ISSN 1505-0246

Za³o¿ony w 1997 r.

Rozs¹dny m¹¿, jak marynarz podczas
burzy, zwija ¿agle, czeka, ¿ywi nadziejê,
a sztormy nie przeszkadzaj¹ mu kochaæ
morza.
André Maurois
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Rekordowy
bud¿et miejski

Burmistrz Wac³aw Olszewski zakoñczy³ zbieranie wniosków do bud¿etu na
2010 rok. W chwili obecnej bud¿et jest
przygotowywany i zostanie przedstawiony
do zaakceptowania Radnym Miejskim.
Projekt bud¿etu na 2010 rok muszê
przed³o¿yæ Radzie Miejskiej do 15 listopada. Zosta³ wiêc tylko miesi¹c  powiedzia³ W. Olszewski.  Jak by go nie
uk³adaæ, to przysz³y rok zapowiada rekordowo wysokie wydatki maj¹tkowe
gminy. Wstêpnie oszacowa³em je w granicach 45 milionów z³otych. Stanowi to
grubo ponad 50% ca³ego bud¿etu.
C.d. na s. 4.

Nowy stadion

6 padziernika punktualnie o 12.00
nast¹pi³o uroczyste otwarcie tzw. górnego stadionu do pi³ki no¿nej obok kortów tenisowych. Jest to pierwszy etap
inwestycji, która ma obj¹æ przebudowê
obydwóch stadionów.
Na stadionie treningowym zosta³a
wymieniona podbudowa ca³ej p³yty boiska na g³êbokoci oko³o 60 centymetrów. Zastosowano odpowiedni¹ strukturê kamieni, ¿wirów i piasków. Ca³oæ
zosta³a odwodniona poprzez za³o¿enie
kanalizacji deszczowej. Podczas ulewnych
deszczy woda przesi¹ka przez specjalnej konsystencji grunt i rurami sp³ywa
do bardzo g³êbokich studzienek.
C.d. na s. 5.

WARTO
PRZECZYTAÆ
Nowy sprzêt medyczny do oleckiego szpitala  s. 4.
* Grypa sezonowa i nowa grypa A/H1N1  s. 6.
* Powiatowe Obchody XXII Miêdzynarodowego Dnia Walki
z Ubóstwem  s. 7.
* Kraina mego dzieciñstwa
 s. 8.
* Waldemar Rukæ wyró¿niony  s. 9.
* Pierwszy mecz na nowym
boisku ze sztuczn¹ muraw¹
 s. 10-11
* Aktywne Lenarty  s. 18.
* Inauguracji Szkolnego Roku
Sportowego  s. 19.

SKUP METALI

Odbiór w³asnym transportem

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961

(V47806)

Rys. Waldemar Rukæ

i SUROWCÓW WTÓRNYCH

(K134011)

Teresa Popko

Aleje Lipowe 1B

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

19-400 Olecko

(V48705)

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

(V52602)

ZPHU IMPULS

Kolizje

* 6.10.2009 r. ok. godz. 10.35 na drodze
wojewódzkiej nr 653 dosz³o do kolizji
drogowej z udzia³em czterech pojazdów.
Ze wstêpnych informacji wynika, i¿ kieruj¹cy samochodem osobowym marki
Renault nie zachowa³ niezbêdnego odstêpu od pojazdu poprzedzaj¹cego i
najecha³ na ty³ samochodu marki Fiat.
W wyniku zderzenia przepchn¹³ ten
pojazd na przeciwleg³y pas ruchu i zderzy³ siê bocznie z nadje¿d¿aj¹cym z naprzeciwka Oplem i nastêpnie Skod¹.
Sprawcê kolizji, Krzysztofa S., ukarano mandatem karnym w wysokoci 300
z³.
* 6.10.2009r o godz. 14.10 w Olecku na
ul. Wojska Polskiego dosz³o do kolizji
drogowej z udzia³em autobusu i motoroweru. Kieruj¹cy autobusem nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci w trakcie w³¹czania siê do ruchu i wyje¿d¿aj¹c z drogi dojazdowej do ul. Wojska
Polskiego uderzy³ w prawy bok motoroweru. W wyniku zderzenia kieruj¹cy
motorowerem upad³ na prawy bok.
Kierowca autobusu zosta³ ukarany
mandatem w wysokoci 500 z³.
m³. asp. Tomasz Jegliñski

BO¯ENIE
GA£¥ZCE
wyrazy wspó³czucia
z powodu mierci

MATKI

sk³adaj¹ redaktorzy
i wspó³pracownicy
Tygodnika Oleckiego

Dzieñ Edukacji
Narodowej

13 padziernika br. (wtorek) o godz.
17.00 w sali kina Mazur odbêdzie siê
gminna uroczystoæ z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Na dobry pocz¹tek zaproszonych goci w wymienity nastrój wprowadzi Jacek
Ziobro z autorskim programem kabaretowym. Zaplanowano równie¿ wystêpy
artystyczne uczniów. Burmistrz Olecka
w ramach podziêkowañ nauczycielom za
pracê na rzecz edukacji i wychowania
dzieci i m³odzie¿y m.in. wrêczy nagrody
dla omiu zas³u¿onych pracowników
owiaty.

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

BO¯ENIE
GA£¥ZCE
wyrazy wspó³czucia
z powodu mierci

MATKI

sk³adaj¹ pracownicy
Regionalnego Orodka
Kultury w Olecku
Mazury Garbate

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700

DY¯URY APTEK

* 13.10.2009r., ul. 11 Listopada 9
* 14.10.2009r., pl. Wolnoci 25
* 15.10.2009r., pl. Wolnoci 7B
* 16.10.2009r., ul. Zielona 35
* 17.10.2009r., ul. Sk³adowa 6
* 18.10.2009r., ul. Zielona 37
* 19.10.2009r., ul. 11 Listopada 9
* 20.10.2009r., pl. Wolnoci 25

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (87) 520 01 20
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

W KRAMIE
OKAZJA!
Jesienna wyprzeda¿
 narzêdzia elektryczne
 farby
 glazura
 armatura ³azienkowa
 kleje do p³ytek
(V45008)

Nietrzewi
kieruj¹cy

 2.10.2009 r. o godz. 15.20 w Kowalach
Oleckich na ul. Kociuszki policjanci
zatrzymali Miros³awa P., który jecha³
rowerem maj¹c 1,9 promila alkoholu
w organizmie.
 3.10.2009 r. o godz. 23.10 w Kowalach
Oleckich na ul. Witosa policjanci zatrzymali nietrzewego rowerzystê.
Andrzej B., 40- letni mieszkaniec gminy Kowale Oleckie, kirowa³ jednoladem maj¹c prawie 3 promile alkoholu
w organizmie.
m³. asp. Tomasz Jegliñski,
KPP Olecko
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(V42810)
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Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 509-776-769
www.kopalniakruszywamorena.pl
oferuje

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

NASZ KONKURS
Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:

 Alicja Jaszczanin
 Micha³ Jab³onowski
 Ryszard Marciniak
 Jan Necel
 Leonard Zagórski
 Ewa M. ¯ukowska
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
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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

(V43729)

Zniszczenie mienia

3.10.2009 r. o godz. 0.45 w Olecku na ul. Partyzantów ochrona
jednego z lokali gastronomicznych ujê³a sprawcê wybicia szyby
w samochodzie. Policjanci po zbadaniu trzewoci 21-latka
zatrzymali go do wytrzewienia i wyjanienia w policyjnym
areszcie. Alkomat wykaza³ u niego ponad 1,5 promila alkoholu. Wartoæ uszkodzonego mienia oszacowano na ponad 800
z³otych. Szymon K., mieszkaniec gminy Wieliczki, podczas
przes³uchania przyzna³ siê do winy i wyrazi³ zgodê na dobrowolne poddanie siê karze wymierzonej przez prokuratora.
m³. asp. Tomasz Jeglinski, KPP Olecko

W³amania do samochodów

W nocy z 5 na 6 padziernika 2009 r. na terenie miasta
mia³y miejsce cztery kradzie¿e z w³amaniem do samochodów.
£upem sprawców pad³y g³ównie radioodtwarzacze, radio CB,
p³yty CD i g³oniki. W³amania mia³y miejsce na ul. Go³dapskiej, Placu Wolnoci, Alei Zwyciêstwa i ul. Lenej. W trzech
przypadkach z³odzieje w³amali siê do samochodu marki Volkswagen Golf II, a w jednym do Volkswagena Polo. Policja poszukuje wiadków tych zdarzeñ i apeluje do wszystkich osób
mog¹cych przyczyniæ siê do ustalenia sprawców. Prosimy o
kontakt z oficerem dy¿urnym Komendy Powiatowej Policji w
Olecku pod numer telefonu 087 520 72 00 lub kontakt z najbli¿sz¹ jednostk¹ Policji.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

GACEK  nowy numer

Ukaza³ siê 10. numer miesiêcznika Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich. Pismo z wydania na wydanie staje
siê coraz bardziej ciekawe i profesjonalne. Tym razem mo¿emy
w miesiêczniku poczytaæ o Dniach Sokó³ek, X Miêdzynarodowych Spotkaniach Osób Niepe³nosprawnych Sposób na ¿ycie, o projekcie unijnym dotycz¹cym szkolenia miêdzynarodowego bibliotekarzy, w którym bra³a udzia³ tamtejsza biblioteka, o Pikniku Rodzinnym, o wiêcie Pieczonego Ziemniaka oraz o ostatnim meczu pi³ki no¿nej, który rozegra³ Kowalak.
W listopadzie wyjdzie ju¿ kolejny, 70. numer Gacka. TO
gratuluje systematycznoci oraz wytrwa³oci i ¿yczy co najmniej doczekania 500. numeru pisma! Co tam 500!?! ¿yczy
1000!!!

