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Za³o¿ony w 1997 r.

Nie dostalicie Polski za darmo,
krwi¹ sp³acilicie wolnoæ i s³awê,
wy spod kopyt carskim ¿andarmom
wydzieralicie woln¹ Warszawê.
W³adys³aw Broniewski

Nr 45 (617)

Nr 45
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10 listopada 2009 r.

Cena 1,40 z³

... poeta w ka¿dym wierszu zu¿ywa ca³¹ energiê mylenia i wyobra¿enia, ca³e swoje dowiadczenie ¿yciowe i ca³¹ swoj¹ ufnoæ w trwanie. Wiersz jest ogniem i popio³em, wzlotem i upadkiem.
Zbigniew Bieñkowski

Gratulacje z okazji 40. rocznicy debiutu literackiego sk³ada

WAC£AWOWI KLEJMONTOWI

Redakcja Tygodnika Oleckiego

Infolinia dla osób
bezdomnych

Od 1 listopada 2009 r. do 31 marca
2010 r. w Wojewódzkim Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego funkcjonowaæ bêdzie
bezp³atna ca³odobowa infolinia dla osób
bezdomnych.
Pod numerem telefonu
Rys. Waldemar Rukæ

0 800 165 320

osoby zainteresowane bêd¹ mog³y uzyskaæ informacjê na temat miejsc noclegowych, jad³odajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej
i medycznej na terenie ca³ego województwa warmiñsko-mazurskiego.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 501-611-961

ZPHU IMPULS

(K134015)

Teresa Popko

Aleje Lipowe 1b

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

19-400 Olecko

(V55604)

MARKOWE
LAMPKI CHOINKOWE
Du¿y wybór
Super ceny
Zapraszamy

MARKET BUDOWLANY

JU¯ W SPRZEDA¯Y!
NOWA KOLEKCJA KARNISZY
DZIECIÊCYCH DISNEY AUTA
A TAK¯E: SZEROKI WYBÓR ASORTYMENTU
DREWNIANYCH WYROBÓW KUCHENNYCH
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V58701)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

(V47810)

Odbiór w³asnym transportem
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luby w nowym
budynku

Uczeñ na wsi

Od 24 padziernika luby cywilne s¹
udzielane w wyremontowanym niedawno Starym Ratuszu przy placu Wolnoci 1.
(ra)

Miejscowy Plan
Zagospodarowania

Jak og³osi³ na ostatniej sesji Rady
Miejskiej burmistrz Wac³aw Olszewski
w trakcie opracowania s¹ nastêpuj¹ce
plany zagospodarowania przestrzennego: sporz¹dzenie mpz dla terenów po³ozonych w obrêbie geodezyjnym Jaki oznaczonych jako dzia³ki 218/6, 218/7 oraz
czêæ dzia³ki 229/1  kopalnia kruszywa.
Projekt planu zostanie wy³o¿ony do
bublicznego wgl¹du od 6 listopada do
27 listopada. Dyskusja publiczna odbêdzie siê 17 listopada w Urzêdzie Miejskim w sali konferencyjnej w godzinach
od 11.00 do 14.00.
(ra)

Uczeñ na wsi

30 wrzenia zakoñczy³ siê termin przyjmowania wniosków do pilota¿owego
programu Uczeñ na Wsi  pomoc w
zdobyciu wykszta³cenia przez osoby niepe³nosprawne zamieszkuj¹ce gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie. Do
urzêdu wp³ynê³o 28 wniosków i ka¿dy z
nich kwalifikowa³ siê do dofinansowania. Gmina z³o¿y³a ju¿ pismo o przyznanie rodków i obecnie oczekiwana jest
odpowied PFRON w Olsztynie. (ra)

Inspektor
ds. kontroli

Og³oszony konkurs na nabór na wolne
stanowisko urzêdnicze  inspektora ds.
kontroli  nie zosta³ rozstrzygniêty. Nie
zg³osi³a siê ¿adna osoba.
(ra)

MORENA

(V15004)

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

VAT za paliwo

30 wrzenia zakoñczy³ siê termin przyjmowania wniosków do pilota¿owego programu Uczeñ na Wsi  pomoc w zdobyciu wykszta³cenia przez osoby niepe³nosprawne zamieszkuj¹ce gminy wiejskie
oraz gminy miejsko-wiejskie. Do urzêdu wp³ynê³o 28 wniosków i ka¿dy z nich
kwalifikowa³ siê do dofinansowania. Gmina
z³o¿y³a ju¿ pismo o przyznanie rodków
i obecnie oczekiwana jest odpowied
PFRON w Olsztynie. (ra)

We wrzeniu producenci rolni z³o¿yli wnioski o zwrot czêci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego. W padzierniku gmina wyda³a 185 decyzji i zg³osi³a jednoczenie
do wojewody zapotrzebowanie na dotacjê w wysokoci 296.582,15 z³otych. Przelewy rodków, jak poinformowa³ na ostatniej sesji burmistrz Wac³aw Olszewski,
nast¹pi¹ w listopadzie.
(ra)

Podatek od rodków
transportu

Zgodnie z komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, wydanym
19 padziernika, rednia cena skupu ¿yta
za pierwsze trzy kwarta³y b.r. wynios³a
34,10 z³otego za 1 kwintal. Z tego powodu rolnicy zap³ac¹ w roku 2010 podatek rolny za jeden hektar przeliczeniowy
w wysokoci 85,25 z³otych. Jest to stawka
ni¿sza o 38,9% w stosunku do bie¿¹cego roku. W tym roku rolnicy p³acili 139,5
z³otego.
(ra)

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Wac³aw Olszewski poinformowa³,
¿e nie bêdzie przygotowywa³ uchwa³y
w sprawie podatku od rodków transportowych czyli, ¿e stawki z 2009 bêd¹
obowi¹zywaæ równie¿ w 2010 roku. (ra)

Przetarg

W pierwszym przetargu za 58 tysiêcy 815 z³otych gmina sprzeda³a nieruchomoæ gruntow¹ zabudowan¹ o powierzchni 0,2068 ha, po³o¿on¹ w obrêbie osiedla Lesk.
(ra)

Gmina podpisa³a
akty notarialne na:

* sprzeda¿ 4 gara¿y po³o¿onych na zapleczu alei Wojska Polskiego,
* do³¹czenie w trybie bezprzetargowym
nieruchomoci przy ulicy Klonowej na
poprawê warunków zagospodarowania nieruchomoci przyleg³ej,
* ustanowienie s³u¿ebnoci gruntowej
polegaj¹cej na zapewnieniu dostêpu
do ulicy Zamostowej,
* sprzeda¿ nieruchomoci zabudowanej
w Lesku,
* sprzeda¿ najemcy lokalu mieszkalnego w Borawskich.
(ra)

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

DY¯URY APTEK

* 10.11.2009r., ul. Sk³adowa 6
* 11.11.2009r., ul. Zielona 37
* 12.11.2009r., ul. Kolejowa 15
* 13.11.2009r., ul. 11 Listopada 9
* 14.11.2009r., pl. Wolnoci 25
* 15.11.2009r., pl. Wolnoci 7B
* 16.11.2009r., ul. Sk³adowa 6
* 17.11.2009r., ul. Zielona 37

Podatek rolny

Nowy chodnik

W padzierniku zosta³y ukoñczone
prace zwi¹zane z remontem chodnika w
parku przy dworcu kolejowym. Remont
kosztowa³ 19tysiêcy 121,49 z³otych. (ra)

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:

 Jerzy Makal
 Ryszard Marciniak
 Micha³ Mrozowski
 Marek Pyreæ
 Teresa Stasiñska
 Halina Tanewska
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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OLECKI TERMINARZ

(V56302)

wiêto Niepodleg³oci

Wiadomoci. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

10 listopada br. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate odbêdzie siê koncert przygotowany przez m³odzie¿ i nauczycieli
z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Olecku z okazji wiêta Niepodleg³oci.
11 listopada o godz. 10.00 w kociele pw. NMP KP celebrowana bêdzie msza w. w intencji Ojczyzny. Po mszy oficjalne delegacje z³o¿¹ kwiaty w miejscach pamiêci, m.in. pod
krzy¿em misyjnym, pomnikiem papie¿a Jana Paw³a II oraz Pomnikiem Wdziêcznoci. W uroczystociach wemie udzia³
kompania honorowa Wojska Polskiego.
Zapraszamy do udzia³u w uroczystociach.

