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Sesja
Rady Powiatu
Obrady czwartkowej (29 padziernika) Sesji Rady Powiatu zdominowa³y dwa
problemy: sprawa uchwa³y, która okrela³a zasady zbywania nieruchomoci,
która w koñcu na wniosek Starosty Stanis³awa Ramotowskiego zosta³a zdjêta
z porz¹dku obrad oraz owiadczenie z³o¿one przez radn¹  wicestarostê Mariê
Wandê Dzienisiewicz.
Zaczê³o siê od interpelacji radnego
Leszka Ga³czyka, który stwierdzi³, ¿e
sprawozdania z obrad Zarz¹du Powiatu
nie s¹ na czas publikowane. Okazuje siê
jednak, ¿e zarz¹d nie ma ¿adnego obowi¹zku publikacji stenogramów ze swych
posiedzeñ. Zarz¹d mo¿e je publikowaæ,
ale nie musi. Stenogramy musz¹ byæ do
wgl¹du po ich sporz¹dzeniu i zaakceptowaniu przez cz³onków zarz¹du. Aby
wyci¹gaæ konsekwencje i ¿¹daæ ich publikacji, powinna byæ uchwa³a Rady Powiatu. Nie ma podstawy prawnej  wiêc
nie mo¿na ¿¹daæ, a tylko prosiæ!

Pasjonat Roku
Przypisanych
Pó³nocy i...
12 lat Tygodnika
Oleckiego
W dniu 30.10.2009 r. w sali
Hotelu Colosseum odby³o siê
wrêczenie honorowego tytu³u
Pasjonata Roku Przypisanych
Pó³nocy i jubileusz istnienia
Tygodnika Oleckiego.
Fotoreporta¿ z tego wydarzenia zamieszczamy na s. 10-11.

WARTO
PRZECZYTAÆ

* Sesja Rady Powiatu  s. 1, 4-5.
* II Olecka Olimpiada Milusiñskich  s. 6.
* Cztery osoby ranne w wypadku drogowym  s. 2.
* K³usownicy zatrzymani  s. 3.
* Express Szkolny  s. 7-9.
* Komentarze i refleksje G. Kudrzyckiego  s. 13.

Rys. Waldemar Rukæ

C.d. na s. 4.

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

(V55603)

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

(V52605)

Najwy¿sze ceny

(V47809)

Odbiór w³asnym transportem
Olecko, ul. E³cka 2

(K134014)
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Cztery osoby ranne
w wypadku drogowym
Oleccy policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci wypadku drogowego, do którego
dosz³o 27.10.2009 r. wieczorem w miejscowoci Che³chy w gminie wiêtajno.
W wyniku tego zdarzenia cztery osoby
zosta³y ranne i trafi³y do szpitali w E³ku
i Suwa³kach.
Do zdarzenia dosz³o kilka minut przed
godzin¹ 22.00 na drodze prowadz¹cej do
miejscowoci Che³chy w gminie wiêtajno. Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e
kieruj¹cy samochodem osobowym mar-

ki BMW nie dostosowa³ prêdkoci do
warunków drogowych. Pojazd wpad³ w
polizg, dachowa³ i zatrzyma³ siê w przydro¿nym rowie. Autem podró¿owa³y cztery
osoby, w tym kobieta w ci¹¿y. Trzy ranne osoby trafi³y do szpitala wojskowego w E³ku. Ciê¿arna kobieta zosta³a przewieziona do szpitala w Suwa³kach.
Policjanci wyjaniaj¹ przyczyny wypadku.
m³.asp. Tomasz Jegliñski
KPP Olecko

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
(V45011)

NASZ KONKURS

Konkurs pieni patriotycznej
5 listopada 2009 r. o godz. 16. zapraszamy do sali kina Mazur, gdzie odbêdzie siê Gminny Konkurs Pieni Patriotycznej. Organizatorem jest Urz¹d
Miejski w Olecku.

MORENA

(V15003)

KOPALNIA KRUSZYWA

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

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700

Fot. Archiwum KPP w Olecku.

Akcja
poboru krwi
- 5 listopada 2009r.
- 3 grudnia 2009r.
Halina E. Kasicka,
www.powiat.olecko.pl

DY¯URY APTEK

* 3.11.2009r., ul. Zielona 35
* 4.11.2009r., ul. Sk³adowa 6
* 5.11.2009r., ul. Zielona 37
* 6.11.2009r., ul. Kolejowa 15
* 7.11.2009r., ul. 11 Listopada 9
* 8.11.2009r., pl. Wolnoci 25
* 9.11.2009r., ul. Zielona 35
* 10.11.2009r., ul. Sk³adowa 6

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

 Józefina D¹bek
 Anna Jeleñska
 Rados³aw Olszewski
 Regina Rojek
 Renata Ró¿ycka
 Micha³ Zdanio
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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Tel. 607-939-096

(V56302)

K³usownicy zatrzymani

W dniu 27.10.2009r. w godzinach popo³udniowych oficer
dy¿urny oleckiej komendy otrzyma³ informacjê od funkcjonariuszy Pañstwowej Stra¿y Rybackiej o k³usuj¹cych mê¿czyznach na jeziorze Stopka w gminie wiêtajno. Stra¿nicy od
d³u¿szego czasu obserwowali z brzegu jak k³usownicy stawiaj¹ na jeziorze siatki. Ponadto zauwa¿yli w rejonie jeziora
samochód z przyczepk¹, którym przyjechali sprawcy. Na miejsce pojechali policjanci prewencji i wspólnie ze stra¿nikami
zatrzymali czterech sprawców. Okazali siê nimi trzej mieszkañcy gminy wiêtajno oraz jeden mieszkaniec Olecka. K³usownicy byli zaskoczeni, kiedy po przyp³yniêciu ³odzi¹ do brzegu
czekali na nich funkcjonariusze. Jeden ze sprawców próbowa³ uciekaæ i wpad³ do lodowatej wody. Policjanci szybko
obezw³adnili uciekiniera i za³o¿yli kajdanki. Funkcjonariusze
zabezpieczyli w sumie 10 sieci rybackich, ³ód wios³ow¹ oraz
7 kg ryb. Zatrzymani noc spêdzili w policyjnym areszcie.
W dniu 28.10.2009r. zosta³y im przedstawione zarzuty. Za
nielegalny po³ów ryb grozi im kara grzywny, ograniczenia wolnoci
albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
m³.asp. Tomasz Jegliñski
KPP Olecko

W KRAMIE
OKAZJA!
JESIENNA
WYPRZEDA¯

2 listopada (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
4 listopada (roda)
13.30  konferencja Profilaktyka raka szyjki macicy na lata
2009-2015  Starostwo, sal nr 4
5 listopada (czwartek)
8.15  akcja honorowego poboru krwi, Starostwo , ul. Kolejowa 32
9.00  konferencja Profilaktyka raka szyjki macicy na lata
2009-2015  Mazurskie Centrum Edukacji i inicjatyw Lokalnych, ul. Go³dapska 27
6 listopada (piatek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
9 listopada (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
17.00  benefis Wac³awa Klejmonta, Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej

NAJTANIEJ W MIECIE

AUTOMYJNIA
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)

Zapraszamy od 800 do 18 00

NAJWIÊKSZY W REGIONIE
KIERMASZ POLSKIEJ PORCELANY
www.tocada.pl

(K17104)

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

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.

St
a
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m
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w
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Skrzy¿owanie pobli¿e dworca PKP i PKS z Kolejow¹.

OLECKI TERMINARZ

(V54404)

STAÑ SIÊ WIDOCZNY - NAJTANIEJ
Telebim  reklama

Du¿y wybór serwisów 12-osobowych, serwisy
6-osobowe, galanteria sto³owa, liczne dodatki.
19-400 Olecko, Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424

(V51406)

(V54404)
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Sesja Rady Powiatu
W obecnej sytuacji prawnej zarówno radny powiatowy, jak i mieszkaniec
powiatu ma takie same prawa: mo¿e
przyjæ i przeczytaæ na miejscu co dzia³o siê podczas posiedzenia zarz¹du. Starosta obieca³, ¿e zobowi¹¿e pani¹ sporz¹dzaj¹c¹ sprawozdania do szybszego
ich zamieszczania w internecie i za to
nale¿y Panu Starocie podziêkowaæ, bo
wcale tego nie musia³ mówiæ... Znaczy
siê ma dobr¹ wolê.
Nastêpnie w ramach interpelacji Kazimierz Iwanowski poprosi³ o przedstawienie sprawozdania z dzia³alnoci Lokalnej Organizacji Turystycznej za rok
2009. Oczekujê takich informacji: jaki jest
stan maj¹tkowy z podzia³em na sk³adki
dotycz¹ce samorz¹du terytorialnego i od
osób fizycznych. Jednostki samorz¹du
terytorialnego to ocienne gminy, które do LOT-u nale¿¹ oprócz, oczywicie,
gminy Olecko. Powiat do tej organizacji wnosi sk³adkê cz³onkowsk¹ w wysokoci ponad 11 tysiêcy z³otych. Ponadto proszê o charakterystykê dokonañ w tym okresie. Inaczej mówi¹c: co
za te pieni¹dze zrobiono?
Nastêpnie wyst¹pi³a wicestarosta
Maria Wanda Dzienisiewicz. Zarzuci³a
ona radnemu Kazimierzowi Iwanowskiemu, ¿e kilkakrotnie podczas obrad zabiera³ g³os wypowiadaj¹c siê negatywnie o organizacjach pozarz¹dowych. Zaznaczy³a, ¿e radny kilkakrotnie ju¿ ¿¹da³
sprawozdañ i to zawsze zaraz. Powiedzia³a, ¿e organizacje pozarz¹dowe s¹
niezawis³e i samorz¹dne jeli za chodzi o sprawozdanie z tego roku to przecie¿ on jeszcze trwa  podkreli³a wicestarosta.
Zapowiedzia³a te¿, ¿e w czêci sesji
dotycz¹cej wniosków przedstawi oficjalne
owiadczenie w tej sprawie.
Kazimierz Iwanowski zwróci³ siê do
prawnika obs³uguj¹cego sesjê z pytaniem: Czy radny ma prawo ¿¹daæ takich wyjanieñ?
Nastêpnie wybuch³y kontrowersje dotycz¹ce uchwa³y o zbywaniu mienia
powiatowego. Wszyscy radni, którzy
wystêpowali, byli przeciwni uchwaleniu
jej w formie, w jakiej zosta³a przedstawiona. Starosta Stanis³aw Ramotowski
z³o¿y³ wiêc oficjalny wniosek o zdjêcie
jej z obrad sesji. Zanim to jednak nast¹pi³o, dosz³o do zgrzytu pomiêdzy mecenasem, a radnym Leszkiem Ga³czykiem. Radny przedstawi³ jako modelow¹ uchwa³ê Rady Miejskiej i przeczyta³
wa¿ne, wed³ug niego, paragrafy tej¿e.
Mecenas stwierdzi³, ¿e to on przygotowywa³ miejsk¹ uchwa³ê i jest ona bar-

