ISSN 1505-0246

Za³o¿ony w 1997 r.

Chcia³em zmieniæ wiat. Doszed³em
jednak do wniosku, ¿e mogê jedynie
zmieniæ samego siebie.
Aldous Huxley
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Wiêcej o 11 Listopada na s. 7.

OD SERCA DO SERC WIELU
Ten niepowtarzalny listopadowy poniedzia³ek wpisa³ siê
w moje serce promienistym wiat³em Dobra. Jestemy wspólnym
Domem, wspóln¹ Rodzin¹, gdy wiat³o nas prowadzi, wiat³o wspó³odczuwania, wspó³mylenia, ¿yczliwej wspó³pracy
To nie by³ sen Tacy jestemy. Tyle w nas ciep³a i dobrej
woli. Wszystko jest nam dane i zadane na pracowite twórcze ¿ycie:
Bo piêkno na to jest, by zachwyca³o
Do pracy - praca, by siê zmartwychwsta³o,
za
Ojczyzna jest to wielki-zbiorowy-Obowi¹zek.
Stare poczciwe mury by³ych szkolnych warsztatów pod
szyldem Biblioteki Pedagogicznej: ¿ywej i otwartej na kulturê, twórcz¹ myl, wiat³o s³owa, wiat³o myli owietlaj¹-

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH

Olimpiada Milusiñskich  s. 10-11.

Odbiór w³asnym transportem

ZPHU IMPULS

(K134016)

Teresa Popko

Aleje Lipowe 1b

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

19-400 Olecko

OFERTA WI¥TECZNA
(V55605)

Zapraszamy do lasu choinek
po ozdoby i prezenty wi¹teczne.
Oferta zakupów na ka¿d¹ kieszeñ.

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

(V58702
mm)

tel. 501-611-961

(V60202)

(V59801)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

cych drogi naszej Ma³ej Ojczyzny wielkich serc z pomoc¹
gospodarnych w³odarzy grodu i Si³ Wy¿szych tworz¹ ów
klimat wspólnego budowania.
Chcia³bym najpiêkniej jak potrafiê podziêkowaæ szczególnie muzom opiekuñczym wieczoru Paniom El¿biecie Rowiñskiej, Romualdzie Mucha-Marciniak, Dorocie Teresie W³odarskiej oraz wszystkim Paniom, które wyciska³em jak umia³em, bo duch ochoczy ale cia³o md³e.
Przyjacio³om po piórze od Po³omu przez Go³dap, Augustów, Suwa³ki, Olsztyn i Kraków ¿yczê, by spotykali siê
z równ¹ wdziêcznoci¹ swoich rodowisk, a ich skrzyd³a u
ramion nie by³y podskubywane w lokalnych krêgach.
Wszystkim Gociom i Gospodarzom wieczoru czterdziestolecia, wpisanego w moje ¿ycie, dziêkujê z wdziêczn¹ pamiêci¹ wspólnej radoci.
Wac³aw Klejmont
z ¿on¹ Danut¹ i córk¹ Juli¹

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 1 listopada o 8.49 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ wodê z zalanej piwnicy domu
mieszkalnego oraz z zalanej drogi dojazdowej.
 1 listopada o 11.38 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ po¿ar sadzy w kominie
budynku mieszkalnego w Gi¿ach.
 2 listopada o 5.14 jeden zastêp OSP G¹ski gasi³ w G¹skach po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 2 listopada o 11.55 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ po¿ar sadzy w kominie budynku mieszkalnego w Guzach.
 2 listopada o 14.10 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ w G¹skach plamê oleju z
jezdni.
 2 listopada o 16.35 trzy zastêpy JRG PSP,
jeden OSP Lenarty oraz jeden JRG PSP
Grajewo chroni³y i umacnia³y przerwan¹ groblê na stawach hodowlanych w
Doliwach.
 3 listopada o 5.43 trzy zastêpy JRG PSP
oraz dwa OSP Wieliczki gasi³y po¿ar
wysypiska mieci przy ul. Przemys³owej.
 3 listopada o 11.26 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ nad³amany konar drzewa
na boisku szko³y przy ulicy Kolejowej.
 4 listopada o 8.40 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ulicy Kociuszki po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 4 listopada o 9.38 jeden zastêp OSP G¹ski gasi³ po¿ar sadzy w kominie budynku
mieszkalnego w Kukowie.
 4 listopada o 14.27 cztery zastêpy JRG
PSP, dwa OSP Wieliczki, dwa OSP wiêtajno, 2 OSP Kowale Oleckie oraz po
jednym OSP z G¹sek, Szczecinek i Borawskich gasi³y po¿ar domu mieszkalnego przy ulicy D¹browskiej.
 5 listopada o 15.18 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ulicy Wiejskiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 7 listopada o 4.38 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ulicy Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 8 listopada o 2.28 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y w Wieliczkach skutki kolizji drogowej.
 8 listopada o 10.22 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ulicy Grunwaldzkiej po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 8 listopada o 13.31 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y z jedni alei Zwyciêstwa
skutki kolizji drogowej.
 11 listopada o 19.40 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy alei Zwyciêstwa po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 12 listopada o 9.55 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar miejskiego wysypiska
mieci.
Informacji udzieli³a
sekcyjna Katarzyna Jegliñska

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
Nietrzewi

kieruj¹cy

 7.11.2009r. w miejscowoci Sedranki
policjanci otrzymali zg³oszenie o jad¹cym wê¿ykiem samochodzie. Natychmiast na miejsce skierowano patrol ruchu drogowego. Funkcjonariusze zatrzymali auto i poddali kierowcê badaniu na obecnoæ alkoholu.
Alkomat wykaza³ ponad 2 promile.
Zdzis³aw G.  49 letni mieszkaniec
Olecka - jecha³ ponadto samochodem
pomimo orzeczonego do stycznia 2010
roku s¹dowego zakazu prowadzenia
pojazdów.
 8.1.2009 r. w Olecku na ul. Wojska Polskiego policjanci zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki BMW. Okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy nim
Tomasz Sz. - 20 letni mieszkaniec gminy
Olecko -by³ nietrzewy. Badanie wykaza³o ponad 0,6 promila alkoholu w
organizmie.
 8.11.2009r ok. godz. 2.00 policjanci patroluj¹cy miasto zauwa¿yli podejrzanego busa marki Mercedes, który nie
posiada³ tylnego owietlenia. Funkcjonariusze postanowili zatrzymaæ pojazd do kontroli. Kieruj¹cy nie zatrzyma³ siê i nie zareagowa³ na sygna³y
wietlne i dwiêkowe do zatrzymania.
Policjanci ruszyli w pocig za tym samochodem. Sprawca ucieka³ pocz¹tkowo
ulicami miasta, a nastêpnie odjecha³ w
kierunku Wieliczek. Dwa patrole policji kontynuowa³y pocig za busem, który
jecha³ niebezpiecznie ca³¹ szerokoci¹
jezdni. Na prostym odcinku drogi przed
Wieliczkami kierowca Mercedesa straci³
panowanie nad pojazdem, wjecha³ do
rowu i uderzy³ w znak drogowy. W
wyniku tego zdarzenia kierowca i dwóch
pasa¿erów doznali ogólnych pot³uczeñ
cia³a. Andrzej Sz. by³ nietrzewy i posiada aktualny s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów do marca 2010 roku.
Ponadto odpowie przed s¹dem za spowodowanie kolizji i nie zatrzymanie siê
do kontroli drogowej.
m³. asp. Tomasz Jegliñski,
KPP Olecko