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.
9 listopada (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
17.00  benefis Wac³awa Klejmonta, Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej
10 listopada (wtorek)
9.00  Mistrzostwa Powiatu szkó³ podstawowych w mini pi³ce siatkowej, hala ZS, osiedle Siejnik
11 listopada (roda)
19.00 - koncert KATARZYNY GRONIEC, sala kina Mazur
13 listopada (piatek)
17.00  Dzieci Ireny Sendlerowej, film, kino
19.00  Dzieci Ireny Sendlerowej, film, kino
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
14 listopada (sobota)
12.00  II Olecka Olimpiada Milusiñskich, hala ZST, ul. Zamkowa
17.00  Dzieci Ireny Sendlerowej, film, kino
19.00  Dzieci Ireny Sendlerowej, film, kino
15 listopada (niedziela)
17.00  Dzieci Ireny Sendlerowej, film, kino
19.00  Dzieci Ireny Sendlerowej, film, kino
16 listopada (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
9.00  Mistrzostwa w mini pi³ce koszykowej szkó³ podstawowych, hala SP3, ul. Kolejowa
17 listopada (wtorek)
9.00  Miedzypowiatowa Liga pi³ki siatkowej dziewcz¹t (3)
(gimnazja), hala w Wieliczkach
18 listopada (roda)
10.00  Prezentacje Artystyczne Widziad³o  prezentacje
artystyczne dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej

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

(V51407)

AUTOMYJNIA

a
ka w ³ y m
r t yd k
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m
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w
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
O N............................ 3,79 z³
Pb95 ........................ 4,22 z³
PB98 ........................ 4,42 z³
LPG .......................... 2,02 z³
Olej opa³owy........... 2,44 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V54405)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 800 do 1800

(V54405)
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1 listopada  wiêto Zmar³ych
w obiektywie Boles³awa S³omkowskiego

Biblioteka Pedagogiczna zaprasza
do korzystania z czytelni on-line
Od 2 listopada do 4 grudnia 2009 r.
Biblioteka Pedagogiczna w Olecku zaprasza do testowania bazy ibuk.pl.
Baza zawiera pe³notekstowe elektroniczne wersje podrêczników akademickich i ksi¹¿ek naukowych publikowanych
m.in. przez Wydawnictwo Naukowe PWN,
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Ofi-

cynê Wydawnicz¹ Impuls, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
W czytelni ibuk.pl znajduje siê w wersji
testowej 910 publikacji z ró¿nych dziedzin wiedzy.
Dostêp do bazy ibuk.pl umo¿liwiaj¹
komputery znajduj¹ce siê w czytelni
biblioteki.

Zapraszamy studentów, uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych i wszystkich zainteresowanych ksi¹¿kami naukowymi. Korzystanie z Internetu jest nieodp³atne.
Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbiñskiego w Olsztynie Filia w Olecku, ul.
Armii Krajowej 30, www.wmbp.olsztyn.pl,
e-mail: olecko@wmbp.olsztyn.pl, tel. (087)
523 93 53 zaprasza w poniedzia³ek i sobotê w godz. 9.00-15.00, od wtorku do
pi¹tku w godz. 9.00-18.00
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Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej informuje, i¿ koñczy realizacjê projektu Zawód marzeñ w zasiêgu rêki wspó³finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry
gospodarki Dzia³anie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w regionie Poddzia³anie 8.1.1 Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiêbiorstw.

Projekt Zawód marzeñ w zasiêgu rêki dobiega koñca
Celem projektu by³o dostosowanie kwalifikacji osób pracuj¹cych z powiatu oleckiego do potrzeb bran¿ przemys³owych kluczowych dla rozwoju gospodarki lokalnej.
Cel projektu realizowany by³ poprzez cykl szkoleñ zawodowych s³u¿¹cych podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób
pracuj¹cych z bran¿: meblarsko-drzewnej, szkutniczej, rolnospo¿ywczej i budowlanej.
Szkolenia zawodowe  Kierowca kat. C i C+E wraz z kursem przewozu rzeczy, Operator wózków jezdniowych z napêdem silnikowym, Operator maszyn stolarskich  spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem mieszkañców powiatu oleckiego i znalaz³y oddwiêk w postaci licznych zg³oszeñ uczestnictwa w kursach.
Szkolenia ukoñczy³o 60 osób  osób pracuj¹cych  którzy poprzez udzia³ w projekcie stali siê Przyjació³mi Fundacji
Rozwoju Ziemi Oleckiej.

Trwa konkurs pt.

Pozytywnie o Olecku

Prosimy przysy³aæ na adres redakcji artyku³y lub krótkie notatki dotycz¹ce pozytywnych aspektów ¿ycia w naszym miecie. Artyku³y powinny byæ podpisane z ewentualnym zastrze¿eniem imienia i nazwiska do wiadomoci redakcji.
Redakcja postara siê publikowaæ je w miarê jak bêd¹ nap³ywaæ. Przewidzielimy równie¿ nagrody i upominki. Artyku³y nie powinny przekraczaæ jednej strony maszynopisu. Wszystkie artyku³y, które wp³yn¹ do godziny 14.00 w ka¿dy pi¹tek
maj¹ szansê ukazaæ siê w najbli¿szym wydaniu pisma.

Sukces LOT Ziemi Oleckiej
 pozyskane rodki

3 listopada 2009 r. na stronie www.efs.warmia.mazury.pl
opublikowana zosta³a lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Dzia³ania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) Ziemi Oleckiej
z³o¿y³a dwa projekty. Uplasowa³y siê one wysoko na licie
rankingowej. Projekt Gospodarstwo przyjazne naturze otrzyma³
96 punktów, a wniosek Marketing praktyczny  edukacyjne
wsparcie gospodarstw turystycznych Ziemi Oleckiej dosta³
92 punkty.
Oba projekty zak³adaj¹ przeprowadzenie szkoleñ skierowanych do osób z bran¿y turystycznej powiatu oleckiego, a
w szczególnoci osób prowadz¹cych gospodarstwa agroturystyczne.
Wraz z zakoñczeniem wszelkich formalnoci zwi¹zanych z
uzyskaniem dofinansowania ruszy nabór na pierwsze szkolenia.
Katarzyna Sawicka
www.lot.olecko.pl

Dziêkujemy za Wasz udzia³, wzorow¹ postawê podczas szkoleñ. Liczymy na dalsz¹ wspó³pracê z Wami i uczestnictwo w
przysz³ych projektach. ¯yczymy, aby uzyskane kwalifikacje
umo¿liwi³y Wam awans zawodowy i sk³oni³y do dalszego doskonalenia zawodowego.
Do zobaczenia na konferencji podsumowuj¹cej stanowi¹cej uwieñczenie naszego wspólnego dzie³a.
Andrzej Wojczulewicz
Prezes Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej wraz
z Zespo³em projektu Zawód marzeñ w zasiêgu rêki
Projekt Zawód marzeñ w zasiêgu rêki
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

(V56203)
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Nagroda Zielonego Licia
Mi³o mi poinformowaæ, ¿e Pan Miros³aw S³apik zosta³
uhonorowany presti¿ow¹ Nagrod¹ Zielonego Licia im. Prof.
Stefana Koz³owskiego, przyznawan¹ corocznie przez kapitu³ê
dzia³aj¹c¹ przy Fundacji Zielonych P³uc Polski. Ceremonia
wrêczenia nagrody mia³a miejsce w Sali Klonowej Banku Ochrony
rodowiska w Warszawie w dniu 4 listopada b.r. Nagrodê tê
otrzymuj¹ osoby, które swoj¹ spo³ecznie wykonywan¹ prac¹ dzia³aj¹ na rzecz przyrodniczego
rodowiska i przyczyniaj¹ siê do rozwoju idei
zrównowa¿onego rozwoju na obszarze Zielonych
P³uc Polski.
W motywacji przyznania tego wyró¿nienia
Panu Miros³awowi S³apikowi podkrelono, ¿e
od wielu lat aktywnie pracuje na rzecz lokalnego rodowiska Go³dapi, jak równie¿ na rzecz
turystyki i kultury regionu Warmii i Mazur. Za
swoj¹ pracê by³ ju¿ wielokrotnie nagradzany przez
w³adze samorz¹dowe. Dzia³ania na rzecz ochrony przyrody traktuje zawsze priorytetowo i stara siê w³¹czaæ do realizacji swoich prorodowiskowych pomys³ów inne osoby motywuj¹c je
do aktywnoci. Jest autorem interesuj¹cych publikacji promuj¹cych przyrodê Mazur, Suwalszczyzny, Puszczy Rominckiej. Z jego inicjatywy
odbywaj¹ siê ró¿ne wydarzenia kulturalne  za-

wsze z przyrodniczymi i sozologicznymi akcentami. Jest on
wzorem spo³ecznika godnym naladowania.
Pogratulujmy Panu Miros³awowi S³apikowi ¿ycz¹c mu dalszych
sukcesów i satysfakcji ze spo³ecznie prowadzonej prorodowiskowej dzia³alnoci.
dr Ryszard Kowalski
cz³onek Rady Naukowej Zielonych P³uc Polski
Kierownik Katedry Wychowania Fizycznego i Ochrony
rodowiska, Wszechnica Mazurska w Olecku

Fot. Ceremonia honorowania
Pana M. S³apika.