C.d. ze s. 1.

dzo podobna do powiatowej, tylko ¿e
radny czyta wybiórczo. Bo wszystkie zapisy, które s¹ w powiatowej, s¹ te¿ i w
miejskiej.
W nastêpnej czêci sesji mecenas ustosunkowa³ siê do pytania Kazimierza Iwanowskiego: Czy radny ma prawo pytaæ?
Stwierdzi³, ¿e zadawanie pytañ dotycz¹cych oceny kwestii prawnych powinno
odbywaæ siê du¿o wczeniej  tak, aby
mo¿na by³o nale¿ycie przygotowaæ odpowied.
W czêci dotycz¹cej wniosków jako
pierwsza wyst¹pi³a wicestarosta Maria
Wanda Dzienisiewicz. Przeczyta³a ona
oficjalne owiadczenie dotycz¹ce dzia³añ
radnego Kazimierza Iwanowskiego w stosunku do organizacji pozarz¹dowych, a
w szczególnoci do Lokalnej Organizacji
Turystycznej. Podkreli³a w nim: ...radny domaga siê ograniczenia suwerennoci organizacji pozarz¹dowych, bo ...nie
maj¹ one obowi¹zku sk³adania sprawozdañ ze swej dzia³alnoci do Rady Powiatu. Wed³ug prawa polskiego zgodnie z
dwiema opiniami prawnymi organizacje
pozarz¹dowe s¹ niezale¿ne i nie maj¹ te¿
obowi¹zku sk³adania jakichkolwiek
sprawozdañ finansowych czy merytorycznych nieprzewidzianych obowi¹zuj¹cym
prawem.
Podkreli³a, ¿e prawo do niezawis³oci organizacji samorz¹dowych jest osi¹gniêciem demokracji. Jako Rada bêd¹ca
organem demokracji samorz¹dowej nie
powinnimy pozwalaæ na takie dzia³ania.
Je¿eli pozwolimy na realizacjeê ¿¹dañ
radnego, z³amiemy prawo i naruszymy suwerennoæ oraz samorz¹dnoæ organizacji pozarz¹dowych.
...Lokalna Organizacja Turystyczna
Ziemi Oleckiej jest stowarzyszeniem, w
sk³ad którego wchodz¹ m.in. samorz¹dy
z powiatu oleckiego, fundacje i stowarzyszenia, przedsiêbiorcy i osoby prowadz¹ce gospodarstwa agroturystyczne oraz
osoby fizyczne. Stowarzyszenie to liczy
obecnie 56 cz³onków. To wcale nie znaczy, ¿e jest to 56 osób. To jest wiele wiêcej,
bo organizacje te licz¹ czasami po kilkadziesi¹t osób.
Podkreli³a te¿, ¿e Stowarzyszenie
zosta³o powo³ane z inicjatywy powiatu
jako element Strategii Rozwoju Powiatu
Oleckiego. W jednym z punktów tego
dokumentu jest napisane utworzenie
Lokalnej Organizacji Turystycznej. Zarzuci³a radnemu K. Iwanowskiemu, ¿e gdy
g³osowano nad uchwa³¹ dotycz¹c¹ strategii, nie wnosi³ ¿adnych zastrze¿eñ. Na
to Kazimierz Iwanowski powiedzia³: Prawo
o stowarzyszeniach nak³ada na starostê

obowi¹zek sprawowania nadzoru nad
wszystkimi stowarzyszeniami. Jako funkcjonariusz publiczny, cz³onek rady powiatu, z którego bud¿etu wydatkowano
w roku 2008 oko³o 12 tysiêcy z³otych,
mam prawo i obowi¹zek zapytaæ jak te
pieni¹dze s¹ wydatkowane. lubowa³em,
¿e bêdê dba³ o dobro wspólnoty, jak¹
jest powiat. Czy pytanie na temat jak
wydatkowane s¹ publiczne pieni¹dze jest
ograniczeniem demokracji? Czy w tym
pytaniu jest jakiekolwiek dzia³anie niezgodne z prawem?
Zaraz te¿ zabra³ g³os Leszek Ga³czyk:
- Chcia³em z³o¿yæ wniosek pod g³osowanie. Stawiam wniosek, ¿eby Lokalna
Organizacja Turystyczna przedstawi³a
sprawozdanie z wydatkowania funduszy
na jej dzia³anie przez powiat olecki za
rok 2008 i za rok 2007.
Na to zabra³ g³os Jaros³aw Kuczyñski: - Czy rany Leszek Ga³czyk i radny
Kazimierz Iwanowski maj¹ jakiekolwiek
przes³anki do podejrzenia, ¿e dzieje siê
co niedobrego w tej organizacji, a pieni¹dze s¹ marnotrawione? Je¿eli nie macie
takich podejrzeñ, dlaczego nie wyst¹picie do innych organizacji pozarz¹dowych
o takie sprawozdania?
Na co Leszek Ga³czyk: - Ad vocem,
panie szanowny, co to panie radny, pana
obchodzi? Ja stawiam wnioski. I mogê
sobie postawiæ wniosek, na przyk³ad, ¿eby
stowarzyszenie wielbicieli przepiórek 
je¿eli dostaje na to pieni¹dze  z³o¿y³o
sprawozdanie.
Przewodnicz¹cy Rady Marian
wierszcz: - Tak nie mo¿na!.
Jaros³aw Kuczyñski:  Panie radny, ja bêdê nad tym wnioskiem g³osowa³ i muszê wiedzieæ, czy zag³osowaæ
za, czy przeciwko. Je¿eli ma pan jakiekolwiek przes³anki do podejrzeñ, to proszê powiedzieæ, wówczas bêdê g³osowa³ za wnioskiem. Je¿eli jednak jest to
pana >>widzi mi siê<<, wtedy bêdê g³osowa³ przeciw.
Marian wierszcz:  panowie radni.... Przerywa Leszek Ga³czyk:  Ja muszê tylko co powiedzieæ...
Marian wierszcz:  Nie!.
Leszek Ga³czyk:  Powiem! Powiem!
Mo¿e mam jakie inne zdanie na ten temat.
Marian wierszcz:  Nie! Panie radny, jest zg³oszone zapytanie pana Iwanowskiego, a wniosków radnych na sesji nie g³osujemy. Je¿eli bêdzie to na
komisji, bêdzie to przeg³osowane. W tej
chwili g³osowania nie bêdzie.
Leszek Ga³czyk:  Gdzie to jest zapisane, panie przewodnicz¹cy?.
Marian wierszcz:  Jest zapisane,
¿e g³osujemy wnioski radnych na komisjach.
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Sesja Rady Powiatu
C.d. ze s. 4.

Leszek Ga³czyk:  Ale ja sk³adam wniosek do g³osowania.
Marian wierszcz:  Nie, nie bêdzie g³osowania.
Leszek Ga³czyk:  To widaæ tutaj, jaki zamordyzm panuje.
Marian wierszcz:  Zwracam panu uwagê, ¿e nie jestemy na spotkaniu towarzyskim, ¿eby pan s³ucha³ tego, co
mówiê, bo to odbija siê na jakoci obrad.
Andrzej Steckiewicz:  Mylê, ¿e temat sprawozdania
finansowego by³ omawiany na komisji bud¿etowej i by³o ustalone,
¿e w okrelonym czasie jest przewidziane rozliczenie LOT-u.
Dlatego jest to zapytanie kolegi Kuczyñskiego. Je¿eli jest co
wiadomo, a je¿eli nie, to ja mam przeciwny wniosek: aby ten
temat oddaliæ i zaj¹æ siê tematem w stosownym czasie.
Marian wierszcz  Podkrelam! By³o pytanie i bêdzie
odpowied. Do tego tematu nie wracamy.
Takie to by³y jase³ka...