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.
12 padziernika (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
13 padziernika (roda)
17.00  obchody Dnia Edukacji Narodowej, kino Mazur
15 padziernika (czwartek)
* Mannobus, przy szpitalu, tel. 801-080-007
10.00  Mistrzostwa powiatu w pi³ce siatkowej ch³opców i
dziewcz¹t (gimnazja), hala ZST
16 padziernika (pi¹tek)
* Mannobus, przy szpitalu, tel. 801-080-007
* ostatni dzieñ nadsy³ania zg³oszeñ do przegl¹du m³odych
zespo³ów Rockofilia  Alternatywnie Uzale¿nieni, szczegó³y na www.przystanek.pl w zak³adce aktualnoci.
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)
17 padziernika (sobota)
* Mannobus, przy szpitalu, tel. 801-080-007
17.00  Largo Winch, film, kino Mazur
19.00  Surogaci, film, kino Mazur
18 padziernika (niedziela)
* Mannobus, przy szpitalu, tel. 801-080-007
17.00  Largo Winch, film, kino Mazur
19.00  Surogaci, film, kino Mazur
19 padziernika (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
* Mannobus, przy szpitalu, tel. 801-080-007
20 padziernika (wtorek)
10.00  Mistrzostwa powiatu w pi³ce koszykowej ch³opców i
dziewcz¹t (gimnazja), hala LO

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

(V51403)

AUTOMYJNIA

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

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
O N............................ 3,63 z³
Pb95 ........................ 4,22 z³
PB98 ........................ 4,42 z³
LPG .......................... 1,88 z³
Olej opa³owy........... 2,30 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V54401)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V54401)
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Nowy sprzêt medyczny do oleckiego szpitala
5 padziernika 2009r. Halina Kasicka
 pracownik Starostwa Powiatowego w
Olecku (koordynator zbiórki na sprzêt
medyczny) wraz z Katarzyn¹ Mróz 
Prezes Olmedica Sp. z o.o. w Olecku
odebra³y z Caritas Diecezji E³ckiej sprzêt
medyczny do naszego szpitala. Otrzymalimy:
- HOLCARD  do d³ugotrwa³ego monitorowania cinienia têtniczego krwi.
Sprzêt wykorzystywany bêdzie na oddziale wewnêtrznym.
- Wózek do przewo¿enia chorych  transportowania z izby przyjêæ na szpitalne l¹dowisko oraz na oddzia³y szpitala.
Ogólna wartoæ w/w sprzêtu to 7.100
z³, w tym 5.984,67z³ pochodzi³o ze zbiórki
pieniê¿nej zorganizowanej na terenie
powiatu oleckiego w dniach 14-15 czerwca 2009r. i 1.115,33z³  ze rodków
Caritas Diecezji E³ckiej.
W roku bie¿¹cym w zbiórkê bezporednio zaanga¿owa³y siê dzieci, m³odzie¿, pracownicy z nastêpuj¹cych placówek owiatowych: Szko³y Podstawowej
nr 3, Szko³y Podstawowej nr 1, Zespo³u
Szkó³ w Olecku Siejnik, Gimnazjum nr 2,
szkó³ z terenu gminy Kowale Oleckie,
Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych,
Liceum Ogólnokszta³c¹cego, Zespo³u
Szkó³ Technicznych, Orodka Szkolno

- Wychowawczego Dla Dzieci G³uchych
im. w. Filipa Smaldone, Domu im. Janusza Korczaka, Zespo³u Szkó³ w Babkach
Oleckich, Zespo³u Szkó³ w Judzikach, Szko³y Podstawowej w Cichym, Gimnazjum w
wiêtajnie, Szko³y Podstawowej w Mazurach, a tak¿e Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca
w
Olecku, rodowiskowego Domu Samopomocy w Olecku, Warsztatu Terapii

Burmistrz Wac³aw Olszewski zakoñczy³ zbieranie wniosków do bud¿etu na
2010 rok. W chwili obecnej bud¿et jest przygotowywany i zostanie przedstawiony do zaakceptowania Radnym Miejskim.

Rekordowy bud¿et miejski
Projekt bud¿etu na 2010 rok muszê
przed³o¿yæ Radzie Miejskiej do 15 listopada. Zosta³ wiêc tylko miesi¹c  powiedzia³ W. Olszewski.  Jak by go nie
uk³adaæ, to przysz³y rok zapowiada rekordowo wysokie wydatki maj¹tkowe
gminy. Wstêpnie oszacowa³em je w granicach 45 milionów z³otych. Stanowi to
grubo ponad 50% ca³ego bud¿etu.
Jest to kwota oczywicie z planowanymi lub ju¿ uzyskanymi rodkami unijnymi. Pieni¹dze te wydamy na inwestycje miejskie oraz wesprzemy inwestycje
powiatowe  g³ównie na drogi powiatowe w miecie i na terenie naszej gminy.
Jest to olbrzymia kwota. Bud¿et bêdzie bardzo napiêty, ale efekty, to co
przyniesie jego wykonanie, bêd¹ wspania³e. Najwa¿niejsze, priorytetowe inwestycje to: dokoñczenie przebudowy sta-

dionu, budowa hali widowiskowo-sportowej z p³ywalni¹, przebudowa Rynku
przy placu Wolnoci, budowa ulicy Lenej. Mam nadziejê, ¿e pozyskamy rodki na tzw. obwodnicê Siejnika oraz budowê wodoci¹gów i kanalizacji na terenach wiejskich.
Przyk³adowo budowa Rynku to oko³o
4 milionów, ulica Lena  6 milionów,
droga na Siejniku oko³o 1,7 miliona, 9
milionów to kanalizacja i wodoci¹gowanie obszarów wiejskich. Tutaj 4 miliony
pozyskamy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Du¿¹ pomoc przeznaczymy
równie¿ dla powiatu na dofinansowanie
budowy dróg. Oczywicie jest tutaj warunek, ¿e powiat pozyska na ten cel równie¿
fundusze zewnêtrzne. Przyk³adowo w
chwili obecnej realizujemy wspólnie drogê
Kukowo  Zatyki  Kijewo. Inwestycja

Zajêciowej w Olecku, Gminnego Orodka Kultury w Wieliczkach.
Wszystkim mieszkañcom naszego
powiatu, którzy zaanga¿owali siê w organizacjê i prawid³owy przebieg zbiórki, a tak¿e mieszkañcom, którzy wsparli
finansowo zakup sprzêtu medycznego
do szpitala serdecznie dziêkujemy.
Starosta Stanis³aw L. Ramotowski
Wicestarosta Maria W. Dzienisiewicz
zostanie zakoñczona w³anie w 2010.
Dofinansujemy budowê odcinka drogi
Zajdy  Dudki le¿¹cego na terenia naszej gminy.
Dofinansujemy te¿ budowê ulic w
miecie, które zosta³y zg³oszone w tzw.
programie schetynówek.
W historii miasta, jeli odpowiednio
szacowaæ wartoæ z³otówki, takiej kwoty jeszcze nie by³o! Mylê, ¿e wykonanie tego bud¿etu zmieni znacznie oblicze naszego miasta  zakoñczy³ wypowied W. Olszewski.
Opracowa³ B. Marek Borawski

Nowe drzewa i krzewy w parku obok
Starego Ratusza

Trwaj¹ nasadzenia drzew i krzewów
wokó³ Starego Ratusza. Prace prowadzi
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej. Projekt nasadzeñ wykona³a firma Grünland.
W nastêpnym roku po remoncie Rynku od strony kina równie¿ na tamtym
terenie zostan¹ posadzone nowe drzewa, krzewy i kwiaty.
(m)
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Nowy stadion

Dokoñczenie
ze s. 1.

Gdyby i to zabezpieczenie nie pomog³o to jeszcze jest specjalny przelew do miejskiej kanalizacji deszczowej.
Na ca³ym boisku po³o¿ona jest sztuczna murawa. Boisko
zosta³o ogrodzone oraz w szeciu miejscach newralgicznych
zosta³y zbudowane siatki znacznie wy¿sze do ³apania pi³ek. Na
trybunie uzupe³niono równie¿ po³amane przez wandali krzese³ka. Dodatkowo wzmocniono owietlenie. Wykonano równie¿ z
kostki granitowej przejcie z placu przy pó³rotundzie do stadionu. Zabezpiecza ono przed wnoszeniem na sztuczn¹ murawê
b³ota przez pi³karzy. Zosta³o równie¿ zrobione nawil¿anie sztucznej
murawy w razie suszy. Przy wielkich upa³ach sztuczna murawa
bardzo szybko siê nagrzewa i boisko nie nadaje siê do u¿ytku.
Zapobiega temu w³anie nawil¿anie. Robi¹ to schowane pod
sztuczn¹ muraw¹ na obrze¿ach boiska zraszacze. Po odkryciu
pokryw woda z armatek wyrzucana jest na kilkadziesi¹t metrów
w górê i w postaci drobniutkiego deszczu spada na boisko.
W tej chwili jest to jedno z najnowoczeniejszych boisk
pi³karskich w kraju.
Jest to pocz¹tek pozosta³ych wielkich inwestycji sportowych, których wykonania podjê³o siê Olecko. Przy górnym
stadionie do zrobienia zosta³y tylko nasadzenia rolin. Bêdzie
jeszcze piêkniej. W tym roku rozpoczniemy równie¿ modernizacjê stadionu g³ównego. Jako, ¿e nied³ugo zima, planujemy
jeszcze zrobienie nawodnienia i odwodnienia stadionu w miejscu pomiêdzy trybunami, a p³yt¹ boiska. Wed³ug harmonogramu w przysz³ym roku prace rozpoczn¹ siê kwietnia i ukoñczone do koñca czerwca. Chcia³bym przypomnieæ, ¿e w ramach prac zostanie ukoñczona tartanowa bie¿nia, pe³ne profesjonalne boisko lekkoatletyczne. Bêd¹ tam wszystkie rzut-

W KRAMIE
OKAZJA!
JESIENNA
WYPRZEDA¯

(K17101)

 narzêdzia elektryczne
 farby
 glazura
(wszelkie rodzaje)
 armatura ³azienkowa
 kleje do p³ytek
ul. Wojska Polskiego 18

nie (pchniêcie kul¹, rzut oszczepem, dyskiem), skocznie (skok
w dal, wzwy¿, tyczka). Wszystko to, co powinien posiadaæ
stadion lekkoatletyczny. Na ca³oci strony zachodniej stadionu zamontowane zostan¹ krzese³ka dla kibiców. Palny przewiduj¹ równie¿ zbudowanie budynku magazynowego oraz budki dla spikera. Wokó³ stadionu, te¿ od strony zachodniej, powstanie sporo nowych parkingów. Ca³oæ tej inwestycji to
prawie 7 milionów z³otych  stwierdzi³ Burmistrz Wac³aw
Olszewski.
O otwarciu boiska czytaj te¿ na str. 10-11.
Opracowa³ B. Marek Borawski

