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Za³o¿ony w 1997 r.

Zawsze dziêkuj,
nawet jeli nie masz za co.
Forest Gump

Cena 1,40 z³

22 wrzenia 2009 r.

Grzegorz Lato

Byæ w czo³ówce zawodników
karate na wiecie

... prezes PZPN wemie udzia³ w otwarciu remontowanego obecnie górnego
stadionu. Uroczyste ponowne otwarcie
obiektu nast¹pi 6 padziernika br. Prawdopodobnie w uroczystoci wemie te¿
udzia³ s³ynny pi³karz Waldemar ¯muda.
(m)

Mateusz Danilewicz z Oleckiej Szko³y
Sztuk Walki Karate Kyokushin zaj¹³
szóste miejsce w IV Mistrzostwach wiata
w Karate Kyokishin w Tokio. Naszemu zawodnikowi towarzyszy³ trener
Wojciech Rejterada.
Warto podkreliæ, ¿e Mistrzostwa
wiata w Japonii s¹ najwiêksz¹ i najbardziej presti¿ow¹ imprez¹ dla zawodników w karate kyokushin. Wyjazd na
mistrzostwa by³ dla nas wielkim prze¿yciem. Pozwoli³ zdobyæ nie tylko nowe
dowiadczenie, ale tak¿e skonfrontowa³ nasze umiejêtnoci z najlepszymi
zawodnikami i szkoleniowcami  mówi
Wojciech Rejterada.
Serdecznie gratulujemy! ¯yczymy
dalszych sukcesów!
Anna Turowska,
www.powiat.olecko.pl

III Festiwal
Nauki i Sztuki
w Olecku
25-27 wrzenia
2009 r.

Rys. Waldemar Rukæ

Program na s. 11.

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961

(V47803)

Nr 38 (610)

Nr 38
(610)

(K13408)

Teresa Popko

Aleje Lipowe 1B

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V48702)

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

(V46104)

ZPHU IMPULS

KRONIKA
PO¯ARNICZA
 15 lipca o 12.50 jeden zastêp OSP Wieliczki usuwa³ w Sobolach gniazdo szerszeni z gara¿u.
 15 lipca o 18.00 jeden zastêp OSP wiêtajno
usuwa³ rój pszczó³ z budynku mieszklanego.
 15 lipca o 18.36 jeden zastêp OSP wiêtajno
usuwa³ w Orzechówku gniazdo szerszeni z budynku gospodarczego.
 15 lipca o 18.58 jeden zastêp OSP wiêtajno
usuwa³ w wiêtajnie gniazdo os z budynku gospodarczego.
 15 lipca o 19.24 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Zielonówku gniazdo szerszeni
z budynku mieszkalnego.
 15 lipca o 20.30 cztery zastêpy JRG PSP
Olecko, po jednym JRG Wêgorzewo i
Gi¿ycko poszukiwa³y zaginionego na
jeziorze Oleckim Wielkim mê¿czyznê.
 16 lipca o 8.29 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ w Jab³onowie
gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego.
 16 lipca o 10.30 piêæ zastêpów JRG PSP
Olecko, po jednym JRG Wêgorzewo i
Gi¿ycko poszukiwa³y zaginionego na
jeziorze Oleckim Wielkim mê¿czyznê.
 16 lipca o 17.24 jeden zastêp OSP wiêtajno
usuwa³ w Dworaczkach rój pszczó³ z
budynku mieszkalnego.
 16 lipca o 19.24 jeden zastêp OSP Szczecinki
usuwa³ w Lenartach gniazdo szerszeni z gara¿u.
 17 lipca o 8.50 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ przy ulicy Wiejskiej gniazdo
os z budynku mieszkalnego.
 17 lipca o 9.35 jeden zastêp OSP G¹ski
usuwa³ w Kukowie gniazdo szerszeni
z budynku mieszkalnego.
 17 lipca o 19.52 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar posuszu traw przy szosie
wiêtajno.
 18 lipca o 13.52 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ na cmentarzu komunalnym po¿ar
wieñców na grobie.
 18 lipca o 16.03 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar posuszu traw w Lipkowie.
 18 lipca o 19.00 jeden zastêp OSP wiêtajno
usuwa³ w Dworackich gniazdo szerszeni
z budynku letniskowego.
 18 lipca o 19.23 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Kukowie gniazdo szerszeni
z budynku mieszkalnego.
 18 lipca o 20.05 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Sedrankach skutki kolizji drogowej.
 19 lipca o 15.10 jeden zastêp OSP wiêtajno
zabezpiecza³ imprezê rekreacyjno-sportow¹ w wiêtajnie.
 19 lipca o 20.04 jeden zastêp OSP Mazury usuwa³ w Mazurach powalony na
drogê konar drzewa.
 19 lipca o 21.21 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z jezdni ulicy Go³dapskiej powalony na ni¹ konar drzewa.
 20 lipca o 19.31 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca ra-

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
towniczego w Che³chach.
 21 lipca o 13.25 jeden zastêp OSP Borawskie usuwa³ w Olszewie gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego.
 22 lipca o 5.49 dwa zastêp JRG PSP poszukiwa³y na jeziorze Oleckim Wielkim
zaginionego turysty.
 23 lipca o 4.30 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ zagro¿one zalaniem pomieszczenia piwniczne w ZOZ Jaki.
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru

Hala sportowa

Burmistrz Wac³aw Olszewski z³o¿y³ w
Ministerstwie sportu wniosek o dofinansowanie budowy hali sportowej. Wniosek otrzyma³ wstêpn¹ akceptacjê i dotacja zostanie przekazana miastu w dwóch
ratach: w 2010 i w 2011roku. Ostateczna
kwota bêdzie znana po przetargu. (m)
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

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

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.
(V45005)

Pijany kierowca
wjecha³ do rowu

13 bm. o godz. 17.00 na trasie Po³om
 Sajzy dosz³o do zdarzenia drogowego. Ze wstêpnych ustaleñ policji wynika, ¿e kieruj¹cy samochodem osobowym
na prostym odcinku drogi gruntowej nie
dostosowa³ prêdkoci do panuj¹cych warunków drogowych. Nastêpnie straci³
panowanie nad pojazdem, wpad³ w polizg, zjecha³ na prawe pobocze i dachowa³ w przydro¿nym rowie. Funkcjonariusze pracuj¹cy na miejscu sprawdzili
stan trzewoci kierowcy i okaza³o siê,
¿e prowadzi³ samochód maj¹c 1,8 promila alkoholu w organizmie.
W wyniku doznanych obra¿eñ podczas tego zdarzenia kierowca i pasa¿erka trafili do szpitala w E³ku. Policjanci
wyjaniaj¹ okolicznoci tego zdarzenia.
m³.asp. Tomasz Jegliñski

DY¯URY APTEK

(V42807)
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* 22.09.2009r., ul. Sk³adowa 6
* 23.09.2009r., ul. Zielona 37
* 24.09.2009r., ul. Kolejowa 15
* 25.09.2009r., ul. 11 Listopada 9
* 26.09.2009r., pl. Wolnoci 25
* 27.09.2009r., pl. Wolnoci 7B
* 28.09.2009r., ul. Sk³adowa 6
* 29.09.2009r., ul. Zielona 37

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
 Serafina £azarska
 Jerzy Makal
 Zygfryd Mroczkowski
 Joanna Wierciszewska
 Micha³ Zdankiewicz
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

(V43726)

30 milionów z³otych
Prawie 30 milionów z³otych pozyska³a od pocz¹tku roku
2009 z funduszy europejskich oraz bud¿etu pañstwa gmina
Olecko. Najwiêksze inwestycje to: budowa hali widowiskowej
(oko³o 17 milionów), przebudowa ulicy Lenej (2,8 miliona),
przebudowa Rynku w centrum (ok. 3 miliony), przebudowa
stadionu górnego (6 milionów). Mniejsze inwestycje, to przebudowa ulicy Kasprowicza (oko³o 800 tysiêcy), remonty szkó³
(200 tysiêcy).
Jest to historyczna kwota. Jeszcze takiej iloci pieniêdzy
nigdy w Olecku nie by³o  stwierdzi³ Burmistrz Wac³aw Olszewski.  Bud¿et miejski to prawie 60 milionów. W tej kwocie nie ma jeszcze 1,5 miliona, które gmina otrzyma³a na tzw.
projekty miêkkie.
Ale to przecie¿ nie wszystko. Jeszcze wielkie pieni¹dze
otrzyma³y nasze przedsiêbiorstwa. Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji otrzyma³o ponad 6 milionów, a Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej 5,5 miliona na utylizacjê
wysypiska mieci.
Z³o¿ylimy równie¿ wniosek na przebudowê budynku przy
ul. Kopernika. Jest to równie¿ spora inwestycja  2,5 miliona
z³otych. Gmina równie¿ wnioskowa³a o dofinansowanie wodoci¹gowania terenów wiejskich. Jest to potê¿na inwestycja
 9 milionów z³otych. Gmina ubiega siê o kwotê 4 milionów.
Równie¿ do Euroregionu Niemen z³o¿ylimy trzy wnioski: jeden dotyczy urz¹dzenia ogrodu botanicznego przy szkole
w G¹skach, drugi budowy boiska szkolnego na Siejniku, a
ostatni z nich dotyczy programu kultywowania tradycji i jej
prezentacji na wspólnych spotkaniach litewsko  polskich.
Realizacja tego pomys³u odbêdzie siê podczas obchodów jubileuszu Olecka.
Chcemy jeszcze z³o¿yæ wniosek na budowê pola namiotowego z budynkiem socjalnym. Usytuowanie obiektu to teren
pomiêdzy stadionem miejskim, a Skoczni¹. Chcemy równie¿
zbudowaæ cie¿kê rowerow¹ od ulicy Czerwonego Krzy¿a do
Wiewiórczej cie¿ki. Wniosek z³o¿ymy wspólnie z litewsk¹
gmin¹ Koz³oruda.
Opracowa³ B. Marek Borawski

OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STA£E
* Powiat olecki w dokumentach 1945  1946, wystawa w
siedzibie Stowarzyszenia Zamek, plac Zamkowy.
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24.
* Wystawa fotografii z wycigu Finnmarkslopet (Dariusz
Morsztyn), Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa,
ROK MG.
21 wrzenia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
25 wrzenia (piatek)
10.00  III Festiwal Nauki i Sztuki  Wszechnica Mazurska
13.00  Sesja Rady Miejskiej
17.00  Janosik. Prawdziwa historia, film  kino Mazur
19.30  Mi³oæ na wybiegu, film  kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
26 wrzenia (sobota)
9.30  pocz¹tek uroczystoci Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 na Wszechnicy Mazurskiej
10.00  III Festiwal Nauki i Sztuki  Wszechnica Mazurska
17.00  Janosik. Prawdziwa historia, film  kino Mazur
19.30  Mi³oæ na wybiegu, film  kino Mazur
27 wrzenia (niedziela)
10.00  III Festiwal Nauki i Sztuki  Wszechnica Mazurska
17.00  Janosik. Prawdziwa historia, film  kino Mazur
19.30  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
2 padziernika (piatek)
17.00  Za³oga G., film  kino Mazur
19.00  M¹droæ i seks, film  kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
3 padziernika (sobota)
17.00  Za³oga G., film  kino Mazur
19.00  M¹droæ i seks, film  kino Mazur
4 padziernika (niedziela)
17.00  Za³oga G., film  kino Mazur
19.00  M¹droæ i seks, film  kino Mazur