Komentarz Bogus³awa M. Borawskiego
1. Nie chodzi o sprawy merytoryczne! Ca³¹ wymianê zdañ
mo¿na sprowadziæ do puenty jednego z kawa³ów: Bo ja
ciê, k...., po prostu nie lubiê. Naturalnie nie chodzi o Lokaln¹ Organizacjê Turystyczn¹, a o osobê przewodnicz¹c¹
organizacji Mariê Wandê Dzienisiewicz. S¹ ludzie, którzy
po prostu nienawidz¹ m¹drzejszych i bardziej kompetentnych od siebie.
2. Trzeba te¿ odpowiedzieæ radnemu Iwanowskiemu na pytanie, które zada³: Czy radny nie ma prawa pytaæ?. Ma niezbywalne prawo do zadawania pytañ. To jest podstawa
demokracji. Jednak jest pewne ale: gdy radny zadaje pytanie i dostaje na nie odpowied, i pomimo tego pyta o to
samo po raz nastêpny, a potem po raz nastêpny... to wprowadza w relacje nerwowoæ ...!?! Wtedy w gruncie rzeczy,
nie ma prawa pytaæ, bo to jest po prostu upierdliwoæ.
3. Je¿eli wicestarosta Maria W. Dzienisiewicz jest niekompetentna, to dlaczego owiata, któr¹ w powiecie siê opiekuje,
odnosi takie sukcesy? Dlaczego wiêc radni jednog³onie
przyjêli sprawozdanie z dzia³añ owiaty? Bali siê dyrektorów szkó³, czy dzia³alnoæ owiatowa powiatu im siê podoba³a? Przypominam  owiat¹ opiekuje siê Maria W. Dzienisiewicz.
Maria Wanda Dzienisiewicz przewodzi organizacji, która skupia
kilkadziesi¹t podmiotów, takich jak: wszystkie gminy z terenu powiatu (oprócz Olecka), inne organizacje pozarz¹dowe,
przedsiêbiorców oraz osoby prywatne. Aby kierowaæ tak
wielkim zespo³em, trzeba byæ i politykiem, i organizatorem
dzia³añ. Jak trudno pogodziæ d¹¿enia i ambicje tak wielu
organizacji wie tylko ten, kto zna specyfikê ich pracy. Ja
równie¿ nale¿ê do cz³onków tego stowarzyszenia. A ¿e nie
nale¿y do niego gmina Olecko?!? Ale bêdzie, prêdzej czy
póniej, nale¿eæ! Burmistrz jest pragmatyczny, a przynale¿noæ do tej organizacji mo¿e w przysz³oci zaowocowaæ
wspólnym pozyskiwaniem pieniêdzy na imprezy sportowe,
kulturalne czy turystyczne, mo¿e zaowocowaæ inwestycjami takimi jak budowa stadionów, parków czy bloków mieszkalnych. Mo¿e z procentem owocowaæ. Bo zgoda buduje.
Maria Wanda Dzienisiewicz przewodzi od lat innej organizacji pozarz¹dowej  Stowarzyszeniu Kulturalnemu Przypisani Pó³nocy. Stowarzyszenie to co roku nadaje najbardziej presti¿owy w naszym miecie i w regonie tytu³ Pasjonata Roku. Mia³o swój powa¿ny wk³ad w budowie Wiewiórczej cie¿ki, pozyska³o w przesz³oci powa¿ne pieni¹dze na organizacjê Przystanków Olecko i patronowa³o wielu innym projektom kulturalnym, sportowym, turystycznym,

ekologicznym i budowlanym. Stowarzyszenie Kulturalne Przypisani Pó³nocy cieszy siê wielk¹ estym¹ wród organizacji
przydzielaj¹cych granty i bywa, ¿e sama nazwa wystarczy
za gwarancjê nale¿ytego wykonania podjêtego projektu.
4. ¯e Lokalna Organizacja Turystyczna jest potrzebna, przekonuje o tym powo³anie i sukces w dzia³aniu Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej. Tak samo dzia³a LOT  tyle, ¿e w wê¿szych granicach, bo dotycz¹cych turystyki i spraw z ni¹
zwi¹zanych. Bowiem czym wiêcej organizacji pozarz¹dowych,
tym sprawniejsze jest funkcjonowanie spo³ecznoci lokalnej, tym bardziej wiadome jest spo³eczeñstwo. Chocia¿ w
tym wypadku trudniej nim rz¹dziæ... (A mo¿e o to chodzi?
Niedoinformowanymi g³upkami ³atwiej rz¹dziæ... i ³atwiej
pomiataæ).
5. Je¿eli nie wnosi siê do wspólnego naszego domu nic poza
k³ótni¹, to jest po prostu naganne.
6. Patrzê na obrady Sesji Rady Powiatu jak na kabaret. W
zarz¹dzaniu jednym z najlepszych powiatów w województwie przeszkadza grupa ludzi. Pozostali radni siedz¹ potulnie, cichutko i od czasu do czasu co tam szepn¹. Tutaj
pragnê nadmieniæ, ¿e po przeczytaniu uchwa³y o zbywaniu
nieruchomoci te¿ mam pewne w¹tpliwoci... i tak powinna
dzia³aæ Rada, czyli myleæ. Pytanie jednak dotyczy dlaczego nie dokonano tego na komisjach, a marnuje siê czas na
Sesji. Czy¿by radni przychodzili na sesjê nieprzygotowani?
A mo¿e nie ma ich na posiedzeniach komisji?
Opracowa³ i komentarz sporz¹dzi³ Bogus³aw M. Borawski
(V56202)
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II Olecka Olimpiada Milusiñskich

Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna
im. prof. Tadeusza Kotarbiñskiego w Olsztynie Filia w Olecku
sk³ada serdeczne gratulacje
Panu Bogus³awowi Markowi Borawskiemu

z okazji Jubileuszu 12-lecia Tygodnika Oleckiego
W imieniu u¿ytkowników, pracowników i swoim w³asnym
wyra¿am wdziêcznoæ za udostêpnienie bibliotece kolejnych
roczników Tygodnika. Dziêkujê za wieloletni¹ wspó³pracê,
¿yczliwoæ i za to, ¿e zawsze mo¿emy skorzystaæ z porednictwa gazety, by dotrzeæ z informacj¹ do naszych u¿ytkowników.
Niech pismo dalej siê rozwija, niech przybywa mu czytelników, niech cieszy siê zaufaniem i zainteresowaniem mieszkañców Olecka.
Panu Redaktorowi ¿yczê wiele satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomylnoci w ¿yciu zawodowym i osobistym.
El¿bieta Rowiñska
Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olecku

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V55004)

GRÜNLAND

2. Bieg po wyznaczonym odcinku ze zbieraniem woreczków.
3. Bieg w spodniach taty.
4. Bieg do mety na krótkim odcinku  30 m.
Zestaw konkurencji dla dzieci 7 - 8 - letnich (rok urodzenia
2002-2001)
1. Skoki przez skakankê w przód (iloæ wykonanych powtórzeñ w ci¹gu 30 s).
2. Przeskoki w workach na odleg³oæ 10 m.
3. Konkurs strza³ów na bramkê (p³otek lekkoatletyczny) 3x z
odleg³oci 5 m.
4. Konkurs rzutów pi³ki koszykowej w ty³ ponad g³ow¹.
5. Bieg do mety  30 m.
Zestaw konkurencji dla dzieci 9-10 - letnich (rok urodzenia
2000-1999)
1. Skoki przez skakankê w ty³ (iloæ wykonanych powtórzeñ
w ci¹gu 30 s).
2. Przeskoki w workach na odleg³oæ 15-20 m
3. Konkurs strza³ów na bramkê (p³otek lekkoatletyczny) 3x z
odleg³oci 7 m.
4. Konkurs rzutów pi³ki koszykowej w ty³ ponad g³ow¹.
5. Bieg do mety  40 m.
Potwierdzenie uczestnictwa dziecka w ka¿dej z konkurencji sportowych odbywaæ siê bêdzie w szko³ach i przedszkolach, w których z³o¿one zosta³o zg³oszenie udzia³u w Olimpiadzie. Ponowne zg³oszenie nie jest wymagane; organizatorzy
pos³u¿¹ siê formularzami z³o¿onymi przed olimpiad¹ organizowan¹ 30 maja 2009 r.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Powojenne fotografie Olecka

Zwracamy siê z prob¹ do mieszkañców miasta i gminy
Olecko o udostêpnienie archiwalnych (powojennych) zdjêæ
Olecka. Czêsto na fotografiach z rodzinnego albumu mo¿na
dostrzec charakterystyczne obiekty miasta sprzed kilkudziesiêciu lat. Szukamy takich w³anie ujêæ, które pomog¹ zilustrowaæ przemiany zachodz¹ce w architekturze Olecka.
Liczymy równie¿ na udostêpnienie fotografii z uroczystoci pañstwowych, zawodowych, kulturalnych, które pomog¹
zilustrowaæ ¿ycie miasta. Wybrane materia³y zostan¹ wykorzystane w publikacji dotycz¹cej historii Olecka.
Osob¹ do kontaktu w powy¿szej sprawie jest
Alicja Mieszuk, tel. 097 520 19 50,
e-mail um@um.olecko.pl

KONKURS NA KANDYDATA
NA STANOWISKO DYREKTORA
Zarz¹d Samodzielnego
Ko³a Terenowego nr 177 STO
og³asza konkurs
na kandydata na stanowisko

(L14303)

14 listopada 2009 r. w hali sportowej Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku zostan¹ dokoñczone zmagania sportowe
w ramach II Oleckiej Olimpiady Milusiñskich.
Warto przypomnieæ, ¿e z powodu deszczu zosta³a przerwana impreza zorganizowana 30 maja br. Podczas olimpiady
uda³o siê rozegraæ jedynie 4 z 23 zaplanowanych konkurencji
sportowych.
Zmagania sportowe zosta³y podzielone na dwa etapy.
Etap I, godz. 12:00
Uczestnicy: dzieci 3, 4 i 5-letnie
Konkurencje:
Zestaw konkurencji dla dzieci 3 - letnich (rok urodzenia 2006)
1. Przejcie po ³aweczce z rodzicem za rêkê (na czas)  konkurencja rozegrana
2. Rzut woreczkiem do celu (kosza lub obrêczy) - 3m  konkurencja rozegrana
3. Kto szybciej przeniesie woreczek z obrêczy do rodzica
Zestaw konkurencji dla dzieci 4 - letnich (rok urodzenia 2005)
1. Przejcie po ³aweczce z rodzicem za rêkê (na czas)  konkurencja rozegrana
2. Rzut woreczkiem do celu (kosza lub obrêczy) - 3m
3. Kto szybciej przeniesie woreczek z obrêczy do rodzica
Zestaw konkurencji dla dzieci 5 - letnich (rok urodzenia 2004)
1. Samodzielne przejcie po ³aweczce (na czas)  konkurencja rozegrana
2. Rzut woreczkiem do celu (kosza lub obrêczy)  4-5 m
3. Kto szybciej przeniesie woreczek z obrêczy do rodzica
Etap II, godz.15:00
Uczestnicy: dzieci 6, 7-8, 9-10-letnie
Konkurencje:
Zestaw konkurencji dla dzieci 6 - letnich (rok urodzenia 2003)
1. Rzut woreczkiem do celu (wiadra lub obrêczy) z odleg³oci
5 m  5x.