Gimnazjum w Kijewie

21 wrzenia dokonano odbioru koñcowego remontu pomieszczeñ szkolnych w Gimnazjum w Kijewie. Wykonawc¹
remontu by³a firma z Olecka. Koszt remontu to 61 tysiêcy
z³otych.
(s)

20 tysiêcy z³otych

... otrzyma³a gmina na zorganizowanie nowej edycji Ma³ej
Akademii P³ywania. Akcj¹ zostan¹ objête dzieci ze szkó³ podstawowych. Bêd¹ siê uczyæ p³ywaæ od padziernika do grudnia b.r.
(s)

Andrzej Malinowski...

opowiada³ w Bibliotece Pedagogicznej o swoich wyprawach
do Kolumbi i Ekwadoru. Seminarium spotka³o siê z wielkim
zainteresowaniem. Trzeba tylko nadmieniæ, ¿e dla s³uchaczy
zabrak³o krzese³. Szerzej o tym wydarzeniu w nastêpnym numerze TO.
(m)

Skorzystaj z szansy

I ty mo¿esz
zostaæ mistrzem

Gmina Olecko otrzyma dofinansowanie na dwa projekty z³o¿one
do Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki na poddzia³anie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszenie ró¿nic w jakoci us³ug edukacyjnych.
Na projekt pt.: Skorzystaj z szansy przyznano nam 136 493,60
z³. W ramach tych rodków bêdzie mo¿na sfinansowaæ zajêcia
dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów szóstych klas szkó³ podstawowych i
trzecich klas gimnazjalnych, którzy z egzaminów zewnêtrznych
uzyskali redni¹ punktów poni¿ej redniej wojewódzkiej. Projekt
bêdzie realizowany od padziernika 2009r. do lipca 2010 r.
Kolejny projekt pt.: I Ty mo¿esz zostaæ mistrzem przewiduje organizacjê dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych z zakresu
nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów klas pi¹tych
szkó³ podstawowych i klas drugich gimnazjalnych. Ten projekt
bêdzie finansowany w kwocie 151 527,60 z³ i trwaæ bêdzie dwa
lata  od padziernika 2009 r. do lipca 2011r.
W obu projektach uczestniczyæ bêdzie: Szko³a Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Olecku, Szko³a Podstawowa nr 4
z Oddz. Integracyjnymi w Olecku, Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Marsza³ka J. Pi³sudskiego w G¹skach, Szko³a Podstawowa w Judzikach, Gimnazjum nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku i Gimnazjum z Oddzia³ami
Integracyjnymi w Kijewie. Alicja Mieszuk, www.olecko.pl
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Grypa sezonowa
i nowa grypa A/H1N1
Przypominamy, ¿e w okresie zwiêkszonej zachorowalnoci na grypê nale¿y szczególnie pamiêtaæ o zasadach dotycz¹cych zarówno zdrowego stylu ¿ycia, jak te¿ prostych czynnociach higienicznych, które mog¹ uchroniæ przed
zachorowaniem. Poni¿sze treci zawieraj¹
zalecenia, które mog¹ zostaæ wykorzystane w profilaktyce grypy i wskazania
jak postêpowaæ w przypadku wyst¹pienia zachorowañ.
Grypa sezonowa jest ostr¹ chorob¹
wirusow¹, która przenosi siê drog¹ kropelkow¹, b¹d te¿ przez kontakt bezporedni z zaka¿on¹ osob¹ lub ze ska¿onymi powierzchniami. Pamiêtaæ nale¿y,
¿e wirusy grypy [w tym równie¿ wirus
A(H1N1)v] poza organizmem ¿ywym mog¹
przetrwaæ jedynie kilka godzin (rednio
2-3 godziny). Charakterystyczny jest dla
niej gwa³towny pocz¹tek. W ci¹gu oko³o 24-48 godzin od zaka¿enia pojawiaj¹
siê pierwsze objawy: wysoka gor¹czka,
nawet do 39,5°C, dreszcze, bóle miêniowostawowe, ból gard³a, ból g³owy, kaszel,
ogólne os³abienie i katar. U niektórych
chorych, zw³aszcza u dzieci, mo¿e wyst¹piæ biegunka i bóle brzucha.
Nowa grypa A(H1N1)v jest chorob¹
uk³adu oddechowego, która przenosi siê
równie¿ drog¹ kropelkow¹ b¹d przez
kontakt bezporedni z zaka¿on¹ osob¹
lub ze ska¿onymi powierzchniami i wywo³uje podobne objawy jak grypa sezonowa. Utrzymuj¹ca siê transmisja wirusa grypy typu A(H1N1)v zosta³a potwierdzona przez wiatow¹ Organizacjê Zdrowia (WHO) w wiêcej ni¿ jednym
regionie, co sta³o siê przyczyn¹ do og³oszenia przez tê organizacjê pandemii grypy.
Og³oszenie pandemii wywo³anej wirusem grypy typu A(H1N1)v spowodowane by³o równie¿ faktem, ¿e wirus grypy
typu A(H1N1)v:
· ma zdolnoæ zaka¿ania ludzi,
· jest w stanie wywo³aæ chorobê u ludzi,
· mo¿e byæ ³atwo przenoszony z cz³owieka na cz³owieka.
Ludzie nie maj¹ wykszta³conej odpornoci na tego wirusa lub jest ona niewystarczaj¹ca. Pierwsze przypadki zaka¿enia wirusem grypy typu A(H1N1)v
potwierdzono w krajach Ameryki Pó³nocnej (Meksyk i USA). W Polsce pierwszy przypadek zaka¿enia potwierdzono
w dniu 6 maja 2009 r. u osoby doros³ej,

która powróci³a z USA.
Zalecenia dotycz¹ce zdrowego stylu
¿ycia wp³ywaj¹ce na potêgowanie i umacnianie zdrowia
1. Odpowiedni ubiór
Dzieci i m³odzie¿ powinny ubieraæ siê
odpowiednio do pogody, tak by organizm nie przegrzewa³ siê i nie poci³ podczas wysokich temperatur na zewn¹trz i
wewn¹trz pomieszczeñ np. w domu, w
szkole i innych. Nie nale¿y równie¿ pozwoliæ na to, by organizm zosta³ wyziêbiony podczas niskich temperatur i niekorzystnej aury. Nale¿y zadbaæ o odpowiedni ubiór ze szczególnym zwróceniem
uwagi na okrycie g³owy, okrycie tu³owia (okolice nerek), a tak¿e na ciep³e
i nieprzemakalne obuwie.
2. Urozmaicona dieta, bogata w sk³adniki od¿ywcze, witaminy i minera³y
W diecie wzmacniaj¹cej odpornoæ
nie powinno zabrakn¹æ bia³ka, szczególnie
zawartego w chudym miêsie, drobiu, rybach, jajach i serach. Szczególn¹ rolê
odgrywaj¹ tu tak¿e witaminy: C, A, E
zawarte przede wszystkim w wie¿ych
owocach i warzywach oraz witamina D,
która jest produkowana pod wp³ywem
promieniowania s³onecznego padaj¹cego na skórê. Istotne s¹ te¿ sk³adniki mineralne, takie jak: cynk, ¿elazo, magnez,
selen. W diecie nie powinno zabrakn¹æ
b³onnika. Nale¿y piæ du¿o wody (zaleca
siê 30 ml/kg.m.c.), a tak¿e mleka i napo-

jów mlecznych, fermentowanych (550g/
dzieñ). Bardzo wa¿ne jest, aby dzieci i
m³odzie¿ spo¿ywa³y przed wyjciem do
szko³y niadanie, II niadanie w szkole
oraz ciep³y posi³ek na obiad w szkole
lub po powrocie do domu. Kolacja powinna byæ lekkostrawna, spo¿ywana
minimum 2 godziny przed snem.
3. Aktywnoæ fizyczna i zabawa
Zaleca siê, aby codziennie, niezale¿nie od pogody, spêdzaæ przynajmniej
godzinê na powietrzu. Nale¿y zachêcaæ
dzieci i m³odzie¿ do jak najczêstszej aktywnoci fizycznej. W okresie wzrostu
i rozwoju m³odych osób nale¿y unikaæ
zbyt forsownych, mocno obci¹¿aj¹cych
sportów. Wskazane jest tak¿e od czasu
do czasu zmieniaæ klimat i otoczenie.
4. Sen i odpoczynek
Nic tak nie regeneruje i nie wzmacnia si³ organizmu, a co za tym idzie równie¿ odpornoci, jak w³aciwa iloæ snu,
w wywietrzonym wczeniej pomieszczeniu. Optymalna dawka nocnego odpoczynku w przypadku dzieci i m³odzie¿y
w wieku szkolnym jest wiêksza ni¿ u
doros³ego i wynosi 9-11 godzin na dobê.
5. Higiena
Nale¿y utrzymywaæ higienê osobist¹
i otoczenia. Zmieniaæ regularnie bieliznê
osobist¹ oraz pociel. Wa¿ne jest równie¿ systematyczne wietrzenie pocieli.
Ponadto nale¿y mieæ przy sobie zawsze
jednorazowe chusteczki higieniczne i
systematycznie, w miarê potrzeby, oczyszczaæ nos z wydzieliny.
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl
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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
(V50803)