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

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

(L14304)

KONKURS NA KANDYDATA
NA STANOWISKO DYREKTORA

dyrektora Zespo³u Szkó³ STO w Olecku
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V55005)

GRÜNLAND

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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Komentarze i refleksje

 nie tylko polityczne

Kiedy bêdzie spo³eczeñstwo obywatelskie?
Pose³ Ryszard Kalisz, którego ceniê
za trafne i odwa¿ne opinie, powiedzia³
w programie Tomasza Lisa, ¿e przez 20
lat polskiej demokracji nie uda³y siê nam
dwie rzeczy: autostrady i partie polityczne.
S¹dzê, ¿e mo¿na by³oby znaleæ jeszcze
kilka rzeczy, które nam siê nie uda³y, jak
choæby niedokoñczona prywatyzacja i
niedokoñczona reforma emerytalna, nieracjonalne od kilkunastu lat wydatki
bud¿etowe i brak odwagi kolejnych rz¹dów na reformê finansów pañstwa, biurokracja i zwi¹zkokracja, brak spo³eczeñstwa obywatelskiego i jego s³aby udzia³
w demokracji.
Wyliczankê d³ugo mo¿na by³oby jeszcze ci¹gn¹æ i ka¿dy stawia³by inne priorytety, ale dzisiaj chcia³bym skupiæ siê
na spo³eczeñstwie obywatelskim.
Udzia³ Polaków w wyborach powszechnych, czy udzia³ spo³eczeñstwa w organizacjach pozarz¹dowych albo lokalnych
inicjatywach obywatelskich jest u nas
zdecydowanie ni¿sze ni¿ w krajach starej demokracji zachodniej.
Ponadto polskie spo³eczeñstwo bardzo ³atwo poddaje siê manipulacji prowadzonej czy to przez stabloizowane media,
czy te¿ przez nawiedzonych polityków,
gotowych obiecaæ dos³ownie wszystko.
Z za¿enowaniem wspominam czasem
przypadek Stana Tymiñskiego, czarodzieja
z Peru, z czarn¹ walizk¹  wed³ug jednych pe³n¹ dolarów, a wed³ug innych
pe³n¹ pora¿aj¹cych (jak by powiedzia³
J. Kaczyñski) dokumentów, kompromituj¹cych konkurentów. Efekt czarowania by³ taki, ¿e Stan Tymiñski eliminuje
Tadeusza Mazowieckiego z drugiej rundy wyborów prezydenckich (1990 rok).
Proszê porównaæ tych dwóch ludzi:
- z jednej strony zas³u¿ony dzia³acz opozycji demokratycznej, doradca Lecha
Wa³êsy, pierwszy premier demokratycznej Polski, prowadz¹cy bardzo trudne
reformy transformacji w gospodarce i
polityce,
- z drugiej strony nieznany nikomu przybysz z Peru, z tajemnicz¹ walizk¹, zagadkowym umiechem i pe³nymi ustami
obietnic.
Jestem pewien, ¿e kiedy historia
doceni zas³ugi Tadeusza Mazowieckiego i jako wstydliwy incydent demokracji wspomni jedynie o St. Tymiñskim.
W lady Tymiñskiego próbowa³ iæ
A. Lepper, a w roku 2005 zrobi³ to, nawet skutecznie, Jaros³aw Kaczyñski. Dzieli³
Polaków na prawdziwych patriotów, stoj¹cych za nim i resztê okrelan¹ jako

spadkobiercy KPP, ZOMO. Polskê podzieli³ na solidarn¹ i liberaln¹, odgrza³
has³a libera³y  afera³y, zbudzi³ polskie demony antyniemieckie, siêgn¹³ do
najgorszych instynktów duszy ludzkiej,
jak: zazdroæ, zawiæ, podejrzliwoæ czy
donosicielstwo. Skompromitowa³ ideê IV
Rzeczypospolitej i jak nikt wczeniej podzieli³
Polskê i Polaków. Ten podzia³ trwa do
dzisiaj i jeszcze siê umacnia, tak jakby
zwolennicy PiS i PO mówili innymi jêzykami i ¿yli w ró¿nych krajach.
£atwiej chyba przeprowadziæ transformacje w gospodarce ni¿ zmieniæ mentalnoæ ludzk¹ i mylenie pro spo³eczne. Proszê zauwa¿yæ, ¿e Polacy chodz¹
smêtni i wiecznie narzekaj¹. Ja obserwujê,
¿e narzekaj¹ nawet ci niele sytuowani,
którzy je¿d¿¹ mo¿e u¿ywanym, ale zachodnim samochodem, w domu maj¹ TVplazma lub kino domowe i najbardziej wypasione komórki telefoniczne. O czym
takim nawet nie mogli marzyæ w PRL, a
mimo to dalej narzekaj¹. Dzia³a syndrom
Kowalskiego:  Co z tego, ¿e mam lepiej, kiedy ten cholerny Kowalski (s¹siad) ma jeszcze lepiej ode mnie  jedzi
nowszym samochodem, ma konto w banku i dobrze prosperuj¹c¹ firmê, jedzi na
wczasy do Hiszpanii, w koñcu ma m³odsz¹ i ³adn¹ ¿onê a nie ma wrednej teciowej. Na pewno kradnie lub jest w
mafijnym uk³adzie.
Upewni ich w tym prezes PiS  J.
Kaczyñski i jego koledzy, wieszcz¹c
powszechn¹ korupcjê i uk³ady na ka¿dym kroku. Niewykrycie uk³adu i brak
dowodów przestêpstwa wg Kaczyñskiego
znaczy tylko tyle, ¿e jest pewnie gorzej,
bo uk³ad jest mocno zakonspirowany.
Bogaty biznesmen to zwykle z³odziej
i aferzysta, tylko na razie nie ma na to
dowodów, ale znajdziemy  dajcie nam
tylko w³adzê, najlepiej absolutn¹!
Zachodnie spo³eczeñstwa dziwi¹ siê,
¿e Polacy po odzyskaniu wolnoci nie
umiej¹ z tej¿e wolnoci korzystaæ i w
pierwszych wolnych wyborach do urn
idzie niewiele wiêcej ni¿ 50% Polaków.
Za to chêtnie s³uchaj¹ demagogów, pielêgnuj¹ stare fobie i stare sentymenty.
G³osz¹ wiêtoæ papie¿a Polaka, mimo,
¿e w wiêkszoci nie znaj¹ ani jego nauk,
ani nie s³uchaj¹ jego wskazañ.
Kiedy Moj¿esz przez 40 lat prowadzi³ ¯ydów po pustyni i by³ to celowy
zamys³ bo¿y, aby odesz³o pokolenie niewolników (ludzi ukszta³towanych w niewoli). Nas, byæ mo¿e, tak¿e czeka 40 lat
na odejcie i zapomnienie pokolenia homo

Grzegorz Kudrzycki

sovieticus i zbudowanie spo³eczeñstwa
obywatelskiego.
Nadziejê widzê w m³odym pokoleniu
Polaków  jest coraz lepiej wykszta³cone i coraz bardziej otwarte na wiat. Ich
ju¿ nie zmanipuluje ani Kaczyñski, ani
Rydzyk, bo manipulowaæ mo¿na tylko
narodem ciemnym, s³abo wykszta³conym
i biednym  st¹d najwiêcej wyznawców
ma PiS i ks. Rydzyk na tzw. cianie
wschodniej i s¹ to przewa¿nie ludzie
starsi wiekiem, tzw. moherowe berety.
Ci ludzie boj¹ siê wiata, nie czytaj¹ ani
ksi¹¿ek, ani gazet, a jeli ju¿ co czytaj¹,
to s¹ to pisma obrazkowe typu Fakt
czy Super Express goni¹ce za plotkami i sensacjami.
P.S.
Wczoraj (3.11.2009 r.) zarwa³em czêæ
nocy i obejrza³em program Br. Wildsteina w TVP (program 1, godz. 23.00).
Gociem programu by³ prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski, a rozmowa przebiega³a
jak dyskusja dziada z obrazem  dziad
swoje, a obraz swoje. redaktor Wildstein wielokrotnie powtarza³ te same pytania, a prezes PiS puszcza³ je mimo uszu
i mówi³ swoje, to jest o sukcesach rz¹dów PiS i marnoci rz¹dów PO. Nikt nie
wspomnia³, ¿e PiS rz¹dzi³ w szczycie
wiatowej koniunktury, kiedy do Polski
sp³ywa³y miliardy euro unijnej pomocy,
a obecny rz¹d dzia³a w sytuacji kryzysowej i radzi sobie najlepiej w ca³ej Unii
Europejskiej.
Grzegorz Kudrzycki

Z cyklu Rzecz Pospolita.
Rys. Wies³aw B. Bo³tryk
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Nowe sprzêty medyczne
w oleckim szpitalu
Od lipca 2008 r. do marca 2010 r. Powiat Olecki z Centrum Medycznym  Zak³ad Opieki Zdrowotnej OLMEDICA w
Olecku Sp. z o. o. realizuje projekt Doposa¿enie Szpitala w Olecku w sprzêt i aparaturê medyczn¹. Finansowany jest on ze
rodków Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Warmia i Mazury w ramach Poddzia³ania 3.2.1. Infrastruktura ochrony zdrowia. Wartoæ projektu wynosi 1.585.766
z³, a wk³ad w³asny to 316.909 z³.
Szpital w Olecku zostanie doposa¿ony w sprzêt medyczny stanowi¹cy wyposa¿enie bloku operacyjnego, laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego oraz pracowni USG.
Zakupione zostan¹ miêdzy innymi:
³ó¿ka pooperacyjne,
stó³ operacyjny i nó¿
harmoniczny, diatermia ogólnochirurgiczna, pompy infuzyjne,
przenone respiratory, laryngoskop, artroskop, kardiomonitor, analizator hematologiczny i biochemiczny czy aparat
USG.
Specjalistyczny
sprzêt medyczny placówki przyczyni siê
do poprawy jakoci wiadczonych us³ug
w szpitalu i rozszerzenia ich zakresu, poprawi bezpieczeñstwo pacjentów oraz przy-

pieszy proces diagnozowania.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
Fot. Achiwum OLMEDICA w Olecku