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.
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Pose³ Jerzy Antoni
Gosiewski w Gimnazjum
nr 1 w Olecku
27 padziernika 2009 r. uczniowie klas
IIa i IIIa Gimnazjum nr 1 w Olecku mieli
zaszczyt gociæ pos³a na Sejm RP - Jerzego Antoniego Gosiewskiego.
Pan Gosiewski jest osob¹ znan¹
wiêkszoci spo³ecznoci szkolnej, gdy¿
oprowadza³ m³odzie¿ po Sejmie podczas
majowej wycieczki do Warszawy.
Pose³ opowiada³ przyby³ym o pracy
w Sejmie, najbli¿szych planach oraz o
swoim codziennym dniu.
Atmosfera spotkania by³a mi³a. Na
zakoñczenie Monika Jegliñska podziêkowa³a w imieniu wszystkich i wrêczy³a
pos³owi kwiaty.
Rafa³ Jurewicz

WARCYK 2009

28 padziernika 2009 r. rozegrany zosta³ VII Regionalny
Turniej Gry w Warcaby Klasyczne Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej Intelektualnie w rodowiskowym Domu Samopomocy w Olecku.
W turnieju tym udzia³ wziêli zawodnicy z miast: Olecko,
Gi¿ycko, Go³dap i Suwa³ki.
Nasz¹ szko³ê reprezentowali nastêpuj¹cy uczniowie:
· Szko³a Podstawowa nr 4: Jacek Barszczewski i Andrzej
Barszczewski;
· Gimnazjum nr 1: Dominika Piotrkowska, El¿bieta Kalwajtys i Jacek Suchocki.
Najwiêkszy sukces odniós³ Jacek Suchocki z kl. IIa zajmuj¹c w kat. gimnazjum III miejsce.
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14 PADZIERNIKA
W JEDYNCE

W padziernikowe przedpo³udnie Dnia Edukacji Narodowej pracownicy i uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1 w
Olecku zostali zaproszeni na uroczysty program przygotowany w formie lekcji otwartej przez uczniów klasy III a pod opie-

k¹ p. Gra¿yny Olechno. Pogadanka nauczycielki z uczniami
mia³a doæ sugestywne przes³anie: Na tej niewielkiej przestrzeni uczymy siê szanowaæ nawzajem, myleæ, zdobywaæ wiedzê,
zadziwiaæ, znajdowaæ spokój i tworzyæ. Uwiadomi³a widzom,
¿e szko³a to radoæ, nauka, sukcesy, ale i troski, zmartwienia.
Tak wystêpuj¹ce dzieci zdefiniowa³y szko³ê. A nauczyciel ?
Uczy poszukiwaæ, odkrywaæ, udziela lekcji ¿ycia, zasiewa ziarno, które owocuje w przysz³oci. S³owami pochwa³y wnosi
blask w najpochmurniejszy dzieñ i sprawia, ¿e nauka staje siê
przygod¹. Dzieci zakomunikowa³y, ¿e lubi¹ nauczycieli umiech-

niêtych, wyrozumia³ych i cierpliwych, takich, którzy s¹ zwyczajni i maj¹ swoje powiedzonka.
Czêæ oficjalna zakoñczy³a siê spontanicznymi podziêkowaniami uczniów po³¹czonymi z wrêczeniem symbolicznej ró¿y
i misternie wykonanych kartek z serdecznymi ¿yczeniami ka¿demu pracownikowi szko³y.
Ciep³e s³owa w ich stronê skierowa³a równie¿ dyrektor
szko³y p. Eligia Bañkowska, a tak¿e przewodnicz¹ca Rady Rodziców p. Irena Milewska.
Grono pracownicze zosta³o podjête s³odkim poczêstunkiem przygotowanym przez Radê Rodziców.
Uczniom klasy III a i naszej kole¿ance Gra¿ynie
Olechno serdecznie dziêkujemy za uwietnienie tego
dnia swoim wystêpem i przekazanie cennych uwag, a
Radzie Rodziców za pamiêæ
i zaanga¿owanie w obchody naszego wiêta.
Przedstawicielki
zespo³u
ds. promocji szko³y
Renata Bogdan,
Ewa Ciechanowska

9

Tygodnik Olecki/rok 2009/nr 44 (616)

BYLIMY W OLSZTYNIE
Najlepiej razem,
najlepiej razem cieszyæ siê
ksi¹¿k¹, piosenk¹, obrazem

Wycieczka dostarczy³a nam wielu pozytywnych wra¿eñ.
Wrócilimy bogatsi w wiedzê i dowiadczenia.
Uczennica klasy III b Monika Drobiszewska


Tak piewalimy wczeniej, a 20 padziernika 2009r. my,
chêtni uczniowie z klas trzecich Szko³y Podstawowej nr 1 w
Olecku pod opiek¹ p. Gra¿yny Olechno i p. Renaty Bogdan,
w³anie razem wybralimy siê na wycieczkê do Olsztyna 
stolicy Warmii i Mazur.
Zwiedzilimy tam przepiêkny zamek kapitu³y warmiñskiej,
której dobrami niegdy administrowa³ Miko³aj Kopernik. Mieszka³
tam i dokonywa³ swoich astronomicznych odkryæ. Odbylimy warsztaty w Domu Gazety Olsztyñskiej. Bawilimy siê w
drukarzy. Wyruszylimy w kosmiczn¹ podró¿ ogl¹daj¹c spektakl
pt. Ziemia w Kosmosie w Planetarium. Podziwialimy kamieniczki spaceruj¹c po olsztyñskiej Starówce. W KFC odbudowalimy zasoby naszej energii na drogê powrotn¹.

Fot. Archiwum SP 1 w Olecku.
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Pasjonat Przypisanych Pó³nocy i...

Rektor Józef Krajewski dczytuje laudacjê (mowa pochwalna
wyg³aszana w celu pokazania wszystkich zalet danej osoby
lub przedmiotu  przyp. red.)

Marek Ga³¹zka odbiera symboliczn¹ nagrodê
 bia³¹ lokomotywê.

Burmistrz Wac³aw Olszewski wrêcza laureatowi kwiaty.
Fot. Boles³aw S³omkowski

Laureat z nagrod¹.

Dotychczasowi Pasjonaci
Przypisanych Pó³nocy
2009  Marek Ga³¹zka
2008  Andrzej Kamiñski
2007  Adam Andryszczyk
2006  Wojciech Kot
2005  Józef Krajewski
2004  Ryszard Demby
2003  Katarzyna i Zygmunt Waraksowie
2002  W³adys³aw ¯urowski
2000  Zbigniew Fa³tynowicz
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...12 lat Tygodnika Oleckiego

S³owo wstêpne...

Gratulacje z okazji jubileuszu sk³adaj¹ (od lewej):
Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski, Starosta Olecki
Stanis³aw Lucjan Ramotowski, Wicestarosta Olecki
Maria Wanda Dzienisiewicz i Wiceburmistrz Olecka
Henryk Trznadel.

Zaproszeni gocie.
Red. nacz. Bogus³aw M. Borawski wrêcza Boles³awowi
S³omkowskiemu honorow¹ legitymacjê dziennikarsk¹.

Wiersz dla Borsuka zaprezentowa³
najm³odszy uczestnik spotkania.

W czêci artystycznej wyst¹pi³ m.in. Pasjonat Przypisanych Pó³nocy Marek Ga³¹zka.
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WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(6c)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

200 km na po³udnie od Melbourne/Australia, 10 lipca 2008 r.
Kangury, koale, emu i pingwiny
Ptak ten jest wszystko¿erc¹. Jego g³ówne po¿ywienie to
owoce, nasiona oraz owady. Rozjuszony emu potrafi zaatakowaæ cz³owieka.
Wizerunek kangura i strusia emu (podtrzymuj¹ szeciopolow¹ tarczê z herbami stanów) widnieje na godle Australii.
Widzia³em zamkniête w klatce psy dingo. ¯ywi¹ siê one
królikami, ma³ymi torbaczami, kangurami i zwierzêtami domowymi. ¯yj¹ do 14 lat. Dingo pierwotnie by³y udomowionymi
towarzyszami cz³owieka, jednak w Australii ponownie zdzicza³y.

Z koal¹ trzeba ostro¿nie

Koala pi
Pojechalimy te¿ do Phillip Island Reserve. W tym rezerwacie chroni siê pingwina ma³ego, najmniejszego z pingwinów (granatowego, 20 cm wysokoci), a jakiego dzielnego(!),
¿yj¹cego wy³¹cznie w wodach u po³udniowych wybrze¿y Australii.
Jest to miejsce komercyjne. T³umy turystów przyje¿d¿aj¹, aby
obejrzeæ autentyczn¹ paradê pingwinów  ich mozolny marsz
z wody na pla¿ê do norek, w których czekaj¹ na nich m³ode.
Pingwiny wychodz¹ na brzeg wkrótce po zmierzchu. Dla turystów przygotowane s¹ betonowe trybuny do obserwacji tego
zjawiska, a nawet drewniane k³adki do obserwacji tych ptaków i lampy owietlaj¹ce ca³¹ tê paradê. Nie wolno robiæ zdjêæ.
Panie z obs³ugi krzycz¹ na turystów próbuj¹cych wyci¹gaæ
aparat fotograficzny i gro¿¹ kar¹ pieniê¿n¹. Pingwiny mo¿na
ogl¹daæ na wielu innych pla¿ach tej czêci kontynentu. Uda³o mi siê wypatrzeæ tylko kilkanacie z nich. Zacz¹³ padaæ

deszcz, wiaæ silny wiatr i zrobi³o siê bardzo zimno, wiêc zrezygnowa³em z dalszej obserwacji. Pierwsze pingwiny wysz³y o
godzinie 17.42, a póniej o 17.53.
Pingwiny to nielotne ptaki zasiedlaj¹ce wy³¹cznie pó³kulê
po³udniow¹. Ich wystêpowanie kojarzy siê zwykle z obszarami polarnymi, jednak wiele gatunków zasiedla wybrze¿a morskie nawet w rejonach tropikalnych, ale tylko w miejscach
wystêpowania zimnych pr¹dów.
Australijska przyroda jest naprawdê ciekawa, a wiat zwierzêcy
zró¿nicowany i nietypowy. Miasteczka s¹ niedu¿e, z nisk¹
zabudow¹ i bardzo podobne do amerykañskich.
Do domu wróci³em o godz. 21.30. Nie uda³o mi siê zadzwoniæ do Kazi, wiêc odwioz³a mnie pod sam dom jaka
kobieta (Polka). Na szczêcie mia³em adres. Kazia zrobi³a kolacjê  kie³basa, kurczak, herbata.
C.d.n.