13 tysiêcy

... kosztowa³y studnie ch³onne odwadniaj¹ce ulicê Ludow¹.
(ra)

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

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

MORENA

(L16001)

2

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 46 (618)

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 1200-17 00

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:

 Adam Czy¿ewski
 Józefina D¹bek
 Iwona Dobrak
 Halina Jarocka
 Regina Rojek
 Jan Zalê¿kiewicz
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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OLECKI TERMINARZ

Gmina mo¿e wzi¹æ kredyt

Sk³ad Orzekaj¹cy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwa³¹ z 6 padziernika wyda³ pozytywn¹
opiniê o mo¿liwoci sp³aty przez gminê Olecko kredytu opiewaj¹cego na 1,5 miliona z³otych. Burmistrz Wac³aw Olszewski og³osi³ przetarg nieograniczony na udzielenie tego kredytu z terminem sk³adania ofert do 20 listopada.
(ra)

Kolektor deszczowy

Przebudowano kolektor deszczowy przy ulicy 11 Listopada. Prace wykona³a firma z Olecka. Koszt inwestycji zamkn¹³
siê kwot¹ 18.713,32 z³otych.
(ra)

Gminny Fundusz
Ochrony rodowiska

Od maja gmina Olecko wyda³a na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni cieków oraz na utylizacjê
azbestu 65 tysiêcy z³otych. W ten sposób dofinansowano
budowê 16 oczyszczalni oraz zutylizowano azbest na 4 nieruchomociach.
Na marginesie trzeba dodaæ, ¿e w 2010 planujê siê likwidacjê Funduszu.
(ra)

23 padziernika

... nast¹pi³ odbiór koñcowy robót zwi¹zanych za przebudow¹ ulicy Kasprowicza na odcinku od Batorego do Kociuszki
i Rzenickiej. Prace wykona³o oleckie przedsiêbiorstwo. Wartoæ robót to 1 milion 494 tysi¹ce z³otych. Nadzór inwestycyjny wyniós³ 9900 z³otych, a koszt robót dodatkowych to 39
tysiêcy. Inwestycja zosta³a wykonana w ramach wspó³finansowania z narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych, tzw. Schetynówek. Wynios³o ono 732 tysi¹ce z³otych.
(ra)

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

(V51408)

17 listopada (wtorek)
9.00  Miedzypowiatowa Liga Pi³ki Siatkowej dziewcz¹t (3)
(gimnazja), hala w Wieliczkach
11.00  Zawód marzeñ w zasiêgu rêki  Konferencja Fundacja
Rozwoju Ziemi Oleckiej, restauracja Astra, ul. Patrtyzantów 7
18 listopada (roda)
10.00  Prezentacje Artystyczne Widziad³o  prezentacje
artystyczne dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej
19 listopada (czwartek)
9.00  Dru¿ynowe zawody tenisa sto³owego (gimnazja i rednie), hala ZS, osiedle Siejnik
10.00  II Forum Turystyki Ziemi Oleckiej (LOT), Wszechnica
Mazurska, aula B
12.00  Olimpiado-Ortografiada  Szko³a Podstawowa nr 3,
ul. Kolejowa 33
20 listopada (piatek)
9.00  Powiatowa Liga Halowej Pi³ki No¿nej (gimnazja  ch³opcy),
hala w Wieliczkach
17.00  Gwiazda Kopernika, film, kino Mazur
19.00  Weronika postanawia umrzeæ, film, kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
21.00 Pi³a VI, film, kino Mazur
21 listopada (sobota
17.00  Gwiazda Kopernika, film, kino Mazur
19.00  Weronika postanawia umrzeæ, film, kino Mazur
21.00 Pi³a VI, film, kino Mazur
22 listopada (niedziela)
17.00  Gwiazda Kopernika, film, kino Mazur
19.00  Weronika postanawia umrzeæ, film, kino Mazur
21.00 Pi³a VI, film, kino Mazur
23 listopada (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego

WYPRZEDA¯ MEBLI U¯YWANYCH
ul. Kopernika 10 (piwnica)
www.meble-zachodnie.eu

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
O N............................ 3,74 z³
Pb95 ........................ 4,22 z³
PB98 ........................ 4,42 z³
LPG .......................... 2,02 z³
Olej opa³owy........... 2,44 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V54406)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 800 do 1800

(V54406)

(V54826)

(V56304)

WYSTAWY STA£E
 40. rocznica debiutu literackiego Wac³awa Klejmonta 
wystawa, Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej
 Wyprawa do Peru i Boliwii  Andrzej Malinowski, wystawa, Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej
 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 Prawdziwej Sztuki
im. Andrzeja Legusa
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Od padziernika 2009 roku wszystkie zg³oszenia kierowane przez mieszkañców naszego powiatu na europejski numer
ratunkowy 112 s¹ odbierane przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹.
Numer Alarmowy 112 to numer, z którego korzystamy wtedy,
gdy nie umiemy zidentyfikowaæ numerów ratunkowych, zaczynaj¹cych siê od 99 lub kiedy wymagana jest interwencja wszystkich s³u¿b ratowniczych funkcjonuj¹cych na naszym obszarze.
W dalszym ci¹gu podstawowymi numerami telefonów pod
które nale¿y dzwoniæ w sprawach bezpieczeñstwa oraz ratownictwa pozostaj¹:
- Policja
- 997
- Stra¿ Po¿arna
- 998
- Pogotowie Ratunkowe
- 999
Korzystajmy z nich w zale¿noci od zaistnia³ej sytuacji
 to najszybszy sposób kontaktu z wybran¹ s³u¿b¹.
Tomasz Jag³owski - KP PSP Olecko

Nowe okna w szkole

23 padziernika zosta³a ukoñczona wymiana stolarki okiennej
w Zespole Szkó³ na Siejniku. Wykonawc¹ by³o oleckie przedsiêbiorstwo. Koszt robót wyniós³ ponad 39 tysiêcy z³otych.
(ra)

