreleniem regionalnym, w³aciwym dla terenu Suwalszczyzny. Wywodzi siê od okrelenia suchy tzn. pusty, bez ryb. Do
fachowej terminologii hydrobiologicznej wprowadzi³ j¹ znany badacz
jezior wigierskich  kierownik wigierskiej stacji hydrobiologicznej
 Alfred Lityñski.
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Siatkarskie
emocje z kadr¹
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej wraz z opiekunami obejrzeli trening reprezentacji Polski w pi³ce siatkowej
na siedz¹co. Niepe³nosprawni siatkarze przebywali w Olecku
na zgrupowaniu przed Mistrzostwami Europy w Elbl¹gu. Reprezentacjê Polski prowadzi Tadeusz Bogusz  siatkarz, medalista olimpijski.
Siatkarze kadry narodowej rozegrali emocjonuj¹cy mecz z
podopiecznymi WTZ dostarczaj¹c im nie lada wra¿eñ. To niezapomniane spotkanie odby³o siê w Zespole Szkó³ Technicznych 03.09.2009r.
WTZ Olecko

Kaskaderskie pokazy
w Olecku

1 wrzenia 2009 roku o godz. 19 czescy kaskaderzy stadionie na tle efektów wietlnych i pirotechnicznych zaprezentowali karko³omne ewolucje z wykorzystaniem samochodów, motocykli i quadów! Flott Cascaders Team istnieje od
1975 roku  to jedna z najlepszych grup kaskaderskich w
Europie.
Na tle niezwykle barwnych efektów muzycznych, wietlnych, pirotechnicznych zespó³ prezentowa³ karko³omne ewolucje z wykorzystaniem samochodów, motocykli i quadów. To
przedstawienie by³o w pe³ni profesjonalne, dopracowane w
ka¿dym szczególe, pe³ne dynamiki, akcji precyzji.
Na stadionie zobaczylimy: pokazy jazdy samochodami na
dwóch ko³ach, skoki nad rzêdem aut: samochodem, motocyklem, quadem, przejazdy przez p³on¹c¹ cianê, amerykañskie
wycigi monster track numer koronny... strza³ do pêdz¹cego
samochodu z bazooki.
ród³o: www.olecko.com
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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PORADY NA CZAS KRYZYSU

Z czego ¿yje Polska?

Waldemara Rukcia

Z czego ¿yje Polska? Ka¿dy cz³owiek
ma dziedzinê, dzia³alnoæ, z której siê utrzymuje. Podobnie pañstwo, równie¿ musi z
czego ¿yæ, utrzymywaæ siê. Cz³owiek
wprawdzie czasem nie ma z czego ¿yæ,
wówczas jednak musi ¿yæ z d³ugów, zaci¹gaæ d³ugi i skutek jest bolesny, wiadomy.
Japonia ¿yje z rozwiniêtych technologii, Izrael podobnie, s³yszymy, równie¿
z hojnego wsparcia od Amerykanów. Rosja
¿yje m.in. z ropy i gazu, Iran z ropy naftowej. Polska w czasach socjalistycznych
¿y³a z rolnictwa w czêci, jak s¹dzê, a w
czêci z przemys³u, bardziej u nas rozwiniêtego. Do tego stopnia, ¿e z kraju w
zasadzie rolniczego, jak siê przyjmuje, przed
II wojn¹ wiatow¹, sta³a siê krajem rolniczo-przemys³owym w PRL.
Dzi? Przemys³ zosta³ wyprzedany. Jeli
dzia³aj¹ du¿e fabryki, zysk z nich idzie do
zagranicznych w³acicieli  przyk³adem
montownie silników do Tojoty, wczeniej
Daewoo itd.
Powsta³o wiele du¿ych sklepów, Biedronka, Tesco, itp. Zysk z nich idzie za
granicê. Polacy znajduj¹ w nich jedynie
zatrudnienie, jak parobek u gospodarza,
z tym, ¿e parobek pracuje teraz na swoim
gospodarstwie, które odst¹pi³  zyski 
obcemu. Zatem, parobek z w³asnej woli
jedynie, odstêpuj¹cy zyski innym.
Skoro przemys³ nie jest tym, z czego
¿yje obecnie Polska, zak³adamy, co wiêc
to jest, ta podstawa bytu? Po¿yczki. Zaci¹gamy d³ugi. Taki sposób na zarabianie wybrali rz¹dz¹cy po upadku komunizmu. Sprzedaæ po wyprzeda¿owej cenie

