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6 padziernika 2009 r.

Pasjonatem roku
2009 zosta³

Marek Ga³¹zka
2 padziernika Kapitu³a Tytu³u Passjonata Roku 2009
pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia Przypisani Pó³nocy Marii Wandy Dzienisiewicz, w sk³ad której weszli uhonorowani ju¿ Pasjonaci: Ryszard Demby, Andrzej Kamiñski,
Wojciech Kot, Józef Krajewski oraz cz³onkowie stowarzyszenia B. Marek Borawski, Andrzej Cieluk, Roman Karsztun, Maciej Kupczyñski, Wojciech £ukasik, Marek Nowicki, Bogdan Skrzypczak, Zbigniew Terepko, Jerzy Weiss uzna³a
Pasjonatem 2009 Marka Ga³¹zkê.
Uroczystoæ przyznania tytu³u bêdzie mia³a miejsce 24 padziernika.

Burmistrz Wac³aw Olszewski zaprasza
wszystkich olecczan na uroczyste otwarcie
tzw. górnego stadionu MOSiR. Uroczystoæ odbêdzie siê we wtorek, 6 padziernika 2009 r.
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SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961

Rys. Waldemar Rukæ

(K13410)

Teresa Popko

Aleje Lipowe 1B

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

19-400 Olecko

(V48704)

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

(V52601)

ZPHU IMPULS

(V47805)

Odbiór w³asnym transportem
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Nietrzewi
kieruj¹cy

Udana interwencja pos³a Jerzego Gosiewskiego

Kolej E³k-Olecko-E³k
na razie uratowana

Mammobus

Bêdzie czynny przy szpitalu od 15
do 19 padziernika. Badania bezp³atne.
Rejestracja: tel. 801-080-007

Aktywnie i skutecznie
w gminie Olecko

Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Olecku pozyska³ 282024,98 z³ dofinansowania na projekt pt. Aktywnie
i skutecznie w Gminie Olecko z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Priorytetu VII. Promocja integracji spo³ecznej,
poddzia³ania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Koszt ca³ego zadania wynosi 316 882,00 z³.
Celem g³ównym projektu jest zintegrowanie spo³eczne 74 osób niepracuj¹cych z terenu Gminy Olecko, korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej, zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym.
W ramach prac wykonywane s¹ m.in.
nastêpuj¹ce zadania:
- zajêcia warsztatowe oraz konsultacje
indywidualne z zakresu reintegracji
zawodowej i spo³ecznej,
- szkolenia zawodowe z zakresu Technolog robót budowlanych i wykoñczeniowych,
- prace spo³ecznie-u¿yteczne,
- us³ugi cateringowe w formie obiadów
dla uczestników projektu,
- dowóz uczestników do zajêæ w Klubie
Integracji Spo³ecznej oraz Programu
Aktywnoci Lokalnej,
- praca socjalna (kontynuacja zatrudnienie 1 pracownika socjalnego w
ramachprojektu,
- zasi³ki i pomoc w naturze,
- dzia³ania o charakterze rodowiskowymwycieczki turystyczno-krajoznawcze,
imprezy integracyjne (pikniki, ogniska), imprezy kulturalno-owiatowe (kino,
teatr) dla uczestników Programu Aktywnoci Lokalnej.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

br. wyst¹pi³ interwencyjnie do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka. Od lipca
w jego Biurze Poselskim w Olecku, z inicjatywy ni¿ej
Podpisanego sekretarza pos³a Gosiewskiego, trwa ci¹gle akcja zbierania podpisów pod protestem przeciwko decyzji Dyrekcji PR w Olsztynie. Podpisuj¹ siê pod
nim bardzo chêtnie nie tylko mieszkañcy
powiatu oleckiego, ale tak¿e turyci.
Solidarna akcja radnych z Olecka, powiatu oleckiego, samorz¹dów subregionu
EGO oraz pos³a pozwoli utrzymaæprzynajmniej
do koñca tego roku te jak¿e wa¿ne dla mieszkañców Mazur i Podlasia po³¹czenia kolejowe.
Dariusz Josiewicz
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

DY¯URY APTEK

(V42809)

Jeszcze w maju tego roku pojawi³y siê
bardzo gronie brzmi¹ce informacje na temat
zawieszenia od lipca tego roku przez Dyrekcjê Przewozów Regionalnych sp. z o.o.
w Olsztynie po³¹czeñ kolejowych PKP na
trasie z E³ku do Olecka i z powrotem do
E³ku. Uruchomione po 7-letniej przewie
w 2005 roku po³¹czenia PKP na tej trasie
to by³a deska ratunkowa dla mieszkañców m.in. wsi Olecko Ma³e, Zatyki, Kijewo, Che³ch czy Przekopki. Ponadto z tych
po³¹czeñ, które umo¿liwia³y po przesiadce w E³ku szybkie i tanie
dotarcie uczniów i studentów np. do
Bia³egostoku, Gdyni czy Warszawy.
Pose³ Jerzy A. Gosiewski 7 czerwca

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.
(V45007)

 25.09.2009r w Olecku na ul. Plac Wolnoci ok. godz. 23.40 policjanci zatrzymali dwóch nietrzewych rowerzystów:
31-letni Damian K i 24-letni Sebastian
N., obaj mieszkañcy Olecka, jechali rowerami maj¹c odpowiednio 0,84 i 0,75
promila alkoholu w organizmie. Teraz
obaj odpowiedz¹ przed sadem. Za jazdê
rowerem w stanie nietrzewym grozi
im kara nawet do roku pozbawienia
wolnoci.
 27.09.2009 w miejscowoci Wieliczki
ok. godz. 20.00 patrol policji zatrzyma³ nietrzewego rowerzystê. By³ to
35-letni Jan R., mieszkaniec gminy
Wieliczki. Alkomat wykaza³ u niego
2,7 promila alkoholu w organizmie.
m³. asp. Tomasz Jegliñski,
KPP Olecko
* 6.10.2009r., ul. Kolejowa 15
* 7.10.2009r., ul. 11 Listopada 9
* 8.10.2009r., pl. Wolnoci 25
* 9.10.2009r., pl. Wolnoci 7B
* 10.10.2009r., ul. Zielona 35
* 11.10.2009r., ul. Sk³adowa 6
* 12.10.2009r., ul. Kolejowa 15
* 13.10.2009r., ul. 11 Listopada 9

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
 Ewa Emel
 Jarzy Makal
 Adam Mroczkowski
 Jan Noakowski
 Regina Rojek
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

(V43728)

Jecha³ pijany i...
zatrzyma³ siê na znaku

30 wrzesnia ok. godz. 7.40 w Olecku na ul. Wojska polskiego patrol policji usi³owa³ zatrzymaæ do kontroli drogowej
podejrzanie jad¹cy pojazd. Kieruj¹cy zlekcewa¿y³ sygna³ do
zatrzymania i odjecha³. Policjanci ruszyli w pocig. Na skrzy¿owaniu ul. Wokjska Polskiego i Armii Krajowej samochód
marki Ford uderzy³ w pionowy znak drogowy przejcie dla
pieszych. Na szczêcie nikomu nic siê nie sta³o. Uciekinier
zosta³ zatrzymany i policjanci poczuli od niego alkohol. Badanie alkomatem wykaza³o prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Kieruj¹cym okaza³ siê Stanis³aw L.  52-letni mieszkaniec gminy Olecko. Za jazdê w stanie nietrzewym grozi mu
nawet do 2 lat pozbawienia wolnoci.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Posiada³ marihuanê

Oleccy policjanci patroluj¹cy ulice miasta zauwa¿yli dwóch
m³odych mê¿czyzn. Jeden z nich na widok radiowozu wyrzuci³
woreczek foliowy, co wzbudzi³o podejrzenie funkcjonariuszy.
Jak siê okaza³o 17-letni Sebastian W. posiada³ przy sobie
marihuanê i szklan¹ lufkê. Ponadto mê¿czyzna by³ pijany, mia³
w organizmie ponad 1 promil alkoholu. Badanie na obecnoæ
narkotyków potwierdzi³o, ¿e Sebastian W. pali³ wczeniej
marihuanê. Nastoletni sprawca zosta³ zatrzymany do wytrzewienia i wyjanienia w policyjnym areszcie. Teraz za posiadanie rodków odurzaj¹cych grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolnoci.
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

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.
* 9 padziernika, godz. 18.00  otwarcie wystawy malarstwa
Joanny Stasiak w galerii im Andrzeja Legusa w ROK Mazury Garbate.
5 padziernika (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
6 padziernika (wtorek)
12.00  otwarcie nowego boiska pi³karskiego MOSiR, stadion
7 padziernika (roda)
10.00  Mistrzostwa powiatu w pi³ce rêcznej ch³opców i dziewcz¹t
(gimnazja), hala ZLiZ
9 padziernika (piatek)
18.00  otwarcie wystawy malarstwa Joanny Stasiak w galerii
im Andrzeja Legusa w ROK Mazury Garbate.
17.00  Wojna domowa  film, kino Mazur
19.00  13. dzielnica - ultimatum  film, kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
10 padziernika (sobota)
* up³ywa termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w
ramach programu Student II (szczegó³y TO 36/610, s. 9)
11 padziernika (niedziela)
17.00  Wojna domowa  film, kino Mazur
19.00  13. dzielnica - ultimatum  film, kino Mazur
12 padziernika (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
13 padziernika
17.00  obchody Dnia Edukacji Narodowej, sala kina Mazur
15 padziernika (czwartek)
Mammobus, przy szpitalu, tel. 801-080-007
10.00  Mistrzostwa powiatu w pi³ce siatkowej ch³opców i
dziewcz¹t (gimnazja), hala ZST
16 padziernika (pi¹tek)
* Mammobus, przy szpitalu, tel. 801-080-007
17.00  Largo Winch   film, kino Mazur
19.00  Surogaci  film, kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)

Redakcja

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

w godzinach 1200-17 00

(V51402)

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

(V41210)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V41510)
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Rower ponownie trafi³
do w³aciciela