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

(V41208)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V41508)

"
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U¿yj wyobrani
 kolejna ods³ona

Konferencja prasowa zorganizowana w Polskiej Agencji
Prasowej zainaugurowa³a drug¹ ods³onê ogólnopolskiej kampanii spo³ecznej, która dotyczy problemu tzw. m³odych kierowców na polskich drogach. Warmiñsko-mazurscy policjanci
przy³¹czaj¹ siê do inicjatywy Komendy G³ównej Policji, która
ruszy³a z ogólnopolsk¹ kampani¹ spo³eczn¹ promuj¹c¹ bezpieczeñstwo ruchu drogowego U¿yj wyobrani. Kampania
ta jest nastawiona na zmianê mentalnoci u¿ytkowników dróg.
Policjanci chc¹ zainteresowaæ, zaintrygowaæ, a tak¿e edukowaæ m³odych kierowców.
U¿yj wyobrani to du¿y projekt na rzecz bezpieczeñstwa
w ruchu drogowym realizowany przez polsk¹ Policjê. Policjanci
chc¹ propagowaæ zgodne z prawem, kulturalne i bezpieczne
zachowania na drodze, wskazuj¹c jednoczenie zagro¿enia i
skutki brawurowej jazdy. St¹d pomys³ ogólnopolskiej kampanii spo³ecznej promuj¹cej bezpieczeñstwo w ruchu drogowym
U¿yj wyobrani. Jej inicjatorem jest Biuro Ruchu Drogowego Komendy G³ównej Policji, a partnerami PZU SA i Krajowa
Rada Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego. Patronat medialny
obj¹³ portal Onet.pl, Nadrogach.pap.pl, PAP oraz Blok.pl.
Wiecej informacji i ciekawostek mozna zobaczyc na stronie internetowej http://www.uzyjwyobrazni.pl
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Odpowie za kradzie¿
i jazdê po pijanemu

Na trasie Olecko - Kukowo policjanci zatrzymali do kontroli drogowej rowerzystê. Okaza³o siê, ¿e 27-letni Wojciech
P. by³ pijany. Mia³ w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Po
up³ywie oko³o godziny funkcjonariusze ponownie zatrzymali
Wojciecha P. Mê¿czyzna nie zd¹¿y³ jeszcze wytrzewieæ, gdy
ponownie wsiad³ na rower. Tym razem, jak sam twierdzi³, po¿yczy³ go od znajomej. Policjanci ustalili, ¿e jednoladu Wojciech P. od nikogo nie po¿yczy³. Okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna
ukrad³ rower z jednej z posesji i postanowi³ sobie nim pojedziæ. Poszkodowana kobieta zg³osi³a kradzie¿ jednoladu i rozpozna³a rower, którym jecha³ Wojciech P. Teraz 27-latek odpowie za kradzie¿ i dwukrotn¹ jazdê rowerem po pijanemu.
Grozi mu kara do 1 roku pozbawienia wolnoci.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Druga ods³ona kampanii
Kocham. Nie Bijê
Na pocz¹tku wrzenia ruszy³a druga ods³ona ogólnopolskiej kampanii spo³ecznej Kocham. Nie Bijê. Tegorocznej
akcji, przygotowanej ponownie przez Krajowe Centrum Kompetencji, towarzysz¹ trzy has³a: Kocham. Reagujê,  Kocham. Nie krzycz i Kocham. Mam czas.
Kampania bêdzie prowadzona w stacjach telewizyjnych
Polsat, TVN, MTV i VIVA oraz rozg³oniach radiowych, na
bilbordach i plakatach.
Dzia³ania podejmowane w ramach kampanii maj¹ na celu
pomoc osobom potrzebuj¹cym, zw³aszcza w przypadku nadu¿ywania przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzglêdnieniem reagowania na przemoc wobec dzieci.
Nieod³¹czny element kampanii Kocham. Nie bijê stanowi telefon zaufania dla ofiar dotkniêtych przemoc¹

0 801 109 801.

W/w telefon zaufania obs³ugiwany jest przez odpowiednio przeszkolonych pracowników Fundacji Krajowe Centrum
Kompetencji KCK. W sytuacji kiedy zg³aszaj¹cy bêdzie
potrzebowa³ pomocy nie wymagaj¹cej szybkoci dzia³ania
KCK, po analizie przypadku uruchamia pomoc we w³asnym
zakresie. Natomiast w sytuacji wymagaj¹cej pilnej interwencji Policji z uwagi na zagro¿enie ¿ycia i zdrowia, operatorzy
Fundacji przekazuj¹ informacje do dy¿urnego w³aciwej jednostki wojewódzkiej Policji, który zleca za³ogom interwencyjnym podjêcie czynnoci zmierzaj¹cych do szybkiego udzielenia
pomocy osobom dotkniêtym przemoc¹ domowa.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Prace w parku miejskim
Rozpoczêto prace zwi¹zane z renowacj¹ zieleni przy budynku Plac Wolnoci 1 (dawne przedszkole). Gmach po remoncie wygl¹da imponuj¹co, wiêc czas na zadbanie o okoliczn¹ rolinnoæ. Zakres renowacji obejmuje usuniêcie chorych drzew i krzewów, wymianê trawy, nasadzenie nowej rolinnoci. W przysz³ym roku prace bêd¹ kontynuowane na
czêci przyleg³ej do centralnego placu w miecie.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Zapisy do Grupy Wsparcia
Dom im. Janusza Korczaka w Olecku og³asza zapisy
do Grupy Wsparcia dla Rodzin naturalnych dzieci stwarzaj¹cych problemy wychowawcze oraz wychowanków placówki.
Osoby zainteresowane mog¹ zg³aszaæ siê osobicie
lub telefonicznie pod numer: (087) 520 21 40.
Pierwsze spotkanie odbêdzie siê 25.09.2009r. o godzinie 1230 w budynku placówki przy ul. Go³dapskiej 18A.
Spotkania maj¹ na celu wsparcie i pomoc w rozwi¹zywaniu problemów wychowawczych, wzmacnianie wiêzi emocjonalnych pomiêdzy dzieæmi i ich rodzicami oraz wymiany dowiadczeñ i porad psychologiczno-pedagogicznych
dla rodziców.

Fot. Archiwum Urzêdu Miejskiego w Olecku.

#
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Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udzia³u w XXXIII Sesji Rady Miejskiej w
Olecku, która odbêdzie siê w dniu 25 wrzenia 2009 r. (pi¹tek)
o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej o dzia³aniach
podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Kontrola Wydzia³u Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska w zakresie gospodarki odpadami.
6. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wnioski radnych i Komisji Rady.
8. Uwagi i wnioski So³tysów oraz Przewodnicz¹cych Rad Osiedli
dotycz¹ce projektów uchwa³.
9. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
b) rozpatrzenia skargi Pani Danuty Dadury na dzia³alnoæ kierownika i pracowników Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Olecku;
c) trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji
udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkó³ podstawowych i gimnazjów zak³adanych i prowadzonych na terenie Gminy Olecko przez inne
podmioty ni¿ jednostka samorz¹du terytorialnego;
d) ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹ w 2010 roku;
e) zmiany bud¿etu gminy na 2009 rok.
10. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
11. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Karol Sobczak

Portrety
mieszkañców Olecka
Szanowni Pañstwo,
Projekt fotograficzny powiêcony mieszkañcom Olecka powoli dobiega koñca na pierwszym jego etapie:
przez kilka miesiêcy spotyka³am siê z ró¿norodnymi
mieszkañcami naszego miasta, za owocem tych spotkañ s¹ wykonane przeze mnie czarno-bia³e portrety.
Wszystkie te fotografie bêd¹ czêci¹ wystawy oraz
albumu fotograficznego. Przygotowanie zgromadzonego
materia³u do prezentacji i druku poch³onie mnie w drugim
etapie pracy nad projektem.
Jeli kto z Pañstwa wci¹¿ waha siê ze zg³oszeniem w³asnej lub czyjej kandydatury, a chcia³by zaistnieæ
w projekcie i tym samym przejæ do historii naszego
miasta (ka¿dy ma tak¹ mo¿liwoæ), to proszê o kontakt do koñca padziernika 2009 r. pod nr telefonu
komórkowego: 0 888 605 885.
Projekt sk³adaj¹cy siê ze 100 portretów bêdzie mia³
swój fina³ podczas obchodów 450-lecia za³o¿enia Olecka.
Ewa Koz³owska

Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na XXX Sesjê Rady Powiatu w Olecku w dniu
24 wrzenia 2009 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy
ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³ Rady Powiatu i o
dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Powiatu z dzia³alnoci
w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
7. Stan realizacji zadañ inwestycyjnych w roku 2009.
8. Ocena stanu przygotowania placówek owiatowych do roku
szkolnego 2009/2010.
9. Stan realizacji programu Razem bezpieczniej w powiecie
oleckim.
10. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Olecku;
b) w sprawie zmiany uchwa³y nr IX/54/03 Rady Powiatu w
Olecku z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych;
c) w sprawie zawierania porozumieñ i przekazywania rodków
finansowych w postaci dotacji Gminie Kowale Oleckie na
realizacjê inwestycji w 2010r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011;
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olecko na
realizacjê inwestycji w 2010r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011;
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wieliczki
na realizacjê inwestycji w 2010r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011;
f) w sprawie powierzenia Gminie Kowale Oleckie zadania zarz¹dzania drog¹ powiatow¹;
g) w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania, obci¹¿ania nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ powiatu oraz ich
wydzier¿awiania lub wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy
lata lub na czas nieoznaczony;
h) w sprawie zmian bud¿etu powiatu na rok 2009.
11. Wnioski i owiadczenia radnych.
12. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania, interpelacje i wnioski
radnych.
13. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski Komisji Sta³ych Rady.
14. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
15. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Marian wierszcz
Rys. Marek Pacyñski
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IX Miêdzynarodowy Marsz ¯ywej Pamiêci
Polskiego Sybiru
Mija 70 lat od rozdarcia Polski przez Niemcy i by³y ZSRR.
Pod w³adz¹ obu systemów totalitarnych obywatele polscy
byli represjonowani, a nawet eksterminowani. Okupacja
sowiecka ziem polskich przynios³a Polakom wiele cierpieñ.
Jej symbolami s¹: zbrodnia Katyñska, setki tysiêcy zes³anych na Sybir, s³ynne z okrucieñstwa obozy pracy: Ko³yma, Workuta, Norylsk i inne wiêzienia i ³agry. Sybiracy
ginêli z g³odu, chorób, kator¿niczej ciê¿kiej pracy ponad
ludzkie si³y, pozbawieni opieki lekarskiej i leków. Rachunek
tragiczny  co trzeci Sybirak pozosta³ na zes³aniu, ponosz¹c ofiarê najwy¿sz¹  ofiarê ¿ycia. Pobyt na zes³aniu trwa³
5-6, a nawet 10 lat i wiêcej. Wszyscy cierpieli za Ojczyznê,
za ni¹ tracili zdrowie i ginêli.
My, Sybiracy, za swój patriotyczny obowi¹zek uwa¿amy przekazywanie m³odzie¿y prawdy historycznej o zes³aniach i zes³añcach Sybiru. Staramy siê, aby m³odzie¿ bra³a
udzia³ w naszych sybirackich uroczystociach. Mamy ¿yczliwych wspó³organizatorów, a s¹ to: pp. Starosta, Burmistrz,
Kierownik Wydzia³u Edukacji, Nauki i Sportu, dyrektorzy
szkó³ oraz Hufiec ZHP.
M³odzie¿ bior¹ca udzia³ w Marszu jest wra¿liwa i wia-