RODKI UNIJNE
DLA SEKTORA TURYSTYKI

Szko³a Jêzyków Obcych Perfekt oraz Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku zdoby³y rodki unijne na
bardzo atrakcyjne szkolenia dla osób pracuj¹cych w sektorze gastronomii i hotelarstwa. Co ciekawe, nie musz¹ to byæ
pracownicy zatrudnieni na sta³e, ale równie¿ Ci, którzy pracuj¹ na podstawie umów zlecenia.
Projekt nosi nazwê EUROPA NA MAZURACH-MAZURY W EUROPIE, co oznacza, ¿e celem projektu jest wprowadzanie europejskich standardów funkcjonowania i obs³ugi w hotelarstwie i gastronomii w regionie Warmii i Mazur.
Cel ten bêdzie realizowany poprzez podniesienie kwalifikacji
pracowników wy¿ej wymienionego sektora, a co za tym idzie,
poziomu obs³ugi, która niestety w naszym regionie pozostawia wiele do ¿yczenia. Pozytywne efekty projektu powinni
odczuæ nie tylko sami uczestnicy kursu i ich pracodawcy, ale
równie¿ mieszkañcy korzystaj¹cy z us³ug miejscowych restauracji, pubów i barów, tudzie¿ turyci  podczas pobytu w
hotelach.
Osoby, które chc¹ podwy¿szyæ swoje kwalifikacje bêd¹ mia³y
okazjê skorzystaæ z bezp³atnych kursów jêzykowych oraz wzi¹æ
udzia³ w zajêciach praktycznych z zakresu hotelarstwa i gastronomii na europejskim poziomie. Atrakcj¹ projektu bêdzie z pewnoci¹ tygodniowy wyjazd studyjny do Francji, Belgii, Holandii i Niemiec, w trakcie którego uczestnicy projektu zapoznaj¹
siê z tajnikami sztuki kulinarnej oraz organizacj¹ pracy hoteli i
restauracji krajów Unii Europejskiej. W ramach szkoleñ zawodowych zostan¹ przeprowadzone miêdzy innymi zajêcia praktyczne z mistrzami sztuki kulinarnej z Belgii. S³uchacze bêd¹
mieli okazjê zdobyæ miêdzy innymi kwalifikacje barmana  kurs
pierwszego stopnia ukoñczony certyfikatem. O miejsce warto
powalczyæ, poniewa¿ udzia³ w projekcie jest ca³kowicie bezp³atny, a ze szkoleñ mo¿e skorzystaæ tylko 60 osób z województwa warmiñsko-mazurskiego.

Pose³ J.A. Gosiewski
odwiedzi³ wietlicê wiejsk¹
w Pietraszach, gm. wiêtajno

27 padziernika pose³ Jerzy A. Gosiewski rozpocz¹³ swoje
spotkanie z wychowankami tej wietlicy od rozegrania pojedynku warcabowego z Juli¹ Szymanowsk¹. Dzieci pozna³y
pos³a osobicie, dowiedzia³y siê od niego o jego pracy oraz
roli Sejmu w Polsce.
Rodzice wychowanków chêtnie zadawali mu pytania na
temat bie¿¹cej polityki spo³eczno-gospodarczej, proponowanej przez Prawo i Sprawiedliwoæ.
Spotkanie to poprowadzi³a opiekuj¹ca siê wietlic¹ pani
Maria Jolanta Jaroszewicz.
D. Josiewicz

Zespó³ szkó³ w Judzikach

26 padziernika zosta³y zakoñczone prace remontowe w
Zespole Szkó³ w Judzikach. Zakres remontu, to: ocieplenie
cian zewnêtrznych i strpodachu oraz wymianê stolarki drzwiowej
i okiennej. Prace wykona³ zak³ad budowlany z raczek. Koszt
remontu to 85 tysiêcy z³otych.
(ra)

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V50006)

Numer alarmowy!

Kolizje
 8.11.2009 r. o godz. 17.15 na drodze wojewódzkiej nr 653 na
obszarze niezabudowanym pod jad¹cy w kierunku Suwa³k
samochód osobowy marki VW Golf wbieg³ dzik. Dosz³o do
zderzenia pojazdu ze zwierzyn¹. W wyniku kolizji nikt nie
dozna³ obra¿eñ.
 8.11.2009 r. o godz. 14.05 w Olecku na ul. Wojska Polskiego
dosz³o do kolizji drogowej. Kieruj¹cy samochodem marki
Opel nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci w trakcie wykonywania manewru cofania, w wyniku czego ty³em swojego
auta uderzy³ w stoj¹cy samochód marki VW Passat. Sprawca tego zdarzenia, 22-letni mieszkaniec Olecka - Waldemar
K - by³ nietrzewy. Alkomat wykaza³ u niego ponad 0,5
promila alkoholu w organizmie. Ponadto prowadzi³ samochód pomimo braku uprawnieñ do kierowania pojazdami
mechanicznymi.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Policyjne dzia³ania

Chroñ Dzieci przed Alkoholem

Zapobieganie demoralizacji i przestêpczoci nieletnich poprzez
ograniczenie dostêpu do alkoholu osobom do lat 18, ujawnianie sprzeda¿y alkoholu ma³oletnim  to g³ówne zadania
prewencyjno-operacyjnych dzia³añ realizowanych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Olecku.
Od listopada policjanci systematycznie bêd¹ kontrolowaæ
punkty sprzeda¿y alkoholu na terenie ca³ego powiatu. W przypadku ujawnienia przestêpstwa sprzeda¿y alkoholu ma³oletnim zostan¹ sporz¹dzone wnioski o cofniecie zezwolenia na
sprzeda¿ alkoholu.

m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko
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Miejskie Wysypisko mieci

Powsta³a sortownia mieci na Miejskim Wysypisku. Oleckie wysypisko posiada tzw. pozwolenie zintegrowane do 2018
roku. Za od 1 stycznia 2010 roku wchodz¹ w ¿ycie bardzo
rygorystyczne przepisy. Nie pozwalaj¹ one m.in. sk³adowaæ
odpadów na wysypiskach nie posiadaj¹cych tego pozwolenia. Olecko w regionie jest jedn¹ z nielicznych gmin posiadaj¹c¹ takie pozwolenie i sortowniê odpadów i w zwi¹zku z tym
jest w bardzo komfortowej sytuacji.
W zwi¹zku z tym wszystkie gminy ocienne zwróci³y siê
do oleckiego sk³adowiska o podpisanie umowy na wywóz
mieci. mietnisko miejskie mo¿e w chwili, gdy zosta³a uruchomiona sortownia, wszystkie te mieci przyj¹æ. Zbudowana sortownia ma bardzo du¿e mo¿liwoci przerobu. Wszystkie mieci bêd¹ sortowane. Prasowane bêd¹ plastiki i makulatura. Szk³o bêdzie t³uczone i w specjalnych pojemnikach sprzedawane.
mieci bêd¹ przyjmowane z gmin powiatu: Kowal Oleckich, wiêtajna i Wieliczek. Równie¿ gminy spoza naszego
powiatu, takie jak: Baka³arzewo, Stare Juchy i Filipów zwróci³y siê o podpisanie umów w tym zakresie. Równie¿ jest mo¿liwe, ¿e E³k podpisze umowê z oleckim wysypiskiem.
Gminy, które nie posiadaj¹ pozwolenia zintegrowanego bêd¹
p³aci³y do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
karê 500 z³otych od ka¿dej tony mieci sk³adowanych na nieatestowanym sk³adowisku. W zwi¹zku z tym tañsze jest przywo¿enie mieci do Olecka.
(m)