Oleccy policjanci zatrzymali sprawcê kradzie¿y roweru. W
zatrzymaniu z³odzieja pomóg³ pokrzywdzony, który zauwa¿y³
swój rower stoj¹cy pod sklepem. Szybka reakcja mundurowych sprawi³a, ¿e Adam P. zosta³ zatrzymany i ju¿ us³ysza³
zarzut kradzie¿y. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia
wolnoci.
Do zdarzenia dosz³o we wtorek 29 wrzenia na ul. Armii
Krajowej w Olecku. Wtedy to jeden z mieszkañców przeje¿d¿aj¹c
obok sklepu zauwa¿y³ swój rower górski. Zaskoczenie by³o
tym wiêksze, poniewa¿ rower ten zosta³ skradziony ok. 3 miesiêcy wczeniej. W³aciciel roweru postanowi³ poczekaæ na
dalszy rozwój sytuacji. Po chwili do roweru podszed³ jaki
mê¿czyzna i wówczas poszkodowany powiadomi³ policjê. Przybyli
policjanci zatrzymany 32-letniego Adama P., który pocz¹tkowo t³umaczy³, ¿e po¿yczy³ rower. Jednak ostatecznie przyzna³
siê do kradzie¿y i wyrazi³ zgodê na dobrowolne poddanie siê
karze. Teraz za kradzie¿ roweru odpowie przed s¹dem.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

W³amali siê do kilkunastu aut, teraz grozi im do 10 lat wiêzienia

W³amywacze zatrzymani
Oleccy policjanci zatrzymali dwóch sprawców kradzie¿y i
kradzie¿y z w³amaniem. Z ustaleñ policjantów, wynika³o, ¿e
mog¹ oni mieæ zwi¹zek z w³amaniem do samochodu. 19-letni
Cezary S. oraz jego kolega 17-letni £ukasz S. trafili do policyjnego aresztu. Podczas przes³uchania obaj przyznali siê do 12
w³amañ do samochodów oraz kradzie¿y skutera. Wspólnicy
dzia³ali g³ownie na terenie gminy Olecko oraz gminy Kowale
Oleckie. W trakcie czynnoci procesowych ustalono tak¿e, ¿e
maj¹ na sumieniu równie¿ w³amania na terenie E³ku. Podczas
przeszukañ w ich mieszkaniach i piwnicach policjanci odnaleli ponad 30 przedmiotów pochodz¹cych z kradzie¿y. Ich
³upem pad³o miêdzy innymi kilka sztuk radioodtwarzaczy samochodowych, wiertarki, wyrzynarki, tuby muzyczne oraz
dokumenty pojazdów. Funkcjonariusze zabezpieczyli równie¿
piórnik z zestawem kluczyków oraz wytrychów w³asnej produkcji, którymi pos³ugiwali siê sprawcy. Teraz grozi im kara
nawet do 10 lat pozbawienia wolnoci.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Zadbajmy o trwa³e lady
naszej historii

Wielkimi krokami zbli¿a siê piêkna, 450-ta rocznica za³o¿enia
naszego grodu nad Leg¹. Komitet Organizacyjny pracuje nad
programem obchodów 3-dniowego wiêta miasta. Wród ciekawszych pomys³ów jest uruchomienie Muzeum i Archiwum
Ziemi Oleckiej, wydanie monografii, alejka z drzewami itd.
Od wielu lat obserwujê uwa¿nie w Olecku chwalebne bardzo prace na rzecz odnowy, renowacji budynków zabytkowych i zbudowanych przed II wojn¹ wiatow¹. Coraz czêciej
odnoszê jednak wra¿enie, ¿e prace modernizacyjne przy elewacjach, malowaniu, ocieplaniu itd. oleckich nieruchomoci
przebiegaj¹ g³ównie na zasadzie, ¿e wspólnota mieszkaniowa
czy prywatny w³aciciel budynku postanowi³ zadbaæ o stan
techniczny i wygl¹d swojej nieruchomoci, znajduje wiêc najlepszego i najtañszego wykonawcê, ustanawia nadzór budowlany
i prowadzi prace
Czego tu jednak brakuje
W naszym miecie nie ma architekta miejskiego - osoby,
która podobnie jak w innych, chocia¿by s¹siednich miastach,
dba³aby o ogólny wygl¹d zabudowy. Aby zachowaæ w miarê
jednakow¹ kolorystykê elewacji czy nie naruszaæ radykalnie
smaczków architektonicznych, obecnych na obiektach z XIX
i XX wieku. Nie mówi¹c ju¿ o stolarce okiennej i drzwiowej,
montowanych na zasadzie od Sasa do lasa
W praktyce czêsto okazuje siê, ¿e wspólnota mieszkaniowa jak najmniejszym kosztem wykonuje takie prace, na czym
bardzo traci olecka zabudowa
Ostatnio takie bardzo istotne dla estetyki centrum Olecka

prace ociepleniowe rozpoczê³y siê przy bardzo gustownych
kamieniczkach przy placu Wolnoci  numery 18, 20 i 22
Pod rozwagê czytelników i w³adz lokalnych pozostawiam
swój wniosek, aby bardziej uwa¿nie nadzorowaæ wszelkie prace modernizacyjne, nie tylko na budynkach zabytkowych. W
miarê mo¿liwoci sugerowaæ te¿ pewne rozwi¹zania sztuki budowlanej autonomicznym jak najbardziej wspólnotom.
Przecie¿ miejska zabudowa to w koñcu najbardziej trwa³y
element krajobrazu Olecka.
Dariusz Josiewicz, Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej

1,94 hektara

... ma dzia³ka, o któr¹ stara siê w Judziakach Urz¹d Miejski. Na
pozyskanej nieodp³atnie od Agencji Rolnej Skarbu Pañstwa
nieruchomoci ma powstaæ boisko sportowe. U¿ytkowaæ je
bêd¹ dwie miejscowoci: Judziki i Lenarty. (s)

Sprzedano lokale

... przy ulicy S³owiañskiej 3a, Nocznickiego 9, Batorego 19,
Ludowej 1a. Wszystkie lokale zosta³y sprzedane dotychczasowym najemcom w trybie bezprzetargowym. (s)
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Medal Mazurskiej
Niezapominajki
Laureaci III edycji, 2009 (kolejnoæ
alfabetyczna):
Maria Wanda Dzienisiewicz  Wicestarosta Olecki, prezes Stowarzyszenia Przypisani Pó³nocy, bardzo zaanga¿owana w rozwój ekoturystyki na terenach pó³nocno-wschodniej Polski, w
ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej (LOT) w Olecku. Z jej inicjatywy podejmowane s¹ w regionie ró¿norodne dzia³ania edukacyjne i ochroniarskie dobrze
s³u¿¹ce realizacji idei zrównowa¿onego
rozwoju.
Andrzej Jadwiszczak  jest entomologiem o uznanym autorytecie w kraju i
na wiecie, ekspertem od ró¿norodno-

Fot. Boles³aw S³omkowski

ci owadów. Szczególne miejsce w jego naukowych zainteresowaniach
zajmuj¹
chrz¹szcze. Jest redaktorem i wydawc¹ Notatek Entomologicznych, w³acicielem
Wydawnictwa Mantis, prezesem Klubu
Przyrodników Warmii i Mazur, redaktorem naczelnym kwartalnika Natura  Przyroda Warmii i Mazur.
Maciej Kupczyñski  pracownik Nadlenictwa Czerwony Dwór, pasjonat i fotografik przyrody, autor kilku wystaw fotograficznych, w tym we Wszechnicy Mazurskiej w czasie II
Festiwalu Nauki i
Sztuki i w Siedlcach,
w ramach X Festiwalu Nauki i Sztuki. Jego fotografie
przedstawiaj¹
przede wszystkim
piêkno przyrody
Puszczy Boreckiej.
Lubosza Weso³owska  pracownik Wszechnicy
Mazurskiej w Olecku,
wczeniej
Orodka Edukacji
Ekologicznej w Wi-
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gierskim Parku Narodowym. Osoba o
ogromnej wiedzy przyrodniczej, dziel¹ca siê ni¹ z m³odzie¿¹ na ró¿nych spotkaniach edukacyjnych. Znakomicie prowadzi zajêcia terenowe. Cz³onek Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa
Naukowego.
Piotr Wydra  pracownik Nadlenictwa Olecko, inicjator wielu dzia³añ edukacyjnych prowadzonych w ramach edukacji przyrodniczo lenej, a tak¿e spo³ecznie.
MAZURSKA NIEZPOMINAJKA  wyró¿nienie nadawane od roku 2007, w czasie
trwania Festiwalu Nauki i Sztuki we
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, za
szczególne osi¹gniêcia w ochronie przyrody. Pomys³ dr Ryszarda Kowalskiego, zgodny z ogólnopolskim programem
EKORADIA, rozwijanym przez red. Andrzeja Zalewskiego pod nazw¹ wiêta Polskiej Niezapominajki.
Projekt i wykonanie statuetki: mistrz
kowalstwa artystycznego  Jan Opanowski, Olecko.
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Opiekun medyczny

Od 1.09.2009r w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych
w Olecku rozpocz¹³ siê drugi semestr szko³y policealnej, kszta³c¹cej
w zawodzie opiekun medyczny. Nauka odbywa siê dziêki realizacji projektu OPIEKUN MEDYCZNY  ZAWODEM PRZYSZ£OCI w ramach Dzia³ania 9.3 Upowszechnianie kszta³cenia ustawicznego. W projekcie bior¹ udzia³ 34 osoby, z których 24 pracuj¹. W okresie od 12.06.2009r. do 29.08.2009r.
s³uchacze odbywali praktykê w Samodzielnym Publicznym Zespole
Zak³adów Opieki D³ugoterminowej w Olecku Kolonia oraz w
Centrum Medycznym Zak³ad Opieki Zdrowotnej OLMEDICA
w Olecku. W dniach 12-13.09.2009r. beneficjenci uczestniczyli
w dwudniowym szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, po ukoñczeniu którego otrzymali certyfikaty.
W drugim semestrze nauki s³uchacze bêd¹ uczestniczyli
w takich zajêciach, jak: anatomia, fizjologia i patologia, pod-

stawy psychologii, pedagogiki i socjologii oraz zajêcia praktyczne. Oprócz realizacji programu nauczania zostan¹ tak¿e
zapoznani z zasadami zdawania egzaminu potwierdzaj¹cego
kwalifikacje zawodowe. W bie¿¹cym semestrze s³uchacze bêd¹
brali udzia³ w próbnym egzaminie sk³adaj¹cym siê z czêci
pisemnej i praktycznej. Grupa uczestników projektu sta³a siê
zgranym zespo³em, który chêtnie uczestniczy w realizacji przedsiêwziêcia.
Ju¿ teraz trzymamy za nich kciuki, ¿yczymy wszystkim ukoñczenia projektu i uzyskania dyplomu.

