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Inauguracja roku akademickiego
na Wszechnicy Mazurskiej
Inuguracjê rozpoczê³a uroczysta Msza
w. w Kociele pw. Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego. Uda³ siê na ni¹ spod gmachu rektoratu ca³y przebrany w togi Senat uczelni wraz ze studentami i pocztem sztandarowym.
Potem uroczystoci przenios³y siê do
sali widowiskowej Regionalnego Orodka
Kultury Mazury Garbate.
Jego Magnificencja Rektor dr Józef
Krajewski przywita³ przyby³ych goci.
Wyk³ad inauguracyjny pt. Kosmos. Marzenia a rzeczywistoæ wyg³osi³ pilot ko-

smonauta genera³ brygady Miros³aw
Hermaszewski. Wyk³ad by³ wydarzeniem,
a wszyscy obecni s³uchali go z zapartym tchem. By³ prze¿yciem szczególnie
emocjonalnym i podnios³ym. Gdy genera³ opowiada³ o tym, jaki by³ dumny z
tego, ¿e w kosmosie reprezentowa³ wszystkich Polaków i najwa¿niejszym dla niego by³o to, ¿e na piersi nosi³ bia³ego
or³a, dosta³ rzêsiste brawa. Publicznoæ
brawami na stoj¹co nagrodzi³a lotnika
kosmonautê za t¹ wspóln¹ intelektualn¹
przygodê.
Dokoñczenie na s. 2.

Obchody
450.
rocznicy lokacji
Olecka

22 wrzenia w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego zebra³ siê zespó³ ds. obchodów 450. Rocznicy za³o¿enia Olecka. W obradach wziê³a te¿ udzia³ delegacja Zwi¹zku Treuburczyków z Lewerkusen-Opladen.
Prowadz¹ca zebranie sekretarz UM
Bo¿enna Wrzyszcz przedstawi³a wstêpny
program obchodów rocznicy.
Trzydniowe wiêto rozpocznie uroczysta sesja Rady Miejskiej. Tego dnia
(25 lipca  pi¹tek) odbêdzie siê równie¿
otwarcie wystawy Portrety olecczan,
któr¹ przygotowuje Ewa Koz³owska.

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961

(V47804)

Rys. Waldemar Rukæ

Dokoñczenie na s. 2.

(K13409)

Teresa Popko

Aleje Lipowe 1B

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

19-400 Olecko

(V48703)

NOWA DOSTAWA!
dzia³ gosp. domowego
ZAPRASZAMY

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

(V46105)

ZPHU IMPULS
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Inauguracja roku
akademickiego
Dokoñczenie ze s. 1.

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
Inauguracjê Roku Akademickiego
zakoñczy³o odpiewanie Gaudeamus Igitur.
Czêæ artystyczn¹ uroczystoci wype³nili wspania³ymi wystêpami
uczniowie Pañstwowej Szko³y
Muzycznej im.
Jana Paderewskiego.
(g)
Od redakcji:
fotoreporta¿ Boles³awa S³omkowskiego oraz
wyst¹pienie JM
Rektora dr Józefa Krajewskiego
zamiecimy w nastêpnym nr TO.

Dokoñczenie ze s. 1.

Obchody 450.
rocznicy lokacji
Olecka

W trakcie obchodów przewidziane
s¹ liczne koncerty, zabawy dla dzieci i
doros³ych, zawody sportowe.
Z koncertami wyst¹pi¹ tak¿e olecczanie: Rados³aw Skrocki (Wniebowciêci), Marek Ga³¹zka i Janusz Panasewicz. Muzykê powa¿n¹ bêdzie reprezentowaæ orkiestra kameralna szko³y muzycznej. Bêd¹ równie¿ wystawy: kynologiczna, historyczna, a w sobotê 24 lipca
rynek placu Wolnoci zamieni siê w wioskê redniowieczn¹.
Odbêd¹ siê równie¿ liczne konkursy: kulinarne i historyczne. W sobotê
na stadionie miejskim zostanie wykonane
wspólne zdjêcie wszystkich olecczan,
którzy tam przybêd¹.
Trzeciego dnia obchodów odbêdzie
siê III Ogólnopolski Turniej Siatkówki
Pla¿owej oraz Ogólnopolski Otwarty
Turniej Tenisa Ziemnego o puchar 450lecia Olecka. Obchody zakoñczy pokaz
sztucznych ogni.
Obchody rocznicy za³o¿enia miasta
jeszcze na pewno wzbogac¹ siê o wiele
imprez. Ostateczny ramowy terminarz
imprez zostanie przedstawiony w czerwcu
przysz³ego roku.
W czasie obchodów bêdzie emitowany przez mennicê polsk¹ okolicznociowy talar olecki. Trwaj¹ te¿ prace nad
komiksem opowiadaj¹cym o historii Olecka.
(opracowa³ B. Marek Borawski)

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.
(V45006)

* 20.09.2009 r. o godz. 15.00 w miejscowoci Du³y policjanci zatrzymali nietrzewego kieruj¹cego. By³ to £ukasz
T., 25- letni mieszkaniec Olecka, który
jecha³ Fordem maj¹c ponad 1 promil
alkoholu w organizmie.
* 19.09.2009 r. ok. godz. 11.35 w Olecku
na ul. M³ynowej policjanci zatrzymali
nietrzewego rowerzystê. 58-letni Jan
O., mieszkaniec gminy Wieliczki, jecha³
na dwóch kó³kach maj¹c 1,4 promila
alkoholu w organizmie.
m³. asp. Tomasz Jegliñski,
KPP Olecko

DY¯URY APTEK

(V42808)

Fot. Boles³aw S³omkowski

Nietrzewi
kieruj¹cy

* 29.09.2009r., ul. Zielona 37
* 30.09.2009r., ul. Kolejowa 15
* 1.10.2009r., ul. 11 Listopada 9
* 2.10.2009r., pl. Wolnoci 25
* 3.10.2009r., pl. Wolnoci 7B
* 4.10.2009r., ul. Zielona 35
* 5.10.2009r., ul. Zielona 37
* 6.10.2009r., ul. Kolejowa 15

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:

 Pawe³ Bogucki
 Alicja Jaszczanin
 Ryszard Marciniak
 Andrzej Milewski
 Teresa Stasiñska
 Andrzej Szab³o
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

(V43727)

Zdarzenie drogowe

20.09.2009r o godz. 12.30 w miejscowoci Babki Oleckie
dosz³o do zdarzenia drogowego. Ze wstêpnych ustaleñ wynika i¿ kieruj¹cy Fiatem na prostym odcinku drogi straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na prawe pobocze i uderzy³ w
przydro¿ne drzewo. Policjanci ustalili, i¿ kieruj¹cy, 27-letni
mieszkaniec Olecka, nie posiada³ prawa jazdy. Pobrali równie¿ krew do badañ na alkohol. W wyniku doznanych obra¿eñ sprawca zdarzenia zosta³ przewieziony do szpitala w E³ku.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Kradzie¿ pieniêdzy

23 wrzenia 2009r oko³o godziny 15.00 oficer dy¿urny oleckiej
komendy otrzyma³ zg³oszenie o kradzie¿y pieniêdzy w miejscowoci Dobki gmina Olecko. Wstêpnie ustalono, ¿e dwie
kobiety, najprawdopodobniej narodowoci romskiej, wesz³y
do mieszkania i ukrad³y pieniadze. Sprawcy poruszali siê samochodem osobowym koloru czerwonego lub bordowego.
Kobiety by³y ubrane w d³ugie spódnice i mia³y chustki na
g³owach. Obie mia³y d³ugie czarne w³osy, jedna by³a szczup³a, druga bardziej puszystej budowy cia³a, wiek ok. 50-60
lat.
Policja poszukuje wiadków tego zdarzenia i apeluje do
wszystkich osób mog¹cych przyczyniæ siê do ustalenia sprawców tej kradzie¿y. Prosimy o kontakt z oficerem dy¿urnym
Komendy Powiatowej Policji w Olecku pod numer telefonu
(87) 520 72 00 lub kontakt z najbli¿sz¹ jednostk¹ Policji.
m³. asp. Tomasz Jegliñski
KPP Olecko

NAJWIÊKSZY W REGIONIE
KIERMASZ POLSKIEJ PORCELANY
www.tocada.pl
Du¿y wybór serwisów 12-osobowych, serwisy
6-osobowe, galanteria sto³owa, liczne dodatki.
19-400 Olecko, Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424

(V51401)

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.
28 wrzenia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
30 wrzenia (roda)
* zamkniêcie konkursu ofert na zadania zlecone PFRON (szczegó³y TO 36/610, s. 8)
1 padziernika (czwartek)
8.15  akcja honorowego poboru krwi, Starostwo , ul. Kolejowa 32
10.00  Pi¹tki pi³karskie na boisko, turniej pi³ki no¿nej dziewcz¹t i ch³opców, stadion MOSiR
2 padziernika (pi¹tek)
10.00  Równaæ szanse, forum programu, Mazurskie Centrum
Edukacji i Inicjatyw Lokalnych, ul. Go³dapska 27
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)
10.00  XVII Oleckie biegi dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych,
Inauguracja Roku Sportowego, stadion MOSiR
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
5 padziernika (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego

Kolizja z £osiem

18.09.2009 r. ok. godz. 20.15 w Szczecinkach wprost pod
nadje¿d¿aj¹cy pojazd z lewej strony drogi wbieg³ £o. Dosz³o
do zderzenia pojazdu ze zwierzyn¹. To ju¿ kolejna kolizja ze
zwierzêciem lenym w naszym powiecie. Nadal apelujemy do
kierowców o zachowanie ostro¿noci.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Redakcja

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

w godzinach 1200-17 00

AUTOMYJNIA

a
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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

(V41209)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V41509)

4

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 39 (611)

Sesja Rady Powiatu

24 wrzenia odby³a siê trzydziesta w tej kadencji sesja Rady
Powiatu. Podjêto 8 uchwa³. Jedn¹ z uchwa³ zdjêto z porz¹dku
obrad. Dotyczy³a ona zasad nabywania, zbywania, obci¹¿ania
nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ powiatu oraz zasady
ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿
trzy lata. Zastrze¿enia co do zasadnoci niektórych ustaleñ
prawnych oraz terminu jej wprowadzenia pod obrady zg³osi³a
radna Krystyna Wawrzyn jednoczenie wnioskuj¹c o jej zdjêcie z obrad. Uchwa³a jest bardzo wa¿na dla dzia³alnoci powiatu. Dziêki niej powiat mo¿e pozyskaæ rodki, by walczyæ o
unijne fundusze. Niepodjêcie jej mo¿e spowodowaæ powa¿ne
trudnoci w ich pozyskaniu. W¹tpliwoci co do ustaleñ uchwa³y
mia³ równie¿ radny Jaros³aw Kuczyñski, ale on nie posun¹³
siê a¿ do takiej konkluzji.
W trakcie obrad Przewodnicz¹cy Rady Marian wierszcz
poda³ pod g³osowanie wniosek o wprowadzenie do porz¹dku
innej uchwa³y, dotycz¹cej pozyskania rodków na remonty
ulic w miecie oraz na terenach wiejskich. Wniosek ten zosta³
zaakceptowany jednog³onie.
Radny Leszek Ga³czyk ponownie spyta³ siê o mo¿liwoæ
wprowadzenia pod obrady uchwa³y o zlikwidowaniu Powiatowego Zarz¹du Dróg. Kiedy prowadz¹cy obrady M. wierszcz
udzieli³ g³osu prawnikowi, ten odpowiedzia³, ¿e nawet ma przy
sobie projekt takiej uchwa³y, ale najpierw musi co najmniej
trzech radnych zg³osiæ chêæ podjêcia takiej decyzji.
W odpowiedzi na interpelacjê radnych prezes Spó³ki Olmedica Katarzyna Mróz wyjani³a przyczynê nieprzydzielenia szpitalowi
nowej karetki reanimacyjnej. Choæ nasz sprzêt jest ju¿ wyeksploatowany, to na tle innych placówek jest on nadal bardzo
dobry i nowoczesny. Jest jednak szansa, ¿e karetkê otrzymamy
w drugiej turze konkursów, w styczniu 2010 roku  oznajmi³a
prezes. Zdementowa³a te¿ ró¿nego rodzaju plotki o organizacji
apteki na terenie szpitala. Bêdzie to apteka Spó³ki Olmedica i
jest tworzona po to, by zarobiæ pieni¹dze. ¯adnego wynajmowania pomieszczeñ w budynku na ten cel nie bêdzie. Pracowaæ
w niej bêd¹ magistrowie i technicy farmacji przez nas zatrudnieni. Dementujê te¿ plotkê o tym, ¿e jaki olecczanin ma wynaj¹æ
w tym celu pomieszczenia w budynku spó³ki Olmedica  odpowiedzia³a na pytania radnych K. Mróz.

