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Cena 1,40 z³

Wizyta goci
z Drohobycza

WARTO
PRZECZYTAÆ

Jednym z miast z jakim Olecko wspó³pracuje, jest Drohobycz na Ukrainie.
Burmistrz Wac³aw Olszewski goci³ 22
padziernika prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (oddzia³
w Drohobyczu) Adama Aurzeckiego.
W Drohobyczu mieszka wielu Polaków. Postanowili oni wraz z tamtejszymi
harcerzami przeprowadziæ akcjê, w wyniku której na ka¿dym z grobów polskich
rozsianych na Ukrainie zap³on¹ w dniu
wiêta Zmar³ych znicze.

* Sesja Rady Miejskiej  s. 3. 7.
* XXXI Sesja Rady Powiatu  s. 4.
* Otwarcie ul. Kasprowicza  s. 7.
* wiêta Góra Garbarka  s. 8.
* Kongres Kobiet zbiera podpisy  s. 9.
* Mistrzostwa Polski Nies³ysz¹cych
w Biegach Prze³ajowych  s. 10-11.
* Serwis Powiatowy  s. 12-13.

C.d. na s. 2.

(K134013)

Tam sami znajomi
Najbli¿si, koledzy
Szykuj¹ miejsce
Za jaki czas
Dla nas
Rys. Waldemar Rukæ

Andrzej Malinowski,
Judziki 2009

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 501-611-961

ZPHU IMPULS

Teresa Popko

Aleje Lipowe 1B

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

19-400 Olecko

(V55602)

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

(V52604)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

(V47808)

Odbiór w³asnym transportem

EGO SA

Projekt Platforma wspó³pracy EGO
SA (E³k, Go³dap, Olecko, Suwa³ki, Augustów) z³o¿ony do programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007
 2013 znalaz³ siê na pierwszym miejscu listy rankingowej. Wniosek o ³¹cznej wartoci 3 milionów z³otych okaza³
siê wiêc najlepszym jaki z³o¿ono. Pieni¹dze te zostan¹ równo rozdysponowane pomiêdzy wymienione miasta i s¹
przeznaczone na promocjê.
Program jest prowadzony przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przemys³u.
W ramach projektu zostan¹ przeprowadzone badania socjologiczne dotycz¹ce zapotrzebowania na us³ugi turystyczne. Badania dotyczyæ bêd¹ zarówno
mieszkañców jak i turystów. Opracowania
te pos³u¿¹ do planowego i celowego wykorzystania pozosta³ych pieniêdzy na
promocjê miasta i regionu. Promocja bêdzie prowadzona w mediach centralnych:
prasa, radio, telewizja. Równie¿ w ramach projektu zostan¹ wystawione w
wielu miastach polski bilbordy reklamowe
dotycz¹ce Olecka. Zostan¹ równie¿ wydane materia³y promocyjne. (m)

Nietrzewi
kieruj¹cy

 17.10.2009r o godz. 1.05 w olecku na
placu Wolnoci zatrzymano nietrzewego kieruj¹cego samochodem osobowym. 21-letni Bogus³aw K., mieszkaniec gminy Olecko, prowadzi³ pojazd maj¹c 0,8 promila alkoholu w organizmie.
 18.10.2009r o godz. 1.35 w Olecku na
ul. £¹kowej policjanci zatrzymali kolejnego nietrzewego kieruj¹cego. Okaza³
siê nim 36-letni Krzysztof B. Prowadzi³ on samochód pijany i nie maj¹c
do tego uprawnieñ. Badanie stanu trzewoci wykaza³o ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
 18.10.2009r ok. godz. 3.20 na drodze
wojewódzkiej W-653 policjanci zatrzymali
do kontroli drogowej osobowego Fiata.
Okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy jest pijany.
Badanie alkomatem wykaza³o, ¯e Rafa³ Sz., 21-letni mieszkaniec gminy
Baka³arzewo, jecha³ autem maj¹c blisko 1,5 promila alkoholu we krwi.
m³. asp. Tomasz Jegliñski,
KPP Olecko

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Wizyta goci
z Drohobycza

MARKET
BUDOWLANY

Dokoñczenie ze s. 1.
Czêæ zniczy zap³onie na cmentarzu
£yczakowskim we Lwowie, czêæ za
zostanie zapalona w dniu Odzyskania
Niepodleg³oci na grobach Orl¹t Lwowskich. Akcjê prowadzi Telewizja Kresowa z Wroc³awia oraz Komenda G³ówna
ZHP, a udzia³ w niej bior¹, oprócz Olecka, takie miasta, jak: Legnica, Sanok i Lublin.
Oleccy producenci, rodzina Pañstwa
Sosnowskich, podarowali na ten cel 6
ton zniczy. Burmistrzowie z tzw. w³asnej
kieszeni zrefundowali przyjacielom z Ukrainy transport.
Chcia³bym za porednictwem Tygodnika Oleckiego serdecznie podziêkowaæ
Pañstwu Sosnowskim za przy³¹czenie siê
do tej akcji.  powiedzia³ Burmistrz.
(m)

PLEWKI

Burmistrz Wac³aw Olszewski poinformowa³, ¿e zosta³ zaakceptowany wniosek z³o¿ony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rewitalizacjê wsi Plewki.
W z³o¿onym projekcie uwzglêdniono
budowê ogrodzonego boiska sportowego, palcu rekreacyjnego oraz odnowienie wietlicy wiejskiej. Zostanie tak¿e
zakupiona czêæ wyposa¿enia wietlicy.
£¹czny koszt realizacji zadania to 360
tysiêcy z³otych. Z czego na 75% gmina
otrzyma dofinansowanie. Umowa z PROW
zostanie podpisana po 3 listopada.
Jeszcze w tym roku zostanie og³oszony
przetarg. Prace zostan¹ zakoñczone w roku
przysz³ym.
(m)
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(V15002)
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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

DY¯URY APTEK

* 27.10.2009r., pl. Wolnoci 7B
* 28.10.2009r., ul. Zielona 35
* 29.10.2009r., ul. Sk³adowa 6
* 30.10.2009r., ul. Zielona 37
* 31.10.2009r., ul. Kolejowa 15
* 1.11.2009r., ul. 11 Listopada 9
* 2.11.2009r., pl. Wolnoci 7B
* 3.11.2009r., ul. Zielona 35

KRAM

Wojska Polskiego 18

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

W KRAMIE
OKAZJA!
Jesienna wyprzeda¿
 narzêdzia elektryczne
 farby
 glazura
 armatura ³azienkowa
 kleje do p³ytek
(V45010)

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:

 Jan Baranowski
 Alicja Jaszczanin
 Alicja Lipowska
 Serafina £azarska
 Ryszard Marciniak
 Stefan Napiórko
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

(V56301)

Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udzia³u w XXXIV Sesji Rady Miejskiej w
Olecku, która odbêdzie siê w dniu 28 padziernika 2009 r.
(roda) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej o dzia³aniach
podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja o stanie realizacji zadañ owiatowych Gminy
Olecko za rok szkolny 2008/2009.
C.d. na s. 7.

Rys. Marek Pacyñski

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jena z naszych czytelniczek przes³a³a do redakcji swój wiersz na Wszystkich wiêtych, który poni¿ej publikujemy.

Wszystkich wiêtych
 Dzieñ pamiêtny
Kiedy cz³owiek ¿y³.
Gi go nie ma.
Pochowali. Zosta³ jeno py³.
Barbara Szuliñska

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
* Powiat olecki w dokumentach 1945  1946, wystawa w
siedzibie Stowarzyszenia Zamek, plac Zamkowy.
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24.
* wystawa malarstwa Joanny Stasiak  galeria im. Andrzeja
Legusa, ROK Mazury Garbate.
27 padziernika (wtorek)
8.00 i 12.00  warsztaty Szkolni animatorzy kultury, sala
kina Mazur
28 padziernika (roda)
8.00 i 12.00  warsztaty Szkolni animatorzy kultury, sala
kina Mazur
29 padziernika (czwartek)
10.00  Mistrzostwa powiatu w mini pi³ce rêcznej ch³opców i
dziewcz¹t (szko³y podstawowe), hala w Wieliczkach
30 padziernika (piatek)
17.00  Magiczne drzewo, film, kino Mazur
19.00  Przypadkowy m¹¿, film, kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
31 padziernika (sobota)
17.00  Magiczne drzewo, film, kino Mazur
19.00  Przypadkowy m¹¿, film, kino Mazur
2 listopada (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
5 listopada (czwartek)
8.15  akcja honorowego poboru krwi, Starostwo , ul. Kolejowa 32
5 listopada (czwartek)
16.00  Gminny Konkurs Pieni Patriotycznej, sala kina Mazur
6 listopada (piatek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
9 listopada (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
11 listopada (roda)
19.00  koncert Katarzyny Groniec, sala kina Mazur

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

(V51405)

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

(V54403)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V54403)
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Zapraszam na XXXI Sesjê Rady Powiatu w Olecku w dniu 29 padziernika
2009 roku (czwartek) o godz. 14 00 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa
Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.

XXXI Sesja Rady Powiatu
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³
Rady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
7. Realizacja zadañ kompetencyjnych
Starosty w zakresie ochrony rodowiska, gospodarki wodnej i lenictwa
za okres 9 m-cy roku 2009.

8. Ocena funkcjonowania PZD, stan przygotowania do okresu zimowego.
9. Ocena funkcjonowania Poradni Psychologiczno  Pedagogicznej w Olecku za rok 2008/2009.
10. Sprawozdanie z dzia³alnoci Spó³ki
Olmedica oraz SPZZOD Kolonia Olecko za 9 m-cy 2009 roku.
11. Informacja o stanie realizacji zadañ
owiatowych Powiatu Oleckiego w roku
szkolnym 2008/2009.
12. Analiza owiadczeñ maj¹tkowych.
13. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie w sprawie okrelenia zasad nabywania, zbywania, obci¹¿ania
nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ

powiatu oraz ich wydzier¿awiania lub
wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿
trzy lata lub na czas nieoznaczony;
b) w sprawie ustalenia rozk³adu godzin
pracy aptek ogólnodostêpnych na
terenie Powiatu Oleckiego;
c) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia zadañ, na które przeznacza siê
rodki Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych;
d) w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku;
e) w sprawie zmian bud¿etu powiatu
na rok 2009.
14. Wnioski i owiadczenia radnych.
15. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
interpelacje i wnioski radnych.
16. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady.
17. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
18. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz

Oleccy policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci wypadku drogowego, do którego dosz³o 19 padziernika kilka minut po
godz. 12.00 na drodze krajowej nr 65.