Urszula Nartowicz,
Weronika Celina Bronikowska-Chudy

Projekt Opiekun medyczny zawodem przysz³oci jest
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Dzia³ania 9.3
Upowszechnianie formalnego kszta³cenia ustawicznego

Sprz¹tanie wiata
18.09.2009r. uczniowie Zespo³u Szkó³
Licealnych i Zawodowych w Olecku
uczestniczyli, jak co roku, w akcji Sprz¹tanie wiata. Organizatorami przedsiê-

wziêcia byli: Starostwo Powiatowe w
Olecku i Nadlenictwo Olecko. Uczniowie klasy III Technikum Rolniczego i
Technikum Ochrony rodowiska wraz z
nauczycielem p. mgr Ann¹ Olszewsk¹
rozpoczêli akcjê o godz. 8.00. Ka¿da grupa
otrzyma³a rêkawice ochronne oraz worki
foliowe. Uporz¹dkowano wyznaczony teren
 pobocza drogi Mo¿ne  D¹browskie
Osiedle oraz obrze¿a pobliskiego lasu.
Akcja przebiega³a sprawnie. Uczniowie
zebrali kilkanacie worków odpadów. Naj-

wiêcej mieci, jak siê okaza³o, zosta³o
wyrzuconych przez osoby podró¿uj¹ce
samochodami w tej okolicy. Wiele odpadów pozostawiaj¹ równie¿ grzybiarze.
Najwiêksz¹ plag¹ s¹ niestey dzikie wysypiska, mieci znajduj¹ce siê najczêciej na skraju lasu.
Uczestniczy zakoñczyli akcjê przy
wspólnym ognisku i pieczeniu kie³basek
zorganizowanym przez pracowników Nadlenictwa Olecko.
Izabela Gorlo, uczennica klasy III RO
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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
(V50802)

Z ¿ycia Warsztatu
Terapii Zajêciowej...

W dniach 07-10.09.2009r uczestniczylimy we wspania³ej
wyprawie na po³udnie Polski. Zwiedzilimy m. in. Panoramê Rac³awick¹ oraz ZOO we Wroc³awiu, okolice Szklarskiej Porêby,
Karpacz, Kowary.

Ogromn¹ atrakcj¹ by³ wyjazd do Pragi. Podziwialimy piêkne zabytki stolicy Czech, oraz mamuci¹ skoczniê narciarsk¹ w
Harrachovie. Wycieczka by³a bardzo udana, wszyscy wietnie
siê bawilimy, wspomnienia pozostan¹ w nas na d³ugo.
Mariusz Niewiarowski

SEMINARIUM

W pi¹tek 9 padziernika 2009 r. o godz. 16.30 w Bibliotece
Pedagogicznej w Olecku odbêdzie siê seminarium nt. Kolumbia i Ekwador  kraje Ameryki Po³udniowej. Przewidziana
jest m.in. prelekcja Andrzeja Malinowskiego, degustacja potraw kuchni kolumbijskiej i ekwadorskiej, otwarcie wystawy:
Przez Andy i równik.

Bajka

... tak nazywa siê nowe przedszkole prywatne, które powsta³o
na Lesku. Za³ozy³a je Jolanta Lenkiewicz.
(s)

Akcja

poboru krwi

- 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

(V41610)

Portrety
mieszkañców Olecka
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Warto zobaczyæ

Andrzej Malinowski

Ber¿niki przy granicy z Litw¹
i piêkne krajobrazy
po stronie litewskiej
11 czerwca 2009 r. w Bo¿e Cia³o wybralimy siê z Wojtkiem i Czarkiem do Ber¿nik i korzystaj¹c z bliskoci Litwy  3
km, za granicê. Trasa naszej wyprawy przebiega³a przez Filipów, Suwa³ki i Sejny. Do Ber¿nik dojechalimy samochodem,
który zostawilimy u mojej znajomej pani Heni Nazaruk, wsiedlimy na rowery i przejechalimy w sumie 30 km.
Po pokonaniu 3,5 km poln¹ i len¹ drog¹ znalelimy siê
na granicy. Ani ¿ywego ducha. Po naszej stronie straszna
piaszczysta droga, po litewskiej nowo po³o¿ony asfalt na d³ugoci 1 km. Mo¿na têdy dojechaæ np. do Druskiennik i omin¹æ w ten sposób Budzisko czy Ogrodniki (od Ber¿nik 5 km).
Zatrzymalimy siê przy Jeziorze Balandis. Jedna jego po³owa
nale¿y do Polski, druga do Litwy. Porodku p³ywa bojka graniczna, która w zasadzie dzisiaj nie spe³nia ¿adnej roli, poza
atrakcj¹ turystyczn¹. Jezioro jest niewielkie, otoczone lasem.
1,5 km dalej przejechalimy przez rzekê Zapse, a po kolejnym kilometrze bylimy ju¿ na rozstaju czterech piaszczystych,
dobrze utrzymanych dróg. Skierowalimy siê w prawo i jechalimy przez niewielkie senne wsie (jakby codziennie by³a
niedziela) Kalediskiai, Pazapsiai, Briniai. Wojtek pozdrawia³
ka¿dego napotkanego Litwina s³owem ³abas i ku naszej uciesze
otrzymywa³ odpowied. Po przejechaniu kolejnych 3 km znalelimy siê przy piêknym drewnianym ciemno¿ó³tym krzy¿u,

Wojtek i Czarek na granicy polsko-litewskiej.
Za nimi polsko-litewskie Jezioro Balandis.
odbilimy w prawo i jechalimy przez las oraz osadê Sapiegiskiai. Tym razem a¿ 10 km. Litewskie przygraniczne krajobrazy s¹ bardzo malownicze i s³abo zaludnione. Las mieszany z
bogactwem runa lenego. Raj dla grzybiarzy i zbieraj¹cych
jagody.
Zatrzymalimy siê w rezerwacie ornitologicznym przy Jeziorze Veisiejis. Po dojechaniu do drogi asfaltowej skrêcilimy w prawo, sk¹d tylko 4,5 km do Polski. Przez chwilê siê
zastanawialimy czy nie jechaæ do miasteczka Kapciamiestis
 tylko 6 km, ale zrezygnowalimy. Minêlimy Jezioro Juodas
Kauknoris i wrócilimy do Polski, do Ber¿nik. Jeszcze tylko 5
km szerok¹ piaszczyst¹ drog¹ i centrum wsi.
Nazwa Ber¿niki pochodzi od litewskiej nazwy brzozy. Niegdy by³o tu uroczysko lene. Po kolonizacji puszczy za³o¿ono dwór i wybudowano koció³ (pierwszy koció³ parafialny
na Suwalszczynie). Dwór za³o¿y³ w 1524 r. Miko³aj Jurewicz
Pac. Po jego mierci bezporedni zarz¹d nad okolic¹ przejê³a
królowa Bona. Dziêki jej dzia³aniom w latach 1547-1557 za³o-

¿ono miasto, które w 1559 r. otrzyma³o prawa magdeburskie. By³o to pierwsze miasto na Sejneñszczynie. Za³o¿yli je Polacy
z Mazowsza. Ber¿niki posiada³y trójk¹tny rynek i cztery ulice:
Grodzieñsk¹, Kocieln¹, Stebiñsk¹ i £odziejsk¹. Odbywa³y
siê tu targi. W miecie mieszkali przede wszystkim Polacy
wywodz¹cy siê z drobnej szlachty mazowieckiej, ale byli te¿
Rusini, Litwini
i Tatarzy. W II po³owie XVII w. miasto
by³o zniszczone podczas wojen szwedzkich. W 1795 r. znalaz³o siê w zaborze pruskim. Prawa miejskie Ber¿nikom zosta³y
odebrane przez Prusaków w 1805 roku. Od tego czasu mia-

Pomnik poleg³ym w bitwie niemeñskiej
steczko podupad³o. W 1807 r. nale¿a³o do Ksiêstwa Warszawskiego, a od 1815 do Królestwa Polskiego. W 1919 r. znalaz³o
siê w granicach Polski. 22-23 wrzenia 1920 r. rozegra³a siê
tutaj bitwa niemeñska  druga co do wa¿noci i wielkoci w
czasie wojny polsko-bolszewickiej, która przes¹dzi³a o ostatecznym kszta³cie polskiej granicy wschodniej. Wielbiciele militariów od czasu do czasu mog¹ natkn¹æ siê w lasach lub
obejciach na pami¹tki po powstaniach i walkach obu wojen.
Dzi Ber¿niki to niewielka wie.
W Ber¿nikach jest du¿o zabytków, wszystkie je widzielimy. Drewniany koció³ parafialny Wniebowziêcia NMP z 1819
roku, dzwonnica, cztery drewniane kaplice z pocz¹tku XIX
wieku; klasycystyczna kaplica cmentarna z 1846 roku; granitowy pomnik w kszta³cie krzy¿a Virtuti Militari (mój dziadek
te¿ zosta³ uhonorowany tym odznaczeniem) ku czci poleg³ych
w tzw. boju sejneñskim 22-23 wrzenia 1920 r., postawiony w
roku 2001; pomnik powiêcony ¿o³nierzom armii poleg³ym w
litewskiej bitwie niemeñskiej w 1920 roku; pomnik ku czci 20.