Powiatowe Obchody
XXII Miêdzynarodowego
Dnia Walki z Ubóstwem
17 padziernika 2009 roku
Od roku 1987 z inicjatywy Miêdzynarodowego Ruchu ATD
Czwarty wiat organizacje pozarz¹dowe w wielu krajach obchodzi³y w dniu 17 padziernika wiatowy Dzieñ Sprzeciwu
Wobec Nêdzy. W 1992 roku Zgromadzenie Ogólne (ONZ)
postanowi³o og³osiæ ten dzieñ Miêdzynarodowym Dniem Walki
z Ubóstwem. Obchody dnia 17 padziernika maj¹ uwiadomiæ
opinii publicznej potrzebê likwidacji ubóstwa we wszystkich
krajach, w szczególnoci w krajach rozwijaj¹cych siê i zwróciæ
uwagê na fakt, ¿e walka z ubóstwem sta³a siê priorytetem rozwoju.
Przed dwoma laty w celu podkrelenia, i¿ ubóstwo i wykluczenie spo³eczne stanowi¹ wa¿n¹ przeszkodê w realizacji
przys³uguj¹cych ka¿demu praw cz³owieka i obywatela wydarzenie zosta³o objête Honorowym Patronatem Rzecznika Praw
Obywatelskich. Od tego czasu w wielu powiatach na terenie
Polski s¹ podejmowane ró¿ne inicjatywy w ramach obchodów
tego dnia.
Czujemy siê kontynuatorami tej niezwykle cennej inicjatywy Miêdzynarodowego Ruchu ATD Czwarty wiat, którego za³o¿ycielem by³ w 1957 roku Józef Wrzesiñski, francuski
ksi¹dz polskiego pochodzenia. Dlatego w roku bie¿¹cym Starostwo Powiatowe w Olecku i Parafialny Zespó³ Caritas przy
Parafii NMP Królowej Polski w Olecku wspólnie podejmuj¹
dzia³ania pod tradycyjnym has³em obchodów tego dnia, tj.:
DU¯O ROBIMY OSOBNO, ZRÓBMY JESZCZE WIÊCEJ
WSPÓLNIE. W wyniku którego liczymy, i¿ wsparcie otrzyma 50 najubo¿szych rodzin z terenu Powiatu Oleckiego.
W zwi¹zku z powy¿szym:
- 17 padziernika 2009r. zbierana bêdzie ¿ywnoæ w sklepach
na terenie Olecka,
- od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.30 do 15.30 w Starostwie Powiatowym w Olecku (pok. nr 3, tel. 087 5202475 w.
40) do dnia 21 padziernika 2009r. mo¿na przekazywaæ zabawki dla dzieci z najubo¿szych rodzin. Je¿eli posiadasz zabawki, które s¹ w dobrym stanie, nie s³u¿¹ ju¿ nikomu w
domu i nie wiesz co z nimi zrobiæ, podaruj je innym dzieciom.

Daj radoæ innym!

Zebrana ¿ywnoæ oraz zabawki zostan¹ w miesi¹cu listopadzie 2009 r. dostarczone przez Starostwo Powiatowe w
Olecku i Parafialny Zespó³ Caritas przy Parafii NMP Królowej
Polski w Olecku dla najubo¿szych rodzin.
Joanna Jankowska  Prezes Parafialnego Zespo³u
Caritas przy Parafii NMP Królowej Polski w Olecku
Stanis³aw L. Ramotowski  Starosta Olecki

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

(V55001)

Portrety
mieszkañców Olecka
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KRAINA MEGO DZIECIÑSTWA
W sobotê 27 wrzenia 2009 r. m³odzi
mieszkañcy parafii w Szczecinkach uczestniczyli w warsztatach regionalnych pt.
Cudze chwalicie swego nie znacie. Jest
to jedno z dzia³añ projektu Kraina mego
dzieciñstwa dofinansowanego z programu
DZIA£AJ LOKALNIE VI Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci.
Uczestnicy zwiedzili wiadukty w Stañczykach, a w gospodarstwie agroturystycznym w ¯ytkiejmach przesympatyczne
cz³onkinie Stowarzyszenia ¯YTKIEJMSKA STRUGA przeprowadzi³y warsztaty przygotowania tradycyjnych wyrobów
kulinarnych. Uczestnicy w³asnorêcznie ubijali mas³o, wyrobili i upiekli chleb w opalanym drewnem piecu, a nawet uda³o im
siê wydoiæ kozê. W dalszej czêci wyjazdu poznali najpiêkniejsze zak¹tki Suwal-

skiego Parku Krajobrazowego  Smolniki, Górê Cisow¹, G³azowisko Rutka i Bachanowo.
Poprzez realizacjê tego projektu  mówi
ks. Dariusz Smoleñski  chcemy stworzyæ mieszkañcom okolicznych miejscowoci podstawê do wspólnych spotkañ
i wspomnieñ dawnych lat. Zaplanowalimy tak¿e inne równie ciekawe i twórcze
zajêcia warsztatowe.
W ramach projektu zostan¹ jeszcze
zorganizowane:
- integracyjne spotkania z historykiem i
starszymi ludmi,
- wyk³ad dotycz¹cy historii regionu w
Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych
Zamek,
- zwiedzanie Muzeum Historyczno-Regionalnego przy OSA Zamek w Olecku,

- 15-godzinne warsztaty fotograficznoinformatyczne dla dzieci i m³odzie¿y.
Podsumowaniem projektu bêdzie pami¹tkowa wystawa w Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Szczecinkach. Zostan¹ na niej
zaprezentowane zebrane eksponaty, dokumentacja fotograficzna, prezentacja z
realizacji projektu, a tak¿e wrêczone nagrody w konkursie fotograficznym.
H. Bogdañska
Projekt dofinansowano ze rodków
Programu Dzia³aj Lokalnie VI PolskoAmerykañskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Go³dapskiego Funduszu
Lokalnego, Gminy Go³dap
i Fundacji Wspierania Przedsiêbiorczoci Regionalnej
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Waldemar Rukæ

... otrzyma³ dyplom honorowy w ogólnopolskim konkursie Odkryj swój
wszechwiat. Og³osi³ go olsztyñski oddzia³ Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Sukces olecczanina jest tym wiêkszy, ¿e na konkurs nades³ano ponad 160
rysunków z ca³ego wiata.
W uzasadnieniu przyznania dyplomu czytamy: Proszê przyj¹æ serdeczne
gratulacje oraz wyrazy uznania (...) Rysunek satyryczny, to obecnie najczêciej stosowana forma komentarza na
tematy polityczno-spo³eczne, b¹d obyczajowe. Miedzynarodowy Rok Astronomii jest okazj¹ nieszablonowego potraktowania powa¿nych obchodów, by

Waldemar Rukæ przy wyró¿nionym rysunku.
rysunek o Wszechwiecie by³ równie¿
pogl¹dow¹ lekcj¹ astronomii, ³atwiej trafia³
do wiadomoci i bardziej rozbudza³ nasz¹
wyobraniê.
Pana praca spe³nia wszystkie te wymogi. Powa¿ny temat, potraktowany z
lekkim przymru¿eniem oka, wzbudza nasz
podziw i zas³uguje na uznanie. Tych umiejêtnoci mo¿na tylko pozazdrociæ.
¯yczymy Panu kolejnych sukcesów,
du¿o zdrowia i osobistego szczêcia.
Pod dyplomem podpisy Joanny
Wañkowskiej-Sobiesiak (prezesa oddzia³u SDP), Aleksandra Wo³osa (przewodnicz¹cego jury) oraz Zbigniewa Piszczako
(komisarza konkursu).
Redakcja równie¿ serdecznie Panu
Waldemarowi Rukciowi gratuluje. Zamieszczamy równie¿ nagrodzony w konkursie rysunek.
Wystawê nades³anych prac od 2 padziernika mo¿na obejrzeæ w olsztyñskim
planetarium.
(m)

Z ¿ycia Warsztatu
Terapii Zajêciowej...
Ka¿dy z nas jest wyj¹tkowy i niepowtarzalny... Uczestnicy mieli
okazjê zaprezentowaæ
swoje walory i umiejêtnoci podczas wyborów
Miss i Mistera Warsztatu Terapii Zajêciowej.
Niepokonani okazali siê
Agnieszka Milewska,
która zachwyci³a jury i publicznoæ swoim wdziêkiem i ciep³em oraz Wojciech Maciejewski, mistrz
humoru i akrobacji.

Zabawa by³a przednia, wspomnienia pozostan¹ w naszej pamiêci na d³ugo.
Mariusz Niewiarowski
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6 padziernika br. o godz.12.00 odby³o siê uroczyste otwarcie
boiska treningowego ze sztuczn¹ muraw¹ w Olecku.

Pierwszy mecz na nowym boisku
ze sztuczn¹ muraw¹

Kompleks sportowy zlokalizowany w
Parku Sportu i Rekreacji wzbogaci³ siê o
piêkny obiekt sportowy wybudowany w
ramach projektu Transgraniczna wspó³praca m³odzie¿y, realizowanego w ramach Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej Programu Wspó³pracy Transgranicznej Litwa-Polska.
Dopisa³a s³oneczna pogoda oraz licznie
zgromadzeni gocie. Burmistrz Olecka
wita³ przedstawicieli naszych partnerów
projektu, w tym Burmistrza Gminy Orzysz
 Jana Aleszczyka z delegacj¹, przedstawicieli Powiatu Wy³kowyszki na czele z zastêpc¹ dyrektora administracyjnego Wy³kowyszek  Saulusem Vaba³asem. Rejon Alytus reprezentowa³ zastêpca
Mera Vytautas Mikelionis oraz sekretarz Rady Rejonu Alytus Simas Salickas. Burmistrz w swoim przemówieniu
zaznaczy³ szczególn¹ wagê i rolê sprawdzonych partnerów w realizacji projektów transgranicznych. Wac³aw Olszewski powita³ równie¿ naszych przyjació³
z rejonu wileñskiego  dyrektora administracji Samorz¹dowego Rejonu Wileñ-

skiego - Lucynê Kot³owsk¹ oraz jej z-cê
Ritê Tamaszunienie.
Nasze zaproszenie przyjê³y w³adze
Koz³owej Rudy z Litwy; na uroczystoci pojawi³ siê mer Algirdas Alisauskas
wraz z kilkuosobow¹ delegacj¹.Warto
dodaæ, ¿e to nasi partnerzy w kilku pro-