Grony wypadek
na krajówce
Do zdarzenia dosz³o pomiêdzy miejscowociami Sto¿ne  Kowale Oleckie.
Oficer dy¿urny oleckiej komendy zosta³
poinformowany przez dy¿urnego stra¿y po¿arnej o wypadku. Natychmiast na
miejsce skierowany zosta³ patrol ruchu
drogowego. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e na prostym odcinku drogi kieruj¹cy samochodem osobowym Citroen z nieustalonej przyczyny zjecha³ na
przeciwleg³y pas ruchu i czo³owo zderzy³ siê z Oplem. Zderzenie pojazdów
by³o tak silne, ¿e jedno z aut odrzuci³o
do pobliskiego rowu. W wyniku tego
zdarzenia obaj kieruj¹cy zostali przewiezieni do szpitali w Olecku i E³ku. Badanie alkomatem wykaza³o, ¿e byli trzewi. Droga krajowa nr 65 na tym odcinku by³a zablokowana przez ponad 2 go-

dziny, policjanci wprowadzili objazdy.
Sprawca wypadku  54 letni mieszkaniec
Suwa³k  w wyniku zdarzenia dozna³ z³amania prawego przedramienia. Szczegó-

Powsta³ LOT Ziemi E³ckiej

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e dnia 2
padziernika 2009 r. w Urzêdzie Miasta
w E³ku odby³o siê spotkanie za³o¿ycielskie Lokalnej Organizacji Turystycznej
Ziemi E³ckiej. Podczas obrad wybrany
zosta³ komitet za³o¿ycielski, który podejmie dzia³ania rejestracyjne w Krajowym Rejestrze S¹dowym w Olsztynie.
W czasie spotkania zatwierdzono tak¿e
statut organizacji. Za cele nowo powsta³ego LOT-u przyjêto miêdzy inny-

mi budowê spójnego wizerunku Ziemi
E³ckiej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie poprzez rozwój oferty skierowanej
do odwiedzaj¹cych turystów oraz integracjê rodowisk samorz¹du terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz
osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystyki. W zebraniu
za³o¿ycielskim wziêli udzia³ przedstawiciele samorz¹du terytorialnego oraz bran¿y
turystycznej z powiatu e³ckiego.
www.lot.olecko.pl

³y i okolicznoci tego wypadku wyjani
policyjne dochodzenie.

m³.asp. Tomasz Jegliñski,
KPP Olecko

Akcja
poboru krwi
- 5 listopada 2009r.
- 3 grudnia 2009r.
Halina E. Kasicka,
www.powiat.olecko.pl
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IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny BARWY LASU
REGULAMIN
1. Organizator : Miejsko  Gminny Orodek Kultury w Kaliszu Pomorskim.
Patronat nad konkursem obj¹³ Burmistrz
Kalisza Pomorskiego.
2. Cele konkursu:
- prezentacja dzieciêcej i m³odzie¿owej twórczoci plastycznej;
- wymiana dowiadczeñ, poszerzenie wiedzy z zakresu technik: malarstwo, rysunek, grafika
- rozwiniêcie wyobrani i wra¿liwoci estetycznej inspirowanej piêknem przyrody;
3. Tematyka: tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej
zmianami zachodz¹cymi w lesie podczas
czterech pór roku.
4. Dane organizatora
Miejsko  Gminny Orodek Kultury, ul.
Dworcowa 6, 78-540 Kalisz Pomorski, tel./
fax. 094 361 6322, e-mail: mgokkp@wp.pl
5. Technika i format prac
- format A3 + passe-partout
- technika: rysunek, malarstwo, grafika.
6. Uczestnicy: dzieci i m³odzie¿ w wieku
od 7 do 19 lat.
7. Ocena prac: komisja oceniaj¹ca powo³ana przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Orodka Kultury oceniaæ bêdzie prace
w nastêpuj¹cych kategoriach:
- klasy I  III Szko³y Podstawowej
- klasy IV  VI Szko³y Podstawowej

- gimnazjalici
- szko³y ponadgimnazjalne
Komisja konkursowa w szczególnoci zwracaæ bêdzie uwagê na pomys³owoæ
i samodzielnoæ prac. Nie bêd¹ brane pod
uwagê prace nie spe³niaj¹ce wymogów
regulaminowych oraz zniszczone podczas
przesy³ki. Na laureatów czekaj¹ atrakcyjne nagrody.
8. Opis prac: ka¿da praca powinna byæ
oznaczona komputerowo napisan¹ metryczk¹ zawieraj¹c¹:
- imiê i nazwisko autora pracy
- wiek oraz klasa
- adres placówki, tel. kontaktowy, adres
e-mail
- imiê i nazwisko nauczyciela/ instruktora
Prosimy o do³¹czenie zbiorczej listy uczestników.
9. Terminy: prace konkursowe nale¿y przesy³aæ lub dostarczaæ osobicie do dnia
15.11.2009 r. na adres Organizatora. (Organizator bierze pod uwagê datê stempla pocztowego). Podsumowanie konkursu, wrêczenie nagród i dyplomów oraz
otwarcie wystawy pokonkursowej odbêdzie siê dnia 11.12.2009 r. (pi¹tek) o
godzinie ustalonej
przez organizatora
(V56201)
konkursu.
Organizator o nagrodzonych pracach i wyró¿nieniach poinfor-

W KRAMIE
OKAZJA!
JESIENNA
WYPRZEDA¯

(K17103)

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

muje uczestników telefonicznie lub za
porednictwem poczty elektronicznej.
Nazwiska zwyciêzców oraz ich prace nades³ane na konkurs zostan¹ opublikowane na stronie www.kultura-kaliszpom.com
Koszt przejazdu po odbiór nagród pokrywaj¹ uczestnicy lub placówka deleguj¹ca.
10. a)Przes³anie pracy na Konkurs oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu i jednoczenie wyra¿enie zgody na publikacjê pracy podpisanej imieniem i nazwiskiem zgodnie z Ustaw¹ o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.
b) Organizator informuje, ¿e prace nie
zostan¹ zwrócone uczestnikom. Nades³anie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodp³atnym przeniesieniem
praw autorskich na Organizatora.
11. Uczestnicy Konkursu wyra¿aj¹ zgodê
na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie podmiotom trzecim, wspó³pracuj¹cym przy organizacji Konkursu, podanych przez nich danych osobowych
do celów zwi¹zanych z niniejszym Konkursem  zgodnie z Ustaw¹ o ochronie
danych osobowych z 29 sierpnia 1997r.
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Obierz kierunek
na oleckie szko³y ponadgimnazjalne
W kszta³ceniu m³odzie¿y nale¿y zwróOd wrzenia 2009 r. do marca 2010 r. mocyjnego, nakrêcenie minifilmów z cieciæ szczególn¹ uwagê na to, aby oprócz
Powiat Olecki wspólnie ze szko³ami po- kawych wydarzeñ szkolnych.
nadgimnazjalnymi realizuje projekt DoProjekt Dowiedz siê wiêcej o kie- wiedzy praktycznej i teoretycznej przewiedz siê wiêcej o kierunkach kszta³- runkach kszta³cenia w powiecie oleckim! kazaæ im wiedzê o zawodzie, który bêd¹
cenia w powiecie oleckim!. Jest on zosta³ przedstawiony cz³onkom Powia- wykonywaæ i realia panuj¹ce na rynku
wspó³finansowany ze rodków Unii Eu- towej Rady Zatrudnienia w Olecku pod- pracy. Wa¿ne jest, ¿eby postawiæ przede
ropejskiej w ramach Europejskiego Fun- czas wrzeniowego posiedzenia. Doko- wszystkim na szkolnictwo zawodowe,
duszu Spo³ecznego z Dzia³ania 9.5. Od- nano wtedy analizy kierunków kszta³cenia jakoæ nauczania i stworzenie systemu
dolne inicjatywy edukacyjne na obsza- w powiecie oleckim w latach szkolnych kszta³cenia ustawicznego. W dzia³aniach
rach wiejskich Programu Operacyjnego 2007/2008-2009/2010 i perspektywy zmian. tych powinny uczestniczyæ w³adze adKapita³ Ludzki.
Wnioski z analizy s¹ nastêpuj¹ce: ministracji rz¹dowej i samorz¹dowej, szko³y
Celem projektu jest zachêcenie oferta kszta³cenia oleckich szkó³ ponad- podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnauczniów gimnazjów do podejmowania gimnazjalnych jest dostosowana do zjalne, pracodawcy jak i sama m³odzie¿.
nauki w szko³ach ponadgimnazjalnych potrzeb rynku pracy, tworzone s¹ nowe
Odpowiedzialnoæ za wykszta³cenie
powiatu oleckiego  mówi Maria Dzie- kierunki kszta³cenia i organizowane po- m³odych ludzi spoczywa na rodzinie, szkole,
nisiewicz, Wicestarosta Olecki.  Ko- zalekcyjne zajêcia wyrównawczo-dydak- pañstwie i kociele, a tak¿e na pracodawnieczne jest rozszerzenie wiedzy o kie- tyczne. Liczba uczniów szkó³ ponadgim- cach. Trzeba tak kszta³ciæ absolwentów,
runkach kszta³cenia, integracja szkó³ nazjalnych utrzymuje siê na zbli¿onym aby mieli oni wiadomoæ tendencji parednich i podejmowanie wspólnych dzia- poziomie z tendencjê wzrostow¹. Zwiêksza nuj¹cych na rynku pracy i chcieli siê prze³añ promocyjnych.
siê liczba uczniów podejmuj¹cych na- kwalifikowywaæ zgodnie z potrzebami tego
W ramach projektu zostanie przepro- ukê w technikach i zasadniczej szkole rynku.
Wniosek jest zatem jeden: wiedza i
wadzona kampania informacyjno-promo- zawodowej.
cyjna oferty kszta³cenia lokalnych szkó³
W tym roku szkolnym du¿ym zain- wykszta³cenie Twoj¹ szans¹ na lepsz¹
ponadgimnazjalnych skierowana do teresowaniem cieszy siê w I Liceum Pro- przysz³oæ. Gimnazjalisto, postaw na eduuczniów klas III gimnazjów powiatu olec- filowanym przy Zespole Szkó³ Liceal- kacjê w oleckiej szkole ponadgimnakiego i s¹siednich oraz ich rodziców. nych i Zawodowych w Olecku kieru- zjalnej i obierz kierunek na ni¹! ZaElementami akcji bêd¹ miêdzy innymi nek ekonomiczno-administracyjny o dbaj o wybór odpowiedniego kierunspotkania informacyjno-promocyjne w specjalnoci policyjno-po¿arniczym, a w ku!
Anna Turowska, www.powiat.olecgimnazjach powiatu, emisja reklam radio- Technikum nr 2 przy Zespole Szkó³ Techko.pl
wych, publikacja reklam prasowych, nicznych  technik budownictwa i technik
wydanie publikacji i nagranie filmu pro- informatyk.
Projekt Dowiedz siê wiêcej o kierunkach kszta³cenia w powiecie oleckim
wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Atrakcyjne szkolenia jêzykowe
Szko³a Jêzyków Obcych Perfekt oraz
Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych
w Olecku zdoby³y rodki unijne na bardzo atrakcyjne szkolenia dla osób pracuj¹cych w sektorze gastronomii i hotelarstwa. Co ciekawe, nie musz¹ to byæ
pracownicy zatrudnieni na sta³e, ale równie¿ Ci, którzy pracuj¹ na podstawie umów
zlecenia.
Projekt nosi nazwê EUROPA NA
MAZURACH  MAZURY W EUROPIE,
co oznacza, ¿e celem projektu jest wprowadzanie europejskich standardów funkcjonowania i obs³ugi w hotelarstwie i
gastronomii w regionie Warmii i Mazur.
Cel ten bêdzie realizowany poprzez pod-