doma swoich obowi¹zków.
W tegorocznym Marszu udzia³ wziê³y poczty sztandarowe szkó³:
- Szko³y Podstawowej nr 3 w Olecku,
- Liceum Ogólnokszta³c¹cego
- Gimnazjum nr 2,
- Szko³y Podstawowej nr 1 ,
- Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych,
- Zespo³u Szkó³ Technicznych,
- Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego,
- Zwi¹zku Sybiraków,
- Zespo³u Szkó³ w Siejniku i Judzikach.
Troskliw¹ opiekê nad dzieæmi i m³odzie¿¹ sprawowali wspaniali nauczyciele : p. Halina Jaroc - SP nr 3, p. Maciej Mularczyk - Gimnazium nr 2 , p. Agnieszka Dro¿d¿iel  SP nr 1, ks.
Tomasz Ró¿añski  Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych, p.
Teresa Ga³aszewska  ZHP.
Jestemy bardzo wdziêczni za udzia³ w Marszu. Serdecznie
dziêkujemy w³adzom samorz¹dowym, dyrektorom szkó³, nauczycielom - opiekunom, m³odzie¿y oraz kierowcy za bezpieczn¹ jazdê.
Zarz¹d Ko³a Sybiraków

(V45105)

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

Akcja

poboru krwi

- 1 padziernika 2009r.
- 5 listopada 2009r.
- 3 grudnia 2009r.
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V41608)

GRÜNLAND

NABÓR 2009/2010

(L12603)

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.

%
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Niemal tona odpadów trafi³a na oleckie
wysypisko mieci.

III Ogólnopolska Akcja
Sprz¹tania jeziora
Oleckie Wielkie
W sobotê, tj. 12 wrzenia b.r., organizatorzy Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe Amfiprion i Klub P³etwonurków LOK
zachêcili do udzia³u w akcji sprz¹tania jeziora nie tylko cz³onków klubu, ale równie¿ pasjonatów ekologii z ró¿nych zak¹tków Polski: Otwocka, E³ku, Suwa³k i Warszawy.
Ponad piêædziesi¹t osób wysprz¹ta³o liniê brzegow¹ zbiornika
od pla¿y miejskiej do siedziby Policji. Nurkowie przeszukali
kilkadziesi¹t metrów dna jeziora od przystani ¿eglarskiej w
kierunku pla¿y miejskiej.
Pracownicy Powiatowej Komendy Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Olecku nie tylko brali czynny udzia³ w akcji, ale
razem z ratownikami z Olecko-Go³dapskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego czuwali nad bezpieczeñstwem
nurków.
Jak co roku niemal tona odpadów trafi³a na lokalne wysypisko mieci. Pralka Frania i WC by³y w tym roku najwiêkszym gabarytowo mieciem wydobytym z dna jeziora. Niestety, jak co roku przewa¿a³y butelki i puszki po piwie. Szkoda,
¿e s¹ ludzie, którzy nie szanuj¹ naszych zasobów przyrodniczych ale te¿ wietnie, ¿e s¹ i tacy, którym nie jest obojêtny
stan rodowiska, w jakim ¿yj¹.

Mi³o mi o tym pisaæ

Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe Amfiprion oraz Klub
P³etwonurków LOK sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za coroczne wsparcie idei i udzia³ w III Ogólnopolskiej Akcji Sprz¹tania
Jeziora Oleckie Wielkie ni¿ej wymienionym instytucjom i osobom prywatnym: Urz¹d Miasta w Olecku, Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Olecku, Komenda Powiatowa Stra¿y Po¿arnej w Olecku, Agromasz  p. Andrzej Chomicz, Serwis
Ogumienia p. Józef Brodowski, Znicze Sosnowski, Karczma  Margrabowa, Chata Mazurska - pp. B. A. Merdowie,
sklep Okey2  p. Justyna Gorlo-S³yszewska , Hurtownia GO
 p. S³awomir Gorlo, Centrum Ogrodnicze  Krzysztof Szymczyk,
p. Janina Suchocka, p. Zdzis³aw Bereniewicz, p. El¿bieta Mazurek, p. Janusz ¯ero, p. Marianna ¯ukowska.
Dziêkujemy p³etwonurkom i sympatykom nurkowania.
Szczególne podziêkowania dla PHU Arnold p. Arnolda
Hoci³³o za przepyszny bigos i Baru Koala  pp. E. A. Urbanowiczów za równie smaczn¹ babkê ziemniaczan¹, którymi byli
ugoszczeni uczestnicy imprezy.

Dnia 17 wrzenia w Olecku przy ulicy 11 listopada 3/1
zosta³a powiêcona i otwarta oficjalnie Kancelaria Adwokacka mojej ¿ony adwokat Agaty Ga³aszewskiej.
Powiêcenia dokona³ mój pracodawca ksi¹dz infu³at Edmund £agód w obecnoci Pani Prezes S¹du Rejonowego w
Olecku sêdziny El¿biety Iwony Cembrowicz i Przewodnicz¹cego Wydzia³u Karnego sêdziego Mariusza Justyna Mazura, Przewodnicz¹cego Wydzia³u Cywilnego sêdziego Ryszarda
Piacika, Przewodnicz¹cego Wydzia³u Ksi¹g Wieczystych
sêdziego Andrzeja Borowskiego, Przewodnicz¹cej Wydzia³u
Cywilnego S¹du Rejonowego w Augustowie sêdziny Bogumi³y Malinowskiej, równie¿ w obecnoci notariusza Marka
Sawickiego i prokurator z Prokuratury Rejonowej z Olecka.
Obecna by³a te¿ rodzina adwokat Agaty Ga³aszewskiej.
Jestem przekonany, ¿e nowo otwarta Kancelaria bedzie
dobrze pomagaæ ludziom w problemach prawnych.
Dariusz Ga³aszewski

&
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Forum Programu Równaæ Szanse

Regionalne Towarzystwo OwiatowoKulturalne Wspólnota Wiejska: w Kijewie, Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku oraz Burmistrz Olecka
zapraszaj¹ na Pierwsze Lokalne Forum
Programu Równaæ Szanse Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci, realizowanego przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y.
Forum odbêdzie siê 2 padziernika 2009r.
w Mazurskim Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych, Olecko, ul. Go³dapska 27.
Cele forum
Pierwszym celem jest przekazanie minimum wiedzy o problemie wyrównywaniu szans rozwojowych tak szerokiemu
spektrum przedstawicieli spo³ecznoci
lokalnej.
Drugi cel, to wytyczenie cie¿ek
wspomagania oraz sporz¹dzenie katalogu dzia³añ, jakie mog³yby podj¹æ organizacje, instytucje oraz poszczególne osoby dla u³atwienia aktywnoci i rozwoju
m³odych ludzi. Uwa¿amy, ¿e bêdzie to równoznaczne z gotowoci¹ uczestniczenia
w lokalnej koalicji na rzecz wyrównywania szans rozwojowych m³odzie¿y.
Trzecim celem forum bêdzie zredagowanie przez uczestników listu otwartego
do samorz¹du gminnego i powiatowego
z apelem aby tworzy³y one warunki do
aktywnego uczestnictwa spo³ecznoci

lokalnej w procesie wyrównywania szans
rozwojowych, dzieci i m³odzie¿y.
Czwarty cel, to zmiana wiadomoci
uczestników, a za ich porednictwem równie¿ szerszych krêgów spo³ecznych w
zakresie potrzeb m³odych ludzi i ich funkcjonowania w spo³ecznoci doros³ych.

Program Forum
9.30-10.00  rejestracja uczestników
10.00-10.30  oficjalne otwarcie. Powitanie goci i uczestników, przedstawienie programu i form pracy. Wyst¹pienie Burmistrza Olecka.
10.30-11.40  Idea wyrównywania szans
i Program Równaæ Szansê  Artur
Lega PFDiM.
 Rola diagnozy rodowiska m³odzie¿owego w trafnym konstruowaniu projektów wyrównuj¹cych szansê rozwojowe  dr. Marzena £otys.
11.40-12.10  przerwa, zwiedzanie stoisk
m³odzie¿owych. Degustacja i ocena
produktów kulinarnych grupy m³odzie¿owej G³odomory
12.10-13.15  Jak infrastruktura szkolna
mog³aby byæ wykorzystana do wspomagania rozwoju m³odych ludzi poza
systemem lekcyjnym  Maciej Juchniewicz.
- Kompetencje spo³eczne a sukces ¿yciowy i zawodowy m³odych ludzi  dr

Bohdan Skrzypczak.
- Wychowanie przedszkolne a kompetencje
spo³eczne m³odzie¿y  Maria Dzienisiewicz.
13.15-13.25  przerwa kawowa
13.25-14.20 - prezentacja niektórych projektów modelowych programu RS, oraz
dwuetapowego projektu Fabryka
Marzeñ  Danuta Daszkiewicz, Mieczys³aw Michniewicz.
- Jak projekty m³odzie¿owe wp³ywaj¹ na
rozwój umiejêtnoci, wyniki edukacyjne oraz wzmacniaj¹ kompetencje spo³eczne m³odzie¿y na podstawie obserwacji grup m³odzie¿owych w Zespole
Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku
 Beata Stypu³kowska, dyrektor szko³y
14.20-14.45  Jak w³¹czyæ siê w Program
Równaæ Szansê?  Artur Lega, PFDiM
15.15-15.30  krótki wystêp grupy tanecznej
z projektu  Fabryka Marzeñ
15.30-17.00  praca w zespo³ach warsztatowych. Zredagowanie listu otwartego do samorz¹dów, sporz¹dzenie katalogu dzia³añ, jakie mog³yby podj¹æ
ró¿ne grupy zawodowe i spo³eczne na
rzecz rozwoju dzieci i m³odzie¿y.
17.00-18.00  przedstawienie wyników pracy zespo³ów warsztatowych, wyst¹pienia
zaproszonych goci, dyskusja i wnioski.
18.00-18.15  podsumowanie i oficjalne
zakoñczenie forum  Burmistrz Olecka.