poni¿ej kosztów to, czego z trudem dorobi³ siê z gruzów wojny PRL i zaci¹gaæ
po¿yczki, ¿eby nastêpne pokolenia je sp³aca³y, albo i nie, co to w koñcu obchodzi
ludzi, którym dano ster rz¹dów na parê
lat, a mo¿e mniej, jeli bêdzie kryzys rz¹dowy i upadek gabinetu. Aby to pchaæ
jako do przodu. Ludzie manipuluj¹cy
gazetami zastrasz¹ rz¹d paroma sonda¿ami dla niego lichymi i wi¹zanie r¹k rz¹dz¹cych bêdzie prawie dokonane.
Ostatnio og³oszono, ¿e rz¹d wzi¹³ kolejny
miliard euro po¿yczki. Lichwiarz oczywicie po¿yczy ochoczo, lichwa bowiem jest
sposobem na ¿ycie dla lichwiarza.
Kto mo¿e spróbuje broniæ, ¿e jednak jest co odpowiedzialnego na dalsz¹
metê. ¯e mo¿e ¿yjemy z rolnictwa. Ale i
tu pud³o. Sposobnoæ ta zosta³a zastrzelona razem z zastrzeleniem PGR-rów po
1989 i skazaniem ludzi z osiedli pegeerowskich na spo³eczne zapomnienie, niebyt,
dogasanie. Co wiêcej, dopuszczono do
wykupienia olbrzymich iloci ziemi przez
obcokrajowców, zapewne g³ównie Niemców. Do³¹czyli do tego wykupywania ziemi
w Polsce równie¿ Szkoci. Poprzez podstawionych ludzi, wyrodne dzieci Ojczyzny.
Kryzys jest jednak zawsze sposobnoci¹ do czego dobrego. Przemys³ niszczy³ rodowisko, wiêc to, ¿e zosta³ wyprzedany b¹d ograniczony, okolicznoci¹ jest ostatecznie pomyln¹. Odpowiedzi¹ dobr¹ na kryzys jest oszczêdnoæ w
codziennym ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Co
muszê kupiæ? Co jest konieczne? Czego
nie mogê sam zrobiæ? To na powrót uczyni

nas twórcami, a nie odbiorcami, bezwolnym orodkiem wpychania potrzebnych
i zbêdnych rzeczy. Czas porzuciæ komórki, samochody, kupowanie gotowych
obiadów do odgrzania i zabraæ siê do
robienia czego samemu(ej). Wszystko to
da nam pieni¹dze. Zamiast szukaæ dodatkowej pracy, czy lepiej p³atnej, dobrze jest
oszczêdzaæ pieni¹dze. Ju¿ porzucaj¹c palenie dajemy sobie kilkaset z³otych podwy¿ki, bez proszenia kogokolwiek o ni¹,
poza tym budujemy charakter, z wolna
stajemy siê bohaterscy. To pocz¹tek dobrych pomys³ów w ¿yciu, wiary w sw¹
potêgê jako jednostki. Z tego odradza siê
Ojczyzna.
Oszczêdny bogatego przenosi, powiada
przys³owie.
-----------------------------------------Polska nadal ma du¿e iloci ziemi. Nale¿y
rozwin¹æ uprawê roli. Po co? Po to, ¿eby
mniej kupowaæ. A to znaczy oszczêdziæ.
Zamiast iæ do nowej pracy, czy j¹ wymylaæ od podstaw, lepiej oszczêdziæ na
wydatkach, na które posz³yby pieni¹dze
z nowej pracy. Oszczêdzanie wiêc jest
zarabianiem. Zajmuj¹c siê ziemi¹, polepszymy te¿ nasze samopoczucie, odbudujemy twarde osadzenie w rzeczywistoci,
³¹cznoæ z przyrod¹. Wzronie dziêki temu
zadowolenie ludzi z ¿ycia, mniej nas bêdzie gna³o za morze na wakacje, aby siê
byle t³uc, po co nowego. Zamiast tego
pojedziemy w przyrodnicze ostêpy ¿eby
wypocz¹æ. To jest s³odkie.
Uprawa ziemi w³asnorêcznie to mniej
nawozów, bo chcemy przecie¿ mieæ czyste jedzenie, bez chemii. To z kolei oznacza mniej zanieczyszczeñ w przyrodzie i
wiêcej zdrowia w ¿o³¹dku, do zdrowia
umys³u, jakie niesie bycie z rolinami, s³oñcem, ziemi¹, niebem. Om.
Grzegorz Leoñczuk