jektach transgranicznych.
Na trybunach zasiedli m.in. przedstawiciele wykonawców inwestycji, w³adz
powiatowych, radni, kierownicy przedsiêbiorstw i jednostek organizacyjnych
oraz gminnych spó³ek.
Zbigniew Lewicki  cz³onek zarz¹du PZPN i jednoczenie Przewodnicz¹cy Wojewódzkiej Federacji Sportu  wrêczy³ prezesowi MLKS Czarni trzy pi³ki
do gry w pi³kê no¿n¹ z autografem Grzegorza Lato. Mamy nadziejê, ¿e przynios¹ pi³karzom szczêcie w rywalizacji sportowej.
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przeszkodami,
- budynek spikera i budynek magazynowy,
- odwodnienie terenu, przy³¹cza wodoci¹gowe i instalacje
nawodnienia boiska,
- elementy ma³ej architektury, w tym: ogrodzenie stadionu,
ogrodzenie p³yty boiska, ³awki ¿elbetowe z siedziskami,
- droga dojazdowa z parkingiem.
Projekt Transgraniczna Wspó³praca M³odzie¿y jest
wdra¿any w ramach Celu 3. Europejska Wspó³praca Terytorialna Program Wspó³pracy Transgranicznej Litwa-Polska,
który ma na celu wspieranie zrównowa¿onego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski poprzez podniesienie
ekonomicznej, spo³ecznej i terytorialnej spójnoci. Program
jest wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Po uroczystym przeciêciu wstêgi i
konkursie rzutów karnych m³odzie¿owe
dru¿yny z Alytusa, Wy³kowyszek, Orzysza
i Olecka rozegra³y pierwsze mecze na
nowym stadionie. Warunki do gry by³y
znakomite. Zgromadzeni gocie mogli
podziwiaæ m³odych pi³karzy we wspó³zawodnictwie sportowym.
Jak powiedzia³ Burmistrz Olecka,
Wac³aw Olszewski ...to dla Was, sportowców, ten obiekt, szanujecie go i korzystajcie najlepiej jak potraficie.
Pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna z
Alytusa. Za nimi uplasowa³a siê olecka
reprezentacja. Trzecie miejsce wywalczyli
pi³karze z Orzysza, za koledzy z Wy³kowyszek uplasowali siê na czwartym
miejscu.
Warto dodaæ, ¿e docelowo w ramach
zadania do 2010r.powstan¹ m.in.:
- bie¿nia szeciotorowa oraz dodatkowe
dwa tory na odcinku 100 m,
- urz¹dzenia do dyscyplin lekkoatletycznych z wyposa¿eniem, tj.: skocznia do
skoku wzwy¿, skocznia do skoku w
dal, skocznia do skoku o tyczce, rzutnia do pchniêcia kul¹, rzutnia do rzutu dyskiem i m³otem, rozbieg do rzutu
oszczepem, odcinek bie¿ni do biegu z

Wartoæ inwestycji po przetargu
wynosi ponad 6,5 mln z³. Nasza gmina
podpisa³a umowê na dofinansowanie w
kwocie ok. 1,4 mln euro. Licz¹c euro po
kursie 4,1855 z³ dofinansowanie wynosi
5 859 700 z³.

Fot. Boles³aw S³omkowski
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WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(5)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

Adelajda, Melbourne/Australia, 9 lipca 2008 r. Ziemia wielkich kontrastów
Lot nawet znony. Jako nie mogê spaæ w samolotach.
Tym razem te¿ mia³em z tym k³opot. Kiedy nasta³ dzieñ, nie
mog³em oderwaæ wzroku od fascynuj¹cych widoków za oknem.
Pode mn¹ Pustynia Simsona, Pustynia Strzeleckiego i Wielka
Pustynia Wiktorii. Pustka. Tylko gdzieniegdzie jakie osady
sk³adaj¹ce siê z kilku zabudowañ. I te rzeki okresowe bez
wody. Tyle o tym czyta³em, a dzisiaj mog³em zobaczyæ to
wszystko na w³asne oczy.
Australia to olbrzymi kraj (24 razy wiêkszy od Polski),
po³o¿ony na pó³kuli po³udniowej, obejmuj¹cy najmniejszy kontynent wiata, wyspê Tasmaniê i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Australia jest jedynym pañstwem, które jest równie¿ kontynentem. Ustrojem
politycznym jest formalnie federacyjna monarchia konstytucyjna z dwuizbowym parlamentem; g³ow¹ pañstwa jest Królowa Australii (obecnie El¿bieta II) reprezentowana przez gubernatora generalnego.

Melbourne. Zwyczajna ulica na peryferiach miasta.
Ludnoæ kraju wynosi 21 milionów; co czwarty mieszkaniec urodzi³ siê za granic¹. Stolic¹ jest Canberra. Najwiêksze miasta: Sydney (4,3 mln mieszkañców), Melbourne (3,8
mln), Brisbane (1,8 mln), Perth (1,5 mln) i Adelajda (1,1 mln).
Najgêciej zaludnione jest wschodnie i po³udniowo-wschodnie wybrze¿e. Jest to jeden z najbardziej p³askich kontynentów ze redni¹ wysokoci¹ 330,9 m. Najwy¿szym punktem
jest Góra Kociuszki (2230 m n.p.m.).
63,8% Australijczyków to chrzecijanie; 2,1% buddyci;
1,7% stanowi¹ muzu³manie; 0,7% hinduici; 0,4% ¯ydzi; 1,2%
wyznawcy pozosta³ych niechrzecijañskich religii; a 30,6% nie
identyfikuje siê z ¿adn¹ religi¹. Wród chrzecijan najwiêksz¹
grupê stanowi¹ katolicy (25,8% ludnoci) i anglikanie (18,7%).
O godz. 10 wyl¹dowalimy w Adelajdzie. Dok³adnie obserwowa³em miasto z pozycji l¹duj¹cego samolotu. Spodziewa³em
siê, ¿e zobaczê wie¿owce i ca³y ten wielkomiejski zgie³k. Nic
takiego. ¯adnych wysokich gmachów. Po prostu niskie domki, zabudowa zwarta, typowa prowincja na antypodach. Australia to ziemia wielkich kontrastów i zaskakuj¹cej przyrody.
Czujê, ¿e ten kontynent mnie rozczaruje. Liczê na przyrodê,
bo ta jest odmienna od pozosta³ych kontynentów. Ludzie,
pomimo ¿e nale¿¹ do ró¿nych krêgów kulturowych, s¹ tacy

sami na ca³ym wiecie! Australia to jak USA. Kraj migrantów
i mniejszoci narodowych. W Polsce jest teraz pe³nia lata,
tutaj zima. niegu oczywicie nie ma, ale temperatura niewiele
ponad 10 stopni C.
Na lotnisku kontrola paszportowa, przejcie przez bramkê bezpieczeñstwa i chwila odpoczynku. Wype³nienie deklaracji celnej i rzut oka na towary w kilku sklepach. Budynek
portu lotniczego jest niewielki i bardzo skromny. I ludzie 
jacy zatroskani, powa¿ni. Czas wzglêdem Polski to 8 godzin
do przodu.
Powrót do samolotu i lot do Melbourne. Tutaj, wbrew
obiegowym fa³szywym opiniom, odprawa bardzo szybka, pieczêæ w paszporcie i odbiór baga¿u. Nie by³o ¿adnych piesków obw¹chuj¹cych pasa¿erów w poszukiwaniu narkotyków.
Tylko baga¿ by³ jeszcze raz przewietlany. Port lotniczy znowu byle jaki, jakby nie na miarê tego bogatego kraju. Szare
ciany, ma³y korytarz, brudne szyby w oknach. Zimno. Temperatura oko³o 8-100C. Trzeba by³o wyci¹gaæ ciep³e ubranie.
Po godzinie oczekiwania przyby³ do nas miejscowy Polak i pojechalimy z nim autobusem do jednej z parafii katolickich na obrze¿ach Melbourne. Tutaj ju¿ od dwóch godzin
czekali na nas miejscowi Polacy, którzy wziêli nas do swoich
domów, oferuj¹c nocleg na kilka dni. Ja przypad³em w prezencie Kazi. Kiedy na ni¹ spojrza³em, wiedzia³em, ¿e trafiê
siê jej  taka intuicja. Sprawia³a wra¿enie konkretnej, radosnej
i ¿yczliwej osoby. Kazia mia³a samochód, wiêc prawie natychmiast
pojechalimy do niej. Okaza³o siê, ¿e mieszka tylko z synem
Tomkiem. Maj¹ typowy australijski niewielki domek, ale zadbany. ciany cienkie. W rodku przytulnie, tylko trochê zimno. Nie ma kaloryferów! Kazia, tak jak wiêkszoæ mieszkañców Australii, zamontowa³a ogrzewanie sufitowe  z dziur w
suficie wydmuchiwane jest ciep³e powietrze (urz¹dzenie na
pr¹d). Od razu te¿ zapowiedzia³a, ¿eby oszczêdzaæ wodê, bo
w tym kraju jest ona na wagê z³ota, tak samo, ¿eby wy³¹czaæ
zbêdne wiat³o. W domu s¹ 4 niewielkie pokoje, kuchnia po³¹czona z salonem, ³azienka i wc.

Melbourne. Kolacja u Kazi.
Kazia zaprosi³a mnie na zupê pomidorow¹. Smakowa³a
wybornie. Da³em jej w prezencie album o Warmii i Mazurach.
Podczas kolacji gospodyni opowiedzia³a historiê swojego ¿ycia
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i w jaki sposób przyby³a do Australii.
W stanie wojennym przebywa³a w obozie dla uchodców w Austrii. Stamt¹d
skierowano j¹ do Hiszpanii. W koñcu
musia³a wybieraæ. Albo wyjazd na sta³e
do Kanady, albo do Australii. Wybra³a
to drugie. I ju¿ od kilkunastu lat tutaj
mieszka. Do Polski lata bardzo rzadko,
chocia¿ ma tam rodzinê.
By³em bardzo zmêczony, wiêc czeka³em ju¿ tylko na moment, by wskoczyæ do ³ó¿ka. A Kazia mówi³a i mówi³a.
W szybkim tempie skorzysta³em z ³azienki.
W pokoju zimno. Nie by³o w³¹czone
ogrzewanie. Kazia da³a mi co co przypomina pierzynê.
C.d.n.