Pracowite Lato
w Warsztacie terapii
Zajêciowej...

Po przerwie wakacyjnej zrealizowano drugie zadanie publiczne w zakresie
kultury 2009 Warsztaty Ceramiczneceramika jako magia czterech ¿ywio³ów-

Opracowa³ B. Marek Borawski

Mój komentarz:

Dotyczy on m.in. zdjêcia uchwa³y z porz¹dku obrad sesji.
Dziwi, ¿e uchwa³a poddana pod dyskusjê zosta³a na komisjach zaakceptowana, a potem w sprawach dotycz¹cych tylko praktycznie wyjanieñ prawie jednog³onie zdjêta z porz¹dku obrad. Jestem od kilkunastu lat obserwatorem obrad
Rady Miejskiej i takie postêpowanie jest tam nie do pomylenia. Je¿eli radny ma w¹tpliwoci, to mo¿e przecie¿ w ci¹gu
jednego dnia poradziæ siê prawnika, porozmawiaæ z cz³onkami
zarz¹du. A mo¿e chodzi tylko o to, by pokazaæ, kto tu rz¹dzi?
Ale jak to siê mówi: karawana i tak pójdzie dalej.
Kilkudziesiêciu ludzi mo¿e straciæ pracê jeli Leszek Ga³czyk znajdzie jeszcze dwóch radnych, którzy odwa¿¹ siê wprowadziæ pod obrady uchwa³ê o likwidacji Powiatowego Zarz¹du Dróg. Chcia³bym przypomnieæ, ¿e wczeniej tak¹ bolesn¹
decyzje o likwidacji ZGM podj¹³ Burmistrz Wac³aw Olszewski. By³a ona jednak konsultowana i przygotowywana. S¹ to
rozwi¹zania ostateczne i w gruncie rzeczy wprowadzane tylko
wtedy, kiedy jest to naprawdê niezbêdne. Decyzj¹ tego typu
by³a równie¿ likwidacja starego szpitala i na jego miejsce powo³ania nowej spó³ki. ¯e by³y to decyzje, i w przypadku Burmistrza Wac³awa Olszewskiego, i w przypadku Starosty Stanis³awa Ramotowskiego s³uszne, nikogo w tej chwili nie trzeba przekonywaæ. Jednak przygotowania do realizacji tych
pomys³ów trwa³y doæ d³ugo.
Jeszcze jedna uwaga: G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy jest dla goci i obserwatorów, nie za dla radnych. Z³¹
praktyk¹ jest, ¿e radni zg³aszaj¹ podczas tej wiêtej czêci
obrad swoje dywagacje. Jeszcze bardziej naganne jest to, ¿e
zabieraj¹ g³os bez zgody prowadz¹cego, przerywaj¹c ju¿ mówi¹cej osobie, w tym wypadku sekretarzowi powiatu Edwardowi Adamczykowi. T¹ radn¹ by³a Krystyna Wawrzyn, a chcia³a
podziêkowaæ jednemu z pracowników powiatu za wyjanienia
w sprawie zapytania, które radna wczeniej z³o¿y³a. By³ na to
czas podczas obrad.
Pomimo tych moich zastrze¿eñ trzeba nadmieniæ, ¿e obrady sesji powiatowych prowadzone s¹ bardzo sprawnie i
tylko w nielicznych przypadkach widaæ, ¿e radni s¹ nieprzygotowani.
B. Marek Borawski

glina, woda, powietrze, ogieñ
, które mo¿liwe by³o dziêki dotacji Burmistrza Miasta Olecko oraz wk³adzie Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepe³nosprawnych i Osób Wspieraj¹cych przy WTZ.
Dzia³aniami zostali objêci

mieszkañcy powiatu oleckiego, którzy
zdobyli podstawowe umiejêtnoci ceramiczne, wiadomoci na temat gliny jako
tworzywa, mieli tak¿e okazjê stworzyæ
w³asne wyroby ceramiczne. Zajêcia zakoñczy³y siê imprez¹ integracyjn¹ po³¹czon¹ z grillem i wystaw¹ prac ceramicznych.
WTZ Olecko
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Sprz¹tanie wiata
18 wrzenia 2009 roku rozpoczê³a siê
trzydniowa akcja Sprz¹tanie wiata 
Polska 2009; Pomagajmy Ziemi  codziennie. Jest to XVI edycja znanej na ca³ym wiecie kampanii.
Klasa II a Gimnazjum nr 1 w Olecku
pod opiek¹ p. Jaros³awa Bagieñskiego
wyruszy³a do lasu w Rosochackich.
Od godziny 10.00 dziewiêtnastoosobowa grupa uczniów wraz z wychowawc¹
oraz dwoje pracowników Nadlenictwa
Olecko sprz¹ta³a pobliski las.
Efekty s¹ zaskakuj¹ce. Podczas dwugodzinnego spaceru uda³o siê zebraæ 68
worków mieci oraz dwie lodówki.

Ca³oæ uwieczni³y wspólne zdjêcia i ognisko.
Szko³a otrzyma³a dyplom uczestnictwa.
Ochrona rodowiska jest bardzo wa¿na, ale niestety nie ka¿dy o tym pamiêta. Dziêki takim akcjom m³odzie¿
ma okazjê nauczyæ siê na b³êdach innych, czego nie naleW pi¹tek 25 wrzenia obradowa³a Rada Miejska. Podjêto ¿y robiæ ze mieciami
Rafa³ Jurewicz
osiem uchwa³. Czêæ z nich dotyczy³a wspólnego finansowa-

Sesja Rady Miejskiej

nia z powiatem remontów ulic i dróg w gminie. Uchwa³y objê³y drogi: Gi¿e  Dudki  G¹ski, Kukowo  Zajdy  Dudki. W
miecie decyzja Rady dotyczy³a ulic: Grunwaldzkiej, Kociuszki,
placu zamkowego, Zamkowej, D¹browskiej oraz tzw. obwodnicy Siejnika.
Jedna z uchwa³ dotyczy³a przydzielenia dalszych dwóch
licencji na prowadzenie dzia³alnoci taksówkarskiej. W chwili
obecnej jest tych pozwoleñ 50, ale samych taksówek jedzi
po miecie wiêcej, gdy¿ w ramach licencji mo¿na za³o¿yæ firmê, zatrudniæ kierowców i mieæ wiele taksówek.
(b)

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

Informacja dla osób zwi¹zanych
z chorob¹ Parkinsona
Biblioteka Pedagogiczna w Olecku informuje, ¿e posiada
w swoich zbiorach kwartalnik Tulipan  ogólnopolski informator dla osób zwi¹zanych z chorob¹ Parkinsona, czyli zarówno dla opiekunów jak i podopiecznych. Czasopismo jest
dostêpne w czytelni do korzystania na miejscu, mo¿na je równie¿ wypo¿yczyæ.
Kwartalnik omawia najwa¿niejsze aspekty opieki nad chorymi, zawiera artyku³y specjalistów, porady lekarza rehabilitacji, informuje o aktualnociach ze wiata, przedstawia relacje z
regionów, w których dzia³aj¹ stowarzyszenia osób z chorob¹
Parkinsona. Wydawc¹ kwartalnika jest Stowarzyszenie Osób
Niepe³nosprawnych AKSON w Bydgoszczy, które zdecydowa³o siê przekazywaæ bibliotece informator nieodp³atnie. Statystycznie w
Olecku
160
osób cierpi na
chorobê Parkinsona, dla nich
w³anie jest
Tulipan.
Numery
kwartalnika
Tulipan z lat
2005-2009 posiada równie¿ w
swych zasobach MiejskoPowiatowa Biblioteka w Olecku przy Placu
Wolnoci 22.
Zapraszamy
do korzystania.
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Warto zobaczyæ

Andrzej Malinowski

Bohoniki i Kruszyniany na Podlasiu
W I rozdziale konstytucji z 3 maja
1791 r. zagwarantowano mniejszociom
religijnym swobodê wyznañ i wolnoci:
Religi¹ narodow¹ panuj¹c¹ jest i bêdzie
wiara wiêta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami ( ). ¯e za ta¿ sama
wiara wiêta przykazuje nam kochaæ blinich naszych, przeto wszystkim ludziom
jakiegokolwiek b¹d wyznania pokój w
wierze i opiekê rz¹dow¹ winnimy. I dlatego wszelkich obrz¹dków i religii wolnoæ w krajach polskich pod³ug ustaw
krajowych warujemy.
Postanowi³em zobaczyæ, jak po 218.
latach od uchwalenia konstytucji z 1791r.
wygl¹da funkcjonowanie grup etnicznych

skim w sobotê 2 maja 2009 r. wybralimy siê samochodem do Bohonik i Kruszynian na Podlasiu. Z Olecka do Bohonik jest 142 km (przez Augustów, Suchowolê, Korycin i Sokó³kê); z Bohonik
do Kruszynian (przez Szudzia³owo i Krynki) kolejne 39 km; razem w jedn¹ stronê
181 km.
Bohoniki i Kruszyniany to najstarsze w obecnych granicach Polski skupiska wyznawców islamu. Pamiêtaj¹ one
pierwszych Tatarów (grupa ludów tureckich), którzy przybyli jako jeñcy wojenni oraz emigranci ze Z³otej Ordy Czyngis-chana. Jan III Sobieski uczyni³ z Tatarów
sw¹ niezawodn¹ gwardiê przyboczn¹.
Walczyli oni na wszystkich frontach
Rzeczypospolitej, poczynaj¹c od bitwy
pod Grunwaldem, a skoñczywszy na
kampanii wrzeniowej 1939 r. Potomkami Tatarów jest dzi oko³o 4 tysiêcy
polskich muzu³manów. Stanowi¹ oni grupê
etniczn¹ pozbawion¹ cech mniejszoci
narodowych. Mieszkaj¹ przewa¿nie w
województwie podlaskim i pomorskim.
Obecnie muzu³manie w Polsce tworz¹ szeæ
gmin religijnych.
Obecnie w Bohonikach i Kruszynianach mieszka niewielu Tatarów (w Bo-