Zabytkowy koció³ w Ber¿nikach.
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Polaków straconych przez hitlerowców w 1944r. (cia³a zamordowanych wrzucono do szkolnej ubikacji); pomnik przyrody:
jesion o wysokoci 18 m (przy cmentarzu). Bylimy te¿ nad
Jeziorem Kelig i na cmentarzu, gdzie spoczywaj¹ ¿o³nierze rosyjscy i niemieccy polegli w czasie I i II wojny wiatowej.
Dla mnie pobyt w Ber¿nikach by³ bardzo wa¿ny równie¿ z
tego wzglêdu, ¿e mieszka³em tutaj 20 lat; chodzi³em do szko³y
i do kocio³a, w którym by³em ochrzczony, przyst¹pi³em do I
komunii w. i by³em bierzmowany. Szkoda tylko, ¿e zabytkowa wi¹tynia niszczeje  trwaj¹cy remont niewiele zmienia,
bo stosuje siê wspó³czesne elementy i rozwi¹zania, a Wzgórze Królowej Bony zaroniête krzakami.
Ber¿niki zwiedzali i litewskie krajobrazy podziwiali Wojciech
Jegliñski, Cezary Lasota i Andrzej Malinowski.
Przebudowa (modernizacja) ulicy Lenej z infrastruktur¹ techniczn¹ jako dojazd do zak³adów produkcyjnych

Przebudowa ulicy Lenej

Wniosek z³o¿ony do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013 na przebudowê (modernizacjê) ulicy Lenej z infrastruktur¹ techniczn¹ jako dojazd do
zak³adów produkcyjnych przeszed³ pozytywnie wszelkie weryfikacje i otrzyma dofinansowanie. Koszt ca³kowity zadania
to 5 982 474, 50 z³. Koszt dofinansowania wyniós³ 2803 652,79
z³. W ramach projektu przebudowana/zmodernizowana bêdzie
czêæ ulicy Lenej wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ o d³ugoci 1097,28 m, szerokoci 6mb.W ramach inwestycji zbudowany zostanie chodnik (jako przed³u¿enie ulicy) szerokoci 3
i 2 m oraz d³ugoci 108 m. Przewidziano równie¿ budowê dojazdu od strony drogi krajowej nr 65 o szerokoci 3,5 m i
d³ugoci 31,35m. Parkingi dla samochodów osobowych (122
miejsca postojowe) i dla autobusów (4 miejsca postojowe).W
ramach zadania wykonana bêdzie równie¿ kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieæ wodoci¹gowa, owietlenie.

Nasza trasa przez Litwê.
Planowana inwestycja wpisuje siê w cele zawarte w Szczegó³owym Opisie Osi Priorytetowej Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Dzia³anie
5.2. Infrastruktura transportowa s³u¿¹ca rozwojowi lokalnemu.
Celem poddzia³ania 5.2.1.Infrastruktura drogowa warunkuj¹ca
rozwój lokalny jest poprawa atrakcyjnoci terenów aktywnych
gospodarczo poprzez rozbudowê i unowoczenienie infrastruktury
drogowej warunkuj¹cej rozwój lokalny. Z punktu widzenia RPO
Warmia i Mazury drogi publiczne (w tym gminne) to element
infrastruktury warunkuj¹cy rozwój spo³eczno-gospodarczy
województwa, przy czym istotna jest nie tylko drogowa dostêpnoæ komunikacyjna województwa, ale równie¿ drogowa
dostêpnoæ komunikacyjna terenów inwestycyjnych. Realizacja inwestycji przyczyni siê w sposób bezporedni do realizacji w/w celu.
Rezultatem projektu bêdzie oszczêdnoæ czasu w przewozach pasa¿erskich i towarowych oraz poprawa dostêpnoci
do terenów inwestycyjnych o powierzchni 8 ha po³o¿onych
bezporednio przy ulicy Lenej.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Forum Programu
Równaæ Szanse
2 padziernika w Centrum Edukacji i
Inicjatyw Lokalnych odby³o siê Lokalne Forum Programu Równaæ Szanse
Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci.
Zorganizowa³o je regionalne Towarzystwo Owiatowo-Kulturalne Wspólnota Wiejska w Kijewie przy wspó³udziale
Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych
oraz Burmistrza Olecka. Prezesem Wspólnoty Wiejskiej jest Mieczys³aw Michniewicz, emerytowany dyrektor tamtejszego gimnazjum.
Uroczystego otwarcia dokona³ Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski. W
otwarciu uczestniczy³ równie¿ Starosta
dr Stanis³aw Lucjan Ramotowski.
Podczas obrad referaty wyg³osili:
Artur £êga (Prezes Polskiej Fundacji Dzieci
i M³odzie¿y, szef programu Równaæ Sznse), Danuta Daszkiewicz (terner programu), Maciej Juchniewicz (specjalista ds. promocji), dr Bohdan Skrzypczak (socjolog), Maria Dzienisiewicz
(Wicestarosta Olecki, praktyk, pedagog),

Beata Stypu³kowska (dyrektorka ZSLiZ),
Mieczys³aw Michniewicz.
Na zakoñczenie obrad uczestnicy
podczas pracy w dwóch panelach okrelili swoje oczekiwania od wszystkich
instytucji zwi¹zanych z wychowaniem
dzieci i m³odzie¿y. Wród wymienionych
w ankiecie podmiotów by³y: rodzice,

szko³a, gmina, so³ectwo, nauczyciel, prasa.
Uchwalono te¿ przes³anie do samorz¹dów, które publikujemy oddzielnie.
W przerwie czynne by³y stoiska m³odzie¿owe z ciastami i kaw¹. Uczestnicy
obrad g³osowali na najlepsze ciasto. Produkty przygotowa³a nieformalna grupa
m³odzie¿owa G³odomory, która mog³a
poszerzyæ swoje umiejêtnoci o sztukê
kulinarn¹ w³anie dziêki grantowi z Programu Równaæ Szanse. Równie¿ czêæ
artystyczn¹ zapewni³a dziewczêca grupa taneczna z projektu Fabryka Marzeñ.

Przyk³adowy projekt zrealizowany w Zespole Szkó³
Licealnych i Zawodowych
Nazwa grupy: MARZYCIELE SUKCESU
Nazwa projektu: PROJEKT DLA ¯YCIA ZAWODOWEGO
W ramach projektu uczniowie samodzielnie poszukiwali przedsiêbiorstw, w
których mieli odbyæ praktyki. Wziê³o w nich udzia³ jedenastu uczniów klasy
pierwszej Liceum Profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym. Za
otrzymane rodki zakupili materia³y niezbêdne na zajêcia pozaszkolne, gdy¿
postanowili podzieliæ siê z innymi uczniami swoim dowiadczeniem zdobytym
podczas praktyk. Na dodatkowych zajêciach uczyli siê wype³niaæ druki, redagowaæ korespondencje handlow¹ oraz samodzielnie tworzyæ CV i list motywacyjny.
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INAUGURACJA ROKU
AKADEMICKIEGO 2009/2010
Przemówienie rektora Józefa Krajewskiego
W 1990 roku jako pierwsi w Polsce odwa¿ylimy siê organizacji
uczelni w ma³ym, wówczas 15-tysiêcznym miecie, w Olecku i po 2
latach starañ, I Inauguracja odby³a siê 12 padziernika 1992 roku.
Region by³ego województwa suwalskiego liczy³:
- 0,5 mln mieszkañców, 8 powiatów, 42 gminy;

we Wszechnicy Mazurskiej akredytacje w nastêpuj¹cych latach:
1) filologia (angielska i niemiecka) w 2003 i 2008 r.
2) administracja w 2005 r.,
3) pedagogika w 2004 r.,
4) zarz¹dzanie w 2004 r.,
5) ochrona rodowiska, studia I stopnia w 2004 r. i w
2009r.,
6) ochrona rodowiska, studia II stopnia w 2006 r. i
w 2009 roku.
Dziêkujê Prorektorowi
Aby umo¿liwiæ absolwentom Wszechnicy Mazurskiej
kontynuacjê studiów II stopnia na kierunku pedagogika, uczelnia od wielu lat kontynuuje wspó³pracê z Uniwersytetem w Bia³ymstoku, to jest od 1982 roku.
Dziêki cis³ej wspó³pracy Pani Profesor dr hab. Elwiry Kryñskiej  Pani Dziekan Wydzia³u Pedagogiki
i Psychologii UwB  na naszej uczelni s¹ realizowane
bezp³atne, kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz bezp³atne studia stacjonarne I stopnia, kierunek: Pedagogika, specjalnoæ: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem
przedszkolnym. S¹ dalsze plany szlachetnej wspó³pra-

- 2% ludzi z wy¿szym wykszta³ceniem;
- 6 400 nauczycieli, w tym 5 600 bez studiów wy¿szych.
Od kszta³cenia nauczycieli siê zaczê³o  powsta³ kierunek Pedagogika. W nastêpnych latach powsta³y kolejne kierunki: ochrona
rodowiska (studia I stopnia w 1997 r. oraz w 2001r. studia II stopnia), zarz¹dzanie (w 1995 r.), filologia (w 1997 r.), administracja
(w 1998 r.), wychowanie fizyczne (w 2005 r.), oraz studia podyplomowe z ró¿nych dziedzin.
Uczelnia podejmuje dzia³ania zwi¹zane z tworzeniem nowych kierunków studiów, takich jak: Bezpieczeñstwo Narodowe, Turystyka i
Rekreacja oraz nowych specjalnoci na istniej¹cych ju¿ kierunkach
studiów.
Wszechnica Mazurska spe³nia wszelkie przepisy i normy szko³y
wy¿szej, o czym wiadcz¹ pozytywne oceny PKA na wszystkich kierunkach studiów.
Dotychczas Pañstwowa Komisja Akredytacyjna przeprowadzi³a

cy, miêdzy innymi: Wydzia³ Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu w Bia³ymstoku oraz Wszechnica Mazurska w Olecku (partner projektu) rozpoczynaj¹ rekrutacjê uczniów pierwszych klas szkó³ gimnazjalnych w roku
szkolnym 2009/2010 do projektu ,,Rozwój przez kompetencje.
Projektem zostanie objêtych 2160 uczniów gimnazjów czterech województw: podlaskiego, warmiñskomazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego przez
okres trzech lat. Celem projektu jest rozwój kompetencji
matematyczno-przyrodniczych i przedsiêbiorczoci uczniów
w zakresie umo¿liwiaj¹cym kontynuacjê nauki w szko³ach ponadgimnazjalnych lub technikach o profilach
matematyczno-przyrodniczych.
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w tym serii Episteme 90
tytu³ów. Dziêkujê ks.
prof. Józefowi Marcelemu Do³êdze. Nasze
wydawnictwo skupia
wokó³ siebie naukowców wielu dziedzin, zarówno sporód nauczycieli akademickich
Wszechnicy Mazurskiej,
jak i z ca³ego kraju.
W uczelni odby³o siê
36 konferencji naukowych, 10 seminariów na-