Jeli my zapomnimy o nich,
niech Bóg zapomni o nas...

Z okazji 70-tej rocznicy wybuchu II
wojny wiatowej spo³ecznoæ Warsztatu Terapii Zajêciowej w Olecku odda³a
ho³d ofiarom tej okrutnej wojny.
Udalimy siê na cmentarz komunalny, gdzie pod obeliskiem upamiêtniaj¹cym pomordowanych i zag³odzonych na
katordze w sowieckich wiêzieniach, ³agrach i na Syberii zapalilimy znicze.
Minut¹ ciszy uczcilimy pamiêæ poleg³ych.
Mariusz Niewiarowski
Fot. Archiwum WTZ w Olecku.

Kolonie w Jantarze

W tym roku, jak i w ubieg³ym, z naszego powiatu wyjecha³o dwanacioro
dzieci z ubogich rodzin na dwutygodniowe
darmowe kolonie nad morzem w Jantarze. Kolonie zorganizowane by³y przez
WOPR w Elbl¹gu, którego w³adze s¹ w
Zarz¹dzie Okrêgowym WOPR naszego
województwa, a jego cz³onkiem jest radny Andrzej Dunaj z Olecka, organizuj¹-

cy po raz kolejny wyjazd dzieci z naszych stron.
Dzieci s¹ szczêliwe, nauczy³y siê
p³ywaæ, udzielania pierwszej pomocy. By³y
i takie, które pomylnie zda³y egzamin
na kartê p³ywack¹. Zawi¹za³y siê nowe
przyjanie, s¹ równie¿ z³amane serca...
Sylwii najbardziej podoba³o siê morze i basen, Patrykowi aquapark, Kasi
dyskoteki, wycieczka w¹skotorówk¹ i

muzeum, a Dianie wszystko, ale najbardziej cieszy³a siê z karty p³ywackiej.
Dzieci, które uczestniczy³y w tych
koloniach nie maj¹ ³atwego ¿ycia, jednak na dwa tygodnie odp³ynê³y w inny
wiat, do którego pewnie bêd¹ d¹¿yæ.
Organizator dziêkuje Wydzia³owi
Owiaty za pomoc i Burmistrzowi Olecka za zorganizowanie transportu.

'

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 38 (610)

rodki PFRON na realizacjê zadañ
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych zaprasza fundacje oraz
organizacje pozarz¹dowe do udzia³u w
otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych. Czwarty konkurs dotyczy wy³¹cznie projektów wieloletnich, których rozpoczêcie realizacji nast¹pi nie póniej ni¿
w pierwszym kwartale 2010 roku. Z³o¿enie wniosku w ramach czwartego konkursu jest równoznaczne z ubieganiem siê
o zawarcie umowy wieloletniej.
Zg³aszane w ramach czwartego konkursu projekty mog¹ dotyczyæ nastêpuj¹cych zadañ:
1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepe³nosprawnych w ró¿nych typach placówek.
2. Organizowanie i prowadzenie szkoleñ,
kursów, warsztatów, grup rodowiskowego wsparcia oraz zespo³ów aktywnoci spo³ecznej dla osób niepe³nosprawnych  aktywizuj¹cych zawodowo i spo³ecznie te osoby.
3. Organizowanie i prowadzenie szkoleñ,
kursów i warsztatów dla cz³onków rodzin osób niepe³nosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezporednio
zaanga¿owanych w proces rehabilitacji zawodowej lub spo³ecznej osób nie-

pe³nosprawnych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem zagadnieñ dotycz¹cych
procesu integracji osób niepe³nosprawnych w najbli¿szym rodowisku i spo³ecznoci lokalnej, zwiêkszania ich aktywnoci ¿yciowej i zaradnoci osobistej oraz niezale¿noci ekonomicznej,
podnoszenia umiejêtnoci pracy z osobami niepe³nosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki
i
udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
4. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, spo³eczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przys³uguj¹cych uprawnieñ, dostêpnych us³ug,
sprzêtu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepe³nosprawnych.
5. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajêæ, które:
a) maj¹ na celu nabywanie, rozwijanie i
podtrzymywanie umiejêtnoci niezbêdnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepe³nosprawnych,
b) rozwijaj¹ umiejêtnoci sprawnego komunikowania siê z otoczeniem osób
z uszkodzeniami s³uchu, mowy, z autyzmem i z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹,
c) usprawniaj¹ i wspieraj¹ funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepe³nospraw-

Dofinansowanie kosztów nauki
w ramach programu STUDENT II
Onformujemy, ¿e osoby z orzeczonym
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoci (lub orzeczeniem równowa¿nym) mog¹ wnioskowaæ o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu
STUDENT II  kszta³cenie ustawiczne osób
niepe³nosprawnych je¿eli s¹:
1) studentami studiów pierwszego stopnia
lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich  prowadzonych
przez szko³y wy¿sze,
2) posiadaczami dyplomu ukoñczenia
studiów wy¿szych kszta³c¹cymi siê na
studiach podyplomowych prowadzonych przez szko³y wy¿sze lub przez
inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrêbnych przepisów,
3) uczestnikami studiów doktoranckich
prowadzonych przez szko³y wy¿sze lub
przez inne jednostki uprawnione do
prowadzenia tych studiów na podstawie
odrêbnych przepisów,
4) s³uchaczami kolegiów pracowników
s³u¿b spo³ecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów

jêzyków obcych,
5) uczniami szkó³ policealnych,
6) studentami uczelni zagranicznych,
7) studentami odbywaj¹cymi sta¿ zawodowy za granic¹ w ramach programów
Unii Europejskiej, pobieraj¹cymi naukê
w systemie stacjonarnym lub systemie
niestacjonarnym.
Pomoc finansow¹ w ramach programu mog¹ uzyskaæ równie¿ osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoci (lub orzeczeniem
równowa¿nym), które maj¹ wszczêty przewód doktorski, a nie s¹ uczestnikami studiów doktoranckich.
Dofinansowanie mo¿e obejmowaæ w
szczególnoci nastêpuj¹ce koszty zwi¹zane z nauk¹ pobieran¹ przez Wnioskodawcê:
1) op³aty za naukê (czesne),
2) zakwaterowania  w przypadku nauki
poza miejscem sta³ego zamieszkania,
3) dojazdów,
4) zwi¹zane z dostêpem do internetu (instalacja i abonament),
5) uczestnictwa w zajêciach maj¹cych na
celu podniesienie sprawnoci fizycz-

noci¹ intelektualn¹ w ró¿nych rolach
spo³ecznych i w ró¿nych rodowiskach.
6. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych dzia³añ na rzecz w³¹czania osób
niepe³nosprawnych w rynek pracy, w
szczególnoci przez:
a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdro¿enie indywidualnego planu drogi ¿yciowej i zawodowej,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i porednictwa pracy, maj¹cych na celu przygotowanie
do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych.
Celem realizacji projektów zg³aszanych
w ramach czwartego konkursu musi byæ
wejcie osób niepe³nosprawnych (beneficjentów projektu) na rynek pracy lub
zwiêkszenie samodzielnoci osób niepe³nosprawnych (beneficjentów projektu).
Wniosek nale¿y z³o¿yæ w siedzibie
Biura PFRON lub wys³aæ w terminie do
dnia 30 wrzenia 2009 roku na adres:
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych, Al. Jana Paw³a II nr
13, 00-828 Warszawa z dopiskiem: Zadania zlecane  konkurs nr 4.
Szczegó³owe informacje o programie
dostêpne s¹ na stronie www.pfron.org.pl
.Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl
nej lub psychicznej,
6) zakupu przedmiotów u³atwiaj¹cych lub
umo¿liwiaj¹cych naukê, w tym zakupu programów komputerowych, pamiêci
przenonej USB, dysków optycznych
(np. CD) oraz dyskietek,
7) wyjazdów organizowanych w ramach
zajêæ szkolnych.
Wysokoæ maksymalnej kwoty dofinansowania uzale¿niona jest od rednich
miesiêcznych dochodów brutto Wnioskodawcy.
Wnioski o dofinansowanie do w/w celu
przyjmowane bêd¹ w Oddzia³ach PFRON
w³aciwych terytorialnie dla siedziby
szko³y, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukê Wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej tej szko³y (podstawowa jednostka
organizacyjna, filia lub zamiejscowy orodek dydaktyczny) w terminie do 10 padziernika 2009r.
Wnioskodawcy, bêd¹cy studentami
uczelni zagranicznych, sk³adaj¹ wnioski
o dofinansowanie w Oddziale Mazowieckim
PFRON.
Szczegó³owe informacje o programie,
w tym wzory wniosków znajduj¹ siê na
stronie www.pfron.org.pl.
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl
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FUNDACJA NIEWIDZIALNA RÊKA  MONETY
Fundacja Niewidzialna Rêka w czasie
wakacji zorganizowa³a zajêcia dla dzieci
ze wsi Rogówko i Drozdowo w gminie
Kowale Oleckie. Celem akcji by³o zachêcenie dzieci do wspólnego spêdzania
czasu.
Od 29 czerwca do 2 lipca Pani Danuta Cielukowska przeprowadzi³a zajêcia
dla grupy wolontariuszek, które mia³y je
nauczyæ zabaw i przygotowaæ do samodzielnego prowadzenia zajêæ z dzieæmi.
Pierwszym sprawdzianem by³o przeprowadzenie zabaw z dzieæmi w czasie
Dni Sto¿nego. Wolontariuszki wietnie sobie poradzi³y a dzieci by³y zachwycone nowo poznanymi grami. Ten ma³y
sukces zdopingowa³ je do dalszych dzia³añ
i chêtnego uczestnictwa w powtórzeniu
akcji na wiêcie mleka w Gi¿ach.