Bohoniki. W meczecie.
Fot. Ma³gorzata Skrocka
na przyk³adzie polskich Tatarów. Doskona³a okazja do odwiedzenia miejsc zwi¹zanych z islamem w Polsce, i to ca³kiem
niedaleko. Chcia³em siê zorientowaæ jak
wygl¹da dzisiaj jego funkcjonowanie.
Okazuje siê, ¿e ca³kiem dobrze.
Wraz z nauczycielami z Judzik Ma³gorzat¹ Skrock¹ i Romualdem Leniew-

Bohoniki. Tradycyjny grób muzu³mañski. Fot. A. Malinowski
si³ê ich przetrwania.
Tatarski epizod naszej historii przywo³uje na pamiêæ niejedno wydarzenie
z bogatych polsko-muzu³mañskich zwi¹zków, których dzieje przeby³y osobliw¹
drogê. Polscy muzu³manie dumni s¹ ze
swojej 600-letniej historii na tych ziemiach;
zachowuj¹ religiê, zwyczaje i tradycje.
Bohoniki to niewielka, ale zadbana
miejscowoæ, jednoulicówka jakich wiele na Podlasiu. W³anie trwa remont brukowanej drogi  uk³adanie chodnika. Stare
i nowe domy. Tych drugich jest wiêcej.
Porodku wsi stoi niewielki piêkny drewniany meczet, kwadratowa budowla o
czterospadowym dachu z jednym minaretem zakoñczonym pó³ksiê¿ycem. Po
drugiej stronie drogi znajduje siê Oddzia³
Zwi¹zku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej i Dom Pielgrzyma. Zostalimy zauwa¿eni przez ich pracowników. Po chwili
przysz³a pani i otworzy³a drzwi do meczetu. Weszlimy do rodka. Zdjêlimy
buty i zap³acilimy po 3 z³ za wstêp 
wykupuj¹c w ten sposób cegie³kê na
renowacjê meczetu i cmentarza (mizar).
Pani by³a bardzo ¿yczliwa. Poprosi³a ¿ebymy usiedli na dywanie na pod³odze
i odpowiedzia³a nam historiê osiedlenia
siê Tatarów w³anie tutaj.
Wnêtrze meczetu podzielone jest na
dwie czêci, dla mê¿czyzn i kobiet. Podziwialimy jego wyposa¿enie, w tym Koran
i napisy arabskie oprawione w ramy.

A. Malinowski i M. Skrocka przed
meczetem w Bohonikach.
Fot. Romuald Leniewski

Meczet w Bohonikach.
Fot. A. Malinowski

honikach tylko 4 rodziny), ale czynne
meczety i cmentarze muzu³mañskie sprawiaj¹, ¿e oba te miejsca maj¹ dla nich
ogromne znaczenie nie tylko religijne, ale
równie¿ symboliczne, obrazuj¹ce historiê wtapiania siê tej spo³ecznoci w rodowisko polsko-bia³oruskie, jak równie¿

Przed meczetem w Kruszynianach.
Fot. R. Leniewski
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Meczet w Kruszynianach.
Foto. A. Malinowski
starsza inskrypcja pochodzi z 1796 roku.
Stare mogi³y ob³o¿one s¹ po bokach
kamieniami i maj¹ dwa kamienie nagrobkowe. Wszystkie mogi³y oznaczone s¹
pó³ksiê¿ycem oraz arabskimi inskrypcjami
i polskimi napisami. Na wiêkszoci nagrobków widnieje imiê ojca i matki zmar(V50801)

³ego. Jednak s¹ mogi³y, na których umieszczane s¹ zdjêcia zmar³ych, czego w islamie siê zazwyczaj nie czyni.
Meczet w Kruszynianach te¿ jest
drewniany. Posiada dwie wie¿e z kopu³ami i niewielki minaret. 300 metrów za
nim znajduje siê mizar. Najstarszy kamieñ
nagrobny pochodzi z 1744 roku.
W miejscowym zajedzie zjedlimy
tatarskie pierogi i wypilimy sytê  smaczny napój z wody zagêszczonej syconym
miodem z dodatkiem cytryny. Charakterystyczne dla tradycyjnej kuchni tatarskiej s¹ zupy i buliony. My jednak wolelimy pierogi. By³y wymienite.
Bohoniki i Kruszyniany s¹ miejscem,
w którym potomkowie Tatarów wspólnie obchodz¹ wiêta muzu³mañskie. Mo¿na
tam kupiæ opracowania na temat islamu,
foldery i p³yty CD z muzyk¹.
W Krynkach zobaczylimy unikaln¹
rzecz  i z niej skorzystalimy. Otó¿ rynek w centrum wsi jest szeciok¹tny i
jest jednoczenie rondem, od którego
odchodzi promienicie 12 ulic  jest to
jedyne takie rondo w Polsce (w Olecku

M. Skrocka i R. Leniewski przed
meczetem w Kruszynianach.
Fot. A. Malinowski
rynek ma kszta³t trapezu, jest czworok¹tny, odchodzi od niego 9 ulic, ale nie
jest rondem)!
Z kolei w Sokó³ce odwiedzilimy
cmentarz, na którym pochowano 1752
¿o³nierzy Armii Czerwonej poleg³ych na
Ziemi Sokólskiej w walce z okupantem
hitlerowskim w latach 1941-45; a w drodze powrotnej kilka mogi³ polskich ¿o³nierzy z I i II wojny wiatowej rozsianych po polach i lasach.
Andrzej Malinowski

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate zaprasza wszystkich chêtnych
do udzia³u w zajêciach!

TEATR  Agnieszka nie¿yñska
Spotkania organizacyjne w sali Teatru AGT - 29.09.2009 r.:
* dla dzieci - godz. 16.00
* dla m³odzie¿y - godz. 17.00
* dla doros³ych - godz. 18.00
TANIEC  Anna Olenkiewicz  dla m³odzie¿y od 10 lat wzwy¿
WOKALICI  Rados³aw Skrodzki  spotkanie organizacyjne w sali kina - 29.09.2009 r., godz. 16.00
ZAJÊCIA PLASTYCZNE  Maja Mejsak
Spotkania organizacyjne w galerii Legusa
Rysunek, rzeba, malarstwo (dla m³odzie¿y)
Zajêcia plastyczne (dla dzieci) - 29.09.2009 r., godz. 17.00
Zajêcia z rzemios³a artystycznego (dla doros³ych).
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.

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V41609)

Odwiedzilimy te¿ dwa miejscowe cmentarze muzu³mañskie. Pierwszy w centrum
wsi  nieczynny. Znajduj¹ siê tutaj tylko wystaj¹ce czêci kamieni, pozosta³oci po kamieniach nagrobnych. Na drugim, pó³ kilometra za wsi¹, na wzniesieniu poroniêtym lasem, chowani s¹ muzu³manie wed³ug nowego obrz¹dku. Naj-
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Kowale Oleckie
Olecko
wiêtajno
Wieliczki

Nr 8/2009

Zas³u¿ony dla turystyki

Turystyka  wiêtowanie ró¿norodnoci pod takim has³em odby³a siê 23 wrzenia 2009 r. w sali konferencyjnej Hotelu
Wileñskiego w Olsztynie Regionalna Gala
wiatowego Dnia Turystyki. Wziêli w niej
udzia³ w³adze samorz¹dów województwa
warmiñsko-mazurskiego: Julian Osiecki 
Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, Jan Macianica  Wicewojewoda Warmiñsko-Mazurski, Jaros³aw
S³oma  cz³onek Zarz¹du Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, Piotr Grzymowicz 
Prezydent Olsztyna.
Dziêkujê samorz¹dowi województwa za przyjêcie kierunków rozwojowych Warmii i Mazur. Wiele inicjatyw i
przedsiêwziêæ inwestycyjnych ma na celu wesprzeæ bran¿ê
turystyczn¹  mówi³ Jan Macianica.
Turystyka to wiod¹ca ga³¹ naszej gospodarki. Jestemy w krajowej czo³ówce w agroturystyce. Rozrasta siê baza
noclegowa. Remontujemy drogi, a za dwa lata w Szymanach wyl¹duj¹ pierwsze samoloty. Turystyka ma obecnie
wielk¹ szansê na rozwój. Przygotowujemy szerok¹ kampaniê promocji Warmii i Mazur. Dzia³añ jest bardzo du¿o i
bardzo ró¿norodnych. Dziêkujê za Pañstwa trud w³o¿ony
w rozwój turystyki  powiedzia³ Jaros³aw S³oma.
Gala by³a okazj¹ do podsumowania letniego sezonu turystycznego i rozmów o rozwoju tej dziedziny gospodarki na
Warmii i Mazurach. Podczas uroczystoci zosta³y wrêczone
wyró¿nienia najlepszych produktów turystycznych i najaktywniejszych animatorów turystyki.
W imieniu Ministra Sportu i Turystyki zosta³y wrêczone
odznaki honorowe Za Zas³ugi dla Turystyki. Mi³o nam
poinformowaæ, ¿e tak¹ odznakê otrzyma³ tak¿e mieszkaniec powiatu oleckiego  Józef Kunicki, nauczyciel Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. J. Kochanowskiego w Olecku.

Uhonorowanie Józefa Kunickiego.
Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku.
(...) Od wielu lat Józef Kunicki podejmuje ró¿ne dzia³ania z zakresu turystyki i promocji Ziemi Oleckiej i jej okolic.
Od 1995 r. wspó³pracuje z samorz¹dami, w³acicielami obiektów
turystycznych przyczyniaj¹c siê do propagowania i promowania poprzez strony internetowe walorów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych powiatu oleckiego. W 2003
r. utworzy³ portale www.olecko.com oraz www.olecko.info i
spo³ecznie zamieszcza w nich informacje turystyczne o zasobach rodowiska, zagospodarowaniu turystycznym, zasobach
kartograficznych i historii. Utrwala w fotografii piêkno i urodê
krajobrazu oraz architektury regionu Warmii i Mazur. Wiele
jego zdjêæ opublikowano w licznych folderach, ksi¹¿kach,
albumach i galeriach internetowych. Jest przyk³adem dla m³odego
pokolenia, jak dziêki pasji promowaæ swoje miejsce zamieszkania (...)  czytamy we wniosku z³o¿onym przez Powiat Olecki
do Departamentu Turystyki Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.
Serdecznie gratulujemy Panu Józefowi Kunickiemu wyró¿nienia
i dziêkujemy za promocjê Ziemi Oleckiej.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