Prace termomodernizacyjne budynków u¿ytecznoci publicznej
Powiat Olecki otrzyma³ dotacjê z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku starego szpitala
oraz Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana
Kochanowskiego w Olecku.
Prace inwestycyjne wykonuje wybrany
w drodze przetargu Zak³ad Budowlany Zdzis³aw
Sadowski z Olecka.
W ramach zadania w obu budynkach
zostan¹ docieplone ciany zewnêtrzne. Ponadto w gmachu starego szpitala zostanie
wymieniona stolarka zewnêtrzna, ocieplony
strop na poddaszu, wymieniona instalacja
centralnego ogrzewania oraz zamontowana
instalacja solarna. W Liceum Ogólnokszta³c¹cym prócz nowej elewacji przewidziano
docieplenie stropodachu, p³ukanie grzejników i monta¿ zaworów termostatowych.
H. Bogdañska

www.powiat.olecko.pl
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Inwestycje drogowe w powiecie oleckim

Zakoñczono przewidziane na 2009 rok
prace inwestycyjne zwi¹zane z przebudow¹ drogi powiatowej nr 1940N dr kraj
nr 65 Zatyki  Kijewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Dziêki pozyskanemu dofinansowaniu zostanie przebudowana droga
na odcinku 6,7 km. £¹czna wartoæ projektu to 6 209 591z³.
Dla poprawy bezpieczeñstwa zosta³y podjête prace zwi¹zane z przebudow¹ chodników przy ulicy rodkowej, 11Listopada i ulicy Zielonej. W miejsce zniszczonych p³ytek betonowych zostanie u³o¿ony polbruk, bêd¹ wymienione krawê¿niki i betonowe obrze¿a oraz zrobione podjazdy dla niepe³nosprawnych i rowerzystów. Ko³o przychodni zdrowia powstan¹ tak¿e dodatkowe miejsca parkingowe.
Ponadto przy Placu Wolnoci odmalowano i poprawiono znaki poziome.
Jeszcze w tym miesi¹cu  mówi Dariusz Koz³owski, Dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg (PZD) w Olecku  w
Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu na przebudowê drogi

Baza kszta³cenia
zawodowego
powiatu oleckiego
Obecnie w ramach projektu Rozbudowa, modernizacja i doposa¿enie bazy
kszta³cenia zawodowego w powiecie oleckim Powiat Olecki og³osi³ przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia na
roboty budowlano-instalacyjno-wyposa¿eniowe i zagospodarowanie terenu przy
budynku warsztatów w Olecku przy ul.
Wiejskiej oraz roboty budowlano-instalacyjne budynku wiaty w Olecku przy
ul. Wiejskiej. Oferty mo¿na sk³adaæ do
12 listopada 2009 r.
Projekt jest realizowany w ramach
Dzia³ania 3.1. Inwestycje w infrastrukturê edukacyjn¹ Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 20072013.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

powiatowej nr 1901N Gi¿e-Dudki-G¹ski oraz przebudowê drogi nr 1826N
Kukowo-Zajdy-Dudki o d³ugoci 3,2 km.
W dniu 30.10.2009 r. opublikowano
listê rankingow¹ Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,
tzw. Schetynówek. Urz¹d Marsza³kowski
w Olsztynie pozytywnie zaopiniowa³ przy-

gotowany przez PZD projekt Przebudowa dróg powiatowych w miecie Olecko. Dziêki pozyskaniu dotacji zostanie
wyremontowana ulica Grunwaldzka,
Kociuszki, Norwida, D¹browskiej, Mazurska, Zamkowa oraz Plac Zamkowy.
H. Bogdañska
www.powiat.olecko.pl

Laury Edukacji...

leniach, uzupe³nianie wykszta³cenia przez
pracowników urzêdu, posiadanie planu
doskonalenia pracowników przez urz¹d
i przeznaczony na ten cel bud¿et.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

27 padziernika 2009 r. w Olsztynie
odby³a siê uroczysta Gala trzeciej edycji
konkursu o Laur Edukacji Samorz¹dowej zorganizowana przez Fundacjê Rozwoju Demokracji Lokalnej  Orodek
Samorz¹du Lokalnego w Olsztynie. Patronat nad konkursem objê³a Ma³gorzata Bogdanowicz-Bartnikowska  Warmiñsko-Mazurski Kurator Owiaty. Starostwo Powiatowe w Olecku otrzyma³o wyró¿nienie za udzia³ w tej edycji
konkursu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku zajê³o 2. miejsce w województwie w pierwszej edycji konkursu
Laur Edukacji Pomocy Spo³ecznej.
Celem tego konkursu jest promowanie idei sta³ego podnoszenia kwalifikacji przez pracowników samorz¹dowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz podejmowanie studiów wy¿szych i podyplomowych. Brano pod
uwagê takie kryteria jak: uczestnictwo
radnych i pracowników urzêdu w szko-

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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Gala Przypisanych Pó³nocy i 12 lat Tygodnika Oleckiego
30 padziernika 2009 r. w sali Hotelu
Colosseum w obecnoci ponad 100 zaproszonych goci zosta³a odczytana przez
Józefa Krajewskiego laudacja na czeæ
Marka Ga³¹zki, a Wojciech Kot wrêczy³ tegorocznemu Pasjonatowi symboliczn¹ statuetkê Bia³¹ Lokomotywê. Gratulacje i ¿yczenia sk³adali miêdzy innymi
Starosta Olecki Stanis³aw Ramotowski
oraz Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski.
Druga czêæ wieczoru powiêcona
by³a Jubileuszowi 12 lat Tygodnika
Oleckiego  jego twórcy i Redaktorowi
Naczelnemu Markowi Borawskiemu. By³
to czas podziêkowañ za wieloletni¹ wspó³pracê, wspomnieñ o ludziach wyj¹tkowych, tak¿e tych, którzy odeszli do lepszego ze wiatów  o Annie Andrzejewskiej-Jurgiel i W³adys³awie ¯urowskim. By³ tak¿e jubileuszowy tort w kszta³cie herbu miasta Olecka, przygotowany
przez Krystynê Ko³odziejsk¹.
Marek Borawski przyjmowa³ listy
gratulacyjne, kwiaty i wiele prezentów,
a wród nich kopiê aktu lokacyjnego miasta
Margrabowej. Burmistrz wyró¿ni³ dziennikarza jako osobê, dla której nasze miasto
jest ma³¹ ojczyzn¹, a Tygodnik Olecki
pismem integruj¹cym mieszkañców.
Gala Przypisanych Pó³nocy oraz
Jubileusz Tygodnika Oleckiego odby³y
siê dziêki wsparciu i pomocy wielu osób.
Galê uwietni³ koncert w wykonaniu
Marka Ga³¹zki, Andrzeja Garczarka oraz
Katarzyny i Zygmunta Waraksów. Tegorocznemu Pasjonatowi Przypisanych
Pó³nocy jako specjalny upominek zapiewa³y Ola Or³owska i Daria Lachowicz.
Na zdjêciu  Wojciech Kot odbiera
z r¹k red. nacz. Bogus³awa M. Borawskiego honorow¹ legitymacjê dziennikarsk¹ Tygodnika Oleckiego.

W imieniu Stowarzyszenia sk³adam
serdeczne podziêkowania Szanownym
Pañstwu: Romanowi Prawdzie, Adamowi Cholewie, Krzysztofowi Suchockiemu, Irenie Kamiñskiej, Katarzynie i Dariuszowi Bagiñskim, El¿biecie i Dariuszowi Koz³owskim, Zbigniewowi Burbie
oraz mistrzyniom organizacji Beacie Stypu³kowskiej i Marzannie Pojawa-Grajewskiej, a tak¿e Uczennicom Zespo³u Szkó³
Licealnych i Zawodowych za mi³¹ i sprawn¹
obs³ug¹ podczas uroczystoci.
Serdecznie dziêkujemy Wszystkim,
którzy przyjêli nasze zaproszenie i niezawodnie przybyli na tegoroczn¹ galê
Przypisanych Pó³nocy.
Maria Dzienisiewicz,
Prezes Stowarzyszenia
Kulturalnego Przypisani Pó³nocy
z siedzib¹ w Olecku
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Rektor Józef Krajewski i Wojciech
Kot wrêczaj¹ Markowi Ga³¹zce symboliczn¹ bia³¹ lokomotywê.

Pasjonat
Przypisanych
Pó³nocy 2009
Nieprzerwanie od 10 lat raz w roku
spotyka siê gremium, które wy³ania jedn¹ jedyn¹ postaæ z czêsto bardzo licznej listy nominowanych.
Kandydatami do nagrody mog¹ byæ
osoby dzia³aj¹ce na terenie Warmii, Mazur
i Suwalszczyzny, zajmuj¹ce siê szeroko
pojêt¹ animacj¹ rodowiska spo³ecznego w dziedzinach: kultury, sztuki, ekologii, turystyki, dzia³añ spo³ecznych. Ka¿dy
z wyró¿nionych otrzymuje niepowtarzaln¹
nagrodê. Kapitu³a wybieraj¹c tworzywo
i formê stara siê oddaæ wyj¹tkowy charakter i dokonania osoby nagradzanej.
Dotychczas by³y to rzeby z drewna i
kamienia, lampka oliwna, przedmiot wykuty z ¿elaza.
W tym roku 2 padziernika powo³ana przez Zarz¹d Stowarzyszenia Kapitu³a Konkursu Pasjonat Przypisanych
Pó³nocy w sk³adzie Maria Dzienisiewicz,
Ryszard Demby, Wojciech Kot, Józef
Krajewski, Andrzej Kamiñski, Bohdan

Wojciech Kot wrêcza Markowi Ga³¹zce
miniaturkê gitary.