Do koñca wakacji wolontariuszki zorganizowa³y cztery spotkania w Rogówku, w których wziê³o udzia³ 17 dzieci oraz
trzy spotkania w Drozdowie, w których
wziê³o udzia³ 40 dzieci.
Fundacja Serdecznie dziêkuje wolontariuszkom: Kasi Barszczewskiej, Ma³gosi Jakubowskiej, Martynie Kempisty, Ali Salamon, Weronice Sinderewicz, Anecie i Marlenie U³anowicz, Ani
Zubowicz za pracê z dzieæmi, Gminnemu Centrum Kultury w Kowalach Oleckich za udostêpnienie wietlicy w Sto¿nym, Pani Danusi Cielukowskiej za przygotowanie wolontariuszek. Akcja mog³a
siê odbyæ dziêki wsparciu finansowemu
przyjació³ Fundacji. Serdecznie dziêkujemy dzieciom i m³odzie¿y z Drozdowa,
Gi¿, Rogówka i Sto¿nego za wspóln¹
zabawê.
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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



Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 38 (610)

WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(2)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

Hongkong/Chiny, 6 lipca 2008 r.
Do Hongkongu przylecielimy o
godz. 7.41. Po drodze czeka³a nas zmiana czasu; w sumie 6 godzin do przodu.
Tak oto jestem kolejny raz w Chinach,
ale niezupe³nie. Hongkong to specjalny
region administracyjny Chiñskiej Republiki Ludowej, znajduj¹cy siê na wschodnich wybrze¿ach tego pañstwa, nad
Morzem Po³udniowochiñskim. Od 1898
do 1997 r. terytorium to by³o dzier¿awione przez Wielk¹ Brytaniê. Chiny zobowi¹za³y siê pozostawiæ w³adzom Hongkongu do 2047 roku du¿¹ autonomiê we
wszystkich sprawach, z wyj¹tkiem polityki zagranicznej i si³ zbrojnych. Hongkong zajmuje pó³wysep Kowloon oraz
liczne przybrze¿ne wyspy (ponad 200).
Najwiêksze z wysp to: Hongkong, Lantau i Lamma.
Polacy nie musz¹ posiadaæ wizy, by
wjechaæ do Hongkongu, do Chin tak.
W zwi¹zku z tym bezproblemowa i szybka
odprawa.
Deszcz. Bardzo du¿a wilgotnoæ. Od
maja do wrzenia panuje tu pora deszczowa, a temperatura powietrza dochodzi do 40 stopni C. Ruch drogowy lewostronny. Autobusy piêtrowe i zwyczajne, napisy po angielsku i chiñsku.
Dzisiaj jest niedziela, wiêc na trawnikach
w parkach przesiaduje mnóstwo Filipiñczyków i Wietnamczyków. Odpoczywaj¹, spotykaj¹ siê ze znajomymi, biesiaduj¹. Stanowi¹ tani¹ si³ê robocz¹ w tym
tak bogatym kraju (8. miejsce na wiecie). Filipiñczycy pracuj¹ w fabrykach i
jako pomoc domowa. Jest ich oko³o 500
tysiêcy. To naprawdê du¿o, zwa¿ywszy,

Mai mai

Zat³oczone ulice.
¿e wszystkich mieszkañców jest 7 milionów  95% to Chiñczycy, ale inni ni¿ ci
z terytorialnych Chin. Tutejsi chocia¿ nie
spluwaj¹ gdzie popadnie i dbaj¹ o czystoæ. Co siódmy mieszkaniec to milioner, poniewa¿ to ma³e pañstewko nie
zajmuje siê polityk¹ tylko robieniem
pieniêdzy.
Zakwaterowalimy siê w hotelu Roselyn. Mieszkam z Darkiem pod numerem 802 na ósmym piêtrze. W pokoju
1001 czterech ksiê¿y odprawi³o mszê w.
Warunki trudne, ale
niedziela! Wymieni³em 300 amerykañskich dolarów na

Hongkong ca³y czas siê rozbudowuje.

2328 dolarów hongkoñskich (1 USD 7,76 HK$).
Hongkong to prawdziwa metropolia.
Wszechobecne drapacze chmur. Jest ich
oko³o 400. I nawet robi¹ wra¿enie. Najwy¿szy z nich ma 416 metrów. Tylko ¿e
Hongkong to te¿ spaliny, przeludnienie,
beton, korki na drogach, beznadziejne
pla¿e, biedni rybacy i maluteñkie mieszkania. Jest tu tak ma³o miejsca, ¿e w centrum chodniki, a w³aciwie oszklone tunele, budowane s¹ w powietrzu, poniewa¿ na ulicach zabrak³oby miejsca dla
ruchu ko³owego.

Ludzie chodz¹ takimi tunelami miêdzy wie¿owcami, ponad ulicami i wzd³u¿ ulic. W rodku tunelu czêsto s¹ ruchome schody i chodniki. Na wyspie Hongkong znajduj¹ siê te¿ najd³u¿sze na wiecie, 800-metrowe ruchome schody, ³¹cz¹ce kilka ulic.
Miejscowi ¿yj¹ od wyprzeda¿y do wyprzeda¿y. Ich
marzeniem jest dom letniskowy blisko centrum handlowego, a ulubionym zajêciem mai mai, czyli oddawanie siê zakupom. Sklepy s¹ czynne do póna w
nocy, a widok klienta w szlafroku nie robi najmniejszego wra¿enia.
Nie chcia³bym tu jednak mieszkaæ na sta³e.
Kiedy tak chodzi³em uliczkami miasta pomyla³em
o filmie King Kong, w którym olbrzymia ma³pa zakochuje siê w piêknej blondynce i swobodnie wspina
siê po wie¿owcach w Nowym Jorku. Patrz¹c na drapacze Hongkongu, wspó³czujê bestii takiego powiêcenia.
Ale có¿ siê nie robi dla mi³oci?!
C.d.n.

!
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Andrzej Malinowski
Warto zobaczyæ
Rezerwat Lipowy Jar i pomnik
w Lenym Zak¹tku
Dojazd (nasza trasa): Judziki-SedrankiSto¿ne - Sokó³ki - Zawady Oleckie - Czerwony Dwór - Leny Zak¹tek - Rezerwat
Lipowy Jar - Czerwony Dwór - Jab³onowo - Sokó³ki - Sto¿ne - Olecko; 58 km.
Na odcinku Leny Zak¹tek - Borki pierwszy
zjazd w prawo tu¿ za pó³nocno-zachodnim cyplem jeziora Pilw¹g i tabliczk¹ (po
lewej stronie) z napisem: Punkt czerpania wody. Po drodze nie ma ¿adnych
drogowskazów kieruj¹cych do rezerwatu. Przy leniczówce (dziwne umieszczenie
polskiego god³a  na ko³ku wbitym w
ziemiê, prawie na rodku podwórka) jest
miejsce, w którym mo¿na zostawiæ samochód, bo wjazd na teren rezerwatu jest
wzbroniony.
Lipowy Jar to niewielki rezerwat flo-

Rezerwat
rystyczny w sercu puszczy Boreckiej. Jego
powierzchnia wynosi 48,54 ha. Utworzono
go w celu zachowania wielogatunkowego lasu liciastego, porastaj¹cego wzgórza
o stromych zboczach nad g³êbok¹ dolin¹, dnem której p³ynie strumieñ. Ronie
tu ³êg gwiazdnicowo-olszowy, ³êg jesionowo-olszowy i las zboczowy. Drzewostan stanowi¹: grab, lipa drobnolistna,
d¹b szypu³kowy z domieszk¹ klonu zwyczajnego i wi¹zu górskiego, brzoza brodawkowata i wierk pospolity. W sk³ad
runa wchodz¹: dzwonek jednostronny,
paprotnica krucha, skrzyp zimowy, zachy³ka oszczepowata, fio³ek przedziwny,
niezapominajka lena oraz mchy  merzyk. Ronie tutaj tak¿e porzeczka alpejska. Mo¿na spotkaæ poroniête mchami
g³azy narzutowe o rednicy do 1 metra.
Na terenie rezerwatu znajduje siê nie-

wielkie jezioro.
Na rozstaju dróg w Lenym
Zak¹tku (2 km od Czerwonego
Dworu) stoi pomnik w formie
g³azu z tablic¹ o treci: Grupie bohaterskich zwiadowców
radzieckich dzia³aj¹cych jesieni¹ 1944 r. w tej okolicy i jej
dowódcy por. Henrykowi Mereckiemu  mieszkañcy powiatu
oleckiego. Olecko 21.VI.1962
r. oraz u jego podstawy kolorowa p³askorzeba przedstawiaj¹ca ówczesne god³o Polski
(orze³ bia³y bez korony) i gwiazdê radzieck¹.
Por. Henryk Merecki (1924Pomnik w Lenym Zak¹tku
1945) pseudonim
Kluska to postaæ lecko.com/2004/maj/news2.htm.
ma³o znana i
***
kontrowersyjna.
cie¿kami w rezerwacie wêdrowali i
Jest symbolem pomnik w Lenym Zak¹tku widzieli w
wspólnej walki pol- ch³odny zimowy wtorek 10 lutego 2009r.
skich i radzieckich Wojtek Jegliñski i Andrzej Malinowpartyzantów (by³ ski.
partyzantem AK i
___________________
wywiadowc¹ ra- - W województwie warmiñsko-mazurskim
dzieckim). Mo¿na
istnieje 107 rezerwatów przyrody.
spotkaæ siê z jego - Orze³ bez korony  herb PRL  wpronegatywnym wizewadzono 7 grudnia 1955 roku; koronê
runkiem jako
przywrócono w 1990 r.
wspó³pracownika - Czerwona gwiazda, jako pozosta³oæ
NKWD i UB. Ró¿po czasach ZSRR, jest wspó³czesnym
nie siê o nim piznakiem lotnictwa wojskowego Fedesze. Jedni krytyracji Rosyjskiej.
kuj¹, drudzy podziwiaj¹. Wiele szkó³ czy ulic nosi jego
Tekst i fot. Andrzej Malinowski
imiê (np. ul.
Mereckiego w
Olecku czy do
niedawna
Szko³a Podstawowa im. Henryka Mereckiego w Kowalach Oleckich

obecnie
Jana Paw³a II).
Warto przeczytaæ w internecie dwa artyku³y o Mereckim autorstwa p. Marka Pacyñskiego i p. Jana Torebko: www.oTablica informacyjna

"
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AUTO-MOTO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K15502

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31
L12803
* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V44206

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V44805

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

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

Krupin 14A

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

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 668-662-516.
(V44905)

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

V2537
(V41308)

V46604
(V37710)

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

L13102

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

V46204

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 502-954-863
L12902
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V43716
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-43-73 V37110a

* Audi 80, B4, 1992, 2,0B + gaz, tel. 503-804-741
V37730
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K15602
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V44815
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-520-1288
V46614
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654
V37720
* Suzuki Grand Vitara, 1,6B, 2007, 13.000 km przebiegu, jeden w³aciciel, 66.000 z³otych, tel. 503-019-417
V41318

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

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

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.
V44705
* MEBLE, DRZWI, OKNA. US£UGI STOLARSKIE, tel.
669-587-564; 728-208-754.
V48003

* Biuro Turystyczne Sambia, WYCIECZKI NA LITWÊ,
87-520-16-44
V48203
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25-16
V47903

(K16101)