Dobre praktyki ekologiczne
Olecko  miastem rowerowym i cie¿ka Aktywnych  to efekty projektu Aktywni z natury. M³odzi
ambasadorzy skarbów natury ma³ej ojczyzny. Projekt jest
realizowany przez Powiat Olecki we wspó³pracy z Fundacj¹ Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
Uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego i Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku, uczestnicz¹cy w programie, zostali zauwa¿eni przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ich projekty zosta³y wytypowane jako najciekawsze w programie.
Na pocz¹tku padziernika zaplanowana jest wizyta przedstawicieli
Orodka Ewaluacji z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Olecku,
uczniami i nauczycielami LO i ZST. Celem tej wizyty badawczej bêdzie przygotowanie materia³u do opracowywanej publikacji prezentuj¹cej przyk³ady dobrych praktyk.
Warto podkreliæ, ¿e Powiat Olecki aktywnie w³¹cza siê w ró¿nego rodzaju dzia³ania ekologiczne, miêdzy innymi uczestniczy w akcji
POMÓMY KASZTANOWCOM.
Anna Turowska

Termomodernizacja budynków
u¿ytecznoci publicznej

W czwartek, 24 wrzenia 2009 r. Powiat Olecki podpisa³ umowê z Zak³adem Ogólnobudowlanym Zdzis³aw Sadowski w Olecku na wykonanie robót budowlanych zgodnie
z przetargiem nieograniczonym w ramach inwestycji Termomodernizacja budynków u¿ytecznoci publicznej Powiatu Oleckiego. Roboty budowlano-instalacyjne zostan¹ wykonane w budynku:
1) starego Szpitala w Olecku  docieplenie cian zewnêtrznych, ocieplenie stropu na poddaszu, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacja solarna;
2) Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. J. Kochanowskiego w
Olecku  docieplenie cian zewnêtrznych i stropodachu, p³ukanie grzejników i monta¿ zaworów termostatycznych.
Koszt robót wyniesie ponad 2 mln z³. Roboty rozpoczn¹ siê w padzierniku 2009 r., a planowane zakoñczenie ich to marzec 2011 r. W przetargu uczestniczy³o dziewiêciu oferentów.
Anna Turowska
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Postaw na edukacjê w szkole
ponadgimnazjalnej powiatu

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku 21
wrzenia 2009 r. odby³o siê posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Olecku. Podczas spotkania Wicestarosta Olecki
Maria Dzienisiewicz zaprezentowa³a cele i g³ówne dzia³ania projektu
Dowiedz siê wiêcej o kierunkach kszta³cenia w powiecie oleckim!, który realizowany jest przez Powiat Olecki od wrzenia
2009 r. rodki na jego urzeczywistnienie, to jest 50.000 z³, pochodz¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Dzia³ania
9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Poprzez szereg dzia³añ promuj¹cych ofertê kierunków kszta³cenia szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu oleckiego  spotkania informacyjno-promocyjne w gimnazjach powiatu, emisjê reklam radiowych, publikacjê reklam prasowych, wydanie
publikacji i nagranie filmu promocyjnego zachêcimy uczniów
gimnazjów do podejmowania nauki w naszych szko³ach. Mamy
nadziejê, ¿e realizacja projektu Dowiedz siê wiêcej o kierunkach kszta³cenia w powiecie oleckim! przybli¿y ofertê kszta³cenia i niczym drogowskaz wska¿e kierunek na oleckie szko³y ponadgimnazjalne  powiedzia³a Maria Dzienisiewicz.
Podczas posiedzenia kierownik projektu Anna Turowska przedstawi³a analizê kierunków kszta³cenia w powiecie oleckim w latach szkolnych 2007/2008  2009/2010 i perspektywy zmian. Po
prezentacji wywi¹za³a siê d³uga dyskusja wród cz³onków Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Projekty miêkkie

Z radoci¹ informujemy, ¿e Powiat Olecki w I pó³roczu
2009 r. pozyska³ rodki zewnêtrzne na projekty miêkkie w
wysokoci 3.510.474,00 z³. Poni¿ej przedstawimy projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Drugi jêzyk to pierwszorzêdna sprawa! w Zespole Szkó³
Technicznych, Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych oraz
w Orodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci G³uchych 
odbywaj¹ siê zajêcia pozalekcyjne z jêzyka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego. Szko³y zosta³y tak¿e
doposa¿one w pracownie jêzykowe i materia³y dydaktyczne.
Dowiedz siê wiêcej o kierunkach kszta³cenia w powiecie oleckim! to projekt, w którym zaplanowana jest promocja kierunków kszta³cenia szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu
oleckiego poprzez reklamy w prasie i radiu, film i publikacjê
promuj¹c¹, spotkania informacyjno-promocyjne w gimnazjach
oraz targi edukacyjne.
Opiekun medyczny  zawodem przysz³oci zosta³ utworzony nowy kierunek kszta³cenia w Szkole Policealnej nr 1
przy Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku w
zawodzie opiekun medyczny.
Pewnym krokiem w zawodow¹ przysz³oæ zak³ada praktyki
zawodowe, wyjazd na targi turystyczne do Gdañska, ró¿nego
rodzaju szkolenia oraz wyjazdy studyjne po regionie.
Jêzyk obcy coraz mniej obcy przewiduje zajêcia wyrównawcze z jêzyka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i
francuskiego oraz zajêcia rozszerzone z literatury angielskiej i
wiedzy o kulturze w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. J. Kochanowskiego w Olecku. Szko³a zostanie doposa¿ona w specjalistyczn¹ pracowniê jêzykow¹, podrêczniki, s³owniki i inne
materia³y dydaktyczne.
Jestemy przysz³oci¹ lokalnego rynku pracy odbêd¹
siê zajêcia z techniki komputerowej, mentora multimedialnego, przedsiêbiorczoci, ekonomii i doradztwa zawodowego.
Zorganizowane s¹ sta¿e zawodowe w du¿ych zak³adach pra-

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 39 (611)

Oferta kszta³cenia szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu oleckiego jest dostosowana do potrzeb rynku pracy. Tworzone s¹
nowe kierunki kszta³cenia, organizowane s¹ pozalekcyjne zajêcia
wyrównawczo-dydaktyczne. Liczba uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych utrzymuje siê na zbli¿onym poziomie z tendencj¹ wzrostow¹. Zwiêksza siê liczba uczniów podejmuj¹cych naukê w technikach i zasadniczej szkole zawodowej. W tym roku du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê w I Liceum Profilowanym przy Zespole
Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku kierunek ekonomiczno-administracyjny o specjalnoci policyjno-po¿arniczym, a w
Technikum nr 2 przy Zespole Szkó³ Technicznych  technik budownictwa i technik informatyk.
Szczególny nacisk nale¿y po³o¿yæ na szkolnictwo zawodowe
i jakoæ nauczania, g³ównie praktycznego, a tak¿e stworzenie systemu
kszta³cenia ustawicznego. Starosta Olecki Stanis³aw Ramotowski zwróci³ tak¿e szczególn¹ uwagê na przygotowanie uczniów
do egzaminu maturalnego z matematyki. To powa¿ne wyzwanie
dla nauczycieli w tym roku szkolnym.
Sk³adamy podziêkowanie Dyrektorowi Powiatowego Urzêdu
Pracy w Olecku Celinie Górskiej za pomoc w przygotowaniu spotkania z Powiatow¹ Rad¹ Zatrudnienia a Przewodnicz¹cemu Henrykowi Trznadlowi i cz³onkom za aktywny udzia³ w dyskusji i
zg³oszone wnioski do oferty kszta³cenia szkó³ ponadgimnazjalnych.
Projekt Dowiedz siê wiêcej o kierunkach kszta³cenia
w powiecie oleckim! wspó³finansowany ze rodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

cy w Bia³ymstoku i wyjazdy edukacyjne do Warszawy.
Akademia kompetencji kluczowych  program rozwoju
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej 
zajêcia pozalekcyjne z jêzyka angielskiego, przedsiêbiorczoci
oraz informatyki uprawniaj¹ce do zdobycia miêdzynarodowego certyfikatu ECDL.
Aktywna m³odzie¿, Przedsiêbiorczoæ 2009, Nowe
perspektywy  odbywaj¹ siê sta¿e absolwentów szkó³ ponadgimnazjalnych, szkolenia z zakresu ma³ej przedsiêbiorczoci po³¹czone z przyznaniem rodków na rozpoczêcie dzia³alnoci gospodarczej oraz szkolenia zawodowe rolników.
Realizacjê powy¿szych projektów mo¿na podsumowaæ has³em promocyjnym Kapita³u Ludzkiego Cz³owiek  najlepsza inwestycja.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

Podpisana umowa na bazê
kszta³cenia zawodowego

W Urzêdzie Marsza³kowskim w Olsztynie 22 wrzenia 2009r.
Powiat Olecki podpisa³ umowê z Województwem WarmiñskoMazurskimo dofinansowanie projektu Rozbudowa, modernizacja i doposa¿enie bazy kszta³cenia zawodowego w powiecie
oleckim. rodki pochodz¹ z Dzia³ania 3.1. Inwestycje w infrastrukturê edukacyjn¹ Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury 2007-2013. Powiat reprezentowa³ Stanis³aw L. Ramotowski  Starosta Olecki, Maria Dzienisiewicz  Wicestarosta
Olecki i Krystyna Czuper  Skarbnik Powiatu Oleckiego.
Wierzê, ¿e dziêki rodkom na inwestycje szko³y szybciej i
sprawniej dostosuj¹ system edukacji do potrzeb rynku pracy,
poprawi siê tak¿e dostêp do edukacji  mówi Jacek Protas,
Marsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.
Ponadto do Departamentu Zarz¹dzania Programami Rozwoju
Regionalnego Urzêdu Marsza³kowskiego w Olsztynie zosta³a przekazana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycz¹ca przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia na roboty budowlano-monta¿owe, instalacyjne i wyposa¿eniowe celem ich akceptacji.
Anna Turowska

STAROSTWO POWIATOWE w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
Tel.: centrala (087) 520-21-47, 520-22-94, 520-24-75, fax (087) 520-32-19
e-mail: promocja@powiat.olecko.pl; www.powiat.olecko.pl, www.spolecko.bip.doc.pl
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Sprz¹tanie wiata

Niedziela, 20 wrzenia. Na teren Folwarku £êkuk zje¿d¿aj¹
samochody a z nich wysypuj¹ siê ludzie ubrani na sportowo.
Pogoda s³oneczna, choæ ju¿ czuæ trochê wrzeniowy poranny
ch³ód. Wszyscy rozemiani, z plecakami pe³nymi jedzenia, wszak
przed nimi ca³y dzieñ na kajakach w przepiêknych mazurskich
klimatach. W³aciciele posiad³oci te¿ do³¹czaj¹ do wycieczki
i wszyscy wsiadaj¹ do busa, który ci¹gnie przyczepê z kajakami. Jeszcze po drodze czekamy chwilê na spónionych uczestników i ju¿ jestemy na miejscu wodowania na rzece Mazurce. To nie jest zwyk³y sp³yw. Organizator i pomys³odawca