Skrzypczak, Andrzej Cieluk, Wojciech £ukasik, Zbigniew
Terepko, Marek Borawski, Roman Karsztun, Maciej Kupczyñski
i Marek Nowicki  nominowa³a do nagrody szesnastu kandydatów. Po prezentacjach, wnikliwej dyskusji i tajnym g³osowaniu, honorowy tytu³ Pasjonata Przypisanych Pó³nocy 2009
przyznany zosta³ Markowi Ga³¹zce.
Jaka epoka, jaki wiek
Jaki rok, jaki miesi¹c, jaki dzieñ
I jaka godzina
Koñczy siê
A jaka zaczyna
Marku Ga³¹zko!
W³óczêgo!
Niespokojny Duchu!
Dziêki Tobie trafilimy na Wrzosowisko.....
Wrzosowisko Poezji, Teatru, Muzyki, piewu.
Mielimy szczêcie odnaleæ z Tob¹ Pó³nocny Przystanek
piêkny, przepiêkny wrêcz...
DZIÊKUJEMY!
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WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(7a)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

Melbourne/Australia, 11 lipca 2008 r. ¯yczliwi s¹siedzi
Wsta³em wyj¹tkowo wczenie, bo o godz. 6.00. Kazia odwioz³a mnie na dworzec kolejowy w Albion. Stamt¹d pojechalimy do miasta. Nie podoba mi siê zwiedzanie w taki sposób.
Trzeba siê spieszyæ i nie mo¿na spokojnie delektowaæ siê ciekawymi miejscami.
Rano by³o wyj¹tkowo zimno. Nawet kurtka ma³o pomaga³a. Ludzie bardzo siê spieszyli i widaæ by³o, ¿e marzn¹. Jednak
z ka¿d¹ godzin¹ robi³o siê cieplej.
Na razie Australia wydaje mi siê taka przygnêbiaj¹ca, borykaj¹ca siê z problemami klimatyczno-ekonomicznymi i Azjatami. W telewizji inaczej wygl¹da obraz tego kontynentu.
Melbourne wyda³o mi siê ponure, takie zwyczajne, ale z drugiej strony im wiêcej widzia³em, tym bardziej siê do niego
przekonywa³em.

Najpierw zobaczylimy wspania³¹ katedrê katolick¹ pw. w.
Patryka z 1897 roku, zbudowan¹ w stylu neogotyckim. W
ca³ym miecie mo¿na by³o spotkaæ grupy pielgrzymów, uczestników zbli¿aj¹cych siê wiatowych Dni M³odzie¿y (20-22 VII)
 polskie te¿, szczególnie neokatechumenatów. Ich tañce na
ulicach wcale mnie nie zainteresowa³y, wrêcz przeciwnie 

Katedra w. Patryka.
przypomina³y mi raczej jak¹ sektê, ni¿ grupê katolick¹.
Bylimy te¿ nad brzegiem Oceanu Indyjskiego. W tej czêci Melbourne jest spokojniej, nawet domy s¹ ni¿sze i jest
czyciej. Na brzegu mnóstwo muszli i tego wszystkiego, co
wyrzuca ocean. W porcie sta³ prom Tasmania. Rejs na wyspê o tej samej nazwie trwa 8 godzin.
Bylimy dok³adnie w centrum miasta i szukalimy miejsca,
w którym mo¿na zjeæ obiad. W koñcu wybralimy du¿y lokal
samoobs³ugowy ze wschodnio-azjatyckim jedzeniem. Talerze
i sztuæce plastikowe. Ka¿dy kupowa³ to, co chcia³.
C.d.n.

W miecie.

Nowoczesne miasto.

W Melbourne.
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Nase Tatry pikne som....
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajêciowej w Olecku uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym w orodku Krywañ
w Murzasichle ko³o Zakopanego. Z ich
pokoi roztacza³ siê przepiêkny widok na
pasmo gór, od Giewontu po Hawrañ na
S³owacji. Dopisa³o im szczêcie - w ci¹gu 2 tygodni mieli okazjê podziwiaæ piêkno
Tatr w zimowej i jesiennej szacie. Pobyt
wype³ni³y æwiczenia rehabilitacyjne i
wspólne zabawy przy góralskiej muzyce. Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³y wycieczki
do Zakopanego, S³owacji oraz na najpiêkniejszy punkt widokowy Tatr - Rusinow¹ Polanê. Turnus by³ niezapomnianym prze¿yciem dla uczestników, kultura góralska ujê³a ich tak bardzo, ¿e pragn¹ jeszcze tam powróciæ.
Mariusz Niewiarowski
Fot. Archiwum WTZ w Olecku

Listy
do redakcji

Nie po oczach

Panie Redaktorze
Od pewnego czasu obserwujê Pañskie zainteresowanie sesjami Rady Powiatu. Towarzyszy temu poszukiwanie
formy, aby w sposób obszerny przekazaæ Czytelnikom relacje z kolejnych posiedzeñ. Wyranie zmaga siê Pan z pokus¹ pe³nych relacji  czy mia³yby to
byæ stenogramy znane z innej prasy? Nie
by³by Pan w tym wzglêdzie nowatorem.
To ju¿ by³o...
Przestrzegam tak¿e przed przerostem
formy nad treci¹ i odwrotnie, bowiem
 jak sam Pan napisa³  wszyscy, jeli
bêdziemy rz¹dni szczegó³ów, mamy pra-

wo zapoznaæ siê z przebiegiem posiedzeñ zarz¹du, tudzie¿ sesji, w siedzibie
starostwa.
A jeli ju¿ Pan bêdzie tkwi³ przy swoim, nazwijmy to, spojrzeniu na wspomniany problem  to bardzo proszê, warto
skupiæ siê na meritum. Nie napisa³ Pan
wszak, na czym polegaæ mia³a zdjêta
z porz¹dku obrad uchwa³a o zbywaniu
mienia. Czytelnicy bowiem mogliby siê
zapoznaæ z proponowan¹ treci¹ i odnieæ siê do projektowanych zapisów
na sesji, kiedy bêdzie dyskutowana, ot
choæby jako g³os wolny wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
Mam tak¿e uwagi odnonie przedstawiania wyst¹pieñ radnych. Wypowiedzi radnych, jako takie, s¹ jednoznaczne, natomiast na ogó³ przedstawia je Pan
w sposób, który skutecznie wywo³uje
u Czytelników niechêæ do wystêpuj¹-

cych, a jak wiadomo cytuje Pan na ogó³
dwóch radnych  Leszka Ga³czyka i
Kazimierza Iwanowskiego. Mówi¹c kaczyñskim  zdarza siê, ¿e powoduj¹ one
absmak  ale nie ze wzglêdu na treæ
tych wypowiedzi, tylko na sposób, w jaki
Pan to robi. I przewrotnie, albo przekornie, jak kto woli, puentuj¹c Pañsk¹ puentê z komentarza  mo¿na powiedzieæ,
i¿ mi³oci w Pañskich wypowiedziach do
cytowanych radnych tak¿e nie widaæ...
Przeciwnie.
I koñcz¹c ju¿, przytoczê jeszcze kilka
zdañ z Pañskiego komentarza: W zarz¹dzaniu jednym z najlepszych powiatów w województwie przeszkadza grupa
ludzi. Pozostali radni siedz¹ potulnie, cichutko i od czasu do czasu co tam szepn¹.
I jak¹ tutaj daæ puentê, Panie redaktorze?
Gra¿ka
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* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K15609
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V18702
V59301

Krupin 14A

* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503-804741
V51027
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K15609
* BMW 528, gaz, 1996, czarny metalik, 20.000 z³otych, tel.
609-144-600
V54715
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
K18712
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-520-1288
V59311
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654
V51027
* Mercedes 1,7D A-clasda, 1999, tel. 507-047-748
V58122
* Opel Frontera (jeep), 2,5TDS Combi, 1998, fool opcja, tel.
503-085-215
V58112
* Opel Vectra HB, 2,5B, 1996/1997, tel. 783-962-666
V59321
* Suzuki Grand Vitara, 1,6B, 2007, 13.000 km przebiegu, jeden w³aciciel, 66.000 z³otych, tel. 784-566-665
V54725
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V51017

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68.
V53506
* Biuro Turystyczne Sambia, WYCIECZKI NA LITWÊ,
87-520-16-44
V48210
* 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
V47910

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

US£UGI

(K16906)

(K16108)

PIZZA NA TELEFON

V36319

(V48809)

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V18802
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L18503
Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891

Przemys³aw Atkielski

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

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

V58801

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

L15403

* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V56323
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-43-73 V50728
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V58501

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
87-520-22-13
L15503
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K19103
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47
* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31

V58601
L15303

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. (87) 520-22-47 V43501 V56003
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 87-520-31-70 L14105
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.
V57702
* MEBLE, DRZWI, OKNA. US£UGI STOLARSKIE, tel.
669-587-564; 728-208-754.
V48010

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)

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

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

K18502

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

D@RKOMP

V2544

(V57802)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

(V54805)

(V57902)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

L14804

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

tel. 503 804 741; 512 217 654

SERWIS OGUMIENIA

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

V19001

* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, te. 603-100-524, tel. 87-520-46-76 V56103

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

(V49010)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V51007)

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31
L114904
* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V56603

(V54705)

AUTO-MOTO

V54415

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V52506

US£UGI
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Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K743)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961
V47820
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V53706)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L15701
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
K13515
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L14205