Nasze ma³e ojczyzny
w harmonii z przyrod¹

Otrzymalimy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Wspó³pracy Transgranicznej Litwa-Polska na realizacjê projektu pt.: Nasze ma³e
ojczyzny w harmonii z przyrod¹. Koszt projektu wynosi
116 996,06 euro, w tym dofinansowanie wynosi 85 361 euro.
Wk³ad w³asny Gminy Olecko wynosi 7 710 euro.
W ramach projektu przewiduje siê zagospodarowanie nieu¿ytków i utworzenie terenów zielonych w G¹skach przy Szkole
Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w postaci mini parku
wraz z ogrodem badawczym, na bazie którego prowadzona
bêdzie inicjatywa edukacyjna obejmuj¹ca tematykê przyrodnicz¹ i ekologiczn¹.
Zak³ada siê m.in:
- odwodnienie terenu, adaptacjê oczka wodnego,
- zagospodarowanie terenu,
- wykonanie i zamontowanie ma³ej architektury ogrodowej, w
tym altany, która bêdzie pe³ni³a funkcjê tzw. zielonej klasy,
- nasadzenie rolinnoci.
Projekt przewiduje równie¿ m.in. organizacjê polsko-litewskich zajêæ ekologicznych w mini-parku i ogrodzie badawczym maj¹cych na celu poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony rodowiska oraz organizacjê wycieczek zapoznaj¹cych dzieci
z przyrod¹ i problemem zanieczyszczenia rodowiska.
Nasz litewski partner, tj. Koz³owa Ruda, przewiduje w ramach projektu organizacjê ekologicznych zajêæ praktycznych
w sali przyrodniczej, organizacjê wycieczek, m.in.: do muzeum
lasu, do parku miejskiego i lenego, do okolicznego lasu oraz
organizacjê ekologicznego konkursu na zrobienie rzeby ze
mieci.
Projekt pt. Nasze ma³e ojczyzny w harmonii z przyrod¹ jest wdra¿any w ramach Celu 3. Europejska Wspó³praca
Terytorialna Program Wspó³pracy Transgranicznej Litwa-Polska,
który ma na celu wspieranie zrównowa¿onego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski poprzez podniesienie
ekonomicznej, spo³ecznej i terytorialnej spójnoci. Program
jest wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Melbourne. Boisko przy polskiej parafii katolickiej.

Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

LEGENDY O¯YWAJ¥ I DZI

Otrzymalimy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Wspó³pracy Transgranicznej Litwa-Polska na realizacjê projektu pod tytu³em
Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego LEGENDY O¯YWAJ¥ I DZI. Koszt projektu wynosi 116 996,06 euro, w
tym dofinansowanie w wysokoci 99 446 euro. Wk³ad w³asny Gminy Olecko wynosi 9 050 euro.
W lipcu przysz³ego roku w Olecku ramach projektu odbêdzie siê m.in. sesja i happening historyczny nawi¹zuj¹cy
do legendy za³o¿enia Olecka. W ramach projektu powstanie
wioska redniowieczna, gdzie bêdzie mo¿na przyjrzeæ siê
¿yciu mieszkañców sprzed wielu wieków, wzi¹æ udzia³ w grach
i zabawach plebejskich oraz kibicowaæ turniejowi rycerskiemu. Konkurs kulinarny oraz warsztaty kulinarne z mo¿liwoci¹ skosztowania litewskich specja³ów to propozycja dla entuzjastów regionalnych potraw. Dla upamiêtnienia spotkania
zasadzony zostanie szpaler drzew jako przyk³ad twórczej wspó³pracy transgranicznej.
Projekt Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego LEGENDY
O¯YWAJ¥ I DZI jest wdra¿any w ramach Celu 3. Europejska Wspó³praca Terytorialna Program Wspó³pracy Transgranicznej Litwa-Polska, który ma na celu wspieranie zrównowa¿onego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski,
poprzez podniesienie ekonomicznej, spo³ecznej i terytorialnej
spójnoci. Program jest wspó³finansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Kredyt

PKO Bank Polski S.A. wygra³ przetarg na udzielenie gminie Olecko kredytu w wysokoci 4 milionów 899 tysiêcy z³otych. Na konkurs ofert wp³ynê³y dwie propozycje. Przetarg
zosta³ rozstrzygniêty 14 wrzenia. (s)

568 wniosków

... o stypendia wp³ynê³o do gminy. Stypendia dotycz¹ uczniów
szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz szkó³ rednich. Termin
przyjmowania wniosków up³yn¹³ 15 wrzenia. (s)
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* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07.

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K15605
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V44808

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503-804-741 V51023
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K15605
* BMW 528, gaz, 1996, czarny metalik, 20.000 z³otych, tel.
609-144-600
V54711
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V44818
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-520-1288
V46617
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654
V51023
* Suzuki Grand Vitara, 1,6B, 2007, 13.000 km przebiegu, jeden w³aciciel, 66.000 z³otych, tel. 784-566-665
V54721
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V51013

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68.
V53502
* Biuro Turystyczne Sambia, WYCIECZKI NA LITWÊ,
87-520-16-44
V48206
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25-16
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78
V47906

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

(K16902)

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
87-520-22-13
L13504
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V45308
ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V48805)

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L13901

V36315

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31
L12806
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30
L131035
* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V44209

V46007

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. (87) 520-22-47 V43501 V43509
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K10719
* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31
L13703
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 87-520-31-70 L14101
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.
V44708
* MEBLE, DRZWI, OKNA. US£UGI STOLARSKIE, tel.
669-587-564; 728-208-754.
V48006

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)

£Ó¯KA, MATERACE
 WYPRZEDA¯
Serdecznie zapraszamy
tel. 608-146-978

* mikropo¿yczki 0%, tel. (87) 520-18-17
V43809
* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, te. 603-100-524, tel. 87-520-46-76 V43609

OKULISTA

US£UGI

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

L13802

(K16104)

PIZZA NA TELEFON

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 502-954-863

(V45208)

(V44908)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

V46207

(V54801)

Krupin 14A

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

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 668-662-516.

* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V43719
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-43-73 V50724
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50 V45907

tel. 503 804 741; 512 217 654

SERWIS OGUMIENIA

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

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

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

(V49006)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

Przemys³aw Atkielski

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

V46607
(V51003)

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

D@RKOMP

V2540
(V54701)

AUTO-MOTO

V54411

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V52502
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V54601)

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)

US£UGI
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Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K739)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961
V47816
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V53702)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885

L14001
K13511
L14201

(V54901)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55;
kom. 509-338-320; 508-097-660
CZNNE CA£¥ DOBÊ

 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

(V49704)

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

(V49904)

WYWÓZ MIECI

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364

INNE
* zamieniê mieszkanie trzypokojowe, Olecko, Kociuszki, na
dwupokojowe, Olecko, (parter, I piêtro) tel., 87-520-28-80V49105

(V49205)

KUPIÊ

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

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

* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 510-189-301 V50514
NOWA DOSTAWA!
Nawigacja GPS za 269 z³, ramki
cyfrowe od 189 z³, PROMOCYJNE CENY KOMPUTERÓW, NOTEBOOKÓW. PLAC WOLNOCI 6c. (V43709)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 608-146-978 L12407
* mieszkania: wiêtajno, Olecko: Kolejowa, Armii Krajowej,
Zyndrama, tel. 510-189-301
V50504
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V54421
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel.
665-095-424, www.tocada.pl
V51413
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V54811
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L14301
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V54611
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K839
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87-520-2233
V50813
WYNAJEM

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

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

SPRZEDAM c.d.
(V50004)

* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095-424,
www.tocada.pl
V51423
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 87-520-36-92
V48725
* rozlewnia wód, tel., 87-523-92-42
V49215

V54441
V54431

PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L13503
* zatrudniê barmankê, piekarza z Olecka do pizzerii, tel. 509839-995
V50904
SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V48715
* dom, Golubki, 74 m.kw., 30 arów, tel. 87-523-87-42 K16702
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426
V45218
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 501-611-961
V47826
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V50524

* do wynajêcia lokal handlowy, tel. 604-557-693
V50021
* do wynajêcia pomieszczenia na dzia³alnoæ gospodarcz¹
lub magazynow¹, tel. 721-587-468
K16602
* kosmetyczka podnajmie lokal dla fryzjerki, 26 m.kw. ul.
Kamienna 1, tel. 602-354-963
V50703
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 502-264-901
K16203
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 507-047-748, 503-085-215 K17001
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 604-557-693
V50011
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 501-611-961
V47836
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 505-036183
L13404
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

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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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

(V42910)

Rêka rêkê myje. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

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

12

(K16502)

(V49804)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA

Kostki lodu

Mo¿na j¹ zwalczyæ domowym sposobem stosuj¹c macerat z prawolazu. £y¿eczkê ut³uczonego w modzierzu korzenia zalaæ ½ szklanki przegotowanej wody.
Odstawiæ na kilka godzin. Piæ trzy razy dziennie po ³y¿eczce powsta³¹ luzowat¹ galaretkê. Mo¿na galaretkê
dos³odziæ miodem.

na ból zêba, siniaki i st³uczenia u dziecka
Kiedy maluch skar¿y siê na ból zêba, trzeba z nim oczywicie, jak najszybciej pójæ do dentysty. Zanim jednak dotrze siê do gabinetu, nale¿y ul¿yæ cierpieniu dziecka. Mo¿na
daæ mu do ssania kostkê lodu albo kupiæ loda. Jeli maluch
uderzy³ siê albo nabi³ sobie guza, warto sch³odziæ spuchniête miejsce zimnym ok³adem. Termofor do po³owy nape³nia
siê skruszonymi kostkami lodu, wypuszczamy zeñ powietrze
i zamykamy. Owijamy go cienk¹ ciereczk¹ i przyk³adamy do
bol¹cego miejsca.

Sza³wia

Babka

Chrypka

na stany zapalne jamy ustnej i gard³a (naturalne leki dla
dzieci na s³otn¹ jesieñ)
Pó³ ³y¿eczki suszonej sza³wii zalewamy szklank¹ wrz¹tku, przykrywamy, zostawiamy do naci¹gniêcia na 10 minut. Po tym czasie odcedzamy. Maluch co godzinê powinien wyp³ukaæ gard³o ³y¿k¹ ciep³ego naparu.