Zbigniew Sienkiewicz postanowi³ po³¹czyæ
p³ywanie po wodach ze sprz¹taniem akwenów ze mieci pozostawionych latem przez
turystów. Wszyscy dostaj¹ mapki terenu, po
którym bêdziemy p³yn¹æ, worki na nieczystoci,
rêkawice, sznurki do zawi¹zania worków, a
nawet nalepki, które na nie nakleimy, ¿eby
by³o wiadomo kto je zbiera³. Dostajemy ostatnie
instrukcje jak nale¿y bezpiecznie p³yn¹æ, a tak¿e
wiemy kto popar³ tê inicjatywê  Urz¹d Gminy w wiêtajnie, Stowarzyszenie mi³oników
Puszczy Boreckiej (jego przewodnicz¹cy Andrzej Sulej  mi³onik i znawca tych terenów p³ynie z nami) i oczywicie w³aciciele
Folwarku £êkuk, którzy zaprosili nas do siebie. Po powrocie czeka nas grill i wizyta w
saunie, a tymczasem razem z nami p. Przy³uccy bêd¹ wypatrywaæ i zbieraæ mieci z akwenów mazurskich. Powoli wodujemy kajaki i

ruszamy nasyciæ serca i oczy tym , czym na tych terenach
natura nas hojnie obdarzy³a. S³oñce nie znika, wiêc wszyscy
staraj¹ siê jak najwiêcej cia³a wystawiæ na promienie i bacznie
obserwuj¹ brzegi w poszukiwaniu wszelkiego rodzaju nieczystoci. Po wp³yniêciu na jezioro £ano rozdzielamy siê na
dwie grupy, jedni p³yn¹ lewym brzegiem, drudzy prawym i
pierwsze mi³e rozczarowanie  nie ma mieci! Czasami kto
ma szczêcie wypatrzyæ jak¹ samotnie p³ywaj¹c¹ puszkê po
piwie lub butelkê, ale nasze czarne worki sa puste, choæ penetrujemy brzegi dok³adnie. Jezioro jest spokojne, nie szczêdzi nam swoich uroków, choæ przep³yniêcie go na kajaku wymaga
nieco wysi³ku. Wszyscy s¹ wytrwali w tropieniu nieczystoci
i skoro nie ma ich na wodzie, wysiadamy na wyspie ¿eby tam
wreszcie zape³niæ worki. Ale i tam jestemy mile rozczarowani
 l¹dowali tam prawdziwi turyci i jest czysto. Nastêpne jezioro przed nami  Litygajno. Tak samo piêkne i czyste. Wodujemy na brzegu. Tu jest pe³no mieci. Rêkawice na rêce i
ka¿dy znajduje do woli, a po sprz¹tniêciu terenu pora na k¹piel w czystym jeziorze. Decyduj¹ siê na to g³ównie przedstawicielki p³ci s³abszej, a panowie trochê z niedowierzaniem patrz¹
na pluskaj¹ce osoby i tylko jeden facet postanowi³ wypróbowaæ jak siê p³ywa w jeziorze pod koniec wrzenia. Nie ukrywam, ¿e wiêkszoæ uczestników powita³a z radoci¹ £an¹
Strugê, wszak na rzece mo¿na wykorzystaæ nurt i p³ynie siê
³atwiej, ale ani przez chwilê nie zapominalimy o tropieniu
mieci. Tu, podobnie jak wczeniej, bylimy mile rozczarowani. Naprawdê rzeka by³a piêkna, jak zawsze, i czysta. Czasami
tylko udawa³o siê wytropiæ pami¹tki po niefrasobliwych turystach. Przystanek na brzegu i mi³e zaskoczenie  gor¹cy posi³ek ju¿ tam na nas czeka³. Bardzo chêtnie zjedlimy smaczne
flaczki i dalej w drogê. Zosta³o wiele pustych worków. Te ze
mieciami zosta³y zawi¹zane i na koñcu trasy w Kijach wy³adowane. Wymyte kajaki nasi panowie za³adowali na przyczepê, a my wsiedlimy do busa i powrót w gocinne progi Aktywnej Rekreacji Folwarku £êkuk. Tam ju¿ czeka³ na nas rozpalony grill. Czêstowalimy siê chêtnie karkówk¹, kie³bask¹,
a póniej do sauny. Nagrzana bania to spe³nienie marzeñ ka¿dego kajakarza po ca³ym dniu spêdzonym we wrzeniu na
wodzie. Teraz do jeziora wchodzili wszyscy i szybko wracali
w ciep³e objêcia sauny. Niestety, wszystko co piêkne kiedy
siê koñczy, wiêc wszyscy szczêliwi z prze¿ycia tak piêknego
dnia z ciep³ymi mylami o organizatorach rozjechalimy siê
do domów. Mamy te¿ satysfakcjê, ¿e nasza piêkna ziemia bêdzie ubo¿sza o parê worków mieci, a przez to jeszcze piêkniejsza.
Jedna z uczestniczek
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Mistrzowie województwa
w Taekwondo Olimpijskim
W dniu 26.09.2009 w Kêtrzynie rozegrano
Mistrzostwa Województwa w Taekwondo Olimpijskim w kategorii m³odzika roczniki 1998-97.
Olecko reprezentowali wychowankowie Doroty
i Tomasza Miszczak z LUKS HIDORI Olecko
z SP 4.
Nasi zawodnicy okazali siê najlepsi w województwie. Olecczanie zdobyli 7 medali w tym:
 3 z³ote  Justyna Miszczak (SP Wieliczki),
Maurycy Miszczak (SP Wieliczki), Karolina
Barszczewska (SP Wieliczki);
 3 srebrne  Zuzanna Murawska (SP 1 Olecko), Jakub Janiszewski (SP wiêtajno), Sebastian Milcarz (SP Wieliczki);
 1 br¹zowy  Dawid witaj (SP wiêtajno).
Te wyniki da³y 1. miejsce w klasyfikacji
dru¿ynowej. Wyprzedzilimy reprezentacje AZS
UWM Olsztyn oraz KS TKD Nidzicê.
Te wyniki napawaj¹ optymizmem przed
zbli¿aj¹cymi siê Makroregionalnymi Mistrzostwami Polski M³odzików, które odbêd¹ siê
w Sierpcu.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i ¿yczymy
kolejnych sukcesów.
Dorota i Tomasz Miszczak
Taekwondo Olimpijskie
LUKS HIDORI Olecko

Na zdjêciu  klêcz¹: Justyna Miszczak, Karolina Barszczewska, Zuzanna
Murawska, Jakub Janiszewski; stoj¹: Maurycy Miszczak, Dawid witaj, Sebastian Milcarz, trener Tomasz Miszczak.
Fot. Archiwum Klubu LUKS HIDORI Olecko.

Juniorzy wygrali!

Mam zaszczyt poinformowaæ, ¿e m³odszy
junior Czarnych Olecko, podopieczni Adama Wyszyñskiego. w piêknym stylu pokonali na wyje¿dzie Mazur Pisz 5:0.
Mecz rozegrany zosta³ 26.09.09r. na stadionie w Piszu.W za³¹czeniu ekipa ,która rozgromi³a swojego ligowego rywala.
Ze sportowym pozdrowieniem
kibicka i fotograf amator
 Gra¿ka

Czarni Olecko -Rominta Go³dap  1:2

Dnia 23wrzenia 2009r. (roda) na stadionie w Go³dapi, w
ramach 1/16 Pucharu Polski, seniorzy Czarnych Olecko (mimo
wielkiego ducha walki i wspania³ego dopingu kibiców z Olecka) przegrali z Romint¹ Go³dap po dogrywce 1:2.
W za³¹czeniu przesy³am 6 fotek.
Ze sportowym pozdrowieniem
Kibicka
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WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(3)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

Hongkong i Makau/Chiny, 7 lipca 2008 r.
Dzisiejszy dzieñ spêdzilimy na zwiedzaniu Makau, te¿
znajduj¹cego siê na terytorium Chin kontynentalnych. 60 km
na zachód od Hongkongu. Odleg³oæ tê pokonalimy promem  wyp³yniêcie o godz. 10.35, bilet 134 dolary hongkoñskie w jedn¹ stronê. Oczywicie odprawa graniczna, kontrola
paszportów. Polacy nie potrzebuj¹ wiz.
Makau (Aomen) to specjalny region administracyjny Chiñskiej
Republiki Ludowej (w 1557 r. Chiny wydzier¿awi³y Makau Portugalii, w 1999 r. ta portugalska kolonia przesz³a z powrotem
w rêce Chin), le¿¹cy przy ujciu rzeki Czu-ciang do Morza
Po³udniowochiñskiego. Terytorium niewielkie  28,2 km i 546
tys. mieszkañców. Do regionu administracyjnego Makau oprócz
pó³wyspu nale¿¹ te¿ dwie ma³e wysepki  Taipa i Coloane.
Podstaw¹ rozwoju gospodarczego jest przemys³ gier hazardowych: kasyna, wycigi psów i koni, finanse i ubezpieczenia oraz handel nieruchomociami, a tak¿e rybo³ówstwo. Jêzykiem urzêdowym jest chiñski oraz portugalski, walut¹ pataka (MOP)  mo¿na p³aciæ dolarami hongkoñskimi (ale na odwrót  w Hongkongu patak¹  ju¿ nie). Ponad 97% mieszkañców Makau stanowi¹ Chiñczycy, 2% Portugalczycy.

wi¹tynie i kasyna

To nie Koloseum w Rzymie, to kasyno w Makau.
Zabudowa Makau typowo kolonialna. To ju¿ nie to co
Hongkong. Jest tu bardzo skromnie. Kilka wie¿owców. Ale
portugalskoæ we wszystkim, oprócz chiñskich twarzy. Ruch
drogowy lewostronny.

Zabudowa kolonialna.
Po kociele w. Paw³a z 1602 r. pozosta³a tylko fasada.
Pierwsze co odwiedzilimy, to by³y kasyna. Jest ich tutaj
17. Mo¿na wejæ do rodka, ale trzeba poddaæ siê kontroli
baga¿u. Aparaty fotograficzne wk³adane s¹ do torebek foliowych. Nie wolno fotografowaæ. Ka¿de kasyno jest inne  w
sensie architektury. Jest nawet Koloseum. Z³ote okna, przestronne wnêtrza i restauracje. W jednej z takich restauracji
zjedlimy obiad (ryba). Klientelê kasyn stanowi¹ praktycznie
bogaci Chiñczycy, którzy przyje¿d¿aj¹ tu z Hongkongu, gdzie
hazard jest zabroniony, a ich w³aciciele osi¹gaj¹ wiêkszy dochód
ni¿ w³aciciele kasyn w Las Vegas.
Przechadza³em siê w¹skimi i zat³oczonymi uliczkami. Wszêdzie
sklepiki i drobny handel. Ludzie pogodni. Bardzo podoba³y
mi siê ruiny kocio³a w. Paw³a. Jest to najstarsza budowla i
symbol Makau. Pochodzi z 1602 roku. Niestety, zosta³a ca³kowicie zniszczona podczas po¿aru w 1835 roku. Uratowa³a
siê tylko fasada, jedna ciana. W dawnej krypcie i nawie za³o¿ono niewielkie muzeum  wstêp bezp³atny.
W¹skie i zat³oczone ulice.

13

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 39 (611)

Koniki morskie na sprzeda¿.

Bloki mieszkalne.