Samochodowa tablica rejestracyjna.
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Komentarze i refleksje

 nie tylko polityczne

Megaafery PO? czy megahumbugi PiS?*
Ostatnie tygodnie Polska ¿yje tematem afer polityków PO og³aszanych
publikacjami Rzeczypospolitej, Wprost
b¹d ustami prominentnych polityków
PiS.
Najpierw og³oszono aferê hazardow¹ po publikacji przez Rzeczypospolit¹ tajnych materia³ów operacyjnych CBA
dotycz¹cych rozmów telefonicznych (stenogramy) wa¿nego polityka PO, Zb.
Chlebowskiego z potentatem na rynku
hazardowym R. Sobiesiakiem.
W ferworze rzucanych s³ów, dzisiaj
nikt nie zastanawia siê jak tajne materia³y operacyjne CBA wyciekaj¹ do prasy,
przy czym zawsze jest to Rzeczpospolita albo Wprost?
Swego czasu pisa³em nawet, ¿e te
dwie gazety pe³ni¹ rolê s³upków og³oszeniowych dla sterowanych przecieków
tajnych materia³ów wa¿nych instytucji
pañstwowych bêd¹cych w rêkach PiS
(patrz CBA, IPN, media publiczne).
Prominentni politycy PiS grzmi¹ z
trybuny sejmowej lub na codziennych
TV-konferencjach prasowych o stratach
Skarbu Pañstwa id¹cych w setki milionów z³otych, bo planowane dop³aty
hazardowe jeszcze za rz¹dów PiS przez
kilka lat nie s¹ uchwalane przez Sejm
RP.
Dla mnie zawi³oæ problemu wyt³umaczy³ dopiero wicepremier gospodarki
Waldemar Pawlak i jeden z w³acicieli
automatów hazardowych.
Otó¿ Pawlak, spokojnie i odwa¿nie,
powiedzia³, ¿e jego podw³adny, wiceminister gospodarki z PO A. Szenfeld (którego PiS chcia³ wkrêciæ w aferê) pisa³ w
sprawie dop³at hazardowych na jego
polecenie, gdy¿ ustawa proponuj¹ca 10%
dop³aty hazardowe jest po prostu z³a.
Jeszcze wiêcej wiat³a na problem rzuci³
jeden z w³acicieli automatów hazardowych. Powiedzia³ mi, ¿e na wiecie nie
produkuje siê obecnie automatów z oprogramowaniem umo¿liwiaj¹cym pobieranie 10% dop³aty do ka¿dej gry, a wejcie ustawy w proponowanej formie
spowodowa³oby koniecznoæ bardzo
kosztownych przeróbek wszystkich istniej¹cych w kraju automatów  zmiana
oprogramowania. Doda³ te¿, ¿e bran¿a
hazardowa proponowa³a Ministrowi Finansów prostszy sposób zwiêkszenia
dochodów bud¿etowych z hazardu, jak
zwiêkszenie podatku, op³aty rycza³towej
za ka¿dy pracuj¹cy automat, byle w rozs¹dnych granicach. Przekroczenie tych
granic mo¿e bowiem skutkowaæ wycofaniem wielu automatów starych, b¹d
zlokalizowanych w gorszych punktach

i przynosz¹cych minimalne zyski, co z
kolei mo¿e spowodowaæ zmniejszenie
wp³ywów do bud¿etu pañstwa.
W sferê nieprawdziwych mitów, rozsy³anych przez ¿¹dne sensacji media,
odes³a³ te¿ plotki o masowych przeróbkach automatów niskich wygranych na
takie, które umo¿liwiaj¹ wysokie stawki
i wysokie wygrane. Argumentowa³, ¿e
ka¿dy automat jest plombowany, posiada
ksi¹¿kê serwisow¹, gdzie zapisywane s¹
wszystkie czynnoci kontrolne, a kary
za naruszenie przepisów powoduj¹ utratê
koncesji i nikt rozs¹dny tego nie zaryzykuje.
Przyznam, ¿e spokojne t³umaczenie
fachowców przekonuje mnie zdecydowanie lepiej ni¿ polityczna wrzawa czyniona przez pos³ów PiS.
Problemem jest jêzyk rozmowy wa¿nego polityka PO z potentatem hazardowym, no bo Zdzichu, czy Rychu
mo¿e szokowaæ, ale by³y to rozmowy
prywatne wieloletnich znajomych. Sam
czasem ³apiê siê na stosowaniu mowy
potocznej, jeli rozmawiam z ludmi, którzy
tak¹ mow¹ pos³uguj¹ siê na co dzieñ.
Nawet m¹dre, polskie przys³owie mówi,
¿e jak wszed³e miêdzy wrony, to kracz
jak i ony.
Swoj¹ drog¹ chcia³bym kiedy przeczytaæ stenogramy z tajnej narady prezesa PiS z Mariuszem Kamiñskim lub niektórymi zaufanymi politykami PiS nad
sposobami i mo¿liwociami powrotu do
w³adzy. Przypuszczam, ¿e zobaczylibymy, ¿e s¹ gotowi zrobiæ wszystko w
imiê zasady  cel uwiêca rodki!
Nastêpnie og³oszono aferê stoczniow¹ i przez kilka dni politycy PiS wrzeszczeli, ¿e jest to megaafera  Rywin i Starachowice do potêgi n-tej, kryzys pañstwa. Prezes PiS, Jaros³aw Kaczyñski,

Grzegorz Kudrzycki

zacz¹³ nawet mówiæ o ust¹pieniu rz¹du i
przyspieszonych wyborach.
Znowu trzeba by³o kilka dni, aby do
opinii publicznej przebi³ siê spokojny g³os
urzêdników skarbu pañstwa i ich wyjanienia, ¿e:
- by³ tylko jeden inwestor katarski,
oferuj¹cy zakup tej czêci stoczni, która
pozwala³a na produkcjê statków, wiêc gdzie
faworyzowanie?
- wadium, 36 mln z³otych, wp³acono w realnej gotówce i le¿y to na koncie
stoczni, co mo¿na sprawdziæ,
- nikt nie mo¿e zmusiæ inwestora w
przetargu otwartym do zakupu stoczni,
jeli ten z jakich wzglêdów z ostatecznego zakupu rezygnuje,
- porednik katarczyków, Al. Assir, okaza³ siê dobrym znajomym PiS,
sprawdzanym swego czasu przez s³u¿by
Wassermana i sprzedaj¹cym wspólnie z
prezydentem Kaczyñskim rakiety dla Gruzji.
Potem by³a jeszcze podana przez
Kaczyñskiego rzutem na tamê (przed
swoim odwo³aniem) afera w Ministerstwie
Finansów dotycz¹ca rafinerii Trzebinia,
ale szybko okaza³o siê, ¿e problem jest
stary i ju¿ wielokrotnie wyjaniany.
Obecnie ca³a Polska zastanawia siê
ile jeszcze kwitów zebra³ i wyniós³ Mariusz
Kamiñski i kiedy one wyp³yn¹ na ³amach
Rzeczypospolitej lub Wprost.
Tylko idioci lub bardzo naiwni mog¹
jeszcze s¹dziæ, ¿e chodzi w tym o dobro
pañstwa polskiego, a nie o brudn¹ walkê polityczn¹ o w³adzê.
P.S. Tylko z litoci nie wspomnia³em
tu o aferze zakupu domniemanej willi
Kwaniewskich przez agenta CBA Tomka!
Grzegorz Kudrzycki
____________________
* Humbug  oszustwo, rozpropagowana nieprawda
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* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K15608
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V18701
V46610

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V51006)

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

Krupin 14A

(V57901)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

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

L14803

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

D@RKOMP

V2543

Przemys³aw Atkielski

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

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

tel. 503 804 741; 512 217 654

SERWIS OGUMIENIA

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31
L114903
* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V56602

(V54704)

AUTO-MOTO

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503-804741
V51026
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K15608
* BMW 528, gaz, 1996, czarny metalik, 20.000 z³otych, tel.
609-144-600
V54714
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
K18711
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-520-1288
V466120
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654
V51026
* Mercedes 1,7D A-clasda, 1999, tel. 507-047-748
V58121
* Opel Frontera (jeep), 2,5TDS Combi, 1998, fool opcja, tel.
503-085-215
V58111
* Suzuki Grand Vitara, 1,6B, 2007, 13.000 km przebiegu, jeden w³aciciel, 66.000 z³otych, tel. 784-566-665
V54724
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V51016

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

V46210

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

L15402

* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V56322
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-43-73 V50727
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V45910

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
87-520-22-13
L15502
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K10720b
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47

V46010

* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31

L15302

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. (87) 520-22-47 V43501 V56002
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 87-520-31-70 L14104
* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, te. 603-100-524, tel. 87-520-46-76 V56102
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V54414

* Biuro Turystyczne Sambia, WYCIECZKI NA LITWÊ,
87-520-16-44
V48209
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25-16

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41.
V57701
* MEBLE, DRZWI, OKNA. US£UGI STOLARSKIE, tel.
669-587-564; 728-208-754.
V48009

(K16107)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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. 1000-0 00, pt-so  od 1000 do 200

* super zespó³ muzyczny, tel. 666-706-100

K18501

US£UGI

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V48808)

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V18801
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L13903

V36318

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)

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

OKULISTA

(V54804)

V47909

(K16905)