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V54905)

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

(V49708)

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)

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

WYWÓZ MIECI
(V49908)

V57812

Dzia³ki pod zabudowê  0,5 km od Olecka,
trasa na E³k, wydane warunki zabudowy.
T el. 601-808-120
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 501-611-961
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402

V47830
K18901

KOMPUTER INTELX2/2GB RAM/
500GB... ZA 999Z£;
MONITOR 23" FULLHD HDMI 36 M-CY GW... ZA 730Z£
ZAPRASZAMY PL. WOLNOCI 6C
(V56312)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608-146978
V54815
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V56503
* mieszkanie 60 m.kw., Olecko, Nocznickiego, tel. 503-182024
K19201
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V54425
* opony zimowe 15:195:65, tel. 508-644-429
L15203
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V51417
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V54815
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L15603
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V54615
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K843
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87-52022-33
V56213
WYNAJEM

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V54605)

SPRZEDAM c.d.
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426

(V50008)

* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095-424,
www.tocada.pl
V51427
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 87-520-36-92
V55624
* rozlewnia wód, tel., 87-523-92-42
V49219

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 K18103
* kto przygarnie doros³ego spokojnego kota? Tel. 600-032720, 87-520-46-08
L15104
KUPIÊ
* silnik zaburtowy, minimum 59KW, tel. 602-235-182 V54445
* stary motocykl, tel. 602-235-182
V54435
PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L14604
* zatrudniê barmankê, piekarza z Olecka do pizzerii, tel. 509839-995
V50908
SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V55614
* domek drewniany na dzia³kê, tel. 507-047-748
V58132

* ciep³e mieszkanie do wynajêcia, tel. 502-264-901
K18203
* do wydzier¿awienia pomieszczenia na dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub magazynow¹ przy krajówce (faktura vat), tel. 503085-215
V58102
* do wynajêcia lokal handlowy, tel. 604-557-693
V50025
* do wynajêcia pomieszczenia do dzia³alnoci gospodarczej
lub magazynowej, tel. 721-587-468
K18602
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 604-557-693
V50015
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 501-611-961
V47840
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 505-036183
L14704

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

(V55504)

W czym rzebisz? ...W ¿ubrówce!. 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

23

(K16506)

(V56403)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
Owies w domowej apteczce
* Przy bólach stawów i miêni: wie¿e ziele owsa (2
du¿e garci) zalaæ 2 litrami wody i gotowaæ 10 minut pod
przykryciem. Zostawiæ do ostudzenia i wlaæ do wanny
wype³nionej wod¹ (37°C). K¹piel powinna trwaæ 15 minut,
przy czym trzeba pamiêtaæ o dolewaniu cieplej wody, by
nie obni¿y³a siê jej temperatura.
* Przy d³ugotrwa³ym kaszlu: 10 ³y¿ek ziaren owsa zemleæ w m³ynku do kawy i przechowywaæ w s³oiku nie
d³u¿ej ni¿ tydzieñ, bo ³atwo je³czej¹. £y¿kê rozgotowaæ w
szklance mleka na luzowat¹ papkê, os³odziæ miodem i
wypiæ w ci¹gu dnia.

Bursztyn

... jest skamienia³¹ ¿ywic¹. Od wieków znane s¹ jej cudowne w³aciwoci lecznicze. Emituje on ujemne jony, które korzystnie wp³ywaj¹ na organizm.
Herbata z trzema kroplami nalewki bursztynowej pomaga os³abionemu sercu, ³agodzi arytmiê, bule g³owy i dolegliwoci kr¹¿eniowe.
Nalewka: 5 gram bursztynu rozkruszamy w modzierzu i
zalewamy 1/2 litra 96% spirytusu. Przechowujemy w ciep³ym miejscu, wstrz¹saj¹c co jaki czas. Nadaje siê do u¿ytku po dwóch tygodniach.

Cytryna niezast¹piona przy przeziêbieniach

(naturalne leki dla dzieci na s³otn¹ jesieñ)
Pomaga tak¿e na wzdêcia i bóle brzucha. wie¿o wyciniêty sok, rozcieñczamy ciep³¹ wod¹, dos³adzamy miodem,
i taki napój podajemy do picia kilka razy dziennie. Ciep³ym,
lekko os³odzonym sokiem z cytryny dziecko mo¿e p³ukaæ
podra¿nione gard³o. Warto tak¿e regularnie dodawaæ cytrynowy sok do surówek i sa³atek.
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Kalendarz imion

Cytaty na ten tydzieñ

10 listopada
Florencji, Leny, Leony, Leonory, Luby,
Ludmi³y, Natalii, Nel, Neli, Nelly, Nimfy
Andrzeja, Leona, Lubomira, Ludomira, Modesta, Stefana, Tyberiusza
11 listopada
(Narodowe wiêto Niepodleg³oci)
Anastazji, Gertrudy, Miny, Trudy
Aleksandra, Bart³omieja, Emila, Felicjana, Jana, Macieja, Marcina, Piotra, Prota, Spycis³awa, Teodora, Waldemara
12 listopada
Chrysty, Emiliany, Konradyny, Krystyny, Renaty
Astrydy, Benedykta, Czcibora, Emiliana,
Flawiana, Flawiusza, Izaaka, Izadiusza,
Jonasza, Józefata, Konrada, Krystiana,
Krystyna, Marcina, Mateusza, cibora,
Witolda
13 listopada
Arkadii, Krystyny, Stanis³awy, Walentyny

Arkadego, Arkadiusza, Benedykta, Eugeniusza, Izaaka, Jakuba, Jana, kryspiana, Krystyna, Miko³aja, Stanis³awa,
Walentyna, Wiktora, Wodzis³awa
14 listopada
Agaty, El¿biety, Judyty, Juty, Laury
Damiana, Emila, Emiliana, Filipa, Hipacego, Józefa, Lewina, Rogera, Serafina,
cibora, wierada, Wawrzyñca, W³odzimierza, Wszerada
15 listopada
Alidy, Amelii, Gertrudy, Idalii, Leopoldy, Leopoldyny, Marii, S³awy
Alberta, Artura, Artusa, Dymitra, Leopolda,
Przybygniewa, Roberta, Rogera
16 listopada
Agnieszki, Gertrudy, Leonii, Ma³gorzaty, Marii
Ariela, Aureliusza, Dionizego, Edmunda, Leona, Marka, Niedamierza, Paw³a,
Piotra, Radomira

Nasz przepis

Jagody ja³owca do
kapusty i grzybków

Pieczarki myjemy i obgotowujemy przez
piêæ minut. Odcedzamy, a potem p³uczemy
w przygotowanej wodzie. Nastêpnie kropimy sokiem z cytryny (lub kwaskiem
cytrynowym). Po ostudzeniu kroimy na
cienkie plasterki.
Cebulê kroimy na plastry, a nastêpnie
przecinamy plastry na czworo. Obgotowujemy przez 3 minuty i odcedzamy.
Do pieczarek dodajemy cebulê, posiekane jajka oraz natkê pietruszki. Wszystko mieszamy, solimy i mieszamy z czêci¹ majonezu.
Sa³atkê uk³adamy w pó³misku na liciach sa³aty i oblewamy pozosta³ym
majonezem. Dekorujemy cz¹stkami jajka,
a na obrze¿u uk³adamy pokrojony drobno szczypiorek.

B³yskawiczna maseczka dla piegusek

Bia³ko ubijamy na sztywn¹ pianê,
dodajemy do niego ³y¿eczkê soku z cytryny, 3 krople olejku kamforowego i
³y¿eczkê talku. Papkê nak³adamy na twarz
i dekolt kilkoma warstwami (odczekuj¹c
a¿ poprzednia wyschnie). Po 20 minutach maseczkê zmywamy gaz¹ zwil¿on¹
letni¹ wod¹.

Jagody ja³owca by³y dodatkiem poprawiaj¹cym smak kwaszonej kapusty.
Wrzucano je równie¿ do gotowanej brukwi. Stosowano aromatyczne jagody przy
marynowaniu grzybów, zw³aszcza g¹sek
i surojadek. Dawnymi czasy ja³owiec
wykorzystywano do wyrobu piwa. Obecnie s³u¿y jeszcze do wyrobu gatunkowych
wódek, m.in. d¿inu i ja³owcówki. Prowadz¹c kuracjê warto pamiêtaæ, by ja³owca nie jad³y kobiety w ci¹¿y i osoby
cierpi¹ce na zapalenia dróg moczowych.

Sennik

Gdy nimy, ¿e jestemy ca³owani
 jest to ostrze¿enie przed fa³szyw¹ przyjani¹.



Sa³atka z pieczarek

50 dkg pieczarek, 3 jaja ugotowane na twardo, 4 ³y¿ki majonezu, sól
pieprz, 2 ³y¿ki natki pietruszki, licie
sa³aty, szczypiorek, sok z cytryny lub
kwasek cytrynowy.