Przechadzalimy siê te¿ po kompleksie wi¹tyni Kun Iam,
który powiêcony jest bogini mi³osierdzia i królowej niebios.
Liczy oko³o 400 lat. Stoi tu kilka kaplic. W powietrzu unosi
siê zapach pal¹cych siê trociczek.
O godz. 17. odp³ynêlimy do Hongkongu. Chodzilimy z
Darkiem po sklepach, bo zosta³o nam sporo dolarów tylko, ¿e
nie by³o co kupowaæ. Nic nas nie zainteresowa³o, zw³aszcza
¿e do Australii nie mo¿na wwoziæ niczego co jest drewniane,
jedzenia itp.  a jutro tam wylatujemy. Postanowilimy wymieniæ w kantorze dolary hongkoñskie na australijskie. Kilka
minut po tej transakcji z nieba lun¹³ deszcz. By³a godzina 22.
Zostalimy uwiêzieni w sklepie, bo nie by³o nas ju¿ staæ na
kupno nawet najtañszego parasola. Bylimy bez pieniêdzy.
Po godzinie oczekiwania z nieba spada³y ju¿ tylko pojedyncze krople, wiêc czym prêdzej udalimy siê do hotelu. Po
chwili ulewa siê powtórzy³a, ale bylimy ju¿ na ósmym piêtrze
w swoich ³ó¿kach.
C.d.n.

Ekologiczny rysunek na murze.

Lekcja historii

W dzieñ 70. rocznicy wkroczenia armii Zwi¹zku Radzieckiego do Polski, klasa II A Gimnazjum nr 1 w Olecku
podczas lekcji historii wyruszy³a z p. Jadwig¹ Zdan i p. Jaros³awem Bagieñskim na Cmentarz Komunalny w Olecku, na
którym mieci siê pomnik Sybiraków.
To w³anie Sowieci doprowadzili do zes³añ na Sybir i mordu w Katyniu, gdzie zginê³o wielu Polaków. Dok³adnie 17 wrzenia
1939 r. wojska Armii Czerwonej wkroczy³y na teren naszej

ojczyzny. By³a to powtórka z 1 wrzenia, kiedy to najedcami byli Niemcy.
Pod pomnikiem wszyscy spotkali siê z p. Mieczys³awem
Legusem i jego ¿on¹.
,,Nikomu nie ¿yczê tego, co musia³em prze¿ywaæ w Waszym wieku  powiedzia³ Sybirak.
Po z³o¿eniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod Pomnikiem
Poleg³ych, uczniowie mieli okazjê pospacerowaæ po oleckim
cmentarzu i odwiedziæ groby bliskich.
Rafa³ Jurewicz
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AUTO-MOTO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K15503

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31
L12804
* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V44207

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V44806

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

Krupin 14A

* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503-804-741 V51021
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K15603
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V44816
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-520-12-88 V46615
* 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
V41319
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V51011

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68.
V38910
* Biuro Turystyczne Sambia, WYCIECZKI NA LITWÊ,
87-520-16-44
V48204
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25-16
V47904

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 V45306

KREDYTY, ODSZKODOWANIA,
T£UMACZENIA

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47 V46005
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. (87) 520-22-47 V43501 V43507
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 87-520-31-70 L12704
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.
V44706
* MEBLE, DRZWI, OKNA. US£UGI STOLARSKIE, tel.
669-587-564; 728-208-754.
V48004
* mikropo¿yczki 0%, tel. (87) 520-18-17

(V48803)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L13302
V36313

V43807

* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, te. 603-100-524, tel. 87-520-46-76 V43607

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

V41219

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V39010
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V41009)

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

V45905

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
87-520-22-13
L13502
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K10717

(V41409)

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
L12903
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V43717
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-43-73 V50722

(V39510)

(K16102)

PIZZA NA TELEFON

V46205

(V45206)

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.
(V44906)

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

(V49004)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

V2538
(V41309)

V46605
(V51001)

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

L13103

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)

* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095-424,
www.tocada.pl
V51421
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 87-520-36-92
V48723

Sklep DOM

s.c. Pl. Woln oci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K737)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

US£UGI
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(V4109)

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

(V49702)

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

(V49902)

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
L13601
* zamieniê mieszkanie trzypokojowe, Olecko, Kociuszki, na
dwupokojowe, Olecko, (parter, I piêtro) tel., 87-520-28-80 V49103
KUPIÊ

Kupiê gara¿ przy ul. Zielonej lub
w okolicy. Tel. 503-011-658
* silnik zaburtowy, minimum 59KW, tel. 602-235-182
* stary motocykl, tel. 602-235-182

(V49203)

* dachówkê poniemieck¹, ceg³ê czyst¹ rozbiórkow¹, tel. 604332-657
K16301

V41249
V41239

PRACA
* poszukujê opiekunki do rocznego dziecka, tel. 664-176-494 K16401
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 87-520-01-89, 601-943967
V41419
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L13501
* zatrudniê barmankê, piekarza z Olecka do pizzerii, tel. 509839-995
V50902

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

(K15403)

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

SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359

V48713

SPRZEDAM (c.d.)
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426
V45216
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 501-611-961
V47824
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V50522

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

(V50002)

* rozlewnia wód, tel., 87-523-92-42
V49213
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961
V47814
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L13003
* szafy z drzwiami suwanymi, garderoby, wnêki, tel. 600-129902
V48903
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
K13509
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L12305

* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 510-189301
V50512
NOWA DOSTAWA!
Nawigacja GPS za 269 z³, ramki
cyfrowe od 189 z³, PROMOCYJNE CENY KOMPUTERÓW, NOTEBOOKÓW. PLAC WOLNOCI 6c. (V43707)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 608-146-978 L12405
* mieszkania: wiêtajno, Olecko: Kolejowa, Armii Krajowej,
Zyndrama, tel. 510-189-301
V50502
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 509-088-949
V41119
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V41229
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V51411
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L13203
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V41019
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K837
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87-52022-33
V50811
WYNAJEM
* do wynajêcia mieszkanie dwupokojowe nie umeblowane, II
piêtro, centrum, tel. 664-964-250
K16501
* gara¿ do wynajêcia, aleje Lipowe, tel. 508-446-777
K15802
* kosmetyczka podnajmie lokal dla fryzjerki, 26 m.kw. ul.
Kamienna 1, tel. 602-354-963
V50701
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 502-264-901
K16201
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 604-557-693
V41619
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 501-611-961
V47834
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 505-036183
L13402

EXPRESS
SZKOLNY
Redakcja Tygodnika Oleckiego zaprasza do wspó³pracy przy redagowaniu Ekspresu Szkolnego wszystkich
uczniów oraz nauczycieli oleckich szkó³. Artyku³y oraz zdjêcia przyjmowane s¹ w godzinach pracy redakcji.
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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Przegl¹d Rokofilia
- Alternatywnie Uzale¿nieni

Przegl¹d m³odych zespo³ów Rockofilia  Alternatywnie
Uzale¿nieni jest imprez¹ maj¹c¹ na celu: promocjê muzyki
bluesowej, rockowej, hard rockowej, metalowej i alternatywnej, inspirowanie m³odych muzyków do poszukiwañ artystycznych, integracjê m³odych ludzi z Olecka, E³ku, Suwa³k i
Go³dapi. Przegl¹d jest nie tylko sprawdzianem umiejêtnoci
zespo³ów, ale równie¿ okazj¹ na wietn¹ zabawê.
Przegl¹d odbêdzie siê w Olecku. W przegl¹dzie uczestnicz¹ wy³¹cznie zespo³y z Olecka, Go³dapi, Suwa³k i E³ku.
Zespo³y s¹ zobowi¹zane wys³aæ KARTÊ ZG£OSZENIOW¥
na adres: umyszak@wp.pl do dnia 16 padziernika 2009 r.
Karta i regulamin dostêpne s¹ na stronie internetowej www.przystanek.pl w zak³adce wydarzenia/aktualnosci.

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

(V42908)

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
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(K13610)

(V49802)

MEDYCYNA ALTERNATYWNA
Fasolka szparagowa na wi¹d skóry

Wywar, który zostaje po gotowaniu str¹ków,
s³u¿y do smarowania chorych miejsc. Jest równie¿ skuteczny na uk¹szenia komarów.

Sok z pomidora na tr¹dzik

Smaruje siê sokiem z pomidora (mo¿na u¿ywaæ przekrojonego kawa³ka owocu) miejsca pora¿one tr¹dzikiem.
Nastêpnego dnia rzyk³ada siê w to miejsce zmia¿d¿one
licie szczawiu.

Imbir na nudnoci u dziecka

Imbir ³agodzi nudnoci. Dziecku mo¿na daæ do ¿ucia
kawa³eczki suszonego imbiru albo zrobiæ herbatkê z mielonego imbiru. Po naci¹gniêciu odcedzamy i podajemy po
³yku.

Czy sól jest szkodliwa?

Zawsze uwa¿ano, ¿e podnosi poziom cinienia têtniczego. Twierdzenie to opierano na obserwacji, ¿e Amerykanie, którzy zdecydowanie mniej u¿ywaj¹ soli do przyprawiania potraw, o wiele rzadziej cierpi¹ na nadcinienie.
Ale dr R. Feldman z Ontario stwierdzi³, ¿e sód, czyli g³ówny sk³adnik soli kuchennej, powoduje lepsze funkcjonowanie naczyñ krwiononych, szczególnie w starszym wieku.
Coraz wiêcej naukowców uwa¿a, ¿e sól, podobnie jak wiele
innych produktów spo¿ywczych, dzia³a indywidualnie. Niektóre osoby nie ograniczaj¹ce spo¿ywania soli maj¹ cinienie w normie, a u innych dieta ma³osolna wywo³uje
wzrost cinienia, zarówno skurczowego jak i rozkurczowego. Jeli wiêc mamy k³opoty z cinieniem, musimy drog¹
prób i dowiadczeñ zbadaæ, jaka dieta nam s³u¿y.
Ale nie zapominajmy, ¿e nadu¿ywanie soli sprzyja degeneracji tkanek ¿o³¹dka, dwunastnicy i jelit, zw³aszcza
jeli jednoczenie dieta jest uboga w produkty dostarczaj¹ce witamin, makro- i mikroelementów.
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Kalendarz imion

Cytaty na ten tydzieñ

28 wrzenia
Klementyny, Libuszy, Luby, Salome,
Wac³awy, Wiêc³awy
Heliodora, Jana, Klemensa, Marka, Nikity, Salomona, Tymona, Wac³awa,
Wawrzyñca, Wiêc³awa
29 wrzenia (wiatowy Dzieñ Morza)
Fulgencji, Gabrieli, Marceli, Marceliny,
Michaliny, Sylwii
Dadboga, Franciszka, Gabriela, Marcelego, Micha³a, Rafaela, Rafa³a
30 wrzenia (Dzieñ Ch³opca)
Felicji, Geraldy, Honoraty, Nadziei, Racheli, Samanty, Sofii, Soni, Sonii, Wery,
Zofii
Antoniego, Franciszka, Geralda, Grzegorza,
Hieronima, Honorego, Honoriusza, Imis³awa, Wiktora
1 padziernika (Miêdzynarodowy Dzieñ
Muzyki)(Rozpoczyna siê Miesi¹c Profilaktyki Raka Piersi)
Danuty, Heloizy, Izy, Klementyny, Teresy
Bazylego, Benigny, Cieszys³awa, Igora,
Jana, Jauliana, Marka, Remigiusza, Remis³awa, Romana, Wernera