Podczas siedemnastu lat funkcjonowania uczelnia wykszta³ci³a 10 827 absolwentów, w tym na poszczególnych
kierunkach:
- administracja  1482
- filologia (angielska i niemiecka)  1350
- ochrona rodowiska  725 in¿ynierów
i 198 magistrów
- pedagogika  5590
- zarz¹dzanie  1421
- wychowanie fizyczne  61
Liczba wydanych indeksów wynosi
16 257. Razem w tym roku 276 nauczycieli akademickich: profesorów, doktorów i asystentów, bêdzie kszta³ciæ naszych studentów. Wród kadry Wszechnicy Mazurskiej jest wiele osób zas³u¿onych dla polskiej nauki. To oni tworz¹ wyj¹tkowy klimat wspó³pracy naukowej
i zapewniaj¹ rygory akademickoci.
Wszechnica Mazurska posiada w³asn¹ bazê dydaktyczn¹ zapewniaj¹c¹ kszta³cenie studentów na poziomie szko³y
wy¿szej, w sk³ad której wchodz¹ dwa
budynki dydaktyczne o ³¹cznej powierzchni 2800 m2. W sumie dysponujemy w³asnymi 6 salami wyk³adowymi, 11 salami
æwiczeniowymi, 2 laboratoriami chemicznymi, 2 pracowniami informatycznymi oraz
1 laboratorium jêzykowym. Biblioteka i
czytelnia wyposa¿one s¹ w nowoczesny
sprzêt informatyczny ze sta³ym ³¹czem
internetowym. Ksiêgozbiór wynosi 23 000
woluminów i jest ci¹gle uaktualniany. Sale
wyk³adowe oraz laboratoria zaopatrzone s¹ w nowoczesny sprzêt audiowizualny, za pracownie specjalistyczne w
odpowiednie wyposa¿enie.
Od trzech lat we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku odbywa siê Festiwal
Nauki i Sztuki. Tylko 15 orodków akademickich w Polsce jest w stanie udwign¹æ tak¹ formê upowszechniania kultury i nauki. Dziêkujê Panu dr Ryszardowi Kowalskiemu.
Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis liczy ju¿ ponad 145 pozycji ksi¹¿kowych,

ukowych, w których
uczestniczyli studenci i wyk³adowcy. Prowadzonych
jest ponad 20 projektów badawczych.
Wynikiem ich jest
wiele publikacji w
uznanych czasopismach naukowych,
w tym z listy filadelfijskiej i ministerialnej, a tak¿e monografii i pozycji
ksi¹¿kowych.
W minionym
roku akademickim
Wszechnicê Mazursk¹ odwiedzali:
 Aleksander Szczyg³o  Szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego (2007 r. i 2009 r.),
 ks. bp. Romuald Kamiñski (2008 r.),
 miêdzynarodowa delegacja w sk³adzie:
Siostra Janice Fulmer z Rzymu, Siostra
Bo¿ena Flak z Polski, Siostra Michaelle
Collins z Chicago, Siostra Francesca
Onley  President Holy Family University of Philadelphia, Przewodnicz¹ca
Komisji Rozbrojenia ONZ (2008 r.),

 ks. bp. Józef Zawitkowski (2008 r.).
 gen. bryg. Miros³aw Hermaszewski
(2009 r.)
 Pani Prezydentowa Jolanta Kwaniewska  Prezes Fundacji Porozumienie
bez barier (8 maja 2009 r.)
 Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr hab. Lech Kaczyñski (25
maja 2009 r.).
Uczelnia wros³a ju¿ w rodowisko
lokalne  mieszkañcy mówi¹ nasza
Wszechnica. Traktujemy Wszechnicê
Mazursk¹ jako wyzwanie, które wspólnie ze studentami prze¿ywamy i to na-

daje sens naszej pracy. Jest to przyk³ad
emergencji samodoskonalenia siê ma³ego rodowiska lokalnego w dziele patriotycznego rozwoju ojczyzny.
Dziêkujê W³adzom Powiatowym i
Miejskim, mieszkañcom Olecka, za ¿yczliwoæ i jeszcze raz w imieniu uczelni 
dziêkujê.
prof. Józef Krajewski,
Rektor Wszechnicy Mazurskiej
w Olecku
Fot. Boles³aw S³omkowski i Henryk Sienkiewicz
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WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(4)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

Hongkong/Chiny, 8 lipca 2008 r.

Jak w ulu.

niadanie hotelowe na drugim piêtrze by³o naprawdê znakomite. Ja raczy³em siê sokami i kaw¹, a ksiê¿a miejscowymi
smako³ykami. O godz. 10.35 na hotelowym korytarzu odby³a
siê msza w. Taki obrót sprawy wcale mnie nie dziwi³, a tym
bardziej gorszy³, bo w swoim ¿yciu uczestniczy³em w mszach
odprawianych w ró¿nych miejscach. Ale tu  na terytorium
praktycznie ateistycznego kraju  mia³o swój wymiar. W pewnej chwili obróci³em siê za siebie, poniewa¿ us³ysza³em, ¿e winda siê zatrzyma³a. Ku mojemu zaskoczeniu wysiad³a z niej
zakonnica (pewnie te¿ lecia³a do Australii na spotkanie z papie¿em?!). Podesz³a do nas, uklêk³a, pomodli³a siê, wesz³a do
swojego pokoju i za chwilê wysz³a z walizk¹. Na pewno nie
by³a to Polka. W przeciwnym razie zagai³aby rozmowê.
Baga¿e zostawilimy w recepcji hotelu, po czym pracownicy umiecili je w naszym autokarze. Do godz. 17. zwiedzalimy
Hongkong, a póniej pojechalimy na lotnisko. Podziwialimy
wie¿owce i panoramê miasta (z góry Victorii  najwy¿sza w
W obronie praw cz³owieka.

Drapacze Hongkongu.
Hongkongu, 552 m n.p.m.) oraz miejsk¹ pla¿ê. Podp³ynêlimy
nawet ³odzi¹ do olbrzymiej p³ywaj¹cej restauracji JUMBO. Miejsce
na wskro turystyczne, ale co tam. Wa¿ne, ¿e jedlimy dania
typowe dla kuchni hongkoñskiej, a cilej kantoñskiej (Hongkong do niej nale¿y). Kelner powa¿ny, zadufany w sobie, a¿
strach by³o siê do niego odezwaæ. Sporo jest tutaj rybaków i
czêæ z nich mieszka na swoich d¿onkach  ³odziach.
Na jednej z ulic widzia³em plakaty informuj¹ce o ³amaniu
praw cz³owieka w Chinach. Na terytorium kontynentalnych Chin

P³ywaj¹ca restauracja JUMBO.

taka sytuacja nie mia³aby miejsca. Tutaj jest trochê inaczej.
Mo¿na mówiæ otwarcie i poruszaæ ten problem. Spo³eczeñstwo
miêdzynarodowe powszechnie uznaje Hongkong za jedno z
ciesz¹cych siê najwiêksz¹ swobod¹ miast Azji. Stan przestrzegania praw cz³owieka jest o wiele lepszy ni¿ w Chinach, gdzie
tortury i z³e traktowanie to co normalnego  kopanie, bicie,
wstrz¹sy elektryczne, zawieszanie za rêce, przetrzymywanie w
niewygodnych pozycjach, przypalanie papierosami, pozbawianie snu i jedzenia.
Hongkong mnie nie zachwyci³. Ciê¿kie miasto. Kolorowe
neony i wysokie blokowiska to ju¿ nie jest wyznacznik bogactwa i szczêliwego ¿ycia. W dodatku przeludnienie, korki  jak
w ulu. Z pewnoci¹ s¹ ludzie, którzy nigdy by st¹d nie wyjechali, twierdz¹c ¿e mieszkaj¹ w raju.
5 godzin spêdzilimy na lotnisku w oczekiwaniu na samolot do Melbourne w Australii (odlot o godz. 23.35). Lotnisko piêkne i bardzo du¿e. Chodzi siê po wyk³adzinie dywanowej. W kilku miejscach jest darmowy dostêp do internetu. Musielimy
przejæ dwie kontrole baga¿u, jedn¹ przy wejciu do samolotu.
Sprawdzano czy w baga¿u podrêcznym nie ma jedzenia i innych niedozwolonych rzeczy. Na terytorium Australii nie mo¿na wwieæ nawet piasku na butach.
C.d.n.

Hongkoñskie danie.
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I Zamkowe Biegi z Klio

24 wrzenia 2009 r. w hali sportowej ZST odby³a siê niecodzienna impreza  I Zamkowe Biegi z Klio  turniej szkó³.
Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych Zamek, przy cis³ej
wspó³pracy z Zespo³em Szkó³ Technicznych, podjê³o siê organizacji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii
i Mazurach 2009 pod patronatem Marsza³ka Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego. Uroczystoci przywieca³o tegoroczne has³o:
Zabytkom na odsiecz! Szlakiem zamków, grodów i twierdz.
G³ównym celem imprezy jest zainteresowanie spo³ecznoci lokalnych, a w szczególnoci ludzi m³odych, w³asnym dziedzictwem kulturowym, jego ochron¹ i promocj¹.

Do walki stanê³y dru¿yny 5-6 osobowe z 4 oleckich szkó³:
LO, ZSLiZ, ZST i Gimnazjum nr 1. Ka¿da dru¿yna mia³a do
pokonania 8 punktów kontrolnych, które rozrzucone by³y w

ca³ym miecie. Ka¿dy punkt to miejsce szczególne w dziejach
Olecka, np. skocznia, Kamienna Pó³rotunda, pomnik papie¿a,
cmentarz ewangelicki. Na ka¿dym z tych punktów dru¿yna
mia³a do wykonania zadanie na czas.
Po powrocie na halê sportow¹, czeka³ jeszcze na uczestników biegu quiz historyczny. W ogólnej punktacji I miejsce
zajê³a dru¿yna z ZSLiZ wraz z opiekunem P. Jerzym Wrzyszczem. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y atrakcyjne nagrody, a za
najwy¿sz¹ notê wrêczono zawodnikom odtwarzacze mp3.
Ca³¹ uroczystoæ prowadzi³ pos³aniec bogów - Hermes
(uczeñ ZST  Szymon Kaszkiel), a towarzyszy³a mu muza
historii Klio (uczennica ZST  Katarzyna Malczewska).