F kupiê

¯ycie mo¿e istnieæ tylko dziêki
mi³oci.
Clemens Brentano
Nie czekajmy na s¹d ostateczny.
On odbywa siê co dzieñ.
Albert Camus

PRZYS£OWIA
 Gdy licie przed Marcinem nie opadaj¹, to mron¹ zimê przepowiadaj¹.
(11 listopada).
 Na w. Marcina (11 listopada) lód,
na Trzy Króle wody w bród.
 Gdy w. Marcina (11 listopada) po
wodzie  Bo¿e Narodzenie po lodzie.
 Dzieñ w. Marcina (11 listopada) du¿o
gêsi zarzyna. (Tradycyjnie by³ to
termin bicia gêsi).
 Na Marcina (11 listopada) gê na
stole, któr¹ nade wszystko wolê. (Z
koloru koci ptaków prognozowano przebieg zimy  bia³a oznacza³a
mróz i nieg).
 Wiatr od po³udnia na w. Marcina
(11 listopada)  bêdzie lekka zima.
 wiêty Marcin pije wino, wodê pozostawia m³ynom.
 Na Stanis³awa Kostkê (13 listopada)
ujrzysz niegu drobnostkê, a na
Ofiarowanie (21 listopada) przydadz¹ siê sanie.
 Pogoda i mróz z listopada, mokry styczeñ zapowiada.
 Gdy w listopadzie grzmi  rolnik dobrze pi.

Karambola

Owoc pochodzi z Malezji. Jest soczysty
i bardzo aromatyczny. Czêsto karambole
dodaje siê do sa³atek, a pokrojona w plastry
zdobi pó³miski.

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 no¿na
5.11.2009r. na boisku pi³karskim ze
sztuczn¹ nawierzchni¹ w Olecku odby³y
siê Mistrzostwa Rejonu VI szkó³ gimnazjalnych w pi³ce no¿nej ch³opców dru¿yn jedenastoosobowych. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Dariusz Karniej, a
wspomagali go sêdziowie: Pawe³ Astapczyk, Tomasz Karniej, Piotr Matwiejczyk
i Mateusz Mi³owicki Organizatorzy:
MOSiR Olecko, POSS, OTSS
Do turnieju zg³osi³y siê reprezentacje nastêpuj¹cych szkó³: Gimnazjum nr
2 w Gi¿ycku, Gimnazjum nr 1 w Go³dapi,
Gimnazjum nr 3 w E³ku i Gimnazjum nr 2
w Olecku. Zawody rozegrano systemem
,,ka¿dy z ka¿dym, a mecze rozgrywane
by³y w czasie 2x15 min.
WYNIKI
Gi¿ycko - Go³dap
3:0 (0:0)
Olecko - E³k
2:0 (1:0)
Gi¿ycko - Olecko
1:0 (0:0)
Go³dap - E³k
2:0 (0:0)
Olecko - Go³dap
2:1 (1:1)
Gi¿ycko - E³k
4:1 (3:0)

Ogó³em w zawodach uczestniczy³o
69 zawodników.
Sk³ad dru¿yny Gimnazjum nr 2 w
Olecku: Mateusz Ku³akowski, Wiktor Bereniewicz, Sebastian Dra¿ba, Bartosz
Duszyñski, £ukasz Harasim, Jakub Ko-

z³owski, Krzysztof Koz³owski, Kacper
Sulima, Hubert Taraszkiewicz, £ukasz
Zieliñski, Patryk Laszkowski, Tomasz
Koz³owski, Micha³ Grudziñski, Krzysztof Marczuk, Kamil Masalski i Robert
Bogatko.
(DK)

Siatkówka

Tenis sto³owy

Pi³ka no¿na

Otwarty Turniej Pi³ki Siatkowej
z okazji Dnia Niepodleg³oci
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
zaprasza wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u w Otwartym Turnieju Pi³ki
Siatkowej zespo³ów czteroosobowych
organizowanym z okazji wiêta Niepodleg³oci.
Turniej rozegrany zostanie 11 listopada o godz. 11.00 w hali Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Olecku.
Organizatorzy przewidzieli dwie kategorie: otwart¹ i dla kobiet.
Wpisowe:
- 20 z³  dru¿yny osób doros³ych,
- 10 z³  dru¿yny kobiet i osób ucz¹cych siê.
Zapraszamy wszystkich chêtnych do
udzia³u w sportowych zmaganiach.

Tenisici sto³owi Czarnych Olecko
rozegrali mecz trzeciej kolejki III ligi tenisa sto³owego.
Tym razem oleccy tenisici podejmowali u siebie beniaminka III ligi  dru¿ynê UKS Delta Kiwity. Z t¹ dru¿yn¹ nigdy wczeniej nie grali.
Jak siê okaza³o, by³ to  jak do tej
pory  naj³atwiejszy mecz dla Czarnych.
W ca³ym meczu tenisici z Olecka stracili tylko dwa pojedyncze sety. Ca³y mecz
wygrali wynikiem 18:0.
Punkty dla Czarnych Olecko zdobyli: Kamil Sad³owski (4pkt), Robert Karniej (4pkt), Andrzej Karniej (4pkt) i Wojciech
Omilian (4pkt) oraz w grze podwójnej Andrzej i Robert Karniej (1pkt), Kamil Sad³owski i Wojciech Omilian (1pkt).

KOLEJNOÆ KOÑCOWA
1. Gimnazjum nr 2 Gi¿ycko (opiekun Marek
Radzewicz)  9 pkt, 8:1
2. Gimnazjum nr 2 Olecko (opiekun Adam
Wyszyñski)  6 pkt, 4:2
3. Gimnazjum nr Go³dap (opiekun Krzysztof
Szlenk)  3 pkt, 3:5
4. Gimnazjum nr 3 E³k (opiekun Andrzej
Mierzejewski)  0 pkt, 1:8
Pierwsze dwie dru¿yny awansowa³y
do turnieju pó³fina³owego. Wszystkie
zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy,
a trzy pierwsze równie¿ puchary ufundowane przez prezes POSS, pani¹ Reginê Jakubowsk¹.

Czarni, graj¹c jako gospodarz w
Wêgorzewie, zremisowali z Promieniem
Moñki 1-1. Bramkê dla Czarnych zdoby³
Bieræ. Tym samym Czarni, zdobywaj¹c
23 punkty i trac¹c 22 punkty, zajêli na
jesieni 5. miejsce w III lidze podlaskowarmiñsko-mazurskiej.
Tabela III ligi
1. Sokó³
3. Warmia
2. Huragan
4. Motor
5. Czarni
6. Olimpia
7. Concordia
8. Mr¹govia
9. Start
10. Promieñ
11.Orze³

38
25
24
24
22
21
20
19
17
17
16

12. Mazur 15
13. Mielnik 15
14. Vêgoria 14
15. Pogoñ 12
16. Tur 12
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Lekka atletyka
Mocnym akcentem zakoñczyli
tegoroczny sezon lekkoatleci
Po raz ostatni w tym roku wystartowali oleccy lekkoatleci, bior¹c udzia³ w
Ogólnopolskich Biegach z okazji wiêta
Niepodleg³oci, które w dniu 31 padziernika br. odby³y siê w Soko³ach (woj.
podlaskie).
Sporód dziesiêciu rozegranych biegów w kategoriach szkó³: podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz
w biegach g³ównych wystartowa³o 468
uczestników. Do piêknej, s³onecznej aury
dostosowali siê biegacze, którzy w koñcówce sezonu startowego 2009 zaprezentowali doskona³¹ formê startow¹.
Mi³o jest nam poinformowaæ czytelników, ¿e wród nich byli biegacze z
Olecka  podopieczni trenera Romualda
Wojnowskiego.
Za najwiêksz¹ niespodziankê nale¿y
uznaæ wystêp Aleksandry Olszewskiej,
która stoczy³a heroiczn¹ walkê z King¹
Wasilewsk¹ z Augustowa w kategorii
gimnazjalistek, z któr¹ w roku ubieg³ym
na tych samych zawodach przegra³a

Siatkówka
W dniu 2.11.2009 r. w hali ZSLiZ
w Olecku odby³y siê Mistrzostwa Powiatu w Pi³ce Siatkowej Ch³opców szkó³
ponadgimnazjalnych.
Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Karol
Sobczak, a wspierali go: Jerzy Wrzyszcz,
Edward Krysiuk i Wojciech Pilichowski. Organizatorzy imprezy: MOSiR Olecko, POSS i OTSS.
Do zawodów przyst¹pi³y reprezentacje nastêpuj¹cych szkó³: LO Olecko,
OSW Olecko i ZSLiZ w Olecku. Turniej
rozegrano systemem ,,ka¿dy z ka¿dym.
WYNIKI
LO Olecko - ZSLiZ Olecko
2:0
(25:16, 25:9)
ZSLiZ Olecko - OSW Olecko
2:1
(22:25, 25:18, 15:9)
LO Olecko - OSW Olecko
2:0
(25:15, 25:18)
KOLEJNOÆ KOÑCOWA
1. LO Olecko (opiekun Wojciech Pilichowski)  4 pkt (4:0)
2. ZSLiZ Olecko (opiekun Jerzy Wrzyszcz)
 3 pkt (2:3)
3.OSW Olecko (Jerzy Olszewski)
 2 pkt (1:4)
Wszystkie bior¹ce udzia³ w zawodach