2 padziernika (Dzieñ Anio³a Stró¿a)
Dionizji, Dionizy, Haliny, Marty, Racheli,
S³awomiry, S³awy
Dionizego, Izydora, Jana, Makarego,
Oliwera, Rustyka, S³awoja, S³awomira,
Stanimira, Teofila, Tomasza, Trofima
3 padziernika
Bogumi³y, Gerardy, Ireny, Józefiny, Józefy, Kandydy, Sylwii, Teresy
Bogumi³a, Eustachego, Ewalda, Franciszka, Gerarda, Heliodora, Jana, Józefa,
Kandyda, Sieros³awa, Sulibora
4 padziernika (Miêdzynarodowy Dzieñ
Zwierz¹t) (imieniny Franciszka z Asy¿u)
Dobromi³y, Edwiny, Rados³awy, Ros³awy, Rozalii, Ró¿y, Teresy
Edwarda, Edwina, Franciszka, Konrada,
Manfreda, Marka, Nieznawuja, Petroniusza, Rados³awa, Ros³awa
5 padziernika
Donaty, Flawiany, Flawii, Flory, Justyny, Naty
Apolinarego, Bart³omieja, Czêstogniewa,
Donata, Fausta, Igora, Justyna, Marcelego, Placyda, Rajmunda

Nasz przepis

Zapiekanka olecka
ziemniaczano-miêsna
1 kg ziemniaków, 25 dag miêsa
(mog¹ byæ ró¿nego rodzaju resztki), 0,75
ml mleka, 2 jajka, mas³o rolinne, sól,
cebula, natka pietruszki, pieprz
Ziemniaki po ugotowaniu w osolonej wodzie rozgniatamy. Miêso mielimy,
solimy i mieszamy z posiekan¹ drobno
cebula i natk¹ pietruszki. Mas³em smarujemy dno i boki rondla, a nastêpnie
uk³adamy warstwê ziemniaków i warstwê
miêsa. Jajka rozbijamy w szklance mleka, a nastêpnie dodajemy pozosta³e mleko
i wlewamy je do rondla. Na wierzchu
k³adziemy ³y¿eczkê mas³a i pieczemy przez
oko³o 45 minut.

Kluski twarogowe
25 dkg twarogu, szklanka m¹ki lub
kaszki manny, 2 jaja, ³y¿ka mas³a, sól
Najlepiej wszystkie sk³adniki zmiksowaæ razem na g³adk¹ masê o konsystencji
ciasta na kluski k³adzione. Nastêpnie na
wrz¹c¹ osolon¹ wodê k³aæ ³y¿k¹ (zamoczon¹ uprzednio we wrz¹cej wodzie,
¿eby ciasto siê nie lepi³o) pod³u¿ne kluseczki. Ugotowaæ, odcedziæ, przelaæ ciep³¹
wod¹ i podawaæ na przyk³ad z mas³em,
stopion¹ s³onink¹ czy sosami. Pasuj¹ do
wszystkich potraw z jarzyn.



Pikantna kula serowa Zofii
25 dkg wie¿ego pe³not³ustego twarogu, æwieræ kostki mas³a lub dobrej margaryny, æwieræ ³y¿eczki soli czosnkowej
lub pó³ ma³ego z¹bka czosnku roztartego na miazgê, æwieræ ³y¿eczki papryki
mielonej, pó³ ³y¿eczki posiekanej natki
pietruszki, oko³o 3 ³y¿eczek grubo zmielonego pieprzu, 4 licie sa³aty
Twaróg mielimy w maszynce. Mas³o dok³adnie ucieramy, po czym  nadal ucieraj¹c  mieszamy z twarogiem i
pozosta³ymi sk³adnikami, oprócz pieprzu.
Z masy tej formujemy kulê i oprószamy
j¹ grubo zmielonym pieprzem. Tak przygotowan¹ wstawiamy do lodówki na 23 godziny. Po och³odzeniu uk³adamy na
liciach sa³aty. Podajemy z grzankami,
krakersami, pumperniklem lub wie¿ym
pieczywem.

F kupiê

Zaakceptowanie siebie takim, jakim
siê jest, wcale nie oznacza, ¿e jest
siê takim, jakim siê byæ powinno.
John Fowles
Choæ w mowie mêdrców s³ychaæ prawdy powiew wie¿y, b¹d ostro¿ny
 i prawdê dozowaæ nale¿y.

PRZYS£OWIA
 Idzie wiêty Micha³ (29 wrzenia), bêdzie lato spycha³.
 Ptaszki przed Micha³em (29 wrzenia)
odlecia³y bêdzie ostry grudzieñ ca³y.
 Gdy noc jasna na Micha³a (29 wrzenia) to nast¹pi zima trwa³a.
 Na wiêtego Micha³a (29 wrzenia)
zaczyna siê ³owcy chwa³a.
 Mrona noc na Micha³a (29 wrzenia)
 zima ca³a bia³a.
 Jak anio³y w s³oñcu ciep³ym chadzaj¹ (30 wrzenia), to potem w zimie
mrozy siê trzymaj¹.
 Na w. Franciszka (4 padziernika) ch³op
ju¿ w polu nic nie zyska.

Mas³o

Aby mas³o nie je³cza³o, mo¿na je przetopiæ na ma³ym ogniu, zbieraj¹c tworz¹c¹ siê piankê tak d³ugo, a¿ bêdzie przejrzyste jak oliwa.

B³yskawiczna maseczka upiêkszaj¹ca

Zalecana przed wyjciem na eleganckie
przyjêcie. Po takiej maseczce makija¿ d³u¿ej
siê utrzymuje.
Skórê smarujemy ³agodnym kremem.
Nastêpnie k³adziemy na niej cienko pokrojone plasterki cytryny (bez skórki). By
siê nie zsuwa³y, przykrywamy gaz¹ i po
10 minutach zmywamy letni¹ wod¹.

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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Mistrzostwa szkó³
w tenisie ziemnym
Do zawodów stanê³o 59 dzieci z oleckich szkó³ podstawowych (nr 1 i nr 3), gimnazjalnych (nr 1, nr 2 i Spo³ecznej),
rednich, czyli LO. Grano w 7 kategoriach wiekowych  ch³opcy
i dziewczêta oddzielnie. Po prawie 6 godzinach zmagañ na
siedmiu kortach zwyciêzcami zostali:
Dziewczêta do 10 lat:
1. Sylwia Sad³owska SP1
2. Weronika Tymoszuk SP3
3. Martyna Sobczak SP3
4. Martyna Wróblewska SP3
Ch³opcy Do 10 LAt
1. Piotr P³aziñski SP3
2. Filip Grudziñski SP3
3. Kuba Kowalewski SP3
4. £ukasz Szymulewski SP3
Dziewczêta do 12 lat
1. Ula Jasiñska SP3
2. Ania Zieliñska SP1
3. Roksana Zajkowska SP1
4. Marta ¯yliñska SP3
Dziewczêta do 14 lat
1. Weronika Kisielewska Gim 2
2. Magda Essel Gim Spo³eczne
3. Klaudia Mikielska Gim 2
Ch³opcy do 14 lat
1. Pawe³ Charmuszko SP3!!!!
2. Micha³ MAksimowicz SP1
3. Micha³ Zaniewski Gim 2
4. Patryk Maksimowicz SP3
Dziewczêta do 18 lat
1. Patrycja Supronowicz LO Olecko
2. Monika Maksimowicz LO Olecko
3. Carolin Zapf LO E³k
4. Karolina Wróblewska LO Olecko
Ch³opcy do 18 lat
1. Robert Karniej LO Olecko
2. Karol Gajdemski LO Olecko
3. Kuba Baluta LO E³k

Sêdzi¹ g³ównym by³ Andrzej
Bomber. Organizatorami w Olecku
byli: Oleckie Towarzystwo Sportu
Szkolnego, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji i Szko³a tenisa
Ziemnego SMECZ.
Nagrod,y medale i dyplomy
wrêcza³ Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Karol Sobczak oraz
Dyrektor MOSIR Andrzej Kamiñski.
Andrzej Bomber
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Pi³ka no¿na
MISTRZOSTWA POWIATU OLECKIEGO GIMNAZJÓW
W PI£CE NO¯NEJ CH£OPCÓW
Do turnieju, który odby³ siê w dniu
17.09.2009 r. zg³osi³y siê reprezentacje dwóch
szkó³: Gimnazjum w Babkach Oleckich i
Gimnazjum nr 2 w Olecku, które rozegra³y
bezporedni mecz miêdzy sob¹.
Wynik meczu  Gimnazjum nr 2 Olecko - Gimnazjjum Babki Oleckie 8:0.
Zwyciêska szko³a otrzyma³a puchar, a
dwie startuj¹ce w zawodach równie¿ pami¹tkowe dyplomy. Ogó³em w turnieju
wyst¹pi³o 30 zawodników.
Mistrzostwa Powiatu w pi³ce no¿nej
Gimnazjów ch³opców w tym roku nie wypad³y okazale, gdy¿ mimo sprzyjaj¹cej aury
do zawodów z niewiadomych przyczyn
przyst¹pi³y tylko dwie szko³y gimnazjalne, a przecie¿ w powiecie jest ich du¿o
wiêcej. Zawody bardzo profesjonalnie sêdziowa³ Pawe³ Astapczyk.
Mecz od pocz¹tku mia³ zdecydowanego faworyta, jakim by³ zespó³ z Gimnazjum nr 2 w Olecku, który jest tegorocznym mistrzem woj. warmiñsko-mazurskiego. Wiêkszoæ zawodników oleckiej szko³y

Biegi sztafetowe
W dniu 25.09.2009 r. na stadionie
MOSiR w Olecku odby³y siê Sztafetowe Biegi Prze³ajowe Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Dariusz Karniej. Do zawodów przyst¹pi³y nastêpuj¹ce szko³y: SP
3 Olecko (dziewczêta i ch³opcy), SP 4
Olecko (dziewczêta i ch³opcy), SP Sokó³ki , Gimnazjum nr 2 Olecko (dziewczêta i ch³opcy), Gimnazjum nr 1 Olecko
(dziewczêta) i startuj¹ca poza konkursem SP G¹ski.
WYNIKI (dziewczêta SP)
1. SP 3 Olecko - 26,49 (uzyskany czas
sztafety)
2. SP 4 Olecko - 27,34
WYNIKI (ch³opcy SP)
1. SP 3 Olecko - 24,30
2. SP Sokó³ki - 26,57
3. SP 4 Olecko - 27,09
SP G¹ski - 28,20 ( poza konkursem)
WYNIKI (dziewczêta Gim.)
1. Gim. 2 Olecko - 24,31
2. Gim. 1 Olecko - 28,21
WYNIKI (ch³opcy Gim.)
1.Gim. 2 Olecko - 21,28
Zwyciêskie sztafety otrzyma³y puchary, a wszystkie pami¹tkowe dyplomy.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o