niesienie kwalifikacji pracowników wy¿ej wymienionego sektora, a co za tym
idzie, poziomu obs³ugi, która niestety w
naszym regionie pozostawia wiele do
¿yczenia. Pozytywne efekty projektu
powinni odczuæ nie tylko sami uczestnicy kursu i ich pracodawcy, ale równie¿
mieszkañcy korzystaj¹cy z us³ug miejscowych restauracji, pubów i barów,
tudzie¿ turyci  podczas pobytu w hotelach.
Osoby, które chc¹ podwy¿szyæ swoje
kwalifikacje bêd¹ mia³y okazjê skorzystaæ z bezp³atnych kursów jêzykowych
oraz wzi¹æ udzia³ w zajêciach praktycznych z zakresu hotelarstwa i gastrono-

mii na europejskim poziomie. Atrakcj¹
projektu bêdzie z pewnoci¹ tygodniowy wyjazd studyjny do Francji, Belgii,
Holandii i Niemiec, w trakcie którego
uczestnicy projektu zapoznaj¹ siê z tajnikami sztuki kulinarnej oraz organizacj¹ pracy hoteli i restauracji krajów Unii
Europejskiej. W ramach szkoleñ zawodowych zostan¹ przeprowadzone miêdzy innymi zajêcia praktyczne z mistrzami sztuki kulinarnej z Belgii. S³uchacze
bêd¹ mieli okazjê zdobyæ miêdzy innymi
kwalifikacje barmana  kurs pierwszego
stopnia ukoñczony certyfikatem. O miejsce
warto powalczyæ, poniewa¿ udzia³ w projekcie jest ca³kowicie bezp³atny, a ze szkoleñ mo¿e skorzystaæ tylko 60 osób z
województwa warmiñsko-mazurskiego.
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Sesja Rady Miejskiej
6. Analiza owiadczeñ maj¹tkowych.
7. Mieszkania socjalne  stan, potrzeby, perspektywy.
8. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Wnioski radnych i Komisji Rady.
10. Uwagi i wnioski So³tysów oraz Przewodnicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce
projektów uchwa³.
11. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) rozpatrzenia skargi Pani Marzanny Siwik
na dzia³alnoæ Burmistrza Olecka;
b) przyjêcia rocznego programu wspó³pracy na 2010 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoæ
po¿ytku publicznego;
c) wyra¿enia zgody na realizacjê projektu pod nazw¹ Równym krokiem w
ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 2007-2013;
d) wyra¿enia zgody na realizacjê projek-

Dokoñczenie ze s. 3.

tu pod nazw¹ Nasze ma³e ojczyzny
w harmonii z przyrod¹ w ramach Wspó³pracy Transgranicznej Litwa-Polska
2007-2013;
e) utworzenia Zespo³u Wychowania
Przedszkolnego przy Zespole Szkó³ w
Olecku;
f) utworzenia Zespo³u Wychowania Przedszkolnego przy Przedszkolu Integracyjnym z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Olecku;
g) wyra¿enia zgody na wniesienie aportu
rodków trwa³ych do Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z
o.o. 19-400 Olecko ul. Tunelowa 17;
h) przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czêci terenów Gminy
Olecko;
i) uchylenia uchwa³y nr XXVIII/258/09
Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30
kwietnia 2009 r. w sprawie przyjêcia

projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obejmuj¹cego teren miasta Olecko jako szansy na poprawê ¿ycia w Olecku;
j) zmiany uchwa³y nr XLII/321/06 Rady
Miejskiej w Olecku z dnia 26 stycznia
2006 r. w sprawie przyjêcia Lokalnego
Planu Rewitalizacji jako szansy na poprawê ¿ycia w Olecku;
k) zaopiniowania zmiany granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich
l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu;
³) okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci;
m) zwolnieñ w podatku od nieruchomoci;
n) zmiany bud¿etu gminy na 2009 rok.
12. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
13. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Otwarcie ul. Kasprowicza
23 padziernika 2009r. o godz. 13.00
odby³o siê uroczyste otwarcie nowo przebudowanej ul. Kasprowicza, na odcinku
od ul. Batorego do ul. Kociuszki i Rzenickiej.
Wykonawca, Oleckie Przedsiêbiorstwo
Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., w trakcie
9 miesiêcy robót wykona³ 94. stanowiska parkingowe, 3521m drogi i 1766 m
chodnika.
Fot. Alicja Mieszuk

Inwestycja zosta³a dofinansowana
kwot¹ 732 600z³ z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata
2008-2011. Koszt ca³ego przedsiêwziêcia
wyniós³ niespe³na 1,5 mln z³otych.
Dyrektorka Wydzia³u Zarz¹dzania
Funduszami Europejskimi z Urzêdu Wojewódzkiego z Olsztyna, Bo¿ena K¹dziela,
w imieniu Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego z³o¿y³a na rêce Burmistrza Olecka Wac³awa Olszewskiego list gratulacyjny z okazji pomylnego zakoñczenia
inwestycji.
Alicja Mieszuk,
www.olecko.pl
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Warto zobaczyæ

Andrzej Malinowski

WIÊTA GÓRA GRABARKA
 GÓRA KRZY¯Y
Ka¿dy krzy¿, ka¿da kapliczka,
koció³ czy cerkiew
opowiada swoj¹ historiê
wiêta Góra Grabarka jest najwa¿niejszym sanktuarium
prawos³awnym na terenie Polski. Znajduje siê na Podlasiu,
miêdzy Bugiem i Narwi¹. Otoczona jest kamiennym murem
(wybudowanym w latach 1998-2000). Dojazd z Olecka prosty
 przez E³k, Grajewo, Bia³ystok, Zab³udów, Bielsk Podlaski,
Siemiatycze; zaj¹³ oko³o 3 godzin. W Siemiatyczach dobre
oznakowanie dojazdu na Grabarkê.
Pocz¹tki chrzecijañstwa na tym obszarze s¹ cile zwi¹zane z prawos³awiem i wp³ywami kultury rusko-bizantyjskiej.

re pochodzi³y z zamkniêtych lub pozosta³ych za nowymi granicami kraju monasterów. Siostry zamieszka³y w przybudówce stró¿ówki. Pierwsze lata ich ¿ycia by³y bardzo trudne. Nie
by³o ani opa³u, ani elektrycznoci. W 1956 r. powiêcono drug¹
cerkiew p.w. Matki Bo¿ej ikony Radoæ Wszystkich Strapionych, z przylegaj¹cymi do niej celami dla mniszek. Powsta³
te¿ dom dla ksiê¿y sprawuj¹cych pos³ugê na wiêtej Górze.
W 1980 r. postawiono nowy murowany budynek klasztor-