PIZZA NA TELEFON

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 V45305

KREDYTY, ODSZKODOWANIA,
T£UMACZENIA

(V45205)

OKULISTA

(V48802)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L13301
V36312

V41218

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V39009
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V41008)

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

V43806

* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, te. 603-100-524, tel. 87-520-46-76 V43606

(V41408)

ul. Kolejowa 31

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

* mikropo¿yczki 0%, tel. (87) 520-18-17

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

US£UGI

Agencja Kredytowa KORZYCIK

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47 V46004
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. (87) 520-22-47 V43501 V43506
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 87-520-31-70 L12703

(V39509)

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

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
87-520-22-13
L13501
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K10716

(V49003)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68.
V38909

V45904

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
V48722
* rozlewnia wód, tel., 87-523-92-42
V49212

Sklep DOM

s.c. Pl. Woln oci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K736)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

US£UGI

#
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(V4108)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
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

(V49701)

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

(V49901)

WYWÓZ MIECI

Anna £ozowska
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
L12104
* zamieniê mieszkanie trzypokojowe, Olecko, Kociuszki, na
dwupokojowe, Olecko, (parter, I piêtro) tel., 87-520-28-80

SPRZEDAM (c.d.)
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V48122a

Dzia³ki pod zabudowê  0,5 kom od Olecka,
trasa na E³k, wydane warunki zabudowy.
T el. 601-808-120

(V50001)

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961
V47813
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L13002
* szafy z drzwiami suwanymi, garderoby, wnêki, tel. 600-129902
V48902
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
K13508
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L12304
* transport: ¿wir, piasek, wywrotki, plandeki, tel. 604-514-845 V46514

* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 510-189301
V48112a
NOWA DOSTAWA!
Nawigacja GPS za 269 z³, ramki
cyfrowe od 189 z³, PROMOCYJNE CENY KOMPUTERÓW, NOTEBOOKÓW. PLAC WOLNOCI 6c. (V43706)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 608-146-978 L12404
* mieszkania: wiêtajno, Olecko: Kolejowa, Armii Krajowej,
Zyndrama, tel. 510-189-301
V48102a
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 509-088-949
V41118
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V41228
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L13202
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V41018
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K836
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87-52022-33
V45125
WYNAJEM
* do wynajêcia mieszkanie dwupokojowe nie umeblowane, II
piêtro, centrum, tel. 664-964-250
K15901
* gara¿ do wynajêcia, aleje Lipowe, tel. 508-446-777
K15801
* mieszkania i pokoje do wynajêcia, tel. 500-708-095 K15004
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 604-557-693
V41618
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 501-611-961
V47833
* poszukujê gara¿u do wynajêcia w centrum, tel. 793-742968
V45115
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 505-036183
L13401

V49102

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

(V49202)

KUPIÊ

* silnik zaburtowy, minimum 59KW, tel. 602-235-182 V41248
* stary motocykl, tel. 602-235-182
V41238
PRACA
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 87-520-01-89, 601-943967
V41418
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L12503

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

(K15402)

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

SPRZEDAM
* budynek z dzia³k¹, na zajazd, mieszkanie, Golubki, trasa Olecko
 Go³dap, tel. 604-514-845
V46504
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V48712
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426
V45215
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 501-611-961
V47823

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: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW
(RÓWNIE¯ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY
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.
502-200-024

(V42907)

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

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

12

(K13609)

(V49801)

MEDYCYNA ALTERNATYWNA
Zio³a

... nie trac¹ aromatu konserwowane w occie winnym lub w oleju. wie¿e zio³a przechowujemy w
ten sposób 4 tygodnie, a suszone do 6 tygodni.

Bursztyn

... jest skamienia³¹ ¿ywic¹. Od wieków znane s¹ jej
cudowne w³aciwoci lecznicze. Emituje on ujemne jony,
które korzystnie wp³ywaj¹ na organizm. Nacieranie piersi i
pleców nalewk¹ bursztynow¹ obni¿a temperaturê cia³a.
Nalewka: 5 gram bursztynu rozkruszamy w modzierzu
i zalewamy 1/4 litra 96% spirytusu. Przechowujemy w ciep³ym miejscu, wstrz¹saj¹c co jaki czas. Nadaje siê do
u¿ytku po dwóch tygodniach.

Chrypka

Pijemy trzy razy dziennie sok z cebuli. Posiekan¹ cebulê posypujemy cukrem lub zalewamy miodem. Zosta-

wiamy na kilkanacie godzin. Do cebuli mo¿na dodaæ jeden lub dwa z¹bki czosnku.

Twaróg na dzieciêce przypad³oci

Pomaga zwalczaæ kaszel i zapalenie oskrzeli. Robimy z
niego ok³ady.
wie¿y twaróg nale¿y rozsmarowaæ 1-centymetrow¹
warstw¹ na lnianej ciereczce i owin¹æ ni¹ szyjê malucha.
Nastêpnie opatulamy j¹ lnianym i bawe³nianym rêcznikiem, a potem szalem z we³ny.

Czosnkowa nalewka przeciwmia¿d¿ycowa

Nalewkê o dzia³aniu przeciwmia¿d¿ycowym sporz¹dza
siê zalewaj¹c 10 g czosnku  najlepiej dosyæ drobno pokrojonego w plasterki lub kostkê  0,5 litra wódki czystej,
najkorzystniej ¿ytniówki. Odstawiamy na 10 dni do naci¹gniêcia. Nalewkê nale¿y u¿ywaæ dwa razy dziennie nie
wiêcej ni¿ 30 kropli przez kilka dni. Powy¿sz¹ nalewkê stosuje siê równie¿ w celu obni¿enia cinienia krwi.

%
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Kalendarz imion

Cytat na ten tydzieñ

22 wrzenia
Barbary, darii, Joachimy, Kory, Koryny,
Korynny, Maury, Maurycji, Milany
Joachima, Jonasza, Maurycego, Maurycjusza, Prosimira, Tomasza, Tymona
23 wrzenia
Berty, Boguchwa³y, Liberaty, Liny, Marty,
Minodory, Poli, Tekli
Andrzeja, Boguchwa³a, Bogus³awa, Liberata, Liberta, Lina, Linusa, Liwiusza,
Minodora, Wierus³awa, Wierusza
24 wrzenia
Dory, Gerardy, Gerdy, Jarochny, Jaromiry, Marii, Maryny, Teodory, Tomi³y,
Teomiry
Daniela, Gerarda, Hermana, Jaromira,
Roberta, Ruperta, Teodora, terencjana,
Terencjusza, Tomi³a, Tomira, Uniegosta
25 wrzenia (Dzieñ Budowlañca)

Aurelii, Aury, Dalii, Kamy, Kleopatry,
W³adys³awy
Aurelego, Franciszka, Gaspara, Kamila,
Kleofasa, £adys³awa, Miko³aja, Piotra,
Rufusa, wiêtope³ka, W³adys³awa, W³odzimierza, W³odzis³awa, Wodzis³awa
26 wrzenia
Delfiny, Justyny, £ucji, Nili, Zbys³awy
Budziwoja, Cypriana, Damiana, Euzebiusza,
Justyna, Kosmy, Kumy, £êkomierza,
Wawrzyñca, Zbys³awa
27 wrzenia (Dzieñ Polskiego Pañstwa
Podziemnego)
Adolfiny, Adolfy, Armandy, Florencji,
Justyny, Mirabeli, Mirabelli, Mireli, Sabiny
Adolfa, Amadeusza, Damiana, Eleazara,
Kosmy, Urbana, Wawrzyñca, Wincentego

Nasz przepis

obieramy z koci i mielimy w maszynce
przez sitko z drobnymi oczkami. Dodajemy do niego przesma¿on¹ cebulê, surowe jaja i przyprawy. Masê dok³adnie mieszamy, a nastêpnie wk³adamy do w¹skiej
blachy. Pieczemy oko³o godziny.

24 wrzenia
 23 padziernika
Waga jest siódmym znakiem zodiaku, pierwszym znakiem jesiennym, odpowiadaj¹cym okresowi zagospodarowania zbiorów. S³oñce wchodzi w znak Wagi 22 lub 23 wrzenia
i pozostaje w nim do 22 lub 23 padziernika, w zale¿noci od roku.
Znakiem przeciwnym i dope³niaj¹cym
jest Baran.
Kolory Wagi, to jesienne zielenie i
ca³a gama pasteli charakterystycznych
dla pocz¹tków tej pory roku.
Osoby urodzone w tym znaku sk³aniaj¹ siê ku wszelkim profesjom zwi¹zanym z prawem. Maj¹ wyrafinowany gust
i s¹ dobrymi dyplomatami. Charakter maj¹
zrównowa¿ony i zawsze prawy. Wagi
czasami ³atwo pozwalaj¹ innym wp³ywaæ
na siebie. Têskni¹ za spokojnymi, harmonijnymi zwi¹zkami, opartymi na wzajemnym szacunku. Wagi s¹ gotowe do
kompromisowego gestu. W mi³oci wykluczaj¹ zwi¹zki pe³ne pasji. Uczucia Wag
odpowiadaj¹ ich jasnemu umys³owi,
wrodzonemu poczuciu piêkna i ¿yciowej
potrzebie harmonii.

Kluski francuskie

1/2 szklanki m¹ki kukurydzianej, 4
³y¿ki mas³a, 3 jaja, sól, ³y¿ka posiekanej zieleniny (natki pietruszki lub koperku).
Mas³o utrzeæ na pianê i ucieraj¹c,
dodawaæ po jednym ¿ó³tku. Nastêpnie
ubiæ z bia³ek sztywn¹ pianê, dodaj¹c
szczyptê soli. Do masy z mas³a i ¿ó³tek
dodawaæ na przemian m¹kê i pianê. Ciasto powinno byæ pulchne. Na koñcu
wsypaæ do niego posiekan¹ zieleninê,
k³aæ do wrz¹tku kluseczki i gotowaæ je,
a¿ wyp³yn¹.
Te wymagaj¹ce du¿o pracy kluseczki podajemy do roso³u, zupy grzybowej
lub pomidorowej, albo jako dodatek do
drugich dañ.