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

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V49009)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

(V57801)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68.
V53505

KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V52505
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095-424,
www.tocada.pl
V51426

US£UGI

15

Tygodnik Olecki/rok 2009/nr 44 (616)

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K742)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

SPRZEDAM c.d.
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 501-611-961

V47829

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

(V50007)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 87-520-36-92
V55623
* rozlewnia wód, tel., 87-523-92-42
V49218

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961
V47819
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V53705)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885

L14004
K13513
L14204

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V54904)

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

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608-146978
V54814
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V56502
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V54424
* opony zimowe 15:195:65, tel. 508-644-429
L15202
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V51416
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V54814
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L15602
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V54614
* szczeniaki lablador, tel. 696-658-262
K18302
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K842
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87-52022-33
V56212
WYNAJEM

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

(V49707)

(V54604)

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)

(V49907)

WYWÓZ MIECI

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364

INNE
* korepetycje z jêzyka niemieckiego: szko³a podstawowa,
gimnazjum, liceum, pierwsza lekcja gratis, tel. 668-149-216
K18102

* kto przygarnie doros³ego spokojnego kota? Tel. 600-032720, 87-520-46-08
L15103
KUPIÊ
* silnik zaburtowy, minimum 59KW, tel. 602-235-182 V54444
* stary motocykl, tel. 602-235-182
V54434
PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L14603
* zatrudniê barmankê, piekarza z Olecka do pizzerii, tel. 509839-995
V50907
SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
* domek drewniany na dzia³kê, tel. 507-047-748
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426

V55613
V58131
V57811

* ciep³e mieszkanie do wynajêcia, tel. 502-264-901
K18202
* do wydzier¿awienia pomieszczenia na dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub magazynow¹ przy krajówce (faktura vat), tel. 503085-215
V58101
* do wynajêcia lokal handlowy, tel. 604-557-693
V50024
* do wynajêcia pomieszczenia do dzia³alnoci gospodarczej
lub magazynowej, tel. 721-587-468
K18601
* gara¿ do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa 3, tel. 502-247-541
K18402

* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 604-557-693
V50014
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 501-611-961
V47839
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 505-036183
L14703

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

(V55503)

Teraz z Polski. 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

(K16505)

(V56402)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
Owies w domowej apteczce

Przy zatrzymaniu moczu: ³y¿kê nasion owsa
dok³adnie umyæ, zalaæ szklank¹ letniej wody, zagotowaæ
na wolnym ogniu, odstawiæ i trzymaæ w ciep³ym miejscu
pod przykryciem 2 godziny. Odcedziæ i wypiæ w 2 porcjach.

Owoce g³ogu chroni¹ przed przeziêbieniem

(naturalne leki dla dzieci na s³otn¹ jesieñ)
£y¿eczkê suszonych owoców g³ogu zalaæ szklank¹ wody,
gotowaæ 10 minut od zawrzenia po czym przecedziæ przez
sitko. Tak¹ herbatk¹ poimy dziecko dwa razy dziennie (po
pó³ szklanki). Warto jednak pamiêtaæ, ¿e herbata z g³ogu
w wiêkszych ilociach dzia³a lekko przeczyszczaj¹co.

Gdy bol¹ plecy...

Ró¿norakie bóle pleców staj¹ siê wspó³czesn¹ plag¹
cywilizacyjn¹. Cierpi na nie ponad polowa ludzi. G³ówn¹

przyczyn¹ dolegliwoci jest niew³aciwy styl ¿ycia, zbyt d³ugie
przebywanie w pozycji siedz¹cej i stoj¹cej i za ma³o wysi³ku
fizycznego. Ale boleci pleców mog¹ byæ te¿ skutkiem nag³ego wych³odzenia cia³a, nadmiernego napiêcia miêni
spowodowanego stresem, niedomaganiem ró¿nych organów
wewnêtrznych np. nerek, w¹troby. Dawnym prostym sposobem z³agodzenia cierpieñ by³y masa¿e i nacierania oraz
ciep³e ok³ady. Wykonywano je z ziaren zbó¿ wk³adanych
do woreczków lnianych. Do ciep³ych ok³adów mo¿na u¿yæ
ziarna pszenicy, ale te¿ jêczmienia, owsa, równie¿ kaszê, otrêby.

Syrop cebulowy na kaszel (2)

Ugotowaæ w oko³o jednym litrze wody pó³ kilograma
obranej, pokrojonej drobno cebuli. Gdy cebula trochê zmiêknie, dodaæ oko³o pó³ kilograma cukru. Dalej gotowaæ na
wolnym ogniu przez 3-4 godziny. P³yn, a w³aciwie ju¿
prawie syrop, przecedza siê przez delikatne sito, nape³nia
nim butelki i zakorkowuje. Sok ten jest doskona³ym lekiem
na silny kataralny kaszel. Za¿ywa siê go 4-6 razy dziennie
po ³y¿eczce.
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Kalendarz imion

Cytaty na ten tydzieñ

3 listopada
(Dzieñ w. Huberta  wiêto myliwych)
Bogumi³y, Huberty, Ksawery, Mi³y, Sylwii
Bogumi³a, Cezarego, Chwalis³awa, Huberta, Ksawerego, Malachiasza, Marcina, Mariusza, Teofila, Wita
4 listopada
Albertyny, Amaty, Gerardy, Heleny, Jessiki, Joanny, karoliny, Modesty
Alberta, Emeryka, Gerarda, Karola, Modesta, Moj¿esza, Mcis³awa, Mciwoja,
Olgierda, Rajnarda, Witalisa
5 listopada
Balladyny, Benity, Bertiny, Betiny, Blandyny, El¿biety, Modesty
Dominika,Erazma, Eugeniusza, Floriana,
Geralda, Modesta, S³awomira, Zachariasza,
Zacheusza
6 listopada
Arletty, Arlety, Beaty, Bogdany, Krystyny, Leny, Leonardy
Adolfa, D³ugomira, Feliksa, Gustawa,

Jacka, Leonarda, Melaniusza, Trzebowita,
Ziemowita
7 listopada
Antoniny, Florentyny, Flory, Floryny,
Kaliny, Kariny, Przemi³y
Achillesa, Antoniego, Engelberta, Ernesta,
Florencjusza, Florentego, Florentyna,
Melchiora, Przemi³a, Rudolfa, Wincentego, ¯ytomira
8 listopada
Hadrianny, Klaudii, Seweryny, Wiktoryny
Bogdana, Dymitra, Godfryda, Hadriana,
Klaudiusza, Radosta, Sewera, Seweryna, Sêdziwoja, Wiktora, Wiktoriusza, Wiktoryna
9 listopada
Anatoli, Debory, Genowefy, Gracji, Joanny, Liliany, Lilii
Aleksandra, Anatola, Bogdana, Bogurada, Bo¿ydara, Czcibora, Gorzys³awa,
Ludwika, Nestora, Oresta, cibora, Teodora, Ursyna, Waltera

Nasz przepis

Pomidory

30 dag miêsa, 10 dag pieczarek, du¿a
cebula, 1/2 str¹ka papryki, ma³a puszka kukurydzy, m¹ka, t³uszcz, mas³o, sól,
pieprz
Miêso kroimy w w¹skie paseczki i
podsma¿amy na t³uszczu. Dodajemy do
niego drobno posiekana cebulê, pieczarki
i paprykê i przez chwilê razem sma¿ymy. Dodajemy kukurydzê i podlewamy
ca³oæ 1/2 szklanki wody. Doprawiamy
do smaku sol¹ i pieprzem. Dusimy pod
przykryciem na ma³ym ogniu, a¿ miêso
zmiêknie.
Gulasz zagêszczamy bia³¹ zasma¿k¹
z mas³a i m¹ki. Podajemy z ry¿em na sypko
i surówk¹.

Krem

Nigdy nie kupuj kremów na zapas.
Te, które zmieni³y barwê i zapach, natychmiast wyrzucaj.



Gulasz olecki

 Przy krojeniu w plastry najmniej soku
wycieka, gdy przecinamy pomidory w
poprzek.
 Naj³atwiej obierzemy pomidora, gdy
natniemy jego spód na krzy¿ i  po
u³o¿eniu na sitku  polejemy wrz¹tkiem. Skórkê odrywamy w miejscu
naciêcia i bez k³opotu zdejmujemy z
ca³ej powierzchni.
 Unikajmy ³¹czenia ogórków i pomidorów. Sok z surowych ogórków zawiera enzymy niszcz¹ce witaminê C.
 Je¿eli chcemy zjeæ pomidora ze skórk¹, trzeba go umyæ w ciep³ej wodzie i
wytrzeæ ciereczk¹.

Sa³atka
z ogórków kwaszonych

3 kwaszone ogórki, 3 kwaskowate
jab³ka, 3 jaja na twardo, pêczek natki
pietruszki, 4 ³y¿ki majonezu lub mietany, sól
Ogórki kroimy w drobn¹ kostkê. Jab³ka ucieramy razem ze skórk¹ na tarce
o du¿ych oczkach. (Mo¿na te¿ pokroiæ
je w drobna kostkê).
Jaja i natkê pietruszki siekamy. Wszystkie sk³adniki ³¹czymy. Dodajemy majonez lub mietanê. Solimy do smaku i mieszamy.
Sa³atkê podajemy zaraz po przyrz¹dzeniu!

F kupiê

By³a raz wymiana zdañ,
Czy lepszy m¹dry, czy te¿ g³upi drañ?
Rozwi¹zanie jest proste:
Nie mieæ moim zdaniem,
Do czynienia tak z m¹drym,
Jak i g³upim draniem.
Benedykt Hertz

PRZYS£OWIA
 W listopadzie go³o w sadzie.
 Deszcze listopadowe budz¹ wiatry
zimowe.
 Gdy w listopadzie liæ na szczytach
drzew trzyma, to w maju na nowe
licie spadnie jeszcze zima.
 Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.
 Na w. Teodora ci¹gaj krupy do cha³upy (9 listopada).
 Gdy listopad suchy, zima pe³na pluchy.