W 1710 roku zdarzy³ siê tutaj cud. Wtedy to od morowego powietrza masowo umierali podlasianie, a pewien cz³owiek
dozna³ objawienia  ¿e uratowaæ siê mo¿na tylko w jednym
miejscu  w lesie na wiêtej Górze Grabarka. Wierni z Siemiatycz przybyli na tê górê i postawili krzy¿. Modlili siê i zaczêli
zdrowieæ. Nikt ju¿ nie umar³. W krótkim czasie do³¹czyli do
nich mieszkañcy okolic. W podziêkowaniu wspólnie postawili drewnian¹ kaplicê. Od tego wydarzenia miejsce to sta³o siê
orodkiem p¹tniczym. A woda ze róde³ka p³yn¹cego u podnó¿a góry przynosi³a i przynosi ukojenie i zdrowie. W latach
1884-95 wybudowano cerkiew, w której w zasadzie odprawiano nabo¿eñstwa pogrzebowe.
Z b³ogos³awieñstwa arcybiskupa Tymoteusza w 1947 r.
mniszka Maria za³o¿y³a na górze monaster* pod wezwaniem
w. Marty i Marii. Zamieszka³y w nim bezdomne siostry, któ-
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ny wraz z refektarzem ku czci Zaniêcia
Matki Bo¿ej, a w 1988 r. dobudowano
jeszcze jedn¹ kondygnacjê. W 1990 r.
zosta³a podpalona cerkiew Przemienienia Pañskiego. Ogieñ strawi³ wi¹tyniê
doszczêtnie, stopi³y siê nawet dzwony.
Po omiu latach cerkiew zosta³a odbudowana.
wiêta Góra jest tak¿e miejscem pielgrzymek ludnoci prawos³awnej. Przynoszone s¹ tutaj krzy¿e wotywne**, st¹d
te¿ bywa nazywana Gór¹ Krzy¿y  nazwa ta wywodzi siê od krzy¿y ofiarnych
z epitafiami*** (intencje i modlitwy o
zbawienie; podziêkowania za otrzymane wstawiennictwo, ³aski; proby o uzdrowienie itp.) pisanymi cyrylic¹ otaczaj¹cymi cerkiew Przemienienia Pañskiego.
Krzy¿e te sta³y siê symbolem wiêtej Góry.
Jest ich oko³o 10 tysiêcy. Mo¿na przejæ
pomiêdzy nimi bardzo w¹skimi cie¿kami. Krzy¿e tradycyjnie przynoszone s¹
przez wiernych od setek lat.
Obecnie w monasterze na Grabarce
przebywa 13 sióstr.
W Polsce jest ponad 320 cerkwi; 7
monasterów: 4 mêskie w Supralu, Jab³ecznej, Ujkowicach i Sakach oraz 3 ¿eñskie:
w Grabarce, Dojlidach i Wojnowie. Liczba
prawos³awnych w Polsce wynosi 509
tysiêcy.
Ka¿dy krzy¿, ka¿da kapliczka, koció³
czy cerkiew posiada i opowiada swoj¹
historiê; wyra¿a nasz¹ istotê wiary.
W drodze powrotnej zajechalimy do
Bia³owie¿y (przez Kleszczele i Hajnów-

kê). Zwiedzilimy Muzeum Przyrodniczo-Lene (cena jednego biletu 16,25 z³
 z przewodnikiem) i Rezerwat ¯ubrów
(6 z³) w Bia³owieskim Parku Narodowym.
Na wiêtej Górze Grabarka i w Bia³owieskim Parku Narodowym w sobotni mrony dzieñ 17 padziernika 2009r.
byli: ks. Dariusz Jasiulewicz, Ma³gorzata Skrocka, Tomasz Skrocki, Andrzej
Malinowski (Judziki), Józefa Jankowska, Zofia Wróblewska (Lenarty), Wojciech Jegliñski, Bo¿ena Kacprzyk, Kacper
Kacprzyk (Olecko).

Parytet na listach wyborczych
 Kongres Kobiet zbiera podpisy
W czerwcu 2009 r. w Pa³acu Kultury
i Nauki w Warszawie odby³ siê Kongres
Kobiet Polskich, na którym zgromadzi³o
siê ponad cztery tysi¹ce kobiet z ró¿nych regionów Polski z ró¿nych organizacji, rodowisk, partii i ugrupowañ politycznych.
Dokonano wówczas podsumowania
najwa¿niejszych osi¹gniêæ kobiet w ¿yciu gospodarczym kraju, w nauce, kulturze, polityce, w mediach i w ¿yciu codziennym w ci¹gu ostatnich 20 lat. Odby³o siê wiele paneli tematycznych 
kobiety w samorz¹dach, w nauce, w biznesie, na rynkach pracy; przemoc wobec kobiet; kobiety, szko³a, stereotypy;
zdrowie kobiet; kobiety i spo³eczeñstwo
obywatelskie.
Jedna z panelistek powiedzia³a: CZAS
NA KOBIETY NIE BÊDZIE CZASEM
WIECZNIE PRZYSZ£YM, wiêc powtarzaj¹c za Olg¹ Krzy¿anowsk¹  wicemarsza³kiem w pierwszym wolnym parlamencie WIÊCEJ ODWAGI. W³¹czajmy

siê aktywnie tam, gdzie dzia³amy.
Konferencja by³a okazj¹ do integracji rodowisk kobiecych i wymiany pogl¹dów. Na stronie www.kongreskobiet.pl
znajduj¹ siê postulaty z Kongresu.
Obecnie Kongres Kobiet przyst¹pi³
do akcji zbierania podpisów pod projektem
ustawy o wprowadzeniu parytetów p³ci
na listach wyborczych do Sejmu, rad gmin
od 20.000 mieszkañców, rad powiatów i
sejmików województwa oraz Parlamentu
Europejskiego. Parytety to jeden z g³ównych postulatów czerwcowego spotkania. Projekt nie obejmuje parytetu w
wyborach do Senatu i do rad gmin do
20.000 mieszkañców, które zak³adaj¹ ordynacjê wiêkszociow¹.
22 wrzenia 2009 r. zosta³ oficjalnie
zarejestrowany Komitet Obywatelski Czas
na kobiety popieraj¹cy projekt ustawy
o parytetach na listach wyborczych. Proponuje on, aby liczba kobiet na listach
kandydatów/ kandydatek nie by³a mniejsza
od liczby mê¿czyzn. Nie oznacza to w

* Monaster  tradycyjna nazwa klasztoru prawos³awnego.
** Krzy¿ wotywny  krzy¿ ofiarny, stawiany w podziêce m.in. za wys³uchanie modlitwy; w kocio³ach lub miejscach pielgrzymek.
*** Epitafium  napis na nagrobku lub
pomniku upamiêtniaj¹cym zmar³ego;
najczêciej nie w miejscu pochówku.

¿aden sposób ograniczenia praw
wyborczych
obywateli
ani narzucenia na kogo
maj¹ g³osowaæ. Komitetom wyborczym pozostawiono
swobodê ustalania kolejnoci kandydatów/ kandydatek na listach.
Ustawowo potrzebnych jest co najmniej 100.000 podpisów. Do 22 grudnia
br. nale¿y z³o¿yæ je w Sejmie. Podpisaæ
siê mo¿e ka¿dy obywatel RP posiadaj¹cy numer PESEL.
Ka¿dy z nas mo¿e zbieraæ podpisy popieraj¹ce projekt ustawy. Na stronie
www.kongreskobiet.pl znajduj¹ siê wszystkie
niezbêdne formularze. Wype³nione formularze nale¿y przesy³aæ do koñca listopada
na adres: Biuro Kongresu Kobiet, ul. Noakowskiego 4 lok. 8, 00-666 Warszawa.
Anna Turowska
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INDYWIDUALNE, SZTAFETOWE I DRU¯YNOWE
MISTRZOSTWA POLSKI NIES£YSZ¥CYCH W BIEGACH
PRZE£AJOWYCH - OLECKO 2009 r.
Ju¿ po raz czwarty w Olecku  przy
piêknej, s³onecznej pogodzie, na profesjonalnie przygotowanych trasach bie-

gowych  rozegrano Indywidualne Sztafetowe i Dru¿ynowe Mistrzostwa Polski
Nies³ysz¹cych w Biegach Prze³ajowych.
Do Olecka przyjecha³y reprezentacje osób
z wad¹ s³uchu z ca³ej Polski, z nastêpuj¹cych klubów sportowych: Spartan
Lublin, Sprint S³awno, Olimp Wejherowo, Kozio³ek Lublin, Hetman
£uków, Wars Warszawa, UMKSN Poznañ i Olimpijczyk Olecko.
Ponadto po raz pierwszy na imprezê
w ramach integracji zaproszono m³odzie¿
niepe³nosprawn¹ /inne niepe³nosprawnoci/ z klas integracyjnych szkó³ Oleckich
oraz wszystkich chêtnych, którzy chcieli rywalizowaæ w biegu integracyjnym (poza
klasyfikacj¹ w ramach MPN w BP).
W zawodach udzia³ wziê³o oko³o 110
uczestników.
Zawody przebiega³y bardzo spraw-

nie, w przyjacielskiej atmosferze, prowadzone na wysokim poziomie organizacyjno-sêdziowskim.

Biegiem integracyjnym na dystansie
ok. 800 m rozpoczêto rozgrywki. Na starcie
stanê³o 21 uczestników, którzy po zakoñczeniu biegu zostali nagrodzeni upominkami, a najlepsi stanêli na podium.
W kategorii ch³opców zwyciê¿y³ Andrzej
Krzy¿ewski  ZSLiZ w Olecku, II miejsce zaj¹³ Patryk Dwilewski  Gimnazjum nr 1 z klasami integracyjnymi w
Olecku, a III - Wojciech Michoñ 
Olimp Wejherowo. W kategorii dziewcz¹t  I miejsce zajê³a Mirela Szwarc 
Olimp Wejherowo, II  Klaudia Mikielska  Gimnazjum nr 1 z klasami integracyjnymi w Olecku, a III  Ewelina
Szczeniak  Gimnazjum nr 1 z klasami
integracyjnymi w Olecku.
Nastêpnie rozegrano zawody w kategorii kobiet i mê¿czyzn na nastêpuj¹cych dystansach, udzia³ w których wziê³y
osoby nies³ysz¹ce /powy¿ej 55 decybeli
utraty s³uchu na lepsze ucho/.
Podsumowania zawodów i wrêczenia nagród - dekoracji dokonali: kierownik
Sekcji LA PFSN  Renata Pietruszka,