Pasztet z drobiu Czes³awa

Kura, kaczka lub pó³ gêsi, 20 dkg
w¹troby wieprzowej lub drobiowych w¹tróbek, pó³ kilograma s³oniny lub boczku, 4 marchewki, 2 pietruszki, seler, por,
4 cebule, 4 jaja, sól, pieprz, ga³ka muszkato³owa, majeranek.
Drób, warzywa i s³oninê gotujemy do
miêkkoci. W¹tróbkê parzymy. Miêso

F kupiê

Demokracja to sprawowanie rz¹dów poprzez dyskusje, ale efektywna jest tylko wtedy, kiedy dyskusje
udaje siê uciszyæ.
Clement Atlee

PRZYS£OWIA
 Gdy wrzesieñ bez deszczów bêdzie, w
zimie wiatrów pe³no wszêdzie.
 Niech ciê nawet na Tomasza (22 wrzenia) twój siew ¿yta nie odstrasza.
 Babie lato: w dzieñ ciep³o, w nocy zimno
za to.
 Chodzi wrzesieñ po rosie, zbiera grzyby we wrzosie.
 Kiedy wrzesieñ przyniós³ jesieñ, to i
zbo¿a m³óc¹; jedni soebie tr¹ na ¿arnach, drudzy na targ w³ócz¹.
 Gdy jesieñ zamglona, zima zanie¿ona.
 Kto pracowa³ w lecie, temu powie wrzesieñ  ciesz siê gospodarzu, t³usta bêdzie
jesieñ.
 Skoro wrzesieñ, to ju¿ jesieñ, ale jab³ek pe³na kieszeñ.
 Wrzesieñ wrzosami strojny, lecz do pracy
znojny.

Sennik

Je¿eli ni siê nam, ¿e uczymy siê tañca... to siê zakochamy.

Smalec

Smalec ze skwarkami i ró¿nymi smakowitymi dodatkami (cebula, jab³ko) mo¿na
przechowywaæ tylko kilkanacie dni.

Ananas

Przy jego zakupie nale¿y zwróciæ uwagê
na barwê. Dojrza³e owoce s¹ koloru miodowo¿ó³tego. Licie natomiast nie powinny
byæ zbyt zielone. Trzeba sprawdziæ, czy
pozwalaj¹ siê ³atwo wyrwaæ. Spodnia czêæ
ananasa powinna byæ miêkka.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................
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Jeli masz k³opoty z nauk¹ i przez to niewielkie szanse na zdanie egzaminu na
prawo jazdy, nie trud siê, mo¿esz przecie¿ jedziæ samochodem bez uprawnieñ. Na
drodze wiedza nie jest potrzebna, bo kierowcy i tak nie przestrzegaj¹ przepisów.
A kontrole policyjne? S¹ tak rzadkie, ¿e nie warto siê nimi przejmowaæ.

Bez prawa jazdy...

Z policyjnych statystyk wynika, ¿e
bez uprawnieñ je¿d¿¹ tysi¹ce kierowców.
Czêæ z nich t³umaczy, ¿e s¹ do tego
zmuszeni  musz¹ zarabiaæ na chleb.
Inni twierdz¹, ¿e tak im jest wygodniej,
przecie¿ prawdopodobieñstwo wpadki jest
niewielkie. W rozmowie z dziennikarzem
jeden z nich zapyta³ wprost: Kiedy ostatnio by³e kontrolowany prze policjantów z drogówki? Rok temu, dwa ?
Ka¿dy kierowca przyzna, ¿e nie zdarza
siê to zbyt czêsto. Dlatego bardzo wielu, którym zabrano prawo jazdy, np. za
prowadzenie pojazdu pod wp³ywem alkoholu, wci¹¿ siada za kierownic¹.
 Wolê raz na piêæ lat zap³aciæ mandat ni¿ wkuwaæ przepisy, denerwowaæ
siê na egzaminach i jeszcze p³aciæ za to
jak za zbo¿e  mówi kierowca, który straci³
prawko za alkohol.  Bo nigdy nie skoñczy siê na jednym podejciu. Na egzaminie zawsze ciê oblej¹, by wyci¹gn¹æ
wiêcej kasy.
¯eby zdobyæ dokument uprawniaj¹cy do prowadzenia pojazdami, trzeba
wydaæ jednorazowo przynajmniej 1600
z³. Je¿d¿¹c bez dokumentów, prowadz¹cy nara¿a siê tylko na mandat 500 z³.
Czysty zysk. I w ogóle nie martwi siê
punktami karnymi. To jego przecie¿ nie
dotyczy.
Andrzej R. nie ma prawa jazdy. Nie
przeszkadza mu to jednak w prowadzeniu samochodu.Czwartego marca jak
zwykle odwióz³ córkê do szko³y. Tu na-

tkn¹³ siê na patrol. Policjant wypisa³
mandat. Chwilê póniej, kiedy radiowóz
znikn¹³ z pola widzenia, mê¿czyzna wsiad³
do swojego wypasionego bmw i odjecha³.
Gorzej jest, kiedy kierowca ma s¹downie
zabrane dokumenty. Wtedy gro¿¹ mu ju¿
wiêksze konsekwencje. Najczêciej proces i wyrok wiêzienia (nie zawsze w zawieszeniu).
Brak dokumentu uprawniaj¹cego do kierowania pojazdem jest wykroczeniem. W przypadku, kiedy
mamy prawo jazdy, a jedynie zapomnielimy wzi¹æ je ze sob¹ do samochodu, zap³acimy mandat 50 z³.
Ale gdy kierowca nie ma w ogóle
uprawnieñ  mandat mo¿e wynieæ
500 z³. Jeli natomiast kierowca prowadzi pojazd wbrew s¹dowemu zakazowi, to ju¿ jest przestêpstwo.
Zgodnie z kodeksem karnym mo¿e
nawet zostaæ skazany na 3 lata wiêzienia.
Niedawno zdarzy³ siê wypadek  kierowca Tico zajecha³ drogê szybko jad¹cemu Audi. Dosz³o do zderzenia. Kierowca Tico zgin¹³ na miejscu. Prowadz¹cy
Audi nastolatek uciek³ z miejsca wypadku.
Dlaczego, przecie¿ do wypadku nie dosz³o z jego winy? Ponadto by³ trzewy!
Ale nie mia³ prawa jazdy. Co wiêcej. By³

PAÑSTWOWA SZKO£A MUZYCZNA
I STOPNIA
IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO
W OLECKU

OG£ASZA DODATKOWY
NABÓR NA ROK SZKOLNY
2009/2010
na instrumenty:
Badanie uzdolnieñ muzycz- skrzypce
nych uczniów w wieku 7-16
- wiolonczela
lat odbêdzie siê 24 wrzenia
- klarnet
2009r. o godz. 16:00 w Pañ- saksofon
stwowej Szkole Muzycznej ul.
- róg
1-go Maja 1 w Olecku.
-perkusja

ju¿ przez policjê karany za prowadzenie
pojazdu bez uprawnieñ.
Inny przyk³ad. Policjanci zatrzymali
do kontroli Renault. Kierowa³ nim 26-letni
Dawid W. Okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna nie
ma ju¿ uprawnieñ do kierowania autem.
Prawo jazdy zosta³o mu zabrane, poniewa¿ w przesz³oci ju¿ trzykrotnie s¹d cofa³
mu uprawnienia z powodu prowadzenia
pojazdu w stanie nietrzewoci. Zakaz taki
obowi¹zuje go a¿ do wrzenia 2013 roku.
Ponadto mia³ ju¿ na swoim koncie wyroki pozbawienia wolnoci w zawieszeniu za ³amanie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdaów mechanicznych.
Po zatrzymaniu Dawid W. zosta³ doprowadzony (przy zastosowaniu trybu
przyspieszonego) do s¹du rejonowego.
Za niedostosowanie siê do zakazu prowadzenia pojazdów skazano go na 3 miesi¹ce pozbawienia wolnoci i koszty procesu (wyrok nie jest prawomocny).
Jak siê dowiedzielimy, tylko w 2008
roku w Zachodniopomorskiem policjanci zatrzymali 1145 kierowców, którym
wczeniej s¹downie odebrano uprawnienia
do prowadzenia pojazdów. Takich, którzy je¿d¿¹ bez prawa jazdy, bo go w ogóle nie maj¹, jest jeszcze wiêcej.
Autor: Wojciech Leszczyñski
ród³o: Szko³a Jazdy nr 6/2009

Tenis sto³owy
12.09.2009 r. w Lidzbarku Warmiñskim
odby³ siê I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny w tenisie sto³owym, w którym
startowali zawodnicy i zawodniczki Czarnych Olecko. Najlepiej zaprezentowa³a siê
Paulina Maciejewska, która wygra³a kategoriê m³odzik, a w kategorii kadet, wspólnie
z Ew¹ Boguszewsk¹, zajê³a 5-6. miejsce.
Gabrysia Maciejewska i Joasia £uszczyñska w kategorii m³odzik zajê³y miejsce 56. Dziewczêta te awansowa³y do turnieju
miêdzywojewódzkiego. Dariusz Karniej

'

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 38 (610)

MISTRZOSTWA POWIATU OLECKIEGO
GIMNAZJÓW W PI£CE NO¯NEJ DZIEWCZ¥T

Termin i miejsce: 17.09.09 , boisko Orlik 2012. Organizator:
MOSiR Olecko
Sêdzia g³ówny zawodów: Dariusz Karniej.
Do turnieju przyst¹pi³y reprezentacje nastêpuj¹cych gimnazjów: Wieliczki, Babki Oleckie, Kijewo, Gimnazjum nr 2 Olecko i Zespó³ Szkó³ Olecko.
Zawody rozegrano systemem ,,ka¿dy z ka¿dym.
WYNIKI
Gim. 2 Olecko
- Kijewo
0:1
Babki Oleckie
- Zespó³ Szkó³ Olecko
0:0
Wieliczki
- Gim. 2 Olecko
1:1
Kijewo
- Babki Oleckie
0:0
Wieliczki
- Babki Oleckie
0:0
Kijewo
- Zespó³ Szkó³ Olecko
0:1
Gim. 2 Olecko
- Babki Oleckie
1:0
Wieliczki
- Zespó³ Szkó³ Olecko
2:0
Gim. 2 Olecko
- Zespó³ Szkó³ Olecko
2:0
Wieliczki
- Kijewo
1:0
KOÑCOWA KOLEJNOÆ
1.Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz)
8 pkt4:1
2.Gim. 2 Olecko (opiekun Kamil Szarnecki)
7 pkt4:2
3.Zespó³ Szkó³ Olecko (opiekun Marzena winiarska) 4 pkt 1:4
4.Kijewo (opiekun Pawe³ Czajkowski)
4 pkt1:2
5.Babki Oleckie (opiekun Micha³ Smokowski)
3 pkt0:1
Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a puchar i uzyska³a awans do
dalszego etapu rozgrywek. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y równie¿ pami¹tkowe dyplomy.
Ogó³em w zawodach wziê³o udzia³ 50 zawodniczek.