Dodatkow¹ atrakcj¹ dnia by³ wystêp Stowarzyszenia Mi³oników Historii Jaæwingowie  widowiskowy pokaz walki trójki uzbrojonych rycerzy. Uczestnicy imprezy mieli mo¿liwoæ obejrzenia i zakupienia wyrobów kuchni oraz rêkodzie³a
zaprzyjanionych organizacji: Stowarzyszenia ¯ytkiejmska Struga
oraz Ko³a Gi¿owskich Bab. M³odzie¿ zainteresowana sportem
wodnym mog³a zg³êbiæ wiedzê na temat nurkowania dziêki
Klubowi P³etwonurków Amfiprion, którego stoisko równie¿
by³o oblegane. Cz³onkowie tej organizacji prowadzili tak¿e jedn¹
z konkurencji, jak¹ by³o op³yniêcie kajakiem pewnego odcinka na czas (tutaj najlepiej spisa³a siê dru¿yna z ZST).
Mi³onicy historii naszego regionu oprowadzani przez Pani¹
Jolantê Góryñsk¹ mogli dowiedzieæ siê wielu interesuj¹cych
rzeczy ogl¹daj¹c zbiory muzealne zgromadzone przez OSA Zamek.
Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku kolejne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach 2010 spotkaj¹ siê z jeszcze wiêkszym zainteresowaniem ze strony szkó³
regionu i mieszkañców Olecka.
Wiceprezes OSA Zamek Ma³gorzata Koz³owska
Fot. Archiwum OSA Zamek
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* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K15604

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31
L12805
* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V44208

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V44807

* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30
L131034
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V2539

V46606

Krupin 14A

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68.
V53501
* Biuro Turystyczne Sambia, WYCIECZKI NA LITWÊ,
87-520-16-44
V48205
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25-16
V47905

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

(K16901)

(K16103)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V45307
ul. Kolejowa 31

KREDYTY, ODSZKODOWANIA,
T£UMACZENIA

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

(V48804)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L13303
V36314

V45906

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
87-520-22-13
L13503
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K10718
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. (87) 520-22-47 V43501
* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 87-520-31-70

V46006
V43508
L13702
L12705

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.
V44707

* MEBLE, DRZWI, OKNA. US£UGI STOLARSKIE, tel.
669-587-564; 728-208-754.
V48005
* mikropo¿yczki 0%, tel. (87) 520-18-17
V43808
* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, te. 603-100-524, tel. 87-520-46-76 V43608
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V41220

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V52501
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V41010)

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

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

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 502-954-863
L13801
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V43718
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-43-73 V50723

(V41410)

Agencja Kredytowa KORZYCIK

V46206

(V45207)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503-804-741 V51022
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K15604
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V44817
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-520-1288
V46616
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654
V51022
* Suzuki Grand Vitara, 1,6B, 2007, 13.000 km przebiegu, jeden w³aciciel, 66.000 z³otych, tel. 503-019-417
V41320
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V51012

* 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.
(V44907)

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

(V49005)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V51002)

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

(V41310)

AUTO-MOTO

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
V51422
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 87-520-36-92
V48724

Sklep DOM

s.c. Pl. Woln oci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K738)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

US£UGI
V49214

* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V53701)
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961
V47815
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L13004
* szafy z drzwiami suwanymi, garderoby, wnêki, tel. 600-129-902 V48903
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
K13510
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L12306

(V4110)

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

(V49703)

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

(V49903)

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
L13602
* zamieniê mieszkanie trzypokojowe, Olecko, Kociuszki, na
dwupokojowe, Olecko, (parter, I piêtro) tel., 87-520-28-80 V49104
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

(V49204)

* dachówkê poniemieck¹, ceg³ê czyst¹ rozbiórkow¹, tel. 604332-657
K16302

V41250
V41240

PRACA
* poszukujê opiekunki do rocznego dziecka, tel. 664-176-494 K16402
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 87-520-01-89, 601-943967
V41420
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L13502
* zatrudniê barmankê, piekarza z Olecka do pizzerii, tel. 509839-995
V50903

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

(K15404)

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
V48714
* dom, Golubki, 74 m.kw., 30 arów, tel. 87-523-87-42
K16701
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426
V45217
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 501-611-961
V47825
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V50523

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

(V50003)

* rozlewnia wód, tel., 87-523-92-42
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* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 510-189-301 V50513
NOWA DOSTAWA!
Nawigacja GPS za 269 z³, ramki
cyfrowe od 189 z³, PROMOCYJNE CENY KOMPUTERÓW, NOTEBOOKÓW. PLAC WOLNOCI 6c. (V43708)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 608-146-978 L12406
* mieszkania: wiêtajno, Olecko: Kolejowa, Armii Krajowej,
Zyndrama, tel. 510-189-301
V50503
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 509-088-949
V41120
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V41230
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel.
665-095-424, www.tocada.pl
V51412
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L13203
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V41020
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K838
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87-52022-33
V50812
WYNAJEM
* do wynajêcia mieszkanie dwupokojowe nie umeblowane, II
piêtro, centrum, tel. 664-964-250
K16501
* do wynajêcia pomieszczenia na dzia³alnoæ gospodarcz¹
lub magazynow¹, tel. 721-587-468
K16601
* 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
V50702
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 502-264-901
K16202
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 604-557-693
V41620
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 501-611-961
V47835
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 505-036183
L13403

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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Polska dla Polaków.
Rys. Wies³aw B. Bo³tryk
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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

(V42909)

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

(K16501)

(V49803)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
Æwicz bezpiecznie

Zanim zaczniesz intensywne æwiczenia zasiêgnij
porady lekarza i zrób elektrokardiogram podczas próby
wysi³kowej.
Æwiczenia fizyczna powinnimy wykonywaæ regularnie 3-4 razy w tygodniu po 30-45 minut, gdy¿ dopiero po
20 minutowym wysi³ku zaczynamy czerpaæ energiê z zapasów zgromadzonych w tkance t³uszczowej. Jeli jednak
po takiej gimnastyce jestemy wyczerpani, skróæmy czas
æwiczeñ  po ich zakoñczeniu powinnimy byæ tylko lekko zmêczeni.
Przy upa³ach na wysi³ek fizyczny wybierajmy najch³odniejsz¹ czêæ dnia, aby siê nie spociæ. Utrata wody przez
pocenie jest równoznaczna z utrat¹ elektrolitów niezbêdnych do prawid³owej pracy organizmu.
Rys. Waldemar Rukæ
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Kalendarz imion

Cytaty na ten tydzieñ

6 padziernika
Brunhildy, Brunony, Emilii, Fryderyki,
Hanny, Petry
Arnolda, Artura, Bronis³awa, Brunona,
Emila, Fryderyka, Gustawa, Izaaka, Romana
7 padziernika
Amalii, Amelii, Anieli, Justyny, Krystyny, Marii, Mirelli, Rocis³awy, Tekli,
Wirginii
Augustyna, Bakchusa, Krystyna, Marka, Sergiusza, Stefana
8 padziernika
Brygidy, Kornety, Loreny, Pelagii, Taidy, Walerii, Wojs³awy
Artemona, Bogdana, Demetriusza, Ludwika, Marcina, Pelagiusza, Symeona, Wojs³awa, Zenona
9 padziernika
Anastazji, Dobrawy, Genowefy, sary, Sybilli
Abrachama, Arnolda, Arona, Bogdana,
Dionizego, Jakuba, Jana, Ludwika, Przed-

pe³ka, Rustyka, Wincentego
10 padziernika
Alony, Mariny, Loretty, Oretty, Pauliny, Poli
Andrzeja, Budzis³awa, Daniela, Franciszka,
Gedeona, Gereona, Germana, Leona,
Ludomira, Lutomierza, Lutomira, Paulina, Przedpe³ka, Przemys³awa, Tomila,
Tomi³a, Ziemowita
11 padziernika
Albiny, Aldony, Amelii, Dobrochny,
Dobromi³y, Dobromiry, Meli, Zenaidy,
Zenoidy
Aleksandra, Brunona, Dobromi³a, Dobromira, Emila, Emiliana, Gardomira, Gromis³awa, Mariana
12 padziernika
Grzymis³awy, Krysty, Krystyny, Salwiny, Serafiny, Witoldy
Edwina, Eustachego, Eustachiusza, Gaudentego, Grzymis³awa, Maksa, Maksymiliana, Serafina, Witolda

Nasz przepis

Paprykê mielimy w maszynce do miêsa
i dodatkowo przecieramy przez sito.
Dodajemy paprykê w proszku, sól i pieprz.
Mieszamy i dodajemy odrobinê cukru
do smaku oraz kieliszek czerwonego,
wytrawnego wina.
Stosujemy do pieczeni.

50 dkg mielonego miêsa, najlepiej
wo³owo-wieprzowego mielonego w
domu, 5 dkg bu³ki czerstwej, 2 ³y¿ki
mleka, ¿ó³tko, sól, pieprz, natka pietruszki, pó³ pêczka w³oszczyzny, 3 ³y¿eczki ¿elatyny, 3 ³y¿ki majonezu
Wyrabiamy miêso dodaj¹c do niego
wymoczon¹ w mleku bu³kê, ¿ó³tko i przyprawy. Formujemy z masy miêsnej kulki
jak na zraziki mielone. Gotujemy je wywarze jarzynowym oko³o 10 minut.
Do gor¹cego wywaru jarzynowego
dodajemy 2 ³y¿ki ¿elatyny i gotujemy.
W g³êbokim pó³misku na pokrojone
warzywa uk³adamy kulki i zalewamy galaret¹. Po ostudzeniu dekorujemy majonezem i posypujemy natk¹ pietruszki.
Przystawkê podaje siê do ró¿nego
rodzaju sa³atek, np. tradycyjna jarzynow¹ u³o¿on¹ na liciach sa³aty.

Koktajl Marysia

1/2 litra polskiego ginu, 10-15 ziarenek ja³owca, butelka wytrawnego wermutu, du¿a puszka soku z pomarañczy, grejpfruta, cytryna, kostki lodu ew.
woda sodowa.
Do d¿inu wrzucamy rozgniecione ziarenka ja³owca i stawiamy w cieple na
tydzieñ. Po tygodniu d¿in, wermut i sok
³¹czymy i zostawiamy na 24 godziny.
Nalewamy do szklanego dodaj¹c po plasterku cytryny. Dope³niamy kostkami lodu
lub wod¹ sodow¹.



Przystawka Zofii
z mielonego miêsa

Sos z papryki

3 str¹ki miêsistej czerwonej papryki (tzw. pomidorowej), 2 dkg papryki
w proszku, sól, pieprz, cukier, kieliszek
czerwonego wytrawnego wina

Pocz¹tki herbaty

W dawnych Chinach, sk¹d pochodzi herbata, pocz¹tkowo spo¿ywano
j¹ w postaci pasty z wymoczonych
lici, nie za pito. Do smako³yków
nale¿a³a mieszanina herbaty ze stopionym mas³em.