Ma drobne ró¿owobrunatne kwiaty z d³ugimi ¿ó³tymi prêcikami. Zebrane s¹ one w k³os osadzony na d³ugiej, sztywnej ³ody¿ce. Kwitnie od maja do sierpnia. Babkê u¿ywa siê
do ok³adów na trudno goj¹ce siê rany, oparzenia, owrzodzenia oraz na miejsca uk¹szeñ owadów. Licie babki myjemy
przegotowana wod¹ (nie wrz¹c¹) i przyk³adamy na chore
miejsca.
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Kalendarz imion

Cytaty na ten tydzieñ

13 padziernika
Geraldyny, Januarii, Renaty, Reny, Wilfrydy
Daniela, Edwarda, Filipa, Geralda, Gerarda, Honorata, Januarego, Maurycego,
Miko³aja, Siemis³awa, Reginalda, Teofila, Ziemis³awa
14 padziernika
(Dzieñ Edukacji Narodowej)
Alany, Bernardy, Dominiki, Fortunaty,
Liwii, Sary
Alana, Bernarda, Damiana, Dominika, Ewarysta, Fortunata, Gaudentego, Kaliksta,
Kalista
15 padziernika
Aurelii, Drogos³awy, Florentyny, Gocis³awy, Idalii, Jadwigi, Jagody, Tekli, Teresy
Brunona, Drogos³awa, Gocis³awa, Leonarda, Sewera, Teodoryka, Zoriana
16 padziernika
Aurelii, Florentyny, Grety, Igi, Jadwigi,
Jagody, Ludmi³y, Ma³gorzaty, Marty
Ambro¿ego, Anastazego, Gaw³a, Gerar-

da, Grzegorza, Longina, Ludomi³a, Radzis³awa
17 padziernika
(wiatowy Dzieñ Walki z Ubóstwem)
Antonii, Arety, Gabrieli, Lucyny, Magdaleny, Ma³gorzaty, Marity, Sulichny,
Sulis³awy
Andrzeja, Ignacego, Lucjana, £azarza,
£ukasza, Maksymiliana, Mariana, Rudolfa, Ryszarda, Wiktora, Wiktoriana
18 padziernika
Hanny, Juliany, Klemencji, Klementyny,
Reny
Ambro¿ego, Bogumi³a, Bratumi³a, Juliana, Klemensa, £ukasza, Mi³obrata, Piotra, René, Siemowita, Wiktora, Ziemowita
19 padziernika
Fernandy, Frydy, Laury, Michaliny, Pelagii
Alfreda, Fernanda, gabriela, Izaaka, Jana,
Micha³a, Paw³a, Piotra, Skarbimira, Toma,
Ziemowita

Dzieñ edukacji
na weso³o
Humor z zeszytów szkolnych

przestanie oddychaæ?
Uczeñ 1:  Zadzwoniæ po grabarza.
Uczeñ 2:  A jak nie ma telefonu?
Nauczyciel:  Samemu zakopaæ.

Szkolne dialogi

Dialog 1
Nauczyciel:  Co zrobiæ, gdy pacjent

Dialog 2
Nauczyciel:  Kto z was ma jak¹
broñ?
Uczeñ 1:  Ja mam gaz!
Uczeñ 2:  Ja te¿ mam gaz!
Uczeñ 3:  A ja mam kuchenkê gazow¹.
Dialog 3
Nauczyciel:  Jak barok dosta³ siê do
Ameryki?
Uczeñ:  Przep³yn¹³.
Nauczyciel:  Wp³aw?
Uczeñ:  Nie, statkiem.



* Reymont za napisanie Ch³opów dosta³ nagrodê Wedla.
* Janka Muzykanta jak posy³ano do pracy
gnój wyrzucaæ, to wiatr w wid³ach gra³
i matka nawet nie wiedzia³a, ¿e Janko
ma taki talent do muzyki.
* Wokulski zakupi³ klacz od Krzeszowskiego, aby prosiæ o jej rêkê.
* Balladynê mo¿na porównaæ do grobu
wy³o¿onego marmurem, gdy¿ by³a ³adna,
ale w rodku mia³a robactwo.
* Dziewczynka podbieg³a do Karuska i
po³o¿y³a mu pysk na kolanach.
* Jagna wysz³a za Borynê, bo mia³ pasuj¹ce do niej morgi.
* Ludzie pierwotni, gdy chcieli rozpaliæ
ogieñ, musieli pocieraæ krzemieniem o
krzemieñ, a pod spód podk³adali stare
gazety.
* Dziêki seppuku Japoñczycy mogli pokazaæ swoje prawdziwe wnêtrze.
* W czasie mg³y latarnik wyje na latarni
i tym ostrzega okrêty.
* Na niektórych wyspach Indonezji ludzie chodz¹ poubierani nago.
* ¯ó³w musi byæ z wierzchu twardy, bo
w rodkowej czêci jest zupe³nie miêkki.
* Królowa Bona wynalaz³a jarzyny, a Kolumb jajka.

F kupiê

Jak cokolwiek wyrzucisz, to od
razu bêdziesz tego potrzebowa³.

Prawo Murphyego

Uroda to weksel honorowany na
ca³ym wiecie za okazaniem.

Givanni Giacomo Casanova

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.
 Jadwiga niegu przydwiga. (15 padziernika)
 Gdy Jadwiga zaci¹gnie szarug¹, wró¿y jesieñ mokr¹ i d³ug¹.
 Gdy padziernik ciep³o trzyma, zwykle mrona bywa zima.
 Na w. £ukasza pró¿no grzybów szukasz: lecz rydz jeszcze nie zawadzi,
jeli mróz go nie zdradzi (18 padziernika)

Sekrety
gotowania kaszy

Przed gotowaniem nale¿y kaszê oczyciæ. Kasze drobne i gryczane odsiewa
siê z m¹cznego py³u przez sito (manna,
krakowska, gryczana). Kasze grube trzeba p³ukaæ w letniej wodzie i ods¹czyæ.

W Chinach

... znalezienie u kogo skóry pandy oznacza
karê mierci z klauzul¹ natychmiastowej
wykonalnoci.

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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Aktywne Lenarty
22 wrzenia 2009 r. zakoñczy³y siê
warsztaty socjoterapeutyczne przeprowadzone w ramach projektu Aktywne Lenarty. Realizatorem przedsiêwziêcia jest
Stowarzyszenie Kulturalne Przypisani
Pó³nocy z siedzib¹ w Olecku. Dzia³ania
projektowe finansowane s¹ z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Uczestniczkami warsztatów by³y mieszkanki wsi
Lenarty i Judziki, które wyrazi³y chêæ
podniesienia umiejêtnoci dotycz¹cych
komunikacji spo³ecznej, aktywnego poszukiwania pracy oraz nauki obs³ugi komputera oraz internetu.
Projekt Aktywne Lenarty
wspó³finansowany ze rodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego
Projekt jest realizowany w ramach
umowy podpisanej z Wojewódzkim
Urzêdem Pracy w Olsztynie

Warsztaty socjoterapeutyczne, jak potwierdzi³y uczestniczki, da³y mo¿liwoæ
lepszego poznania siebie, wzmocni³y
samoocenê, dostarczy³y wiedzy, jak doskonaliæ umiejêtnoci zwi¹zane z komunikacj¹. W ankiecie koñcz¹cej blok socjoterapeutyczny panie przyzna³y bardzo
wysokie oceny specjalistce prowadz¹cej
zajêcia  Danucie Cielukowskiej.
Zajêcia odbywa³y siê w wietlicy
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Lenartach.
Stowarzyszenie ju¿ od lutego 2009 r. wspó³pracuje ze Stanis³awem Ciechanowiczem
 Prezesem OSP w Lenartach na rzecz
aktywizacji osób poszukuj¹cych pracy i
chc¹cych podnosiæ swoje kwalifikacje.
Maria Dzienisiewicz,
www.przypisani.mazury.pl
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Pi³ka no¿na
3.10.09r. (sobota) m³odszy junior
Czarni Olecko rozegra³ na w³asnym
boisku kolejny mecz rundy jesiennej z
£yn¹ Sêpopol.Spotkanie odby³o siê na
sztucznej murawie.
Podopieczni Adama Wyszyñskiego
w ca³ym spotkaniu zdecydowanie mieli
przewagê.W rezultacie odnieli siódme
ju¿ z rzêdu zwyciêstwo,wygrywaj¹c z
Sêpopolem 11:0. Wynik móg³by byæ
znacznie wy¿szy, ale pi³karzom w drugiej po³owie zabrak³o skutecznoci oraz
wspania³ego napastnika dru¿yny Tomka Morusiewicza (graj¹cego z nr 17), który
uleg³ kontuzji w 30 minucie.
Strzelcami goli byli: Dawid Szusta
 4 bramki, £ukasz Wir¿yñski  3 bramki, Kamil Masalski  2 bramki, Krzysztof Rytwiñski i Krzysztof Marczuk  po
1 bramce.
Tym wynikiem zawodnicy Czarnych
Olecko jeszcze bardziej umocnili swoj¹
liderow¹ pozycjê w tabeli.

MOSiR zaprasza

 Najbli¿szy mecz Czarnych Olecko z
Wêgori¹ Wêgorzewo, który mia³ byæ
rozegrany 18.10.09 r.(niedziela) o
godz.15.00 na stadionie MOSiR, niestety nie zostanie rozegrany w Olecku, jak
równie¿ mecz 8.11.09 r. z Promieniem
Moñki z powodu remontu i przebudowy stadionu g³ównego, która w³anie rozpoczê³a siê na naszym stadionie.
Wszystkich kibiców o miejscu rozegrania tych meczy powiadomimy i jednoczenie za powy¿sze przepraszamy.
 13.10.09 r. o godz. 9.00 w hali ZST
w Olecku rozegrane zostan¹ Mistrzostwa
Powiatu Gimnazjów w pi³ce rêcznej dziewcz¹t i ch³opców.
 15.10.09 r.(czwartek) w sali konferencyjnej UM w Olecku odbêdzie Walne Zebranie Sprawozdawcze MLKS Czarni
Olecko.
I termin - 17.00 , II termin - 17.15
Wszystkich cz³onków i sympatyków
klubu serdecznie zapraszamy.
 17.10.09 r. o godz. 9.00 w sali sportowej Zespo³u Szkó³ w Olecku (Os. Siejnik 14) odbêdzie siê I Turniej z cyklu
,,Grand Prix Olecka w tenisie sto³owym.
Wszystkich mi³oników tenisa sto³owego serdecznie zapraszamy.(Szczegó³owe
informacje o turnieju pod nr tel. 600 274
632)

GRATULACJE ZAWODNIKOM
ORAZ TRENEROWI!
W sobotê (10.10.2009r.) o godz.10.00
na stadionie w E³ku m³odszy junior Czarni
Olecko rozegra swój ostatni mecz jesiennej

rundy z Ron¹ 03 E³k. Serdecznie zapraszam wszystkich wiernych kibiców,
a zw³aszcza Rodziców i znajomych naszych ch³opaków do dopingowania.
Ze sportowym pozdrowieniem
 Gra¿ka