Zdrowie z rydza

Z powszechnie znanego i cenionego
rydza wystêpuj¹cego przewa¿nie w koñcu sierpnia i wrzeniu oraz kilku innych
grzybów zawieraj¹cych sok mleczny,
uczeni swego czasu uzyskali cenny antybiotyk, który hamuje wzrost ró¿nych
szczepów gronych bakterii.
Z dosyæ pospolicie rosn¹cej w lasach
latem i jesieni¹ olszówki, uwa¿anej za truj¹c¹, wyodrêbniono substancjê wykazuj¹c¹
oprócz w³aciwoci antybiotycznych tak¿e
antynowotworowe.
W naszym kraju w lasach liciastych
ronie lejkówka mglista, zwana te¿ bed³k¹ mglist¹. Podobnie jak inne lejkówki, przebadane przez naukowców, posiada ona zwi¹zki skutecznie zwalczaj¹ce
mia¿d¿ycê.

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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Pi³ka siatkowa
28.10.2009 r. w hali sportowej LO w
Olecku odby³y siê Mistrzostwa Powiatu SZS w Pi³ce Siatkowej Szkó³ Gimnazjalnych.
Organizatorzy: MOSiR Olecko, POSS,
OTSS. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Wojciech Pilichowski, którego wspomagali:
Robert Smyk, Krystyna Stasiak i Karolina Sura¿yñska.
Do zawodów przyst¹pi³y reprezentacje nastêpuj¹cych szkó³: Gimnazjum w
Kijewie, Gimnazjum w Wieliczkach, Gimnazjum nr 1 w Olecku i Gimnazjum nr 2
w Olecku w kategorii dziewcz¹t oraz Gimnazjum w Kijewie, Gimnazjum nr 1 w Olecku
i Gimnazjum nr 2 w Olecku w kategorii
ch³opców.
Kategoriê ch³opców rozegrano systemem ,,ka¿dy z ka¿dym, natomiast u
dziewcz¹t dokonano losowania par pó³fina³owych. Zwyciêskie zespo³y zagra³y w finale, a przegrane w meczu o III
m-ce.

Mini pi³ka rêczna
29.10.2009 r. w hali sportowej w Wieliczkach rozegrano Mistrzostwa Powiatu SZS w mini pi³ce rêcznej szkó³ podstawowych.
Organizatorzy : MOSiR Olecko, POSS,
OTSS. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Tomasz Karniej. Pozostali sêdziowie: Karol
Warsewicz, Pawe³ Rutkowski i Dariusz
Karniej.
Do zawodów przyst¹pi³y reprezentacje
nastêpuj¹cych szkó³: SP Wieliczki, SP 1
Olecko, SP 3 Olecko i SP 4 Olecko w
kategorii ch³opców oraz SP Wieliczki, SP
3 Olecko i SP 4 Olecko w kategorii dziewcz¹t. Turniej rozegrano systemem: ,,ka¿dy z ka¿dym.
WYNIKI ch³opców
SP 4 Olecko
- SP 1 Olecko
4:3
SP 3 Olecko
- SP Wieliczki
8:6
SP 3 Olecko
- SP 1 Olecko
6:3

WYNIKI ch³opców
Gim. nr 2 w Olecku - Gim. nr 1 w Olecku 2:0
Gim. nr 2 w Olecku - Gim. Kijewo 2:0
Gim. Kijewo - Gim. nr 1 w Olecku 2:1
WYNIKI dziewcz¹t
Pófina³y
Gim. Wieliczki - Gim. Kijewo
2:0
Gim. nr 2 - Gim. nr 1 w Olecku
2:1
Mecz o III m-ce
Gim. nr 1 w Olecku - Gim. Kijewo 2:1
Fina³
Gim. Wieliczki - Gim. nr 2 w Olecku 2:1
Koñcowa kolejnoæ (ch³opcy)
1. Gimnazjum nr 2 w Olecku (opiekun Maciej Mularczyk)  4 pkt
2. Gimnazjum w Kijewie (opiekun Pawe³
Czajkowski)  3 pkt
3. Gimnazjum nr 1 w Olecku (opiekun Marzena Jasiñska)  2 pkt
Koñcowa kolejnoæ (dziewczêta)
1. Gimnazjum w Wieliczkach (opiekun
Karol Warsewicz)
2. Gimnazjum nr 2 w Olecku (opiekun ToSP 4 Olecko
SP Wieliczki
SP 3 Olecko

- SP Wieliczki
- SP 1 Olecko
- SP 4 Olecko

4:4
14:4
3:0

WYNIKI dziewcz¹t
SP 3 Olecko
- SP 4 Olecko
SP 3 Olecko
- SP Wieliczki
SP Wieliczki
- SP 4 Olecko

15:1
11:1
6:0

Koñcowa kolejnoæ (ch³opcy)
1. SP 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki)
2. SP Wieliczki (opiekun Pawe³ Rutkowski)
3. SP 4 Olecko (opiekun Marek Stankonowicz)
4. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)
Koñcowa kolejnoæ (dziewczêta)
1. SP 3 Olecko (opiekun Dariusz Dwilewski)
2. SP Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz)
3. SP 4 Olecko (opiekun Marek Stankonowicz)

Pi³ka koszykowa
20.10.2009 r. w hali sportowejLO w Olecku rozegrano Mistrzostwa Powiatu SZS w pi³ce koszykowej szkó³ gimnazjalnych. Organizator: MOSiR Olecko, POSS, OTSS. Sêdzia g³ówny zawodów: Wojciech Pilichowski, sêdziowie pomocniczy:
Krystyna Stasiak i Robert Smyk.
Do turnieju przyst¹pi³y tylko dwie reprezentacje dwóch
szkó³: Gimnazjum nr 1 w Olecku i Gimnazjum nr 2 w Olecku w
kategorii dziewcz¹t oraz jedna szko³a  Gimnazjum nr 1 w Olecku
w kategorii ch³opców.
WYNIKI Dziewcz¹t
Gimnazjum nr 2 - Gimnazjum nr 1
76:14

masz Borowski)
3. Gimnazjum nr 1 w Olecku (opiekun
Marzena Jasiñska)
4. Gimnazjum w Kijewie (opiekun Pawe³
Czajkowski)
Zwyciêskie zespo³y uzyska³y awans
do zawodów rejonowych i otrzyma³y
puchary, a wszystkie dru¿yny pami¹tkowe dyplomy.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o
70 osób, w tym 38 dziewcz¹t.
Sk³ad dru¿yny ch³opców z Gimnazjum nr 2 w Olecku (opiekun Maciej
Mularczyk): Micha³ Szturgulewski, Mateusz Rowiñski, Artur Opanowski, Jakub Budka, Maciej Bubrowski, Mateusz
Mielziuk, Pawe³ Haponik, Przemys³aw
Zachar, Mateusz Mejsak, Tomasz Koz³owski, Jacek Mrozowski i Mateusz Wojciechowski.
Sk³ad dru¿yny dziewcz¹t z Gimnazjum
w Wieliczkach (opiekun Karol Warsewicz): Beata Sidor, Urszula Steckiewicz,
Anna Borowska, Monika ¯ukowska, Aleksandra Duba, Izabela Sidor i Ewa Steckiewicz.
Zwyciêskie dru¿yny uzyska³y awans
do zawodów rejonowych oraz otrzyma³y puchary, a wszystkie dru¿yny równie¿ pami¹tkowe dyplomy.
Ogó³em w turnieju startowa³o 70 osób,
w tym 30 dziewcz¹t.
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny ch³opców
z SP 3 w Olecku (opiekun Artur Szarnecki): Dominik Zawada, Mariusz Weisbrod, Kamil Dreszliñski, Rados³aw Olszewski, Pawe³ Dermont, Kacper Kowalczyk, Krystian Sura¿yñski, Jakub W¹do³owski, Jakub Putra, Adrian Sobolewski,
Konrad Pó³torak i Marcel Pogorzelski.
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny dziewcz¹t
z SP 3 w Olecku (opiekun Dariusz Dwilewski): Adrianna Retel, Karolina Kowalewska, Klaudia Klepacka, El¿bieta Markowska, Aleksandra Wasilewska, Magdalena Ampulska, Aleksandra Kopiczko, Klaudia Barszczewska, Justyna Woroniecka, Karolina K³os, Anna Nawrocka i Emilia Topolska.

KOLEJNOÆ KOÑCOWA
1. Gimnazjum nr 2 w Olecku (opiekun Tomasz Borowski) 2
pkt
2. Gimnazjum nr 1 w Olecku (opiekun Marzena Jasiñska)1 pkt
Kategorii ch³opców nie rozegrano, poniewa¿ do turnieju
zg³osi³a siê tylko jedna dru¿yna.
Gimnazjum nr 2 w Olecku (dziewczêta) oraz Gimnazjum nr
1 w Olecku (ch³opcy) uzyskali awans do turnieju rejonowego.
Zwyciêska dru¿yna dziewcz¹t z Gimnazjum nr 2 w Olecku
otrzyma³a puchar, a wszystkie zespo³y pami¹tkowe dyplomy.
Ogó³em w zawodach startowa³o 30 osób, w tym 21 dziewcz¹t.
Dariusz Karniej
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KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH SZS
dla szkó³ podstawowych i gimnazjalnych
na miesi¹c listopad i grudzieñ 2009 r.
Lp Termin i godz.
rozpoczêcia
1.
30.10.09
godz. 9.00
2.
05.11.09
godz. 9.00
3.
03.11.09
godz. 9.00
4.
10.11.09
godz. godz. 9.00
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

16.11.09
godz. 9.00
17.11.09
godz. 9.00
19.11.09
godz. 9.00
20.11.09
godz. 9.00
25.11.09
godz. 9.00
01.12.09
godz. 9.00
17.12.09
godz. 9.00
10.12.09
godz. 9.00
11.12.09
godz. 9.00
15.12.09
godz. 9.00