F kupiê

Umys³ jest jak spadochron,
lepiej pracuje gdy jest otwarty.
Allan K. Neal
PRZYS£OWIA
 Padziernik, bo padzierze baba z lnu
cierlic¹ bierze.
 Babie lato wtedy bywa, gdy w s³oñcu siê snuj¹ pajêcze przêdziwa.
 Jeli padziernik jest wietrzny i mrony, to nie bêdzie za to styczeñ, luty
grony.
 Gdy padziernik mrony, to nie bêdzie styczeñ grony.
 W Edwarda (13 padziernika) jesieñ
twarda.
 Grzmot padziernikowy  niedostatek zimowy.

Sennik

Je¿eli nimy, ¿e tañczymy z atrakcyjnym partnerem lub partnerk¹ oznacza
zazdroæ.

T³uszcz

Aby rozgrzany t³uszcz nie pryska³ z
patelni, posyp j¹ szczypt¹ soli.

wie¿y chleb

... ³atwiej bêdzie mo¿na pokroiæ, jeli przed
u¿yciem no¿a jego ostrze zanurzymy w
gor¹cej wodzie i szybko wytrzemy.

Zgryliwa

Rozmawiaj¹ dwie s¹siadki:
- Wie pani, ¿e ten s¹siad z parteru to bardzo
zacny cz³owiek? Ca³y swój ¿yciowy
dorobek przekaza³ do sierociñca.
- A du¿o tego by³o?
- Omioro dzieci!

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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Najlepsza recenzja

W konkursie dla cz³onków Dyskusyjnych Klubów Ksi¹¿ki na najlepsz¹ recenzjê ksi¹¿ki nominowanej do II edycji Nagrody Mediów Publicznych COGITO w dziedzinie literatury
piêknej, og³oszonym przez Instytut Ksi¹¿ki oraz Telewizjê Polsk¹
S.A. i Polskie Radio SA, jury w sk³adzie: Julia Hartwig (przewodnicz¹ca), Jerzy Jarzêbski, Adam Pomorski, Iwona Smolka
i Piotr Wojciechowski, wy³oni³o trzech laureatów:
· Wac³aw Klejmont (Suwa³ki) za recenzjê ksi¹¿ki Jacka
Milewskiego Dym siê rozwiewa (Zysk i Ska)
· Agnieszka Szpylma (Zielona Góra) za recenzjê ksi¹¿ki
Aleksandra Kociowa Przepro. Przewodnik gracza (Muza)
· Agnieszka Siwek (Ostrowiec wiêtokrzyski) za recenPierwsze Lokalne Forum Programu Równaæ Szansê

List Otwarty

Uczestnicy Pierwszego Lokalnego Forum Programu Równaæ
Szansê zwracaj¹ siê do samorz¹du gminnego i powiatowego
z apelem, aby podczas planowania, jak i realizacji zadañ uwzglêdnia³y potrzeby m³odych ludzi, a tak¿e stwarza³y warunki do
rozbudzania ich aktywnoci oraz aktywnego uczestnictwa w
rozwoju spo³ecznoci lokalnej. Apelujemy równie¿ o to, aby
samorz¹dy udziela³y wsparcia dla ró¿nych organizacji spo³ecznych i zawodowych podejmuj¹cych dzia³ania na rzecz wyrównywania szans rozwojowych dzieci i m³odzie¿y, w tym
tak¿e wsparcia finansowego, czêsto niezbêdnego przy realizacji ró¿nych projektów. Z dotychczasowych dowiadczeñ
wiemy, ¿e na wsparcie ze strony samorz¹dów w wiêkszoci
przypadków mo¿emy liczyæ. Za to dziêkujemy. Chcielibymy
jednak, aby samorz¹dy wspiera³y równie¿ dzia³ania nieformalnych grup m³odzie¿owych podejmuj¹cych ró¿ne dzia³ania
zaspokajaj¹ce ich potrzeby, jak równie¿ dzia³ania integruj¹ce
pokolenie m³odych z pokoleniem doros³ych. Aby udzia³ m³odych ludzi w ¿yciu spo³eczeñstwa doros³ych by³ wiêkszy oraz
by m³odzi ludzie aktywniej uczestniczyli w rozwoju naszej

O B W I E S Z C Z E N I E

Dzia³aj¹c na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 39 i art. 47 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o
udostêpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na rodowisko (Dz.U. nr 199, poz.1227)
informujê:
1. I¿ Gmina Olecko przyst¹pi³a do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na rodowisko dla zaktualizowanego projektu dokumentu pn. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA OLECKO NA LATA
2009-2015.
2. Istnieje mo¿liwoæ zapoznania siê z dokumentacj¹ zgromadzon¹ w sprawie: projektem dokumentu pn. LOKALNY
PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA OLECKO NA
LATA 2009-2015,prognoz¹ oddzia³ywania na rodowisko oraz stanowiskami Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Olsztynie oraz Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie. W/w dokumentacja jest wy³o¿ona do wgl¹du w siedzibie Urzêdu
Miejskiego w Olecku przy Pl. Wolnoci 3, pokój nr 7 w
godzinach urzêdowania (pn-pt,7:30-15:30) oraz jest dostêpna za pomoc¹ strony internetowej: Biuletynu Infor-

zjê ksi¹¿ki Jacka Podsiad³y ¯ycie, a zw³aszcza mieræ Angeliki de Sancé (Znak)
Nagrod¹ w konkursie jest prezentacja laureatów w programie Informacje TVP Kultura oraz komplet 7 ksi¹¿ek nominowanych do II etapu Nagrody COGITO z autografami autorów.
Olecczanin wyst¹pi³ tym razem w barwach suwalskiego DKK w Suwa³kach Czwartkowe Obgadywanie przy Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej, poniewa¿ przy Oleckiej
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej takiego klubu
nie ma. Recenzowa³  jak zawsze  ksi¹¿kê twórcy Pogranicza: zbiór opowiadañ suwalczanina Jacka Milewskiego Dym
siê rozwiewa wyd. Zysk i Ska, Poznañ 2008.
Wyszpera³a w internecie (www.instytut ksi¹¿ki.pl/en/pl) i
poda³a do wiadomoci Romualda Mucha - Marciniak
gminy i powiatu. Na takie wsparcie z pewnoci¹ zas³uguje
program Równaæ Szansê oraz program Lokalny Fundusz
M³odych. Jeli chodzi o Lokalny Fundusz M³odych, to uwa¿amy.
¿e z korzyci¹ dla rodowiska m³odzie¿owego, a tak¿e spo³ecznoci lokalnej, by³oby tworzenie takiego funduszu ka¿dego roku bud¿etowego. Naszym zdaniem taki fundusz powinny tworzyæ oba samorz¹dy przy wsparciu biznesu. Prezentacje grup m³odzie¿owych pokazuj¹, ¿e przy stosunkowo
ma³ych rodkach mo¿na uzyskaæ du¿e efekty edukacyjne
i bardziej skutecznie wyrównywaæ szanse rozwojowe m³odych
ludzi. Warto wiêc inwestowaæ w taki kapita³ ludzki.
Olecko 2 padziernika 2009 r.
Podpisy uczestników Forum

macji Publicznej Urzêdu Miejskiego w Olecku www.bip.um.
olecko.pl, urzêdu www.um.olecko.pl
3. W przedmiotowej sprawie mo¿na sk³adaæ uwagi i wnioski
w formie pisemnej na adres Urzêdu Miejskiego w
Olecku przy Pl. Wolnoci 3, 19-400 Olecko lub ustnie do
protoko³u w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Olecku przy
Pl. Wolnoci 3 , pokój nr 7 w godzinach urzêdowania
(pn-pt,7:3-15:30), lub za pomoc¹ rodków elektronicznych
na adres: um@um.olecko.pl. Termin sk³adania uwag i wniosków up³ywa z dniem 27.10.2009 r. Uwagi lub wnioski
z³o¿one po up³ywie wyznaczonego terminu pozostawia
siê bez rozpatrzenia.
4. Organem w³aciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków
jest Burmistrz Olecka.
5. Dla ww. dokumentu nie bêdzie prowadzone transgraniczne oddzia³ywanie na rodowisko.
Niniejsze obwieszczenie podaje siê do publicznej wiadomoci na okres 21 dni w sposób zwyczajowo przyjêty
poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w Olecku www.bip.um.
olecko.pl, na stronie internetowej urzêdu www.um.olecko.pl,
w siedzibie Gminy Olecko (Urzêdzie Miejskim w Olecku), na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Olecku przy Pl. Wolnoci 3, a tak¿e poprzez komunikat w prasie o zasiêgu lokalnym.
Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski
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Pi³ka no¿na

Pi³ka no¿na

25.09.2009r. na boisku ,,Orlik 2012
odby³ siê Mini Turniej pi³ki no¿nej ,,Jesieñ 2009. Do zawodów przyst¹pi³y 3
zespo³y, które rozegra³y mecze ,,ka¿dy z
ka¿dym. Sêdzi¹ g³ównym by³ Dariusz
Karniej.
WYNIKI Emigranci - P³on¹ca pi³ka 3:1
Bad Boys - Emigranci
11:1
Bad Boys - P³on¹ca pi³ka
10:0

26 wrzenia 2009r./sobota/ m³odszy junior
Czarni Olecko na stadionie w Piszu pokonali tamtejszego Mazura Pisz 5:0.Podopieczni Adama Wyszyñskiego wyst¹pili
w nastêpuj¹cym sk³adzie (zdjêcie poni¿ej),
od lewej: Krzysztof Rytwiñski, Marcin Grygo,
Adam Wyszyñski /trener, Tomasz Morusiewicz, Kamil Barszczewski, Tomasz Koz³owski /rezerwowy/, Adrian Obuchowski,
Sebastian Draba, Krzysztof Marczuk, Dawid
Szusta, Micha³ Grudziñski, £ukasz Wir¿yñski
/kapitan/, Kamil Masalski.
Zawodnicy Czarnych Olecko odnieli zas³u¿one zwyciêstwo na bardzo trudnym terenie. W pierwszej po³owie meczu
gra toczy³a siê g³ownie w rodkowej strefie boiska. Pierwsz¹ bramkê zdoby³ Dawid
Szusta, drug¹ za Tomasz Morusiewicz i
takim wynikiem zakoñczy³a siê I po³owa
meczu. Po przerwie dru¿yna Czarnych z

KOÑCOWA KLASYFIKACJA
1.Bad Boys (kapitan Sebastian Dra¿ba)
6 pkt, 21:1
2. Emigranci (kapitan Jakub Murawski)
3 pkt, 4:11
3. P³on¹ca pi³ka (kapitan Adam Gajda)
0 pkt, 1:13
Zwyciêzcy otrzymali puchar, a wszystkie dru¿yny pami¹tkowe dyplomy. Ogó³em w zawodach uczestniczy³o 25 zawodników.
Sk³ad zwyciêskiej ekipy: Sebastian
Dra¿ba, Krzysztof Koz³owski, Tomasz
Koz³owski, Mateusz Ku³akowski i Jakub
Koz³owski.