Dyrektor OSW  Rados³aw Winiewski, Dyrektor MOSiR  Andrzej Kamiñski
oraz Prezes SKSN Olimpijczyka Olecko  Regina Jakubowska, a tak¿e opiekunowie - trenerzy poszczególnych Klubów.
G³ównym celem tej imprezy by³a integracja i podsumowanie ca³orocznej
pracy, oraz wybór najlepszych zawodników do kadry LA (przygotowuj¹cej
siê do Mistrzostw Europy w BP w Rumunii w kwietniu 2010 r.). Chcielimy
bardzo aby wszystkie dru¿yny czu³y siê
zwyciêskimi.
Udzia³ w tej imprezie wziê³o 4 olimpijczyków  Dominika Bolek, Edyta Zarêba, Mariusz wiszcz i Grzegorz Kotowski, którzy reprezentowali Polskê na Olimpiadzie G³uchych w Tajpej na Tajwa-
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nie w dniach 5-15.09.2009 r.
Organizatorem imprezy by³ SKSN
Olimpijczyk Olecko przy OSW dla Dzieci
G³uchych w Olecku. Wspó³organizatorem  Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe.
WYNIKI
Kobiety
Kategoria I  do lat 16 (1993 i m³odsze)
1. Winiewska Daria, Olimpijczyk Olecko
2. Karwowska Anna Olimpijczyk Olecko
3. Kaczmarczyk Marta, UMKSN Poznañ
Kategoria II  do lat 19 (1990-1992)
1. Kuzin Angelika, Wars Warszawa
2. Rudziñska Patrycja, Olimp Wejhero
3. Kryba Agnieszka Olimpijczyk Olecko
Kategoria III
Senior 20 lat i wiêcej (1989 i starsze)
 4000 m
1. Zarêba Edyta, Wars Warszawa
2. Bolek Dominika, Spartan Lublin
3. Dec Sylwi, Spartan Lublin
(5. Prokopiuk Barbara, Olimpijczyk Olecko,
6. Zalewska Milena, Olimpijczyk Olecko, 7. Naruszewicz Magdalena, Olimpijczyk Olecko)
Mê¿czyni
Kategoria I  do lat 16 (1993 i m³odsi)
1. Janda Bartosz
Kozio³ek Lublin
2. Marcinkiewicz Adrian, Olimpijczyk
Olecko
3. Myszczyñski Arkadiusz, Olimpijczyk
Olecko
Kategoria II  do lat 19 (1990 - 1992), 4000m
1. Szablewski Kamil, Olimp Wejherowo
2. G³ogowski £ukasz, Spartan Lublin
3. Siarnecki Dominik, Olimp Wejherowo

Kategoria III  Senior 20 lat i wiêcej
(1989 i starsi), 6000 m
1. wiszcz Mariusz, Spartan Lublin
2. Krasuski Pawe³, Hetman £uków
3. Budniczenko Maciej, Wars Warszawa
(7. Jêdra Pawe³, Olimpijczyk Olecko, 9.
Filochowski Marcin, Olimpijczyk Olecko, 10. Szymanowski Przemys³aw Olimpijczyk Olecko)
Sztafeta dziewcz¹t
1. Olimp Wejherowo (Kaczor M., Szwarc
M. Nowaczyk A., Zakuszewska J.,
Rudziñska P.)
2. UMKSN Poznañ (Biegañska A.,
Wolska.A, Kaczmarczyk A., Nowicka
W., Kaczmarczyk

3. Olimpijczyk Olecko (K.Interewicz,
M.Wierzchowska, A.Kryba, D. Winiewska, A.Karwowska).
Sztafeta mê¿czyzn 5x1000 m
1. Olimpijczyk Olecko (Marcinkiewicz,
Rutkowski, Interewicz , Myszczyñski,
Wilczyñski
2. Olimp Wejherowo (Szblewski, Jeliñski, Arnd, Siarnecki, Buza)
3. UMKSN Poznañ (Kuiñski, Grzekowiak, Makowski, Kaczrowski, Hempe)
KLASYFIKACJA DRU¯YNOWA
1. Olimpijczyk Olecko
2. ,,Spartan Lublin
3. Olimp Wejherowo
4. UMKSN  Poznañ
5. Kozio³ek Lublin
6. Wars Warszawa
7. Hetman £uków
8. Sprint S³awno

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V55003)

GRÜNLAND

(6. Krzy¿ewski Dawid, Olimpijczyk Olecko, 7. Rutkowski £ukasz, Olimpijczyk
Olecko).

Zarz¹d Samodzielnego
Ko³a Terenowego nr 177 STO
og³asza konkurs
na kandydata na stanowisko

(L14302)

KONKURS NA KANDYDATA
NA STANOWISKO DYREKTORA

dyrektora Zespo³u Szkó³ STO w Olecku
Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania siê z ofert¹
opublikowan¹ na stronie internetowej Zespo³u Szkó³ STO:
http://www.zss.olecko.edu.pl/ w zak³adce Aktualnoci
oraz w siedzibie Stowarzyszenia, ul. M³ynowa 8 w Olecku.

Niebo. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk
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Kowale Oleckie
Olecko
wiêtajno
Wieliczki

Nr 10/2009

Fundacja Nasza Ziemia prowadzi ogólnopolsk¹ akcjê grabienia lici kasztanowca pod patronatem Kancelarii
Prezydenta RP i Lasów Pañstwowych.

Jesieni¹ pomagajmy
kasztanowcom
16 padziernika 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku odby³o siê spotkanie uczestników akcji Pomó¿my kasztanowcom w powiecie oleckim. Wziêli w nim udzia³ uczniowie
i nauczyciele oleckich szkó³, przedstawiciele samorz¹dów i
Nadlenictwa Olecko. Uczestnicy zrelacjonowali dotychczas
podjête dzia³ania na rzecz ochrony kasztanowców.
W ci¹gu ostatnich 2 lat regularnie wygrabiano licie, zawieszano budki lêgowe dla sikorek, dokarmiano ptaki, dokonywano przegl¹du budek, posadzono 30 kasztanowców czerwonych, zredagowano 2 ulotki tematyczne i opublikowano
raport. Ponadto m³odzie¿ uczestniczy³a w akcjach Sprz¹tania
wiata, Dnia Ziemi i innych programach z edukacji ekologicznej. Pracownicy Urzêdu Miejskiego zasilili doglebowo kasztanowce w parku preparatem Apacz, a Starostwo zaszczepi³o

45 drzew preparatem Treex 200 SL.
Jedn¹ z najprostszych i najtañszych metod zwalczania szkodnika jest jesienne grabienie i utylizacja lici kasztanowca. Na
spotkaniu ustalono rejony grabienia, którymi zajm¹ siê poszczególne szko³y. Worki i rêkawice zosta³y przekazane przez
Starostwo i Urz¹d Miejski. Odbiór zgrabionych lici zapewni¹ s³u¿by Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej.
Plan dzia³añ na najbli¿szy okres to miêdzy innymi opracowanie ulotki i plakatów na temat ochrony kasztanowców, dotarcie
do prywatnych w³acicieli kasztanowców z informacj¹ o potrzebie ochrony, dokarmianie ptaków, przejrzenie budek lêgowych.
Halina Bogdañska, www.powiat.olecko.pl

Wspó³praca Powiatu Oleckiego z NGOsami

Po raz siódmy, zgodnie z ustaw¹ o
dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie, przygotowywany jest roczny program wspó³pracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarz¹dowymi dzia³aj¹cymi na rzecz jego mieszkañców.
Program wytycza kierunki dzia³añ,
których realizacjê wspieraæ bêdzie samorz¹d powiatowy w 2010 r. Okrela rów-

nie¿ finansowy zakres wspó³pracy i wskazuje pozafinansowe formy wspó³dzia³ania powiatu z organizacjami III sektora.
8 padziernika 2009 r. w Starostwie
Powiatowym odby³o siê spotkanie Marii Dzienisiewicz  Wicestarosty Oleckiego z Rad¹ Organizacji Pozarz¹dowych
Powiatu Oleckiego. Omówiono na nim
przebieg dotychczasowej wspó³pracy, pla-

nowane rodki finansowe oraz propozycjê zmian do programu wspó³pracy na
kolejny rok. Zaplanowano, ¿e w listopadzie zostanie zorganizowana doroczna
Konferencja Organizacji Pozarz¹dowych,
na której przedstawi siê przebieg dotychczasowej wspó³pracy oraz zostanie skonsultowany program wspó³pracy na kolejny rok.

Halina Bogdañska, www.powiat.olecko.pl

Spotkania
dyrektorskie

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku.

Od wrzenia br. odbywaj¹ siê comiesiêczne spotkania przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Olecku Urszuli Nejfert
 p. o. Naczelnika Wydzia³u Edukacji,
Kultury, Sportu i Promocji z dyrektorami publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych
i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Organizowane siê one w poszczególnych
placówkach powiatu. Spotkania robocze
maj¹ na celu omówienie zagadnieñ i spraw
zwi¹zanych z prowadzeniem placówek,
ustaleniem harmonogramu dzia³añ edukacyjnych, a tak¿e realizacj¹ zadañ z zakresu owiaty.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
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Jednostka organizacyjna Powiatu Oleckiego

www.powiat.olecko.pl/ddz

Dom im. Janusza Korczaka w Olecku

Pañstwowy Dom Dziecka (PDDz) w
Olecku powsta³ 1 stycznia 1946 r. jako
pierwszy po wojnie w województwie
bia³ostockim. Na pocz¹tku wychowankowie zamieszkali w niewielkim budynku przy ul. Nocznickiego. W 1951 r. dom
dziecka zosta³ przeniesiony do budynku przy ul. Al. Zwyciêstwa, a 1 listopada 1993 r. wychowankowie zamieszkali
przy ul. Go³dapskiej.
30 padziernika 1979 r. Kuratorium
Owiaty i Wychowania w Suwa³kach
nada³o domowi imiê Janusza Korczaka.
Za Uchwa³¹ Nr XX/129/2008 Rady Powiatu w Olecku z 25 wrzenia 2008 r.
Dom Dziecka im. J. Korczaka zosta³ przekszta³cony w placówkê wielofunkcyjn¹
zwan¹ Domem im. Janusza Korczaka
(DJK) w Olecku.
Placówka mieci siê przy ul. Go³dapskiej 18A, tel. 87 520 21 40, e-mail: domdzieckawolecku@wp.pl. Obecnie funkcjê dyrektora placówki pe³ni Barbara
Sulima.
W domu przebywa 46 wychowanków, w tym 30 pochodz¹cych z powiatu oleckiego. W DJK pracuje 28 osób 
wychowawcy, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, pielêgniarka, pracownicy administracji oraz pracownik gospodarczy.
Placówka zapewnia wychowankom
ca³odobow¹ opiekê, zaspokaja ich niezbêdne potrzeby bytowe i rozwojowe,