Inwestycje

Gmina Olecko zaci¹gnê³a planowan¹ po¿yczkê w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Jest to kwota 1 milion 333 tysi¹ce z³otych.
Po¿yczka jest przeznaczona na realizacjê budowy kanalizacji
sanitarnej i sieci wodoci¹gowej Olecko  Mo¿ne oraz na budowê oczyszczalni cieków w Zatykach.
Na realizacjê innych dzia³añ gmina zaci¹gnê³a kredyt d³ugoterminowy w wysokoci 3 milionów z³otych oraz krótkoterminowy na prawie 2 miliony. W ci¹gu padziernika sp³aci³a
te¿ raty po¿yczek i kredyty na kwotê prawie 1,8 miliona. Zad³u¿enie gminy na 30 wrzenia wynios³o 8,6 miliona, co stanowi 15% planowanych dochodów.
(ra)

Ulica Lena

6 listopada w Olsztynie burmistrz Wac³aw Olszewski podpisa³
umowê na realizacjê ulicy Lenej. Ca³oæ inwestycji to 5 milionów 850 tysiêcy z³otych. Dofinansowanie wyniesie 2,9 miliona z³otych.
W chwili obecnej opracowywana jest procedura przetargowa. Mam nadziejê, ¿e do koñca roku zostanie wy³oniony
wykonawca. Sama inwestycja potrwa do jesieni 2010 roku 
owiadczy³ burmistrz.
Ulica bêdzie zaczyna³a siê od szpitala i najprawdopodobniej w tym miejscu bêdzie jednokierunkowa (wjazd z tzw. ronda) i bêdzie sz³a tak jak dotychczas, a¿ do skrzy¿owania z
Wiejsk¹ i koñczy³a siê a¿ pod wiaduktem, za cmentarzem miejskim. W miejscu obecnej stacji meteorologicznej, naprzeciw
cmentarza, powstanie parking z miejscem na ponad 120 samochodów osobowych i 6 parkingów dla autobusów. Ca³a ulica
otrzyma kanalizacjê sanitarn¹, deszczow¹, wodoci¹gow¹ oraz
nowe owietlenie. Na ca³oci bêd¹ zbudowane po obu stronach chodniki.
(m)

I MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
LZS W TAEKWONDO OLIMPIJSKIM
DZIECI I M£ODZIKÓW

Warmiñsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS oraz gospodarz LUKS
HIDORI Olecko organizuj¹ pierwsze Mistrzostwa LZS w
Taekwondo Olimpijskim dzieci i m³odzików.
W zawodach, które odbêd¹ siê dnia 28.11.2009 na hali
LO planowany jest udzia³ ponad 200 zawodników w wieku od
3 do 12 lat.
Dzieci bêd¹ rywalizowaæ w turnieju technicznym, a m³odzicy dodatkowo w konkurencji walki sportowej KYORUGI. Mistrzostwa te bêd¹ jednym z punktów obchodów 15 lecia Taekwondo w Olecku i pracy trenerskiej Tomasza Miszczaka,
prekursora tej wspania³ej dyscypliny sportowej ciesz¹cej siê
ogromn¹ popularnoci¹ w Olecku.
Partnerami w organizacji Mistrzostw s¹: Starostwo Powiatowe w Olecku, Urz¹d Miasta i Gminy Olecko, LO Olecko.
Patronat medialny nad zawodami: Tygodnik Olecki.
Szczegó³owy program zawodów bêdzie dostêpny w nastêpnym wydaniu TO oraz na stronie internetowej Klubu Hidori: www.hidori.olecko.eu.interia.pl.
Serdecznie zapraszamy do kibicowania
Zarz¹d Klubu HIDORI Olecko

40. rocznica debiutu literackiego
WAC£AWA KLEJMONTA
W poniedzia³ek, 9 listopada w czytelni Biblioteki Pedagogicznej oby³ siê Benefis Wac³awa Klejmonta w 40. rocznicê debiutu
literackiego. Szerzej o obchodach jubileuszu
na stronie 7. oraz w nastêpnym numerze Tygodnika Oleckiego.

Wielka ulewa
meteorytów

We wtorek 17 listopada pomiêdzy 22.50 a 24.00 bêdzie
mo¿na zaobserwowaæ na niebie niespotykane czêsto zjawisko deszczu meteorytów. Mo¿e to byæ nawet 200 spadaj¹cych gwiazd na godzinê. W tym dniu bowiem ziemia wejdzie
w ogon komety 55P/Tempel-Tuttle, która zjawia siê nad naszymi g³owami z czêstotliwoci¹ co 33 lata. Sama kometa przesz³a obok nas ostatni raz w roku 1998. Natomiast jej pozosta³oci, które wpadn¹ w atmosferê Ziemi, pochodz¹ z lat 1466 i
1533.
Drugi, mniejszy deszcz, spodziewany jest 18 listopada oko³o
4,29 na ranem. Czêstotliwoæ spadania wyniesie wtedy od 10
do 50 meteorytów na godzinê.
www.pkim.org

Nowy GACEK

Ukaza³ siê nowy nr GACKA  Miesiêcznika Gminnego
Orodka Kultury w Kowalach Oleckich. Przeczytaæ w nim mo¿na
m.in. o zespole Prz¹niczki, o przedszkolu, o klubie w Sto¿nem oraz o OSP z Kowal Oleckich. Jest te¿ du¿y artyku³ o
klubie sportowym Kowalak.
(z)
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Realizacja Powiatowego
programu zdrowotnego
Profilaktyka raka szyjki macicy
na lata 2009-2015  ruszy³a!
4 listopada 2009r. odby³o siê spotkanie z zakresu edukacji
zdrowotnej, zorganizowane dla kobiet pracuj¹cych w Starostwie Powiatowym w Olecku oraz w jednostkach podleg³ych.
Przyby³ych na spotkanie powita³a Maria W. Dzienisiewicz 
Wicestarosta Olecki. Powiedzia³a, ¿e zdrowa kobieta, matka,
¿ona to szansa na szczêliw¹ rodzinê. Zachêca³a do dbania o
w³asne zdrowie. Czêæ spotkania poprowadzi³a Ida Karpiñska  Prezes Ogólnopolskiej Organizacji na Rzecz Walki z
Rakiem Szyjki Macicy. Kobieta, która wygra³a walkê z chorob¹ nowotworow¹, mówi³a: Dziesiêæ kobiet dziennie dowiaduje siê, ¿e ma raka szyjki macicy. Po³owa z nich umiera.