jeszcze wiêksz¹ determinacj¹ zaatakowa³a
miejscowych, spychaj¹c gospodarzy do
g³êbokiej obrony. Zagra³a bardzo m¹drze i
strzeli³a 3 bramki. Na 3:0 podwy¿szy³ Kamil Masalski, który piêknym lobem pokona³ bramkarza gospodarzy. Kolejn¹ bramkê zdoby³ Krzysztof Rytwiñski zamykaj¹c
sta³y fragment gry, tj. rzut ro¿ny, przy bardzo
pasywnej postawie obroñców i bramkarza Mazura. Pi¹ta bramka pad³a po pewnie
wykonanym rzucie karnym przez naszego
bramkarza Marcina Grygo.
Reasumuj¹c, zdecydowana wygrana w
dobrym stylu, która znacznie przybli¿a nas
do zdobycia Mistrza jesieni. Ca³ej dru¿ynie nale¿¹ siê wielkie brawa za zaanga¿owanie, ale równie¿ za m¹droæ, jak¹ wykaza³a w tym meczu .Wielkie gratulacje równie¿ wspania³emu trenerowi-Adamowi
Wyszyñskiemu!
Ze sportowym pozdrowieniem
Gra¿ka

Tenis sto³owy
W dniu 26.09.2009 r. w hali ZST w
Olecku odby³ siê Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Rektora Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Organizatorami byli:
Wszechnica Mazurska, SKS ,,KORAB
i MOSiR Olecko, a sêdzi¹ g³ównym zawodów Dariusz Karniej.
Zwyciêzcy poszczególnych kategorii:
- szko³y podstawowe, dziewczêta  Paulina Maciejewska
- szko³y podstawowe, ch³opcy  Adrian
Janczenia
- szko³y gimnazjalne, dziewczêta  Ewa
Boguszewska
- szko³y gimnazjalne, ch³opcy  Kamil
£apszys
- szko³y rednie, dziewczêta  Alina Grajko
- szko³y rednie, ch³opcy  Leszek Krasiñski
- wy¿sze uczelnie, kobiety  Izabela Soko³owska
- wy¿sze uczelnie, mê¿czyni  Wojciech
Omilian
Wy¿ej wymienieni otrzymali puchary,
a osoby które zajê³y miejsca 1-3.  medale i pami¹tkowe dyplomy ufundowane przez Rektora Wszechnicy Mazurskiej.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o
35 osób.

Mistrzostwa Powiatu w ,,Pi¹tkach pi³karskich

1.10.09 r., na stadionie MOSiR w Olecku rozegrano Mistrzostwa Powiatu w
,,Pi¹tkach pi³karskich ch³opców i dziewcz¹t.
Zawody sêdziowa³ Dariusz Karniej.
Do Turnieju przyst¹pi³y nastêpuj¹ce szko³y: SP Wieliczki, SP Kowale Oleckie,
SP G¹ski, SP 4 Olecko i SP 1 Olecko (dziewczêta) oraz SP Kowale Oleckie, SP G¹ski,
SP 4 Olecko, SP 3 Olecko i SP 1 Olecko (ch³opcy). Zawody rozegrano systemem:
,,ka¿dy z ka¿dym.
KOÑCOWA KOLEJNOÆ (DZIEWCZÊTA)
1. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Zaniewski)
10 pkt
7:2
2. SP Kowale Oleckie (opiekun Miros³aw Mularczyk)
6 pkt
4:4
3. SP 4 Olecko (opiekun Marek Stankonowicz)
6 pkt
7:4
4. SP Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz)
4 pkt
5:6
5. SP G¹ski (opiekun Wies³aw Zalewski)
3 pkt
1:8
KOÑCOWA KOLEJNOÆ (CH£OPCY)
1. SP 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki)
10 pkt
9:3
2. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)
10 pkt
8:3
3-4. SP Kowale Oleckie (opiekun Miros³aw Mularczyk)
4 pkt
4:5
SP G¹ski (opiekun Wies³aw Zalewski)
4 pkt
4:5
5. SP 4 Olecko (opiekun Marek Stankonowicz)
0 pkt
0:9
Zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y puchary, a wszystkie pami¹tkowe dyplomy.
Ponadto po dwie najlepsze dru¿yny awansowa³y do zawodów rejonowych.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o 100 zawodników, w tym 50 dziewcz¹t.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 370

Waldemara Rukcia

Witam Pañstwa po ca³ym tygodniu.
Brak przez tydzieñ kontaktu by³ na pewno stresuj¹cy, dla obu stron, ale znowu
siê spotykamy.
Co tam, Panie, w polityce? Chcia³oby siê powiedzieæ za Wyspiañskim, a raczej
s³owami Czepca do Dziennikarza w Weselu... A tu same ciekawe rzeczy.
Po pierwsze: wchodzi w ¿ycie Traktat Lizboñski! 67,1 % Irlandczyków opowiedzia³o siê w referendum za Traktatem z Lizbony. Przy 58% frekwencji wyborczej! Koñczy to wszystkie bezsensowne dyskusje za i przeciw. Nasz
Prezydent ju¿ powiedzia³, ¿e podpisze.
Czeski siê waha, ale jak znam ¿ycie  to
podpis z³o¿y.
Koniec dyskusji o utracie niepodleg³oci, której zasad nie potrafi wyt³umaczyæ nikt, kto pos³uguje siê takim populistycznym frazesem. Koniec dyskusji o Konstytucji UE ukrytej pod p³aszczykiem nowej nazwy: Traktatu. Mia³em do czynienia z wieloma przeciwnikami TL i jedyne argumenty, jakie potrafili przytoczyæ to w³anie te o koñcu
niepodleg³oci i Konstytucji UE. Co
prawda ostatnio pojawi³ siê argument
demokracja, bo nie by³o referendum
w naszym kraju i wielu innych. Tylko
jako nie znalaz³em w tym argumencie
wersji prawa, które by mo¿na by³o odnieæ do potrzeby przeprowadzenia referendum. Na jakiej podstawie to referendum mia³oby siê odbyæ? Nasza Konstytucja przewiduje przeprowadzenie
referendum w przypadku takich spraw,

jak zmiana: podstaw ustrojowych; praw,
wolnoci i obowi¹zków; trybu zmiany Konstytucji. TL ani nie jest aktem nadrzêdnym nad nasz¹ Konstytucj¹, ani nie narusza naszych praw, wolnoci i obowi¹zków, ani nie zmienia naszego ustroju. Gdzie
wobec tego mamy podstawê do przeprowadzenia referendum? Demokracja ju¿
zadzia³a raz w przypadku referendum
przyjêcia obecnej treci Konstytucji i po
tylu latach najwy¿sza pora siê przyzwyczaiæ do tej myli, ¿e dzia³a u nas demokracja i Konstytucja.
Uznawanie demokracji za narzêdzie i
decydowanie na zasadzie filozofii Pawlaka z Samych swoich, gdy parafrazuje siê s³owa jego matki: S¹d s¹dem, a
sprawiedliwoæ musi byæ po naszej stronie na demokracja demokracj¹, ale demokracja musi byæ taka, jaka nam pasuje. To dowód na to, ¿e niewiele osób
pojmuje zasady demokracji, a raczej widzieliby j¹ na zasadach z Bia³orusi czy
Rosji. Taka narodowa demokracja dopasowywana w zale¿noci od widzimisiê. Mo¿e paæ kilka g³osów: od kiedy
to pisowska opozycja jest za TL? A kiedy nie by³a? Przecie¿ to dziecko tej strony.
A na koniec... BOMBA. Wiedzia³em,
jak cz³owiek bêdzie cierpliwy, to doczeka wreszcie Mira, Zbynia i Grzesia. Panowie od rz¹dzenia poczuli siê tak pewnie, ¿e zatracili zmys³ ostro¿noci. Afera
Rywina, wg wielu oceniaj¹cych tê sprawê, to by³ pryszcz. Jak siê ma wirtualna
suma paru milionów dolarów za lub czasopisma do niemal pó³ miliarda z³otych
(lekko licz¹c) zostaj¹cych w kieszeniach
kilku ludzi za wymianê jednego zdania

w ustawie o grach hazardowych. Jak siê
ma kwestia sprawiedliwoci w naszym
kraju, gdy minister sprawiedliwoci Andrzej Czuma wyg³asza na ca³y kraj i powtarza to wielokrotnie, ¿e Miro i Zbynio, czyli panowie D. i Ch. s¹ niewinni.
Za to winny jest szef CBA... pan K., któremu maj¹ byæ postawione zarzuty w
ledztwie, które prowadzi³o donik¹d, a
po spotkaniu pana K. z szefem rz¹du panem
T. nabra³o niezwyk³ego tempa. Taka zupe³na zbie¿noæ przypadków jak zauwa¿aj¹ dziennikarze i obserwatorzy ¿ycia
politycznego. Do tego dochodzi podane na stronach internetowych urzêdu
ministra sprawiedliwoci owiadczanie
prokuratora prowadz¹cego tê sprawê, ¿e
nacisków nie by³o... jak to sugeruje szef
CBA. Ciekawe, bo wczeniejsze informacje
prasowe i medialne przedstawiaj¹ce tê
sprawê, ¿e ledztwo idzie ku umorzeniu
jako nie wp³ywa³y na g³os z prokuratury w Rzeszowie. Raptem po doæ szybkiej zmianie naczelników, tak dziwnie nastêpuj¹cej po sierpniowym spotkaniu szefa
CBA z Premierem, gdzie pad³a informacja: le siê dzieje w pañstwie duñskim
lamazarnie tocz¹ce siê ledztwo koñczy
siê tym, ¿e stawiane s¹ zarzuty, temu pierwszemu, w momencie, gdy sprawa gier
hazardowych nabra³a tonu ju¿ powa¿nych oskar¿eñ dla najbardziej prominentnych osób w naszym pañstwie. Mówienie tu o przypadkowoci i zbiegach okolicznoci jest co najmniej dziwne.
A Premier co robi? Premier czeka
na wyniki sonda¿y! Przecie¿ bez nich nie
podejmie wa¿nych decyzji.
PAC
Do poczytania za tydzieñ.