XVIII Oleckie Biegi

z okazji Inauguracji Szkolnego Roku Sportowego
3.10.09 r. na stadionie MOSiR w Olecku
odby³y siê XVIII Oleckie Biegi Dzieci,
M³odzie¿y i Doros³ych z okazji Inauguracji Szkolnego Roku Sportowego 2009/
2010. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Andrzej Kamiñski. Spiker  Dariusz Karniej,
starter  Marek Stankonowicz, sêdzia mety
 Krzysztof Zaniewski.
WYNIKI (w poszczególnych kategoriach)
 500 m dziewcz¹t (kl. I-II SP)  startowa³o 25 zawodniczek
1. Ewa Zysk (SP Ciche)
2. Justyna Soroka (SP Cimochy)
3. Martyna Dzier¿yk (SP G¹ski)
 500 m ch³opców (kl. I-II SP)  startowa³o 30 zawodników
1. Jakub Bia³anowski (SP 3 Olecko)
2. Kamil Juchniewicz (SP 3 Olecko)
3. Bart³omiej Podgórski (SP 3 Olecko)
 700 m dziewcz¹t (kl. III-IV SP)  startowa³y 32 zawodniczki
1. Karolina Radzewicz (SP 1 Olecko)
2. Paulina Szy³ak (SP 4 Olecko)
3. Sylwia Sad³owska (SP 1 Olecko)
 700 m ch³opców (kl. III-IV SP)  startowa³o 35 zawodników
1. Marcin Rozmys³owski (SP Ciche)
2. Karol Wójcik (SP G¹ski)
3. Filip Grudziñski (SP 3 Olecko)
 1000 m dziewcz¹t (kl.VI-VI SP)  startowa³o 30 zawodniczek
1. Paulina Czeka³a (SP Cimochy)
2. Dominika Dobruch (SP G¹ski)

3. Adriana Retel (SP 3 Olecko)
 1000 m ch³opców (kl.V-VI SP)  startowa³o 30 zawodników
1. Rados³aw Olszewski (SP 3 Olecko)
2. Krzysztof Suchocki (SP G¹ski)
3. £ukasz Jarz¹bski (SP G¹ski)
 1000 m dziewcz¹t (Gimnazja)  startowa³o 17 zawodniczek
1. Ola Olszewska (Gim. 2 Olecko)
2. Natalia Rozmys³owska (PG Sokó³ki)
3. Urszula Rogacka (PG Sokó³ki)
 2000 m ch³opców (Gimnazja)  startowa³o 13 zawodników
1. Jakub Rekuæ (Gim. 1 Olecko)
2. Bartosz Bazylewicz (Gim. 1 Olecko)
3. Jacek Ko³odziejski (Gim. 1 Olecko)
 1500 m dziewcz¹t (szko³y ponadgimnazjalne)  startowa³o 5 zawodniczek
1. Karolina Domañska (LO Olecko)
2. Anna Szpunar (LO Olecko)
3. Dorota Szpunar (ZSLiZ Olecko)
3000 m - Bieg rodzinny ,,Ca³a Polska
Biega oraz ch³. szkó³ ponadgimnazjalnych  startowa³o 8 zawodników
1. Patryk Szczodruch (PK)
2. Arkadiusz Bogdan (LO Olecko)
3. Mateusz Kujawski (LO Olecko)
Pierwszych trzech zawodników na mecie na ka¿dym dystansie otrzyma³o medale, pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez dyrektora ,,TESCO
w Olecku, pana Ireneusz Szymañskiego.
Ogó³em w zawodach startowa³o 225
zawodników.

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel./fax (0-87) 520 02 30, tel kom. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek
Borawski. Dy¿ur redakcyjny: rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 371

Waldemara Rukcia

Witam Pañstwa po ca³ym tygodni
roz³¹ki. Wiem jak wielu z Pañstwa, widz¹c to, co dzieje siê w naszych telewizorach i nie tylko, czeka³o na moje s³owa. Jedni jak na ewangeliê, a drudzy z
mruczeniem: co ten wariat znów napisa³...
Czas oczekiwania siê skoñczy³ i oto s³owo moje: Nie zabija siê pos³añca przynosz¹cego z³e wieci. Znajomoæ historii uczy nas, ¿e to stwierdzenie jest dalekie od rzeczywistoci. Tak pod nosem analizuj¹c to, co powiedzia³ Tusk, czyli po
paru przekleñstwach i pomrukach, mogê
powiedzieæ, ¿e bêd¹c politykiem, szefem
w³asnej partii i g³ow¹ rz¹du zrobi³bym to
samo. Czyli utr¹ci³bym osobê, która mi
ten nó¿ do papieru da³a do rêki i posypa³o siê konfetti i sypie siê nadal. Mariusza Kamiñskiego zgubi³a jego uczciwoæ
i prostolinijnoæ. Ten cz³owiek mia³ zawsze opiniê uczciwego do bólu, kryszta³owego, wiêc szczególnej kariery politycznej
nie robi³. By³ za uczciwy, a to w polityce
jest wada. Idealnie nadawa³ siê za to z t¹
cech¹ na dobrego kontrolera, co przy
wykszta³ceniu jako historyk mo¿na powiedzieæ, ¿e po prostu mamy szczególarza, który potrafi po okruszkach dojæ
do piekarni. To porz¹dna cecha dla szefa
takiej s³u¿by jak CBA: uczciwy, szczery i
upierdliwy do bólu... To go zgubi³o. Tuskowi na pocz¹tku kadencji pasowa³ taki
goæ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e dla Tuska
by³ bardziej wygodny ni¿ jego najbli¿si
wspó³pracownicy. Donald Tusk nie lubi
wokó³ siebie silnych pozycjami ludzi.
Pamiêtamy przecie¿ sprawy, jak pozbywa³ siê jednego po drugim wspó³twór-

ców Platformy Obywatelskiej, jak wyrzuca³ ka¿dego, kto zyskiwa³ wiêksz¹ popularnoæ od szefa. Niestety, ale jest tak,
¿e partia rz¹dz¹ca zamienia dobrych kolegów w ¿ar³oczne lwy. Przy uczciwoci
Kamiñskiego  to Tusk mia³ gwarancjê,
¿e wczeniej czy póniej dojdzie do tego,
¿e jaki lew wpadnie w sid³a. Sta³o siê to
14 sierpnia. To nie Tusk wpad³ w pu³apkê Kamiñskiego, a Kamiñski sta³ siê elementem pu³apki  serem, jaka powsta³a
w zamys³ach Tuska ju¿ dwa lata temu.
Jedno, z czego Tusk mo¿e byæ niezadowolony to czas. Na miejscu Tuska liczy³bym, ¿e Kamiñski z czym takim wyjedzie pod koniec swojej kadencji jako szefa
CBA. Tylko ten jest, cholera, za uczciwy
i rzetelnie pracowa³. T³umaczenia Kamiñskiego, ¿e dzia³a³ na rzecz interesu pañstwa, s¹ bardziej wiarygodne ni¿ teoria
Wielkiego Pisowskiego Spisku wymylona
i podtrzymywana przez ludzi z PO. Mo¿e
kto rzeczywicie siê zorientowa³ w planach Tuska i mamy nieoczekiwany falstart? O ile teraz Tusk gra wszelkimi mo¿liwymi atutami: czyli dymisje, roszady i
bezapelacyjne powo³anie komisji ledczej,
to czy kolejnym etapem nie bêdzie pomys³ ze skróceniem kadencji sejmu ze
stwierdzeniem, ¿e formu³a tego sejmu siê
wyczerpa³a?! Komisje mo¿na tak zbudowaæ, ¿e bêdzie bardziej przypomina³a cyrk
jak siê kolejnego ¿elowego czopka podobnego Karpiniukowi uczyni przewodnicz¹cym komisji, aby by³a prowadzona
tak, aby nic nie mo¿na by³o wyjaniæ. Dzi
Premier mówi, ¿e Kamiñski straci³ jego
zaufanie i k³amie. Mamy s³owo przeciw
s³owu. Tak skrupulatnie pokazuj¹ca wszelkie notatki s³u¿bowe ze spotkañ szefa Kan-

celaria Premiera na stronach internetowych
pominê³a daty: 12, 14, 19 sierpnia br. Nie
ma notatki z 14 sierpnia, gdzie premier
spotka³ siê z szefem CBA. Nie ma notatki
z 19 sierpnia, kiedy by³o spotkanie premiera, ministra Drzewieckiego i Stechyny, gdzie ten ostatni przed kamerami telewizyjnymi powiedzia³, ¿e by³a mowa, ¿e
CBA interesuje siê spraw¹ ustawy hazardowej. Data pods³uchanych rozmów
z 25 sierpnia przecie¿ wskazuje, ¿e by³
przeciek. S¹ jeszcze inne pytania. PO uparcie
lansuje tezê, ¿e by³a to obrona przed oskar¿eniami wobec szefa CBA, bo taka informacja po Polsce kr¹¿y³a od 25 maja. To
ciekawe jak w maju kto móg³ wiedzieæ o
tym, co prokuratorzy z Radomia i prokurator krajowy ustalili 25 sierpnia na 5godzinnym spotkaniu w gmachu ministerstwa sprawiedliwoci o zamianie w sprawie
na sprawê przeciw, a zarzuty powsta³y
dopiero po 9 wrzenia? Udawanie, ¿e nie
ma co trzymaæ siê kolejnoci i dat jest
mieszne...
Podoba³o mi siê wyst¹pienie Pana
Premiera jako szefa partii: róbcie wszystko tak, jakbycie mieli wiadomoæ, ¿e
was pods³uchuj¹. Kiedy wicemarsza³ek
Niesio³owski powiedzia³, ¿e w PiS jest jak
za Gomu³ki. Swoim wyst¹pieniem Premier
przypomnia³ mi to, co kiedy mówi³ Józef
Stalin na XVII Zjedzie WKP (b) w 1934
roku: Nie zostawiajcie notatek, nie zapisujcie, nie dawajcie wrogom argumentów...
To brzmi bardzo gronie. Zw³aszcza ¿e
coraz bardziej widoczny jest konkretny
cel wynikaj¹cy z ambicji: prezydentura...
i to nawet kosztem partii.
Poczekam z przyjemnoci¹ jeszcze kilka
dni...
PAC