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku.
Nastêpnego dnia odby³o siê takie samo spotkanie z zakresu edukacji zdrowotnej maj¹cej na celu zapobieganiu chorobie nowotworowej w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych
w Olecku. By³o to pierwsze tego typu spotkanie w naszym
powiecie z uczennicami szko³y ponadgimnazjalnej. Wziê³o
w nim udzia³ 70 osób. Organizatorami obu spotkañ by³o Starostwo Powiatowe w Olecku, Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku i Ogólnopolska Organizacja na Rzecz
Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Uczestnicy spotkañ otrzymali
materia³y dotycz¹ce profilaktyki raka szyjki macicy.
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl
(V56204)

Nie musimy umieraæ na raka szyjki macicy. Statystyki s¹
przera¿aj¹ce, ale tyko z wami mogê je zmieniæ. Nie chcê,
¿eby piêæ licznych, m³odych kobiet umiera³o z powodu raka
szyjki macicy albo by³y pozbawione macierzyñstwa. Cytologia, któr¹ zrobi³am, uratowa³a mi ¿ycie. Ida Karpiñska zachêca³a zebrane Panie, aby raz w roku, w dniu swych urodzin
zrobi³y prezent ¿ycia  badanie cytologiczne. Czêæ edukacyjn¹ w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka
szyjki macicy przedstawi³ dr Ireneusz Kowalik  ordynator
oddzia³u ginekologiczno-po³o¿niczego Centrum Medycznego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Olecku Olmedica Sp. z o.o. w
Olecku. Na spotkanie przyby³a równie¿ Beata Ostrzycka 
koordynator w woj. warmiñsko-mazurskim Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.
Powiedzia³a: Ka¿dego roku panie mieszkaj¹ce na terenie
powiatu oleckiego otrzymuj¹ zaproszenia na bezp³atne badanie cytologiczne. Niestety, wiêkszoæ pañ nie korzysta z
niego. Z zaproszenia skorzysta³o w: 2007 roku  17,9%,
2008r.  33,05%, od stycznia do 3 listopada 2009r.  39,18%.
Od czerwca b.r. obserwujê wzrost liczby pañ z powiatu oleckiego zg³aszaj¹cych siê na badania. Czyli od czasu, gdy
problem zosta³ nag³oniony w lokalnych mediach oraz na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku. Na zakoñczenie g³os zabra³ ks. Dariusz Smoleñski, który zetkn¹³ siê w
pracy z osobami dotkniêtymi chorob¹ nowotworow¹, m. in. w
Samodzielnym Publicznym Zespole Zak³adów Opieki D³ugoterminowej w Olecku. W swojej wypowiedzi podkrela³ powagê s³ów, Nie zabijaj - równie¿ siebie. Ogó³em udzia³ w
spotkaniu wziê³o 89 kobiet.
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JAK ROZMNO¯YÆ WA¯KIE S£OWO FRASZK¥?
W listopadowy wieczór 9.11.2009 r.
Biblioteka Pedagogiczna w Olecku goci³a twórcê z Tej Ziemi  Wac³awa
Klejmonta  z okazji 40-lecia Jego ¿yciopisania. A zaczê³o siê w podgranicznych Wi¿ajnach, gdy 2.11.1969 r. Nowa
Wie w numerze 44 opublikowa³a miniatury: O kó³kach, Zmartwienie jeleni i Uniwersalny wytrych. Od tego
czasu ucz¹c dla chleba jêzyka polskiego i robót rêcznych wytrwale mno¿y³ i
dodawa³, publikowa³, a z czasem i wydawaæ zacz¹³ w Zduñskiej Woli. Zduñska Wola, Suwa³ki, Sieradz, Go³dap  to
fundatorzy kolejnych tomików. Po czterech latach Wi¿ajny wyekspediowa³y Klejmonta do Olecka, gdzie przez 36 lat pracowa³ jako: wychowawca internatu, polonista i bibliotekarz, który serce ksi¹¿kom odda³, choæ o Jego roli animatora
kultury, kabareciarza, popularyzatora poezji
z Tej Ziemi zapominaæ nie mo¿na, bo
to i Oleckie Czerwce Poetyckie i SZTAMA i pierwsze Przystanki Olecko i
grupa poetycka Legary i wspó³tworzenie
wszystkich powojennych czasopism oleckich. Idea integracji twórców Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny oraz
wspó³tworzenia kultury przez twórcze
wprowadzenie najm³odszych pokoleñ 
to jego pasja ¿yciowa. Utrwaleniem tego
faktu by³a obecnoæ na uroczystym benefisie elity literackiej Pogranicza  twórców i wydawców z Augustowa, Suwa³k,
Go³dapi oraz legendarnego Prezesa z
Po³omu  Wojciecha Anuszkiewicza, który dwa czy nawet trzy dni uk³ada³ fraszkê o Jubilacie, a na uroczystoci przymusi³ Go do publicznego odczytania. Towarzystwo Literackie w Suwa³kach ufundowa³o Jubilatowi piêkn¹ fotoimpresjê
Stanis³awa J.Wosia z ulubion¹ Hañcz¹,
a Prezes Towarzystwa  Zbigniew Fa³tynowicz  wrêczy³ z piêknym wzruszaj¹cym przes³aniem 10 numerowanych egzemplarzy bibliofilskiego wydania wiat³a
S³owa  eseju Wac³awa Klejmonta, dopowiadaj¹c: S¹dzê, ¿e zarówno wiersz
Pejza¿ ogl¹dany ze wzgórza ko³o Smolnik Wies³awa Kazaneckiego jak i wiat³o s³owa Wac³awa Klejmonta tworzyæ
bêd¹ kanon literatury o Suwalszczynie.
Utalentowana literacko i recytatorsko
m³odzie¿ oleckich szkó³: Gimnazjum nr 2
im. M. Kopernika, Liceum Ogólnokszta³c¹cego oraz Zespo³u Szkó³ Licealnych i
Zawodowych poprzez 7 grzechów g³ównych tomiku Nad rozbit¹ amfor¹, ³adnie przebrane i dobrane limeryki oraz epigramy  odtworzy³a szlak ¿yciopisania
Klejmonta od Wi¿ajn po p³odne lata oleckie. Marianna Rant-Tanajewska  od 34

lat szwagierka Jubilata  zaprezentowa³a Jego model na zasadzie antytez. Wspominali swoje spotkania z Wac³awem go³dapski wydawca i poeta  Miros³aw S³apik oraz autor piêknych próz  Jan Jastrzêbski. A Starosta Powiatu dr Stanis³aw Lucjan Ramotowski po wrêczeniu
piêknego albumu o ¿yciu i dziele Jana
Paw³a II z sentymentem mówi³ o porwaniu Klejmonta z Zespo³u Szkó³ Zawodowych na Zamkowej i zwi¹zaniu na resztê
¿ycia zawodowego z Zespo³em Szkó³ Rolniczych (dzi: Licealnych i Zawodowych)

Wac³aw Klejmont.
Fot. Boles³aw S³omkowski
na Go³dapskiej, gdzie na pobliskiej ulicy
Wiejskiej znalaz³ z rodzin¹ swój dom od
wewn¹trz ksi¹¿kami podmurowany.
Jubilat posadzony na tronie te¿ nie
pró¿nowa³ co i raz celnym s³owem tonuj¹c zbyt uroczyste mowy. Odczytano
piêkn¹ laudacjê prof. Zbigniewa Chojnowskiego, który tak powiedzia³ o poecie humoru: Nikt tej czêci Polski nie
podarowa³ tak wielu limeryków, a tak¿e
aforyzmów, sentencji, maksym, ile ich
ofiarowa³ Wac³aw Klejmont. ( )Skoro
s¹ wród nas tacy poeci, jak Wac³aw
Klejmont, mo¿na byæ spokojnym: w polskim narodzie zdolnoæ do miechu nie
zaginie. Jubilat w tym miejscu przypomnia³, ¿e przed laty Zbigniew Chojnowski, recenzuj¹c Almanachomachiê,
wyrazi³ nadziejê, ¿e Klejmontowi uda siê
Skok karko³omny w pamiêæ potomnych.