trenuje w m³odzie¿owych dru¿ynach klubu Czarni Olecko i nic dziwnego, ¿e nie
mieli problemów z pokonaniem rówieników z Babek Oleckich, którzy na co dzieñ
nie trenuj¹ pi³ki no¿nej, a ponadto wiêkszoæ z nich po raz pierwszy zagra³a na
du¿ym stadionie.
Bramki dla zwyciêzców zdobyli: Sebastian
Dra¿ba - 3, Krzysztof Marczuk - 2, Kamil
Barszczewski - 2 i Kamil Masalski - 1.
Sk³ad zespo³u Gimnazjum nr 2 w Olecku: Micha³ Szturgulewski, Jakub Murawski, Kamil Ciruszys, Mateusz Ku³akowski,
Wiktor Bereniewicz, Sebastian Dra¿ba, £ukasz Harasim, Mateusz Jurczuk, Jakub Koz³owski, Krzysztof Koz³owski, Kacper Sulima, Hubert Taraszkiewicz, Patryk Laszkowski, Tomasz Koz³owski, Krzysztof
Marczuk, Micha³ Grudziñski, Kamil Masalski i Kamil Barszczewski.
Opiekunem zwyciêskiej szko³y jest Adam
Wyszyñski, a opiekunem zespo³u Gimnazjum z Babek Oleckich jest Micha³ Smokowski.
90 zawodników, w tym 45 dziewcz¹t.
Sk³ad zwyciêskiej sztafety dziewcz¹t
SP 3 Olecko: Adriana Retel, Ela Markowska,
Magda Ampulska, Karolina Kowalewska,
Ola Falkiewicz, Anna Nawrocka, Anna
Jackiewicz, Magda Skindzier, Dominika
Jab³oñska, Izabela Zamojska, Ola Kopiczko
(opiekun Dariusz Dwilewski).
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny ch³opców
SP3 Olecko: Rados³aw Olszewski, Kamil
Dreszliñski, Dominik Zawada, Jaros³aw
Remiszewski, Pawe³ Sadowski, Jakub
W¹do³owski, Damian G¹siewski, Jakub
Popko, Przemys³aw Tomczyk, Jakub Mróz,
Marcin Chodkiewicz, (opiekun Zbigniew
Polakowski).
Sk³ad zwyciêskiej sztafety dziewcz¹t
Gim. 2 Olecko: Ola Olszewska, Angelika
Interewicz, Martyna Wróblewska, Ada
Szarnecka, Wiola Barwiñska, Karolina
Jachimowicz, ¯aneta Tyszlak, Sara Dani³owicz, Ada Ulikowska, Magda Falkiewicz (opiekun Beata Koz³owska).
Sk³ad zwyciêskiej sztafety ch³opców
Gim. 2 Olecko: Krzysztof Marczuk, Krzysztof
Koz³owski, Jakub Koz³owski, Kamil Barszczewski, Kamil Masalski, Mateusz Mejsak, Tomasz Koz³owski, Sebastian Dra¿ba,
Mateusz Rowiñski, Damian Olszewski
(opiekun Beata Koz³owska).

Lekka atletyka
Reprezentacje dziewcz¹t Gimnazjum
nr 2 Olecko (opiekun Beata Koz³owska)
i Gimnazjum nr 1 Olecko (opiekun Marek Stankonowicz) uzyska³y awans do
Mistrzostw Województwa w Wielobojach LA w Olsztynie, które odbêd¹ siê
29.09.09 r. Awans uzyskali równie¿ ch³opcy z Gimnazjum nr 2 w Olecku, którzy
tak jak ich kole¿anki, wygrali zawody rejonowe w Olecku.
Gimnazjum nr 2 reprezentowali: Aleksandra Szejnoga, Justyna Wiszniewska,
Agata Masalska, Mirella Wasilczyk, Anna
Dardziñska, Adriana Szarnecka, ¯aneta
Tyszlak, Magda Falkiewicz, Magda Olszewska, Aneta Makowska i Monika
Cichocka (dziewczêta) oraz Krzysztof
Koz³owski, Krzysztof Marczuk, Tomasz
Koz³owski, Kamil Masalski, Micha³
Grudziñski, Pawe³ Haponik, Bartek Duszyñski, Maciej Bubrowski i Mateusz
Mejsak (ch³opcy).

Pi³ka no¿na
Mini turniej pi³ki no¿nej
,,JESIEÑ 2009 dla kl. III-IV SP
W dniu 23 wrzenia br. na boisku
Orlik rozegrano Mini turniej pi³ki no¿naj dla klas III-IV. Do turnieju zg³osi³y
siê trzy dru¿yny, które rozegra³y mecze
pomiêdzy sob¹, systemem ,,ka¿dy z ka¿dym. Sêdzia g³ówny zawodów by³ Dariusz Karniej.
WYNIKI
Or³y Oleckie
- Z³ote korki
3:0
F.C. Barcelona - Or³y Oleckie
13:1
F.C. Barcelona - Z³ote korki
8:0
KOÑCOWA KLASYFIKACJA
1. F.C. Barcelona (kapitan Maciej Famulak)
6 pkt
21:1
2. Or³y Oleckie (kapitan Damian Rosicki)
3 pkt
4:13
3. Z³ote korki (kapitan Klaudia Radzewicz)
0 pkt
0:11
Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a puchar
i drobne upominki, a wszystkie pami¹tkowe dyplomy.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o
20 zawodników (w tym 5 dziewcz¹t).
Sk³ad zwyciêskiej ekipy: Maciej Famulak, Dominik Jackiewicz, Jakub Mi³owicki, Maciej Topolski, Maciej Marchewka,
Patryk S³abiñski, Filip Grudziñski, Marcel Szupieñko, Piotr Wiktorzak, Bartosz
Ferenc i Szymon Mach.
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.

20

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 39 (611)

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 369

Waldemara Rukcia

Witam Pañstwa po tygodniu rozstania.
Prawda, ¿e nie by³o d³ugo? Parê dni zlecia³o... Mamy ju¿ jesieñ. Niewielu z Pañstwa to zauwa¿y³o? Ja te¿. Dopiero na
drugi dzieñ mi przypomniano, ¿e lato siê
skoñczy³o. Teraz ju¿ tylko trzeba oczekiwaæ na zimê i w. Miko³aja, a po paru
dniach wszystko od nowa, bo bêdziemy mieli nowy rok. To jednak dopiero
przed nami. Na razie bêdziemy musieli
siê zmagaæ z jesiennymi s³otami, przeziêbieniami i szaroci¹. Wszystko to jednak
tylko przed nami.
Na razie mo¿emy zaj¹æ siê sprawami
bie¿¹cymi. Co Pañstwo s¹dz¹ o naszej
polityce? Dobrze... ale nie klniemy przy
dzieciach. Nie wyrywamy w³osów z g³owy.
Ju¿ dawno Pañstwu proponowa³em, by
do polityki podchodziæ jak do dobrej
zabawy. I tak niewiele mo¿emy zrobiæ
miêdzy czterema latami, jakie dziel¹ nas
od wyborów do wyborów. Wtedy radzê naprawdê przygl¹daæ siê temu z
dystansem i to niezale¿nie czy lubimy
jakich polityków, czy nie. Szkoda marnowaæ czas, by zachorowaæ na wrzody
¿o³¹dka czy inne choroby zwi¹zane z
nerwami. Lepiej patrzeæ na to jak na operê
mydlan¹. Ot taki serial: W kamiennym
krêgu... kto ma tyle lat co ja lub wiêcej
to pamiêta te urocze chwile z tym serialem, kiedy zajmowa³ umys³y sporej
czêci naszego spo³eczeñstwa. To by³o
bardzo zdrowe i nie powodowa³o rozstrojów ¿o³¹dka. Dlatego proponujê, by
nie przejmowaæ siê za bardzo polityk¹,

a dopiero jak przyjdzie czas wyborów
to odpowiednio skrelaæ i zakrelaæ. Jak
siê Pañstwu podoba nasz kraj bez TARCZY? Mnie nie bardzo. Choæ za bardzo
nie wierzy³em od czasów wyborów Obamy
na prezydenta USA, ¿e co z niej bêdzie, ale mo¿na by³o wykorzystaæ umowê i j¹ ratyfikowaæ, by obecnie mieæ taryfê przetargow¹ do rozmów z Amerykanami. Czarowanie, ¿e ratyfikacja umowy nic by nie da³a  to blef. Kto bawi
siê Pañstwa kosztem stwierdzaj¹c, ¿e
umowy miêdzynarodowe miêdzy rz¹dami nie maj¹ znaczenia. Kpina w ¿ywe oczy.
Czesi, którzy ratyfikowali umowê dostan¹ to, co chc¹: wrzucenia na orbitê jakiego ich naukowca i filii amerykañskiej
presti¿owej akademii wojskowej. Niby
niewiele, ale to realne rzeczy, które mo¿e
zrealizowaæ rz¹d w USA. Sama uczelnia
wojskowa na terenie Czech, to doskona³e posuniêcie. Mo¿liwoæ dokszta³cania siê w niej dowódców wojsk choæby
z krajów Europy rodkowej to niez³a
pozycja Czech w strukturach NATO. Niby
nic, a prztyczek w nos wielu przywódcom krajów w tym regionie ju¿ jest. Nasz
rz¹d z Tuskiem jako premierem i Radziem
Sikorskim jako ministrem spraw zagranicznych tak naprawdê prze³ajdaczy³ tê
sprawê dla le zrozumianej grzecznoci i
poprawnoci politycznej. Udawanie, ¿e
nas w Unii Europejskiej szanuj¹, bo idziemy jak przedszkolaki prowadzeni na sznurku, jest fikcj¹. Szacunek, a bycie niezauwa¿anym jako partner w rozmowach to
dwie ró¿ne rzeczy. Sprawa obchodów
wiêta Zburzenia Muru Berliñskiego jest
dobrym wiadectwem tego, ¿e zostali-

my zepchniêci znowu do roli klienta,
który przyjmuje wszystko jak leci i zgadza siê na wszystko, byle mu tylko co
kapnê³o z pañskiego sto³u. Deklarowana przez Tuska wersja, ¿e kanclerz Merkel to jego wielka przyjació³ka rozbi³a siê
o ten Mur berliñski. Brak oficjalnego
zaproszenia dla najbli¿szego i dobrego
s¹siada przyjaciela to niez³y afront i
wiadectwo, jak¹ rolê mamy spe³niaæ w
UE. Mamy zgodnie z tym, co kiedy
powiedzia³ by³y prezydent Francji: siedzieæ cicho. Przeniesiona z czasów PRL
rola naszego kraju do bycia pos³usznym
dla Wielkiego Brata tu stawia nas w bardzo
z³ym wietle. Udawanie, ¿e na tym polega polityka w sprawach zagranicznych,
jest mieszne. Wymiewany przez obecny
rz¹d i media sympatyzuj¹ce z rz¹dz¹cymi obecny Prezydent RP w czasie wizyty w ONZ, czyli w USA, zaskoczy³ wielu. Dla rz¹dz¹cej partii z wielkim trudem
przechodz¹ przez gard³a s³owa, ¿e wbrew
pozorom nasz Prezydent jest traktowany powa¿nie na wiecie. Nie na rêkê jest
to, ¿e w³anie Prezydent USA, tak dobrze potraktowa³ naszego. Doæ kurtuazyjne, ale symboliczne miejsce naszego Prezydenta przy stole razem z Prezydentem Obam¹ musia³o budziæ z³oæ.
I budzi³o, bo starano siê umniejszyæ ten
fakt i zminimalizowaæ jego znaczenie.
Ostatecznie zdecydowano siê na omertê  zmowê milczenia. Nie bêd¹ o tym
mówiæ  to nie bêdzie o tym trzeba dyskutowaæ. mieszna postawa...
Zobaczymy co wydarzy siê w tym
tygodniu. Ale o tym poczytamy w koPAC
lejnym numerze TO.