W najbli¿szym tygodniu odbêd¹ siê
nastêpuj¹ce imprezy sportowe:

1. ,,Otwarty Turniej Dzikich Dru¿yn Jesieñ 2009r
Program Turnieju
Klasy I-II SP - 22.09.09 (wtorek) , godz.15.00
Klasy III-IV SP - 23.09.09 (roda), godz.15.00
Klasy V-VI SP - 24.09.09 (czwartek), godz.15.00
Klasy Gim. - 25.09.09 (pi¹tek) , godz.15.00
Wszystkie mecze rozegrane zostan¹ na boisku ORLIK 2012
(przy SP 1).
Skrócony regulamin:
- dru¿yny graj¹ w sk³adach 5-osobowych (plus rezerwowi),
- ka¿da dru¿yna przyjmuje ³adn¹ nazwê i gra w miarê mo¿liwoci w jednolitych strojach,
- dru¿yny zg³aszaj¹ kapitanowie do biura MOSiR na jeden
dzien przed gr¹ danej grupy.
Dodatkowe informacje: MOSiR Olecko, ul. Park 1, tel 0-87
520 20 48.
2.Wieloboje LA - LZS (startuj¹ gimnazja z Rejonu Oleckiego). Zawody odbêd¹ siê na stadionie MOSiR w Olecku
23.09.09 (roda), godz.10.00.
3.Sztafetowe biegi prze³ajowe (Startuj¹ szko³y podstawowe i
gimnazjalne z Powiatu Oleckiego). Zawody odbêd¹ siê na
stadionie MOSiR w Olecku 25.09.09 (pi¹tek) o godz.11.00.
4.Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Rektora Wszechnicy

KALENDARZ SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH
na miesi¹c wrzesieñ i padziernik 2009 r.
Lp
1.

Ter min
N azw a imprezy
i godz. roz p.
1 7 .0 9 .0 9
M i st rz o s tw a P o w ia tu w
g o d z . 11 .0 0 p i ³c e n o ¿ n e j c h ³o p c ó w.
,,1 1 "

2.

1 7 .0 9 .0 9
g o d z .11 . 0 0

M i st rz o s tw a P o w ia tu w
p i ³c e n o ¿ n e j d z . ,,7 "

3.

1 9 .0 9 .0 9
1 0 .0 0

M i st rz o s tw a O le c k a w
te n is ie z ie m n y m

4.

2 3 .0 9 .0 9
1 0 .0 0

W ie l o b o j e L A - L Z S

5.

2 5 .0 9 .0 9
1 1 .0 0

S z t a fe t o w e b i e g i
p r z e ³a jo w e

6.

0 1 .1 0 .2 0 0 9
1 0 .0 0

P i ¹ t k i p i ³k a rsk i e n a
b o i sk o
c h ³o p c y i d z i e w c z ê t a

7.

0 3 .1 0 .2 0 0 9
1 0 .0 0

8.

K to bierze
udzia³
G im n a z j a
P o w ia tu
O le c k ie g o

M iej sce
rozgr ywa nia
S ta d io n
M O S iR

G im n a z j a
P o w ia tu
O le c k ie g o
D z ie c i i
m ³o d z i e ¿ z e
sz k ó ³ p o d st . ,
G im . i
p o n a d g im .
G im n a z j a z
R ejonu
O le c k ie g o

B o i sk o
,,O rl ik 2 0 1 2 "

S zko³y
p o d sta w o w e i
g i m n a z ja l n e
S zko³y
p o d sta w o w e

S ta d io n
M O S iR

K o rt y
M O S iR

S ta d io n
M O S iR

S ta d io n
M O S iR

X V I I O l e c k ie b ie g i d l a W s z y sc y c h ê t n i
S ta d io n
d z i e c i , m ³o d z i e ¿ y i
M O S iR
d o r o s³y c h
Inaug ur acj a R oku
Sport ow ego
0 7 .1 0 .2 0 0 9 M i st rz o s tw a p o w i a tu w
G im n a z j a
H a la Z L i Z w
1 0 .0 0
p i ³c e rê c z n e j c h ³ o p c ó w i
P o w ia tu
O le c k u
dziew cz¹t
O le c k ie g o

9.

1 5 .1 0 .2 0 0 9
1 0 .0 0

M i st rz o s tw a p o w i a tu w
p i ³c e si a tk o w e j
c h ³o p c ó w i d z ie w c z ¹ t

G im n a z j a
P o w ia tu
O le c k ie g o

10.

2 0 .1 0 .2 0 0 9
1 0 .0 0

M i st rz o s tw a p o w i a tu w
p i ³c e k o sz y k o w e j
c h ³o p c ó w i d z ie w c z ¹ t

G im n a z j a
P o w ia tu
O le c k ie g o

11.

2 9 .1 0 .2 0 0 9
1 0 .0 0

M i st rz o s tw a p o w i a tu w
m i n i p i³c e rê c z n e j
c h ³o p c ó w i d z ie w c z ¹ t

S zko³y
p o d sta w o w e

H a la Z S T w
O le c k u lu b
hala L O
H a la

LO

H a la w
W ie l ic z k a c h

UWAGA: Kalendarz, w tym terminy i miejsca rozgrywania
zawodów, mog¹ ulec zmianie.
Mazurskiej w Olecku.
Zawody rozegrane zostan¹ w nastêpuj¹cych
kategoriach:
- szko³y podstawowe
(dziewczêta i ch³opcy),
- szko³y gimnazjalne
(dziewczêta i ch³opcy)
- szko³y ponadgimnazjalne (dziewczêta i
ch³opcy),
- uczelnie wy¿sze (kobiety i mê¿czyni).
Turniej odbêdzie siê
w hali ZST w Olecku
26.09.09(sobota). Rozpoczêcie zawodów o
godz.13.00. Zapisy bezporednio przed startem.
Dariusz Karniej

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 368

Waldemara Rukcia

Witam Pañstwa po dwutygodniowej
nieobecnoci. Ca³e 14 dni za nami. Mi³o.
Zbli¿a siê do nas jesieñ du¿ymi krokami
i ju¿ nied³ugo bêdziemy mieli now¹ porê
roku. Potem czeka nas tylko zima...
A co dzieje siê na wiecie? Nic nowego. Katar okaza³ siê z³udzeniem ministra gospodarki. Jak to siê kiedy mówi³o: obiecanki  cacanki, a g³upiemu
radoæ. Takie ambiwalentne uczucie. Z
jednej strony to szkoda stoczniowców,
których oszuka³ po raz kolejny rz¹d, a z
drugiej cieszê siê, ¿e coraz wiêcej wiadczy
to o tym, jak ten rz¹d robi z ludzi baranów. Oczekiwanie na cud trwa nadal.
Przyznam, ¿e sam na te cuda czekam.
Mo¿e najwy¿sza pora... tak po dwóch
tysi¹cach lat.
Podoba mi siê odwracanie kota ogonem przez ministra Rostkowskiego. Goæ
ma jakie skrzywienie, bo czego by nie
zrobi³ i nie powiedzia³, to zawsze musi
to byæ skierowane przeciwko opozycji.
Ostatnio wychodzi, ¿e nawet to, co robi
zgodne z pomys³ami opozycji, to wed³ug
niego te¿ jest przeciw opozycji. Bardzo
wygodna pozycja. Taka zasada jak w
starym dowcipie o wilkach, które postanowi³y wlaæ zaj¹cowi pod byle pretekstem, np. zadaj¹c mu pytanie czy ma papierosy. Biedny zaj¹c dosta³by niezale¿nie
od tego jakie ma papierosy: jak z filtrem
to dosta³by za to, ¿e nie ma bez filtra i
odwrotnie. Zaskoczony pytaniem zaj¹c
wyci¹gn¹³ takie z filtrem i takie bez filtra
do wyboru... I dosta³: za to, ¿e nie nosi

czapki. Minister Rostkowski stosuje tê
sam¹ metodê. Zawsze jest powód do lania.
Co do zacietrzewienia ludzi ze strony rz¹du i w³adzy, to ulubiony profesor od chamstwa da³ w ubieg³ym tygodniu popis swojego indyczenia siê. Pan
profesor  wicemarsza³ek posun¹³ siê do
tego stopnia w swoim zacietrzewieniu,
¿e bzdury, jakie p³ynê³y z jego ust, zaskoczy³y nawet jego kolegów z partii,
którzy odmawiali komentowania jego wypowiedzi. Swoj¹ nienawiæ do partii
Kaczyñskich doprowadzi³ niemal do absurdu, który spowodowa³, ¿e zrobi³ z siebie
g³upka. Choæ wielu stara³o siê mu przypi¹æ nawet ³atkê zdrajcy, a by³y takie
wypowiedzi g³ównie od rodowisk zwi¹zanych z jednym radiem, to jednak trzeba to z³o¿yæ na kark zalepienia wywo³anego zwierzêc¹ nienawici¹, któr¹ ju¿
nieraz publicznie okaza³. Stwierdzenie, ¿e
mord w Katyniu nie by³ ludobójstwem,
a tylko wynikiem tego, ¿e polscy oficerowie nie zgodzili siê na wspó³pracê z
Sowietami, jak na przyk³ad Berling, by³o
chyba najohydniejszym stwierdzeniem
tego cz³owieka, który jest gotów wszystko
powiedzieæ, by tym podkreliæ nienawiæ
do innych ludzi. ¯eby jeszcze by³o mieszniej, to zaprzeczy³ w³asnym s³owom, pod
którymi siê podpisywa³ w ca³ej wiadomoci swojej wiedzy dwa lata temu. Dwa
lata temu mord w Katyniu dla Pana Niesio³owskiego by³ ludobójstwem! Co siê
sta³o, ¿e przez dwa ostatnie lata wiadomoæ obecnego wicemarsza³ka sta³a
siê zupe³nie inna i jest gotów nawet
potwierdziæ to, co od jakiego czasu

przedstawia strona rosyjska, ¿e by³ to
zwyk³y mord kryminalny... Có¿ Pan N.
w swoim naburmuszeniu posuwa siê do
absurdów i st¹d wychodz¹ g³upoty. Kiedy
stara³ siê o przyjêcie wraz z innymi dzia³aczami ZChN-u do PiS. Odrzucony przyst¹pi³ do partii, któr¹ tak czêsto opluwa³
jako niezrozumia³ego i og³upiaj¹cego tworu
paru polityków o chorych ambicjach
przewodzenia za wszelk¹ cenê. Jak wst¹pi³,
to zmieni³ orientacjê opluwania... Gdy dwa
lata temu jeszcze pose³ Zdrojewski przedstawiaj¹c go, jako kandydata na wicemarsza³ka powiedzia³, ¿e jest on prawdziwym go³¹bkiem. Teraz okaza³o siê, ¿e
ten go³¹bek rzeczywicie zachowuje siê
jak go³¹bek: tylko je i... ozdabia produktami przemiany materii parapety.
Do poczytania za tydzieñ. Za³o¿ê siê,
¿e tematów nam nie zabraknie.
PAC

Ziemia
poetów

Ludwik £ubieñski
(1839-1892)
OSTATNI MAZUR
Jeszcze jeden mazur dzisiaj,
Choæ poranek wita,
Czy pozwoli panna Krysia,
M³ody u³an pyta.
I tak d³ugo b³aga, prosi,
Boæ to w polskiej ziemi,
W pierwsz¹ parê j¹ unosi,
A sto par za niemi.