Piêknym wyrazem pamiêci ucznia, a dzi
 doktora germanisty, by³a laudacja Tomasza ¯urawlewa, równie¿ z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie,
zakoñczona takimi ¿yczeniami: za nieustann¹ satyryczn¹ obserwacjê naszych
lokalnych i narodowych cnót i przywar,
za «zbójeckie» fraszki, felietony eseje, za
pouczaj¹ce teksty o literaturze i wreszcie
za odkrywanie przed nami ojczystej mowy
w imieniu w³asnym oraz absolwentów
by³ego Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Olecku
wyra¿am Panu nieskoñczon¹ wdziêcznoæ.
Tego samego dnia Jubilat otrzyma³ poczt¹
opas³y tom prac naukowych wydanych
przez Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego z wnikliwym esejem
dr ¯urawlewa pt. O jêzyku wartoci epigramów Wac³awa Klejmonta.
¯yczenia nades³a³a wspó³twórczyni
grupy Legary  Gra¿yna Dobreñko
z Krakowa i ks. dr Jerzy Sikora  redaktor e³ckiej Martyrii. Starocina Maria
Dzienisiewicz wrêczy³a List gratulacyjny
od Stowarzyszenia Przypisani Pó³nocy,
którego jest prezesem, a Klejmont by³
wspó³za³o¿ycielem. Grupa Legary pod
nieobecnoæ mieszkaj¹cej w Krakowie Gra¿yny Dobreñko stawi³a siê na jubileusz
jak jeden m¹¿ z redaktorem Tygodnika
Oleckiego Markiem Borawskim i Urszul¹ Sa³tysiak, po mê¿u  Janiszewsk¹. Jubilat by³ w siódmym niebie, a gdy
w imieniu Burmistrza Olecka Wac³awa
Olszewskiego wiceburmistrz Henryk
Trznadel wrêczy³ Mu z³ote pióro, to sumitowa³ siê, i¿ takim wspania³ym narzêdziem skrawania s³owa musia³by napisaæ Pana Tadeusza II, ale choæ duch
ochoczy, to cia³o coraz bardziej md³e.
Atmosfera wieczoru pozostanie niezapomniana. Czu³o siê emanuj¹ce zewsz¹d
dobro i ¿yczliwoæ, choæ listopad to
niebezpieczna dla Polaków pora.
Wychowanka Wac³awa Klejmonta 
El¿bieta Ga³aszewska  wzruszy³a do ³ez
piewanymi przy wtórze gitary piosenkami z repertuaru siostry zakonnej Anny
Wilk, Edyty Gepert, Edwarda Stachury
i Grupy Pod Bud¹. Gospodyni wieczoru
 El¿bieta Rowiñska  z wielkim ciep³em
i dyskrecj¹ prowadzi³a spotkanie od pocz¹tku po finalny wjazd tortu czterdziestolecia autorstwa uczennicy i wychowanki Jubilata  Doroty Teresy W³odarskiej.
Wiele by mówiæ o wystawie dorobku 40 lat pracy twórczej, ale tê mo¿na
jeszcze ogl¹daæ w czytelni Biblioteki
Pedagogicznej. Zapraszamy.
Romualda Mucha-Marciniak
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Obchody Dnia Niepodleg³oci coraz piêkniejsze

Obchody wiêta Niepodleg³oci w Olecku w tym roku rozpoczê³y siê tydzieñ wczeniej V Gminnym Konkursem Pieni
Patriotycznej w ROK Olecko Mazury Garbate. W przeddzieñ
najwa¿niejszego wiêta pañstwowego, w tej samej sali widowiskowej, m³odzie¿ LO przygotowa³a z tej okazji spektakl p.t.
Lata 20-te, lata 30-te.
W dniu wiêta, jeszcze przed msz¹ w. w intencji Ojczyzny
w kociele p.w. NMP Królowej Polski, historiê odzyskania przez
Polskê Niepodleg³oci przedstawili uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II w Olecku.
wi¹teczn¹ celebrê przy wspó³udziale ksiêdza Mariana
Salamona prowadzi³ ksi¹dz infu³at Edmund £agód. We mszy
w. bra³y udzia³ poczty sztandarowe NSZZ Solidarnoæ,
oleckich szkó³ podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, Wszechnicy Mazurskiej, Zwi¹zku Sybiraków, policji

Wspomnia³ on m.in. o przeprowadzonym w lipcu 1920 roku plebiscycie, który mia³ zadecydowaæ
o przynale¿noci Mazur do Polski czy do Niemiec.
- Niestety w s¹siednim budynku Ratusza niemiecka opcja wygra³a, chocia¿ na pewno plebiscyt
na naszym terenie zosta³ sfa³szowany  zaznaczy³
Olszewski.
Na koniec obchodów listopadowego wiêta zosta³
odczytany apel poleg³ych, a kompania honorowa
oddala trzy salwy karabinowe.
Uroczystoci oleckie wzbogaci³a muzycznie Miejska
Orkiestra Dêta prowadzona przez Weronikê Kordowsk¹.
Dariusz Josiewicz
Fot. Boles³aw S³omkowski
i stra¿y po¿arnej oraz po raz drugi kompania honorowa 1. Batalionu 15. Brygady Zmechanizowanej z Orzysza,
dowodzona przez pu³kownika Dariusza Kryñskiego.
Na pocz¹tku mszy ks. infu³at powita³ jej uczestników, w tym przedstawicieli samorz¹du miejskiego
i powiatowego, m.in. burmistrza Wac³awa Olszewskiego,
wiceburmistrza Henryka Trznadla, starostê Stanis³awa
L. Ramotowskiego i wicestarostê Mariê W. Dzienisiewicz.
Po zakoñczeniu mszy w. z³o¿ono wieñce i zapalono znicze pod tablic¹ Zwi¹zku Sybiraków w kruchcie
kocio³a, krzy¿em misyjnym, pomnikiem Jana Paw³a II
i Pomnikiem Wdziêcznoci, gdzie okolicznociowe przemówienie wyg³osi³ gospodarz Olecka.
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Konkurs pieni patriotycznej
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II Olecka Olimpiada Milusiñskich