spo³eczne i religijne.
Do zadañ placówki nale¿y tak¿e:
- zapewnienie zajêæ wychowawczych,
korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, a
dzieciom niepe³nosprawnym  odpowiedni¹ rehabilitacjê i zajêcia specjalistyczne;
- zapewnienie dzieciom kszta³cenia oraz
wyrównywania opónieñ rozwojowych
i szkolnych;
- nauka planowania i organizowania
codziennych zajêæ stosownie do wieku dziecka oraz czasu wolnego, w tym
uczestniczenia w zajêciach kulturalnych,
rekreacyjnych i sportowych;
- podejmowanie dzia³añ w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiaj¹cej lub
umieszczenia w rodzinnych formach
opieki zastêpczej;
- organizowanie wychowankom kontaktu
z rodzinami zaprzyjanionymi w rodowisku;
- przygotowanie wychowanków do nabywania praktycznych umiejêtnoci w
zakresie drobnych napraw i prac remontowych, czynnoci samoobs³ugowych, za³atwiania w³asnych spraw w
urzêdach i racjonalnego gospodarowania pieniêdzmi.
W placówce dzia³a równie¿ grupa
interwencyjna, która zapewnia dziecku:
- doran¹ opiekê na czas trwania sytu-

acji kryzysowej,
- dostêp do kszta³cenia dostosowanego
do jego wieku i mo¿liwoci rozwojowych,
- opiekê i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie adopcyjnej albo zastêpczej, placówce opiekuñczo-wychowawczej typu rodzinnego albo socjalizacyjnego,
- dostêp do pomocy psychologicznopedagogicznej.
Placówka zorganizowana jest jako sieæ
mieszkañ dla dzieci. Ka¿de mieszkanie ma
oddzielne wejcie, swój wewnêtrzny regulamin, kadrê wychowawcz¹ z liderem
odpowiedzialnym za organizacjê i funkcjonowanie grupy. Struktura placówki
przedstawia siê nastêpuj¹co:
- 2 mieszkania socjalizacyjne po 14 wychowanków w ka¿dym;
- 2 mieszkanie usamodzielnienia po 10
miejsc w ka¿dym;
- grupa interwencyjna dla 10 wychowanków;
- mieszkanie usamodzielnienia dla pe³noletnich wychowanków kontynuuj¹cych
naukê  10 miejsc.
Dziêki takiej organizacji, opieka instytucjonalna nad dzieæmi w naszym powiecie,
zorganizowana jest w optymalnych warunkach sprzyjaj¹cych wszechstronnemu
rozwojowi podopiecznych.
Barbara Sulima

STAROSTWO POWIATOWE w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
Tel.: centrala (087) 520-21-47, 520-22-94, 520-24-75, fax (087) 520-32-19
e-mail: promocja@powiat.olecko.pl; www.powiat.olecko.pl, www.spolecko.bip.doc.pl
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* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V44810
V46609

Krupin 14A

SERWIS OGUMIENIA 11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
OPONY, FELGI
Tel. (87) 520-14-98
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

(V44910)

tel. 503 804 741; 512 217 654

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503-804741
V51025
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K15607
* BMW 528, gaz, 1996, czarny metalik, 20.000 z³otych, tel.
609-144-600
V54713
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V44820
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-520-1288
V46619
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654
V51025
* Suzuki Grand Vitara, 1,6B, 2007, 13.000 km przebiegu, jeden w³aciciel, 66.000 z³otych, tel. 784-566-665
V54723
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V51015

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68.
V53504
* Biuro Turystyczne Sambia, WYCIECZKI NA LITWÊ,
87-520-16-44
V48208
* 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
V47908
PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so  od 1000 do 200

(K16904)

(K16106)

PIZZA NA TELEFON

(V48807)

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V45310
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L13904
Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891

V36317

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31

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

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

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

V46209

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

L15401

* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V56321
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-43-73 V50726
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50 V45909
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
87-520-22-13
L15501
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K10720a
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47
* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31

V46009
L15301

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. (87) 520-22-47 V43501 V56001
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o.o., tel. 87-520-31-70

L14103

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.
V44710
* MEBLE, DRZWI, OKNA. US£UGI STOLARSKIE, tel.
669-587-564; 728-208-754.
V48008

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)

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

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

V43810

* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, te. 603-100-524, tel. 87-520-46-76 V56101

US£UGI

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

Przemys³aw Atkielski

L114902

* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V56601

OKULISTA

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

(V49008)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V51005)

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

D@RKOMP

V2542

(V45210)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K15607

L14802

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07.

(V54703)

* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30

(V54803)

AUTO-MOTO

V54413

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V52504
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095-424,
www.tocada.pl
V51425
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 87-520-36-92
V55622
* rozlewnia wód, tel., 87-523-92-42
V49217

US£UGI
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s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K741)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961
V47818
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V53704)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L14003
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
K13513
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L14203

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V54903)

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
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
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

(V49706)

(V54603)

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)

(V49906)

WYWÓZ MIECI

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364

SPRZEDAM c.d.

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

(V50006)

Sklep DOM

NOWA DOSTAWA!
Nawigacja GPS za 269 z³, ramki
cyfrowe od 189 z³, PROMOCYJNE CENY KOMPUTERÓW, NOTEBOOKÓW. PLAC WOLNOCI 6c. (V56311)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608-146978
V54813
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V56501
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V54423
* opony zimowe: 15x195x65, tel. 508-644-429
L15201
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V51415
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V54813
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L14303
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V54613
* szczeniaki lablador, tel. 696-658-262
K18301
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K841
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87-52022-33
V56211
WYNAJEM
* ciep³e mieszkanie do wynajêcia, tel. 502-264-901
K18201
* do wynajêcia lokal handlowy, tel. 604-557-693
V50023
* gara¿ do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa 3, tel. 502-247-541
K18401

* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 604-557-693
V50013
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 501-611-961
V47838
* poszukujê lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 505-036183
L14702
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

INNE
* korepetycje z jêzyka niemieckiego, szko³a podstawowa, gimnazjum, liceum, pierwsza lekcja gratis, tel. 668-149-216 K18101
* kto przygarnie doros³ego spokojnego kota? Tel. 600-032720, 87-520-46-08
L15102
* zamieniê mieszkanie trzypokojowe, Olecko, Kociuszki, na
dwupokojowe, Olecko, (parter, I piêtro) tel., 87-520-28-80 V49107
KUPIÊ
* silnik zaburtowy, minimum 59KW, tel. 602-235-182
* stary motocykl, tel. 602-235-182

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.

V54443
V54433

PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L14602
* zatrudniê barmankê, piekarza z Olecka do pizzerii, tel. 509839-995
V50906
SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 501-611-961

EXPRESS
SZKOLNY

V55612
V45220
V47828

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

(V55502)

Pinokio. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

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

26

(K16504)

(V56401)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
Cykoria lekiem
na problemy trawienne

Jednym z bardzo popularnych ludowych leków poprawiaj¹cych pracê uk³adu trawiennego i w¹troby s¹ przetwory z dodatkiem ziela lub korzeni cykorii podró¿nika.
Najpowszechniej stosuje siê ró¿ne mieszanki zio³owe. W
ich sk³ad wchodzi czêsto te¿ miêta pieprzowa, nasiona
kminku, kolendry i kopru w³oskiego, korzeñ tataraku, korzeñ lubczyku, ziele drapacza, ziele bylicy oraz kilka innych. Przygotowanie odwarów z mieszanek jest dosyæ k³opotliwe, dlatego popularnymi lekami domowymi poprawiaj¹cymi trawienie, prace uk³adu pokarmowego s¹ te¿ nalewki i winka.
A oto przepis na winko trawienne z cykorii pomocne
w ³agodzeniu dolegliwoci ¿o³¹dkowych, problemów z
wypró¿nianiem siê. To oryginalna receptura z Bawarii.

2 litry wytrawnego czerwonego wina, najlepiej domowej
roboty i gronowego, zalaæ 2 garci wysuszonego i pokruszonego korzenia cykorii podró¿nika, garæ pokruszonego korzenia rabarbaru, 4 ³y¿ki pokruszonej kory kruszyny, 2 ³y¿ki
zmielonych nasion kopru w³oskiego, 2 ³y¿ki zmielonego any¿u,
trochê zmielonych godzików, kardamonu, cynamonu, imbiru i suszonej pokrojonej na kawa³ki skórki pomarañczowej. Je¿eli lubimy inne przyprawy i zió³ka mo¿emy tak¿e je
dodaæ do smaku np. miêtê, melisê.
G¹sior z zalanymi winem i zio³ami odstawiæ na 2 tygodnie w ciep³e miejsce. Chodzi o to by dobrze zachodzi³ proces trawienia sk³adników z zió³. Czasami lekko wstrz¹saæ.
Po 2 tygodniach przecedziæ i przelaæ do ciemnych butelek.
Wino nale¿y przechowywaæ w ciemnym i suchym miejscu.
Po ka¿dym posi³ku wypiæ kieliszek winka. Kuracjê prowadziæ przez 3-4 tygodnie. Potem zrobiæ 1-2 tygodniow¹ przerwê, a nastêpnie kuracjê powtórzyæ. Doranie w razie niedomagañ ¿o³¹dkowych i jelitowych, k³opotach z wypró¿nieniami mo¿na piæ po szklaneczce winka po posi³kach.
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Kalendarz imion

Nasz przepis
Sa³atka
z buraków æwik³owych

Kilogram buraków, 25 dkg ¿ó³tego
sera wêdzonego, 25 dkg jab³ek, 25 dkg
ogórków kiszonych, 10 dkg cebuli,
majonez, sól cukier, pieprz musztarda
Buraki gotujemy, a nastêpnie trzemy na tarce z du¿ymi oczkami. Tak samo
przecieramy jab³ka, ser i ogórki. Cebulê
kroimy i drobniutk¹ kostkê. Wszystkie
sk³adniki mieszamy i doprawiamy sol¹,
pieprzem.
Sa³atkê doprawiamy ostatecznie sosem sporz¹dzonym z majonezu, musztardy i przypraw.