zas³u¿enie i wyranie. Kinga Wasilewska to wielce utalentowana i znana w
kraju m³odziczka, legitymuj¹ca siê wynikami, których Ola Olszewska  póki
co  na razie musi du¿o pracowaæ, aby
je osi¹gn¹æ. A zwyciêstwo wywalczy³a
na ostatnich dwóch metrach przed lini¹
mety, przy olbrzymim aplauzie obserwatorów. Mi³ym faktem by³ póniejszy gest
przeciwniczki z Augustowa, która nie
zachowa³a siê fair i na samej mecie
chwyci³a za koszulkê nasz¹ zawodniczkê, nie mog¹c pogodziæ siê z pora¿k¹ 
po tym zachowaniu publicznie przeprosi³a Olê i jej trenera. Po prostu  zachowa³a siê!
Takich problemów nie mia³ Radek
Olszewski, który zdecydowanie zwyciê¿y³ w kategorii szkó³ podstawowych (klasy V-VI) na dystansie 800 m. To ju¿ jego
drugie, znacz¹ce zwyciêstwo w koñcówce
tegorocznego sezonu biegowego. Reasumuj¹c  rodzina na topie!
W kategorii szkó³ rednich lwi pazur pokaza³a Karolina Domañska startuj¹ca w Soko³ach na dystansie 1200
metrów. Sprawi³a mi³¹ niespodziankê,
biegn¹c przez ca³y czas w czo³ówce z

bardzo dobrymi rywalkami  to po pierwsze.
A po drugie  wywalczy³a miejsce na
podium, zajmuj¹c bardzo dobre, trzecie
miejsce. Na czo³owym, 6. miejscu na tym
samym dystansie uplasowa³a siê jej szkolna kole¿anka Ania Szpunar.
W bardzo mocnej obsadzie rozegrano bieg g³ówny kobiet na dystansie 1500
m. Pomimo niedyspozycji (przeziêbienie)
Ma³gorzata Szpunar nie odpuszcza³a
i wród znanych nazwisk zaistnia³a w
biegi, plasuj¹c siê na wysokiej, czwartej
pozycji. To by³ debiut w tej kategorii,
bardzo obiecuj¹cy i satysfakcjonuj¹cy.
Niezbyt zadowolony z debiutu w biegu
g³ównym mê¿czyzn (dystans 3000 m) by³
Piotr Witkowski. Nie by³o le  by³ dziesi¹ty, przegrywaj¹c z wy¿ej od niego
notowanymi rywalami.
Na podsumowanie ca³ociowe sezonu startowego 2009 nale¿y jeszcze poczekaæ. Na pewno by³ on dla oleckich
lekkoatletów bardzo wymierny i wynikodajny, bacz¹c na udzia³ w zawodach
ponadlokalnych, wojewódzkich, miêdzywojewódzkich i ogólnopolskich. Zapewne w ocenie znajd¹ siê s³owa gratulacji i wyró¿nienia za pracê i jej efekty.
Gratulujemy

dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy oraz puchary ufundowane przez prezes
POSS, pani¹ Reginê Jakubowsk¹.
Zespó³ LO w Olecku uzyska³ awans
do rozgrywek rejonowych.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o
40 zawodników.

Sk³ad dru¿yny LO w Olecku: Przemys³aw Rowiñski, Przemys³aw Sura¿yñski,
Micha³ Trzcianowski, Arkadiusz Bogdan,
Artur Reut, Piotr Jag³owski, Mateusz Jegliñski, Patryk Szukieæ, Cezary Górski,
Micha³ Pilichowski, Pawe³ Pojawa, Bartosz Wasilewski, Mateusz Pojawa i Jakub Kosakowski.

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 375

Waldemara Rukcia

Witam Pañstwa. Siedem dni i tak dalej... minê³o. Czas p³ynie, a my stajemy
siê coraz starsi i m¹drzejsi. Bo podobno
z postêpuj¹cym wiekiem stajemy siê inni.
Jedni m¹drzej¹, a inni dziecinniej¹. Tak
to ju¿ jest.
Co tam nowego w naszym kraju? Podobno szaleje grypa. Napisa³em podobno, bo nasz rz¹d nie wierzy w istnienie
grypy, epidemii i inne takie dziwnie zjawiska. Podobnie jak wczeniej nie wierzy³ i nie wierzy w istnienie kryzysu, afer,
które wype³niaj¹ nasz¹ rzeczywistoæ. Nasz
rz¹d wierzy za to uparcie w cuda. ¯eby
by³o jeszcze ciekawiej, owe cuda staj¹
siê swego rodzaju wyznaniem, gdzie wierz¹cy powtarzaj¹ za swoimi idolami: nie
ma afer, jest wszystko dobrze i piêknie.
Ogólnie przyjêto zasadê, ¿e kwestiê badania afer i nieprawid³owoci oddaje siê
pod kontrolê tych, których te nieprawid³owoci i afery dotycz¹. Tak jakby przy³apany na kradzie¿y z³odziej stawa³ siê
sêdzi¹ we w³asnej sprawie i jeszcze dodatkowo on ustala, z jakiego paragrafu
bêdzie karany lub nie. Kiedy nawet w
³onie Platformy Obywatelskiej dojrza³
sprzeciw przeciwko rzeczpospolitej kolesiów, ale to ju¿ by³o bardzo dawno i
wszyscy o tym zapomnieli, ³¹cznie z autorami. Kto pamiêta, ¿e profesor Pawe³
piewak by³ autorem has³a IV Rzeczpospolitej? Kto pamiêta, ¿e g³ównym orêdownikiem reformatorskiej naprawy by³
Jan Rokita? Kto pamiêta, pod jakimi has³ami szli do wyborów w roku 2005? Dwa
lata póniej ³atwiej by³o wygraæ z has³a-

mi przeciw IV RP i przeciw tym, co nawet nie tylko mówili o walce przeciw
korupcji i cwaniactwu ¿yj¹cemu z okradania innych. Wykorzystano najprostszy mechanizm, jaki towarzyszy naszej
polskiej mentalnoci: ¿e bardzo ³atwo
przekierowujemy gniew z przestêpcy na
jego przeladowców! Dlatego tak ³atwo ludzi uda³o siê nawróciæ na obronê przed wciek³ym CBA cigaj¹cym
boga ducha winnego lekarza-kardiochirurga. Co tam ³apówki i postêpowanie,
za które pan doktor na ca³ym wiecie
wylecia³by na pysk z wilczym biletem i
znalaz³by zatrudnienie gdzie, gdzie nie
ma internetu, telewizji czy prasy. Urzêdnik wa¿nej s³u¿by specjalnej przynosz¹cy z³e wieci o najbli¿szych kolegach
Premiera  to wróg publiczny nr 1. Dlaczego? Bo to agent pracuj¹cy na rzecz
polityczno-aferalnych potrzeb opozycji.
Kto wierzy, ¿e szef CBA chcia³ podle
podejæ premiera, by go wrobiæ w jak¹
aferê? Znam takich, co wierz¹ w takie
spiski. Komisjê specjaln¹ ds. nacisków
za czasów rz¹dów PiS powo³ano, by na
wiat³o dzienne wynieæ niegodziwoci,
jakich dopuszczano siê: pods³uchiwanie
dziennikarzy, naciski polityczne na prokuratury itd. Na razie to komisja nic nie
ustali³a i nic nie wyjani³a. Choæ ludzie
z tej komisji powtarzaj¹, ile to ju¿ niegodziwoci odkryto... tylko nie mog¹ ujawniæ
jakich. Tak naprawdê nic nie stwierdzono!
Za to w tym samym czasie mamy wiele
spraw dotycz¹cych inwigilacji i represji
wobec dziennikarzy. Kto pamiêta sprawê, jak funkcjonariusze ABW zatrzymali i rozebrali dziennikarzy TVP? Okaza³o
siê, ¿e zatrzymanie by³o bezprawne, a

szykany wobec dziennikarzy wykonuj¹cych swój zawód by³y bezpodstawne i
chamskie. Funkcjonariusze dzia³ali na
wyranie polecenie swoich politycznych
szefów. Do tego jeszcze zastêpca szefa
ABW wykorzystuje w prywatnym procesie materia³y, które wg prawa nawet
nie powinny istnieæ... Co stwierdza nasz
Premier po zbadaniu sprawy? NIC SIÊ
NIE STA£O! Wszystko jest w jak najwiêkszym porz¹dku. To nie jest robienie z nas durniów? Kilka dni temu Pani
Zdrowia Minister Kopacz opowiada publicznie, ¿e rz¹d nie podpisa³ umowy na
szczepionki przeciw grypie A/H1N1! Dlaczego? To wyjani³ jej zastêpca: bo gdzie
przeczyta³, ¿e szczepionka zabi³a 5 osób.
Dlaczego zabrak³o w tym momencie cz³owieka, który mówi³, ¿e prasa na Dominikanie mieje siê z rz¹du w Polsce? Przecie¿ po wypowiedzi pana wiceministra
zdrowia mia³a siê z nas ca³a prasa w
Europie, ¿e mamy ministrów ¿yj¹cych w
wiecie fikcji i w³asnych fantazji. Za³o¿ymy siê, ¿e Pani Minister, jej zastêpca
oraz wiêkszoæ tego rz¹du, ich rodziny
s¹ ju¿ zaszczepieni przeciw tej grypie?
Hipokryzja wysz³a na antenie TVP, gdy
parlamentarzystka PO owiadcza³a, ¿e tylko
z troski o obywateli nie kupiono jeszcze
szczepionek. Na drugie pytanie, czy zaszczepi³a siê ju¿ przeciw grypie, odpowiedzia³a z lekkim za¿enowaniem: TAK.
Kto mi niedawno powiedzia³: Polski nie
staæ na ponowne rz¹dy PiS... Rzeczywicie... Naszego Pañstwa nie staæ by by³o
na wybudowanie nowych wiêzieñ i na
tak liczne procesy cwaniaków i manipulantów.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