Wyniki rozegranej w dniu 14 listopada
2009 r. kontynuacji II Oleckiej Olimpiady Milusiñskich
Zestaw konkurencji dla dzieci 3-letnich
(rok urodzenia 2006)
Konkurencja - Kto szybciej przeniesie woreczek z obrêczy do rodzica
I miejsce  Marcel Kosiñski
II miejsce  Maja Jegliñska
III miejsce  Aleksandra Jêdrzejczak
Zestaw konkurencji dla dzieci 4-letnich
(rok urodzenia 2005)
Konkurencja - Rzut woreczkiem do celu
(kosza lub obrêczy) - 3m
I miejsce  Konrad Kamiñski
II miejsce  Krystian Omilian
III miejsce  Magdalena Jurewicz
Konkurencja - Kto szybciej przeniesie woreczek z obrêczy do rodzica
I miejsce  Gabriela Biszewska
II miejsce  Zofia Obrêbowska
III miejsce  Kacper Krankowski
Zestaw konkurencji dla dzieci 5-letnich
(rok urodzenia 2004)
Konkurencja - Rzut woreczkiem do celu (kosza
lub obrêczy)  4-5 m
I miejsce  Filip Szmyt
II miejsce  Natalia Rant
III miejsce  Maja Lenkiewicz
Konkurencja - Kto szybciej przeniesie woreczek z obrêczy do rodzica
I miejsce  Aleksandra Chojnacka
II miejsce  Kamil Buchowski
III miejsce  Oliwia Sulima
Zestaw konkurencji dla dzieci 6-letnich
(rok urodzenia 2003)
Konkurencja - Rzut woreczkiem do celu
(wiadra lub obrêczy) z odleg³oci 5 m
 5x
I miejsce  Mariusz Zarêba
II miejsce  Norbert Kielich
III miejsce  Kacper Protasiewicz

Konkurencja - Bieg po wyznaczonym
odcinku ze zbieraniem woreczków
I miejsce  Noemi Pêczy³o
II miejsce  Maciej Olszewski
III miejsce  Irmina Dêbowska
Konkurencja - Bieg w spodniach taty
I miejsce  Kacper Aniszkiewicz
II miejsce  Weronika Rutkowska
III miejsce  Maciej Truchel
Konkurencja - Bieg do mety na krótkim odcinku  30 m
I miejsce  Szymon Sofiñski
II miejsce  Norbert Kielich
III miejsce  Sandra Romanowska
Zestaw konkurencji dla dzieci 7-8-letnich (rok urodzenia 2002-2001)
Konkurencja - Skoki przez skakankê
w przód (iloæ wykonanych powtórzeñ
w ci¹gu 30 s.)
I miejsce  Magdalena ¯ukowska
II miejsce  Karolina Fedeñczuk
III miejsce  Klaudia Zubowicz
Konkurencja - Przeskoki w workach na
odleg³oæ 10 m
I miejsce  Anna Kopycka
II miejsce  Bartosz Staszewski
III miejsce  Bartosz Biszewski
Konkurencja - Konkurs strza³ów na
bramkê (p³otek lekkoatletyczny) 3x z
odleg³oci 5 m
I miejsce  Tadeusz Szarnecki
II miejsce  Adam Stemplewski
III miejsce  Adam Wysocki
Konkurencja - Konkurs rzutów pi³ki
koszykowej w ty³ ponad g³ow¹
I miejsce  Filip Kosiñski
II miejsce  B³a¿ej Ga³kowski
III miejsce  Maciej Kamiñski
Konkurencja - Bieg do mety  30 m
I miejsce  Jakub Bia³anowski
II miejsce  Adam Stemplewski
III miejsce  Martyna Dzierzyk
Bartosz Zimnicki

Fot. Józef Kunicki

Zestaw konkurencji dla dzieci 9-10-letnich
(rok urodzenia 2000-1999)
Konkurencja - Skoki przez skakankê
w ty³ (iloæ wykonanych powtórzeñ w
ci¹gu 30 s.)
I miejsce  Zuzanna Urbanowicz
II miejsce  Martyna Wróblewska
III miejsce  Urszula G³owacka
Konkurencja - Przeskoki w workach na
odleg³oæ 15-20 m
I miejsce  Kinga Kondracka
II miejsce  Kacper Korotko
III miejsce  Jarek Zgiet
Konkurencja - Konkurs strza³ów na
bramkê (p³otek lekkoatletyczny) 3x z
odleg³oci 7 m
I miejsce  Dominik Jackiewicz
II miejsce  Pawe³ Czarniecki
III miejsce  £ukasz Taraszkiewicz
Konkurencja - Konkurs rzutów pi³ki
koszykowej w ty³ ponad g³ow¹
I miejsce  £ukasz Taraszkiewicz
II miejsce  Bartosz Raniszewski
III miejsce  Dominik Jackiewicz
Konkurencja - Bieg do mety  40 m
I miejsce  Dominik Jackiewicz
II miejsce  Bartosz Raniszewski
III miejsce  Jakub Jasiñski
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II Olecka Olimpiada Milusiñskich

Fot. Józef Kunicki
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Spotkanie bibliotekarzy
W dniu 5.11.2009 r. w czytelni Biblioteki
Pedagogicznej przy ul. Armii Krajowej
30 Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Olecku oraz Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. T. Kotarbiñskiego w Olsztynie Filia w Olecku
zorganizowa³y spotkanie bibliotekarzy z
powiatu oleckiego, którego tematem by³a
Rola i zadania wspó³czesnych bibliotek.
W programie:
* relacja z wizyty studyjnej bibliotekaFot. Katarzyna Je¿ewska
Fot. El¿bieta Rowiñska
rzy warmiñsko-mazurskich na Bornholmie  Katarzyna Je¿ewska
* prezentacja nowych us³ug, które bêd¹
wdro¿one w bibliotekach publicznych
uczestnicz¹cych w projekcie Z Danii
do Polski Beata Grudziñska
* formy aktywnoci edukacyjnej Filii
Warmiñsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku - wspó³praca z
bibliotekami szkolnymi i bibliotek¹ publiczn¹  El¿bieta Rowiñska
* du¿e zadania ma³ych i wiêkszych bibliotek  dyskusja
Katarzyna Je¿ewska

Europejski Dzieñ Wiedzy
o Antybiotykach
18 listopada 2009 r.
Jednym z najpowa¿niejszych problemów zdrowia publicznego krajów Unii
Europejskiej jest narastanie opornoci
bakterii, które powoduje wyd³u¿enie i
wzrost kosztów leczenia oraz wzrost cierpienia pacjentów. Antybiotykoopornoæ
przyczynia siê ka¿dego roku do mierci
kilku tysiêcy Europejczyków. Istnienie
tak bardzo niepokoj¹cego zjawiska, jakim jest coraz bardziej ograniczona skutecznoæ dzia³ania antybiotyków sprawi³o, i¿ ustalono datê 18 listopada ka¿dego roku dniem przekazywania informacji o dzia³aniu antybiotyków oraz
zwracania uwagi pacjentów i profesjonalistów na niebezpieczeñstwo, jakie niesie
z sob¹ lekoopornoæ drobnoustrojów.
Skutecznoæ antybiotyków nie jest
wieczna, dlatego musimy zadbaæ, by trwa³a

jak najd³u¿ej! Niew³aciwe stosowanie
antybiotyków mo¿e spowodowaæ, ¿e w
przysz³oci przestan¹ byæ skuteczne i nie
pomog¹ wtedy, kiedy naprawdê bêd¹
potrzebne nam lub naszym dzieciom. Musimy zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e
antybiotyki nie dzia³aj¹ na wirusy. To
wirusy s¹ odpowiedzialne za przeziêbienie, grypê, ostre zapalenie oskrzeli, wiêkszoæ przyczyn kaszlu oraz wiêkszoæ
zapaleñ gard³a, a tu antybiotyki nie pomog¹! Paradoksalnie w Polsce obserwujemy wzrost sprzeda¿y antybiotyków w
okresie zimowym, wtedy gdy najwiêcej
chorób wywo³ywanych jest przez wirusy, a nie bakterie. £atwiej jest chroniæ
antybiotyki ni¿ tworzyæ nowe, bo wynalezienie i wprowadzenie antybiotyku
na rynek jest czasoch³onne i kosztowne