Kotlety mazurskie
z ziemniaków

Pó³ kg ziemniaków, 4 jajka, m¹ka,
oliwa, bu³ka tarta, sól, pieprz
Ziemniaki obieramy i gotujemy. Przecieramy przez sito lub miksujemy. Dodajemy cztery ¿ó³tka, sól i pieprz. Wszystko
dobrze mieszamy. Kotlety kszta³tujemy
tak samo jak z miêsa. Posypujemy je m¹k¹
smarujemy ubitym na pianê bia³kiem z 4
jaj i panierujemy bu³k¹ tart¹. Sma¿ymy
na ³adny, z³oty kolor.
Podajemy z sosem grzybowym, korniszonowym lub pomidorowym.

Kokos

Przy zakupie orzecha kokosowego
nale¿y zwróciæ uwagê na zawartoæ mleczka
wewn¹trz owocu. Przy wstrz¹saniu s³ychaæ charakterystyczne bulgotanie. Wtedy
wiadomo, ¿e orzech jest wie¿y.

diusza, Marcelego, Przemys³awa, Sulimira
31 padziernika
Alfonsyny, Antoniny, Augusty, Augustyny, Krzysztofy, Lucylii
Alfonsa, Antoniego, Augusta, Augustyna, Godzimira, Krzysztofa, £ukasza,
Narcyza, Saturnina, Symfroniusza, Urbana,
Wolfganga
1 listopada (Wszystkich wiêtych)
Konradyny, Seweryny, Wiktoryny, Wracis³awy
Andrzeja, Haralda, Konrada, Konradyna, Seweryna, Wiktoryna, Warcis³awa
2 listopada (Dzieñ Zaduszny)
Bohdany, Eudoksji, Ma³gorzaty, Wiktoryny
Ambro¿ego, Bogdana, Bohdana, Bo¿ydara, Henryka, Jerzego, Rados³awa, Radosta, Stoimerza, Tobiasza, Wiktora,
Wiktoryna

PAMIÊTAJMY O TYCH,
KTÓRZY ODESZLI
wiêto Zmar³ych by³o obchodzone
przez naszych przodków na wiosnê, a
wiêc wtedy, gdy przyroda budzi³a siê
do ¿ycia. Chrzecijañskie Zaduszki przenios³y to wiêto z wiosny na jesieñ,
nadaj¹c mu tym samym nieco inny sens.
Przy mogi³ach zawsze zapalano lampki i
wiece, które wed³ug starych religii by³y
jakby znakami rozpoznawczymi dusz osób
nie¿yj¹cych, mia³y tak¿e u³atwiaæ orientacjê tym zb³¹kanym duszom, które szuka³y drogi do królestwa zmar³ych. Zapalone lampki i wiece by³y równie¿ wyrazem czci oddawanej zmar³ym i w tym
charakterze obyczaj ten przetrwa³ do
naszych czasów, a nawet rozwin¹³ siê i
umocni³.



27 padziernika
Antonii, Antoniny, Ilony, Iwony, Iwy,
Sabiny, Zoi
Florencjusza, Nestora, Siestrzemira, Stoigniewa, Wincentego
28 pa¿dziernika
Alfredy, Fredy, Judyty, Ksymeny,
Noemi
Alfreda, Judy, Salwiusza, Szymona, Tadeusza, Wszeciecha
29 padziernika
Dalii, Donality, Euzebii, Narcyzy, Palii,
Sylwii, Wiolety, Wioletty
Dalemira, Dalis³awa, Felicjana, Franciszka,
Gintera, Jacka, Longina, Lubogosta,
Narcyza, Serafina, Teodora, Zdenka,
Zenobiusza
30 padziernika
Angeli, Doroty, Konstancji, Zenobii
Alfonsa, Andrzeja, Angela, Arsena,
Arseniusza, Edmunda, Edwarda, Klau-

Cytaty na ten tydzieñ

F kupiê

Ksi¹¿ka jest lustrem. Gdy zajrzy do
niej ma³pa, nie wyjrzy z niej aposto³.
Georg Lichtenberg

Jakiekolwiek s¹ si³y nasze, nie wolno
nam abdykowaæ. Najmniejszy cz³owiek
na tym wiecie ma obowi¹zek na równi
z najwiêkszym. Ma tak¿e, choæ nie wie
o tym  moc.
Romain Rolland

PRZYS£OWIA
 Kto siê prawuje i pieniactwo mno¿y, adwokatów pasie, a siebie ubo¿y.
 Kiepski rok siê zapowiada, gdy na
Szymona nie pada. (28 padziernika)
 Na w. Szymona i Judy spodziewaj
siê niegu albo grudy (28 padziernika).
 Pierwszy nie¿ek w b³oto pada s³ab¹ zimê zapowiada.
 Gdy padziernik ciep³o chadza, w
lutym mrozy naprowadza.
 Jak w wigili¹ Wszystkich wiêtych
mróz, to se chowaj wóz, a jak ni ma
mrozu, to nie chowaj wozu.
 Na Wszystkich wiêtych, jeli ziemia skrzep³a, ca³a zima bêdzie ciep³a.
 Na Zaduszki nie ma w ogrodzie ani
pietruszki.
 Wszyscy wiêci gdy jasnoci¹ urocz¹, a Zaduszki nie p³acz¹, Marcin
(11 listopada) nam te¿ nie zawieje,
wówczas bracie, miej nadziejê, ¿e
w Ofiarowanie (21 listopada) masz
piêkne zaranie, a na Niepokalan¹
(8 grudnia) rzeki nam nie stan¹, a
do Wilii na to  dotrwa babskie
lato.

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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WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(6b)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

200 km na po³udnie od Melbourne/Australia, 10 lipca 2008 r.
Kangury, koale, emu i pingwiny
Wystaje mu jedynie g³owa. Po osiemnastu miesi¹cach
opuszcza j¹ ju¿ na dobre i porusza siê sam. Wtedy nastêpny
noworodek jest ju¿ gotowy do zajêcia jego miejsca w torbie.
Najwiêkszymi torbaczami s¹ kangury rude, zasiedlaj¹ce
otwarte trawiaste równiny i kangury szare, ¿yj¹ce w lasach.

co ma znaczenie obronne  pozwala natychmiast zerwaæ siê i
uciec. Kangury olbrzymie ¿yj¹ przeciêtnie 7-10 lat. W okresach suszy w poszukiwaniu wody mog¹ wêdrowaæ nawet kilkaset kilometrów.
Kangur olbrzymi czerwony  ca³kowicie wyprostowany
osi¹ga ponad 2 m, przy wadze ponad 60 kg, maksymalnie do
90 kg. Przeciêtna d³ugoæ cia³a wynosi 1,5-1,8 m, ogona 95120 cm. Samica jest zwykle mniejsza  40 kg masy cia³a i 85120 cm d³ugoci, ogon 75 cm. Uda³o mi siê karmiæ z rêki te
ciekawe zwierzêta.

Na pierwszy rzut oka kangury wydaj¹ siê byæ spokojne
i ufne, ale to nieprawda.
Samce tych gatunków osi¹gaj¹ masê ponad osiemdziesiêciu
kilogramów. Niewielkie koale s¹ od nich piêæ razy mniejsze i
ca³e ¿ycie spêdzaj¹ na drzewach eukaliptusa.
Kangury poruszaj¹ siê na silnych tylnych koñczynach.
Przeciêtnie skacz¹ na odleg³oæ 9 m przy prêdkoci 40 km na
godzinê. Jednak w czasie ucieczki przed wrogiem  psem dingo  ten wynik mo¿e zwiêkszyæ siê do 12 metrów i 50 kilometrów na godzinê. W utrzymaniu równowagi niezbêdny jest im
gruby i d³ugi ogon. Wiêksz¹ czêæ dnia rodzina spêdza pas¹c
siê, skubi¹c trawê i licie krzewów. Pas¹cy siê kangur skubie
trawê w pozycji siedz¹cej podpieraj¹c siê ogonem. Po oskubaniu podnosi siê i zjada j¹ w pozycji wyprostowanej. Po
jedzeniu k³adzie siê na ziemi, wyci¹gaj¹c tylne nogi na bok,

Psy dingo.