Nazwa imprezy

Kto bierze udzia³

Powiatowa Liga halowej pi³ki
Gimnazja Powiatu
no¿nej Gim. (ch³.)
Oleckiego (ch³.)
Powiatowa Liga halowej pi³ki SP Powiatu Oleckiego
no¿nej ch³. SP
(ch³.)
Powiatowa Liga pi³ki siatkowej SP Powiatu Oleckiego
dziew. SP
(dz.)
Mistrzostwa Powiatu w mini SP Powiatu Oleckiego
pi³ce siatkowej ,,3" dziewcz¹t i
(dz. i ch³.)
ch³opców SP
Mini pi³ka koszykowa
SP Powiatu Oleckiego
dziewcz¹t i ch³opców SP
(dz. i ch³.)
Miêdzypowiatowa Liga pi³ki
Gimnazja Powiatu
siatkowej dziewcz¹t
Oleckiego (dziewczêta)
szkó³ Gimnazjalnych
SP, Gimnazja i szko³y
Dru¿ynowe zawody tenisa
sto³owego dziewcz¹t i ch³opców ponadgimnazjalne
Powiatowa Liga halowej pi³ki
Gimnazja Powiatu
no¿nej Gim. (ch³.)
Oleckiego (ch³.)
Pi¹tki pi³karskie na hali SP
SP Powiatu Oleckiego
dziewcz¹t i ch³opców
Mini pi³ka siatkowa ,,4"
SP Powiatu Oleckiego
dziewcz¹t i ch³opców SP
Powiatowa Liga halowej pi³ki SP Powiatu Oleckiego
no¿nej ch³. SP
(ch³.)
Miêdzypowiatowa Liga pi³ki
Gimnazja Powiatu
siatkowej dziewcz¹t
Oleckiego
szkó³ Gimnazjalnych
(dziewczêta)
Powiatowa Liga halowej
Gimnazja Powiatu
pi³ki no¿nej Gim. (ch³.)
Oleckiego (ch³.)
Powiatowa Liga pi³ki
SP Powiatu Oleckiego
siatkowej dziew. SP

Miejsce rozgrywania
Hala w Wieliczkach
Hala w Wieliczkach
Hala w Wieliczkach
Hala ZS w Olecku
Hala SP 3 w Olecku
Hala w Wieliczkach
Hala ZS w Olecku
Hala w Wieliczkach
Hala w Wieliczkach
Hala ZS w Olecku
Hala w Wieliczkach
Hala w Wieliczkach
Hala w Wieliczkach
Hala w Wieliczkach

UWAGA: Kalendarz, w tym terminy i miejsca rozgrywania zawodów mog¹ ulec zmianie. Wszelkich szczegó³owych informacji udziela Dariusz Karniej, tel. 87-520-20-48, kom. 600 274 632.

Tenis sto³owy
Tenisici sto³owi ,,Czarnych Olecko zainaugurowali rozgrywki III ligi tenisa sto³owego sezonu 2009/2010.
Pierwszy mecz rozegrali na wyjedzie
11.10.09 r. w Reszlu. Olecczanie nie mieli
najmniejszych problemów z pokonaniem
gospodarzy. Wynik 17:1 dla Czarnych
mówi sam za siebie. Jedynej pora¿ki dozna³ Wojciech Omilian, ulegaj¹c zawod-

nikowi z Reszla 2:3.
Punkty dla Olecka zdobyli: Kamil
Sad³owski - 4, Andrzej Karniej - 4, Robert Karniej - 4, Wojciech Omilian - 4
oraz w grze podwójnej K. Sad³owski/R.Karniej - 1 i A.Karniej/ W.Omilian - 1 pkt.
Kolejny mecz III ligi tenisici z Olecka rozegrali u siebie 18.10.09 r., podejmuj¹c dru¿ynê z Mr¹gowa (wicelider III
ligi z sezonu 2008/09), która w rozgrywkach z ubieg³orocznego sezonu uplaso-

wa³a siê bezporednio za ,,Czarnymi.
W meczu tym nie wyst¹pili z ró¿nych
powodów bracia Andrzej i Dariusz Karniejowie. Z koniecznoci w meczu zagra³a
Paulina Maciejewska. Mecz zakoñczy³ siê
remisem 9:9.
Punkty dla Olecka zdobyli: Kamil
Sad³owski  3, Robert Karniej  3, Wojciech Omilian  1 oraz w grze podwójnej: K.Sad³owski/ P.Maciejewska - 1 i R.Karniej / W.Omilian - 1 pkt.

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 374

Waldemara Rukcia

Witam Pañstwa. Ca³y tydzieñ za nami.
I jak min¹³? Normalnie. Muszê siê Pañstwu przyznaæ, ¿e zaczyna mnie wiele
rzeczy nudziæ. Na przyk³ad nudzi mnie
polityka naszego rz¹du. To opowiadanie, ¿e jest dobrze... Przecie¿ od tego
czarowania mo¿na zg³upieæ. Prawie jak
na seansie u Kaszpirowskiego: jest dobrze, jest dobrze, rozlunijcie siê i powtarzajcie za nami, jest dobrze. Nie wiem.
Mo¿e mam za s³abe okulary, nawala s³uch
i mam problemy ze s³yszeniem i widzeniem tego, co inni, ale... Widzê te afery!
Podobno Pan Zbycho chcia³ bardzo
dobrze dla nas. To mia³a byæ niespodzianka. Dlatego spotyka³ siê i umawia³
na cmentarzach, na stacjach benzynowych. Taki skryty facet i bardzo tajemniczy. A potem wyskoczy³by jak blondynka z tortu i krzykn¹³: NIESPODZIANKA... I taki szef CBA zepsu³ ca³¹ niespodziankê! Zaskoczenie diabli wziêli. Co
siê robi z ludmi, którzy psuj¹ innym zabawê? Wyrzuca siê ich z przyjêcia przed
podzia³em tortu. Gdzie jest tu afera? Afery
nie ma, nie by³o i nie bêdzie. Zreszt¹,
dzi to nawet nie mówi siê afera, a tylko
domniemane nieprawid³owoci. Nawet
komisjê specjaln¹, kolejn¹, trzeba bêdzie
zamieniæ w badaj¹c¹ nieprawid³owoci
przy ustawach hazardowych poprzednich
rz¹dów... Czysta paranoja! Dalej! Okazuje siê, ¿e wykorzystywanie w prywatnej sprawie s¹dowej materia³ów, które

wg prawa nie powinny ju¿ dawno istnieæ, nie jest niczym z³ym, czy nagannym. Gdyby co takiego odby³o siê podczas
poprzedniej kadencji, to na pewno odby³yby siê ze trzy konferencje powiêcone upadkowi zasad demokracji potêpiaj¹ce niedemokratyczne postêpowanie
rz¹dz¹cych, prasê krajow¹ i zagraniczn¹
wype³nia³by wywiady z czo³owymi autorytetami niewylewaj¹cymi krokodyle ³zy
nad upadkiem zasad i prawa. A teraz?
Czego Pañstwo siê spodziewali? Wszystko jest OK. Mamy nawet normy prawne, które do tej pory nie istnia³y w prawie. Ludzie ¿yczliwi ³ykn¹ ka¿dy kit. Mamy
od jakiego czasu tak¹ konstrukcjê prawn¹
jak: projekt zarzutów... Dla wprawnego
ucha brzmi to jak echo z czasów budowy realnego socjalizmu w Kraju Rad.
Zwyk³a dialektyka marksistowska, której g³ównym celem jest wciskanie najwiêkszych g³upot i bzdur jako dowodu
maj¹cego uzasadniæ ka¿de, nawet najg³upsze stwierdzenie w³adzy. Mechanizm
jest prosty: ludzie chc¹ spokojnej i bezkonfliktowej polityki... Czy trzeba czego
wiêcej, by móc spokojnie rz¹dziæ, a ludzie wszystko bêd¹ ³ykaæ jak ma³py kit?
Ludzie bali siê kryzysu? Bali siê! To Pan
Minister go odwo³a³. Okazuje siê teraz,
¿e nie by³o afery hazardowej, a z rz¹du
wylecieli sami uczciwi i najm¹drzejsi ludzie... Obawiam siê jednego po odejciu
tych najlepszych i najm¹drzejszych, to
zostali ci... No jak ich siê nazywa? Mniejsza

z tym. Nie ma te¿ afery stoczniowej... Po
prostu nie by³o kontrahenta  to nie ma
sprawy. Dzi wyp³ywaj¹ce informacje, ¿e
robiono wszystko, by pozbyæ siê innych
chêtnych. Czy to afera? Nie! Afer¹ jest,
¿e nie zajmowa³o siê tym przecie¿ CBA,
które mia³o byæ czêci¹ Tarczy Antykorupcyjnej... Bo ta Tarcza by³a. Tylko
nie ma na to ¿adnych dokumentów rz¹dowych, ¿e co takiego istnia³o prócz
has³a czy sloganu. Nie by³o nic takiego
w formie zatwierdzonej przez rz¹d czy
premiera. Dzi to wina by³ego szefa CBA,
bo 20 ludzi, zajmuj¹cych siê analiz¹ ponad 200 przetargów i prywatyzacji ponad rok, nie zajmowa³o siê sprawami stoczni. To, ¿e sprawa stoczni by³a oczkiem
w g³owie premiera i rz¹du wiêc nale¿a³o
oczekiwaæ, ¿e z tej strony bêdzie super
kontrola z takiej wysokoci, nie ma znaczenia... Co robi³o w tym czasie ABW,
CB i inne s³u¿by, nie wiadomo. Aha!
ABW zajmowa³o siê wyszukiwaniem dowodów do prywatnej sprawy s¹dowej
zastêpcy szefa, wiêc na jakie tam stocznie
nie mieli czasu.
Im wiêcej s³ucham, czytam czy ogl¹dam  to tym bardziej zastanawiam siê:
gdzie jest ta inteligencja, która g³osowa³a na obecnie rz¹dz¹cych? Pewnie dzi
ze wstydu udaj¹, ¿e przecie¿ nic z³ego
siê nie dzieje. Bo jak siê przyznaæ, ¿e
zrobiono nas w konia?
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