Karmiê kangura.
Bardzo podoba³y mi siê koale. To nadrzewne zwierzê rolino¿erne, zamieszkuj¹ce wschodni¹ Australiê. Koala schodzi na ziemiê tylko po to, by przejæ na kolejne drzewo. ¯yje
samotnie lub w niewielkich grupach z³o¿onych z samca i kilku
samic. ¯yje do 20 lat. Mo¿na je mia³o obserwowaæ, poniewa¿ nie przeszkadza im widok ludzi, s¹ ospa³e i powolne. A
jednak zachwycaj¹.
Koala wystêpuje wzd³u¿ wybrze¿a Queensland, Nowej
Po³udniowej Walii oraz Wiktorii. Wiêkszoæ swego ¿ycia spêdza
na najwy¿szych ga³êziach drzew eukaliptusowych. Jest zwierzêciem aktywnym noc¹. Uk³ad trawienny koali umo¿liwia trawienie jedynie lici wybranych (oko³o 20) gatunków eukaliptusa. Doros³y osobnik dziennie zjada od 0,5 do 1 kg lici. Nie
pije wody  wszystkie substancje mineralne pobiera z soczystych lici eukaliptusa.
Zainteresowa³y mnie te¿ emu. To najwiêksze ptaki w
Australii i drugie po strusiach na wiecie. Osi¹gaj¹ do 2 metrów wysokoci. Ich naturalnym rodowiskiem s¹ krzaczaste
stepy. Niestety, s¹ plag¹ dla farmerów. Wyrz¹dzaj¹ ogromne
szkody na polach. Zanim do Australii dotarli Europejczycy,
ptaki te by³y ród³em pokarmu dla Aborygenów oraz jednym
z wa¿niejszych elementów ich mitologii. Wed³ug jednego z
mitów s³oñce powsta³o z jaja emu (kolor ciemnozielony) rzuconego w niebo. Emu s¹ hodowane dla miêsa, oleju i skór.
C.d.n.
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Taekwondo
Z³ota
Dominika Olszewska
W Olsztynie rozegrano I eliminacjê
do Mistrzostw Polski Juniorów 2010.
W kategorii wagowej + 68 kg LUKS
HIDORI Olecko reprezentowa³a Dominika Olszewska (LO Olecko). Dominika zdecydowanie wygra³a swoj¹ kategoriê i razem z trójk¹ innych zawodniczek wywalczy³a sobie prawo startu
w przysz³orocznych Mistrzostwach Polski
Juniorów w Taekwondo Olimpijskim. Jest
to milowy krok do czwartego z rzêdu
Mistrzostwa Polski Dominiki.
¯yczymy powodzenia.
TAEKWONDO OLIMPIJSKIE
LUKS HIDORI OLECKO
Dorota i Tomasz Miszczak
Na zdjêciu: Dorota Olszewska z trenerem Tomaszem Miszczakiem.

Taekwondo
Czwórka m³odzików z HIDORI
uczestniczy³a w III miêdzynarodowym
turnieju Taekwondo SPONSOR CUP w
Bydgoszczy.
Wyjazd na zawody nale¿y uznaæ do
bardzo udanych, bior¹c pod uwagê, ¿e
nie przygotowywalimy siê do niego specjalnie. By³ kolejnym sprawdzianem przed
Miêdzywojewódzkimi Mistrzostwami M³odzików.

W turnieju bra³o udzia³ 220 zawodników z ca³ego kraju i Czech. HIDORI reprezentowali z nastêpuj¹cymi rezultatami:
Justyna Miszczak /SP Wieliczki/
1. miejsce nare chagi
2. miejsce twio nopi chagi
2. miejsce poomse
1. miejsce kyorugi/walka/
Dawid witaj /SP wiêtajno/
1. miejsce nare chagi
1. miejsce twio nopi chagi
Karolina Barszczewska /SP 3/
4. miejsce nare chagi

5. miejsce nopi chagi
12. miejsce poomse
Maurycy Miszczak /SP Wieliczki/
4. miejsce nopi chagi
6. miejsce nare chagi
8. miejsce poomse
Zawodnicy HIDORI zajêli wysokie,
4. miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej.
Gratulujemy i ¿yczymy sukcesów.
Zapraszamy do odwiedzenia nowej
strony internetowej:
www.hidori.olecko.eu.interia.pl
TAEKWONDO OLIMPIJSKIE
LUKS HIDORI OLECKO
Dorota i Tomasz Miszczak

Pi³ka no¿na
Tabela III ligi

1. Sokó³
2. Huragan
3. Czarni
4.Concordia
5. Warmia
6. Olimpia
7. Motor
8. Mr¹govia
9. Mazur
10. Start
11. Orze³
12. Vêgoria
13. Pogoñ
14. Tur
15. Mielnik
16. Promieñ

32
23
21
19
19
19
18
16
14
14
13
13
12
2
11
11

www.czarniolecko.pl
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 373

Waldemara Rukcia

Witam Pañstwa ponownie. Siedem dni
zlecia³o nam bardzo i znów siê spotykamy. Ten czas tak szybko p³ynie. Mamy
ju¿ jesieñ, choæ co prawda zakoñczone
przed koñcem wrzenia lato zaskoczy³o
nas atakiem zimy i wielu ludzi ju¿ wpad³o
w panikê, ¿e na ulicach poka¿¹ siê bia³e
niedwiedzie i mamuty. Na ca³e szczêcie
to by³a tylko kasandryczna zapowied tego,
co bêdzie siê dzia³o w padzierniku. O
tym za chwilê. Na razie czeka Pañstwa
wprowadzenie w temat z narracj¹ autora. Jak wiemy, od wrzenia mamy niemal
co tydzieñ now¹ aferê. Takie czasy, ¿e
ka¿dy weekend zajmuje nas kolejna afera
zwi¹zana z rz¹dem i parti¹ rz¹dz¹c¹. Dobrze, ¿e informacje o tych aferach pojawiaj¹ siê w pi¹tek wieczorem lub w sobotê rano. To bardzo wygodne. Pan Premier na dwa dni do przygotowania odpowiedzi, a jego doradcy wizerunku mog¹
spokojnie opracowaæ strategiê za pomoc¹ pobie¿nie przeprowadzanych badañ sonda¿owych. Firmy badaj¹ce opiniê publiczn¹
chyba maj¹ najwiêkszy zarobek w³anie
na tych weekendach. Premier w poniedzia³ek rano jest przygotowany jak dobry uczeñ i udziela prawid³owych odpowiedzi, jakie by chcieli us³yszeæ zwolennicy. Powie swoje i s³upki wzrosn¹. W
programie Bronis³awa Wildsteina, parê dni
temu, jeden z goci powiedzia³, ¿e te sonda¿e z wysokim poparciem to efekt poczucia wstydu. Kogo to dziwi? Mnie nie.
Ludzie dali siê ponieæ obietnicom i nadziejom. Zrobili to z bardzo g³êbokim przekonaniem i wiar¹. Podchwycili bojow¹
retorykê krytyki poprzedników... i teraz

wstyd. Trudno siê przyznaæ do emocji,
które zadecydowa³y o wyniku wyborów.
Wiêc teraz trzeba po prostu brn¹æ w to,
w co siê wierzy i udawaæ, ¿e nic siê nie
dzieje. Przecie¿ ludzie z rz¹du i partii wychodz¹ i mówi¹: nie ma ¿adnych afer...
nic siê nie dzieje. Na przyk³ad w sprawie
stoczni oszukano ludzi, by tylko podnieæ
s³upki sonda¿owe. Co takiego okrela
siê, ¿e nic z³ego siê nie sta³o? Przecie¿
nawet z tych opublikowanych rozmów
urzêdników wynika, ¿e katarski ³¹cznik
to jedno zwyk³e oszustwo. Porednikiem
w transakcji mia³ byæ handlarz broni¹, któremu nasze w³adze s¹ winne pieni¹dze za
pomoc przy zbywaniu broni. Czy¿by wadium, jakie wp³ynê³o na konta ministerstwa gospodarki, wczeniej by³o na kontach zak³adów zbrojeniowych czy MON?
Mo¿e tylko odby³o krótk¹ podró¿ na konta
w rajach podatkowych i wróci³y. Minister gospodarki wszystkim owiadcza, ¿e
¿adnej afery stoczniowej nie ma, nie by³o
i nie bêdzie. W zesz³ym roku mister finansów owiadcza³, ¿e nie ma ¿adnego
kryzysu. I tak przy braku kryzysu i braku
afery stoczniowej kilkaset tysiêcy ludzi
staje siê bezrobotnymi z dnia na dzieñ.
Problemu wg ludzi z rz¹du nie ma. Taka
zabawa Nie mówimy o s³oniu  to go
nie bêdzie... A to bydle stoi i macha t¹
swoj¹ tr¹b¹ i wachluje uszami, a¿ kartki
papieru spadaj¹ z biurek.
Rusza kolejna komisja ledcza. Bêdzie
zajmowa³a siê zamiataniem pod dywan,
afery hazardowej, któr¹ wywo³a³y kontakty prominentnych polityków z pierwszych stron gazet z nieciekawymi biznesmenami zajmuj¹cymi siê doæ niejasnymi
interesami. Og³aszane, jak zwykle, tylko

przez polityków strony rz¹dowej, ¿e ta
komisja ma byæ rzetelna, spotyka siê z
umiechem na twarzach opozycji, a nawet koalicjanta. Rzetelnoci¹ by³a próba
wrzucenia by³ego szefa komisji ds. nacisków jako cz³onka komisji do badania afery
hazardowej (w cudzys³owu, bo przecie¿
tej spawy nie ma, a wymyli³ j¹ perfidny
Mariusz Kamiñski jako próbê obalenia pana
Premiera... najuczciwszego z Polaków). Typowany na przewodnicz¹cego komisji
przedstawiciel rz¹dz¹cej i najlepszej reprezentantki narodu stwierdzi³, ¿e nie bêdzie
konfrontacji. Premier, by³y szef CBA (formalnie jeszcze obecny), bo nie ma to znaczenia dla sprawy, a dodatkowo pan Przewodnicz¹cy Rady Ministrów jest tak przejêty rz¹dzeniem, ¿e nie mo¿na go odrywaæ od pracy. Sama komisja ma zaj¹æ siê
w ogóle ustaw¹ hazardow¹, bo partia rz¹dz¹ca id¹c tropem, ¿e nie ma afer, chce
przeledziæ dzieje prac nad ustawami nad
hazardem. To oczywicie nie ma nic wspólnego z zamiataniem pod dywan... Czasem
nie wiem czy partia nie traktuje ludzi jak
g³upków, którymi mo¿na kierowaæ za pomoc¹ sonda¿y.
Na koniec ciekawostka. W Gruzji
powstaje film o ubieg³orocznej wojnie
rosyjsko-gruziñskiej. Krêci go hollywoodzki re¿yser Renny Harlin, twórca m.in.
Szklanej pu³apki 2. W roli prezydenta
Gruzji, Saakashviliego, wyst¹pi Andy
Garcia, a naszego prezydenta  Marshall
Manesh, którego znamy miêdzy innymi z
roli egzotycznego pirata, Sri Sumbhajee,
o bardzo cienkim g³osie z filmu Piraci z
Karaibów: Na krañcu wiata.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