(ponad 800 mln dolarów). Dlatego nie
namawiajmy lekarza, ¿eby przepisa³ nam
antybiotyk. Jeli ju¿ go bierzemy, to zawsze tak, jak zaleci³ lekarz. Leku nie wolno
odstawiaæ nawet wtedy, gdy ust¹pi¹
objawy choroby, antybiotykoterapiê nale¿y doprowadziæ do koñca!
Wiêcej informacji znaleæ mo¿na na
stronie www.antybiotyki.edu.pl.
PRZEZIÊBIENIE? GRYPA?
ZDROWIEJ BEZ ANTYBIOTYKÓW!
Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Owiata
Zdrowotna Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
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QUIZ WIEDZY O TYTONIU
Trzeci czwartek listopada ka¿dego roku
(w bie¿¹cym roku to
19 XI) obchodzony jest
jako wiatowy Dzieñ Rzucania Palenia.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku w³¹czaj¹c siê do tej jednej
z najpopularniejszych w Polsce akcji promuj¹cych zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl ¿ycia przeprowadzi³a Quiz
wiedzy o tytoniu skierowany do uczniów
kl. V-VI szkó³ podstawowych i I-III gimnazjalnych. Umys³owa rywalizacja, która mia³a na celu m.in. wzbogacenie wiedzy na temat zagro¿eñ zwi¹zanych
z uzale¿nieniem od tytoniu oraz strat, jakie
ponosi osoba pal¹ca tytoñ spotka³a
siê z ogromnym zainteresowaniem szkó³
powiatu. Do PSSE Olecko wp³ynê³y prace
dzieci i m³odzie¿y z 15 placówek nauczania

i wychowania. Konkurs doæ nietypowy, bo polegaj¹cy na samodzielnym znalezieniu odpowiedzi na pytania zawarte
w quizie przy u¿yciu dostêpnych róde³
informacji zainteresowa³ 157 uczniów,
których wyniki pracy przeanalizowa³o jury
sk³adaj¹ce siê z pracowników oleckiej stacji.
W losowaniu trzech nagród g³ównych
wziê³y udzia³ 23 prace zawieraj¹ce 100%
prawid³owych odpowiedzi. I tak nagrody g³ówne (w postaci ksi¹¿ek, toreb,
pamiêci przenonych pendrive, kubków
z napisem Przy mnie nie pal oraz smyczy-szminek z napisem M³odoæ wolna
od papierosa) otrzymali:
· Sandra Szyszko z Zespo³u Szkó³ w Babkach Oleckich (kl. II gimnazjum)
· Zuzanna Stankonowicz z Zespo³u Szkó³
w Olecku (kl. VI szko³y podstawowej)
· Patryk Jackiewicz z Gimnazjum w wiê-

Komentarze i refleksje

Zamiast polityki, sportowe fiki-miki

Od kilku tygodni kopi¹ na oleckim stadionie. Nie pi³kê
no¿n¹, do czego stadion zwyczajnie s³u¿y, a rowy kopi¹ i to
buldo¿ery kopi¹  takie wielkie kopary.
Najpierw wykopali rów przez rodek boiska, szeroki na
jakie 5-6 metrów i g³êboki na kilka. Pomyla³em, ¿e to dobry
sposób na rozdzielenie dwóch walcz¹cych dru¿yn i zmniejszenie pi³karskiej agresji na boisku. Po prostu niech ka¿da
gra na swojej po³owie boiska i nie dra¿ni przeciwnika. Gra
bêdzie du¿o spokojniejsza i czystsza, bo swój swojego nie
bêdzie faulowa³ i po giczo³ach kopa³, bêdzie znacznie wiêcej
goli, bo obroñcy bêd¹ niepotrzebni, tylko sami napastnicy i
wystarczy trafiæ pi³k¹ w wiat³o bramki. Na koniec i tak wynik
meczu ustal¹ sêdziowie i dzia³acze sportowi  w szatni, albo
w Pubie Piwnica.
Myla³em nawet, ¿e olecki eksperyment warto zg³osiæ do
FIFA celem dalszego rozpropagowania, alici po kilkunastu
dniach rów zakopano, ziemiê wyrównano i teraz zastanawiam
siê, co bêdzie dalej  mo¿e posadz¹ kwiatki, mo¿e krzaczki
albo drzewka, jak w parku miejskim?

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

(L14305)

KONKURS NA KANDYDATA
NA STANOWISKO DYREKTORA

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

tajnie (kl. II).
Dwudziestu pozosta³ych uczniów,
którzy prawid³owo odpowiedzieli na
wszystkie pytania konkursowe uhonorowanych zosta³o upominkami w postaci zestawów d³ugopisów oraz notatników.
Nagrodzenie uczestników rywalizacji
mo¿liwe by³o dziêki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Olecku, Urzêdu Miejskiego w Olecku oraz
urzêdów gmin w Wieliczkach, Kowalach
Oleckich i wiêtajnie. Fundatorom nagród serdecznie dziêkujemy.
Pe³na lista nagrodzonych osób oraz
formularz quizu bez oraz z odpowiedziami dla chc¹cych sprawdziæ sw¹ wiedzê
znaleæ mo¿na na stronie www.bip.visacom.pl/psse_olecko.
Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Owiata
Zdrowotna Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

 nie tylko polityczne
Grzegorz Kudrzycki

Teraz kopi¹ z boku boiska, od strony jeziora i mój znajomy
 a dobrze poinformowany  kibol mówi, ¿e druga czêæ boiska bêdzie za jeziorem, w okolicach dzikiej pla¿y i to dopiero skutecznie rozdzieli dwie grupy kopaczy i kiboli-zadymiarzy. No bo co jezioro, to nie rów  nawet z wod¹. Nie bêdzie
ju¿ powodów do robienia zadym, na boisku bêd¹ tylko nasi
pi³karze, sêdzia bêdzie te¿ nasz (prezes to za³atwi), a bramki
bêd¹ strzelali wy³¹cznie nasi i dla nas. Trzeba jeszcze lepiej?
P.S. Z ostatniej chwili! To co pisa³em u góry to tylko by³y
przypuszczenia. Wed³ug najnowszych informacji wszystkie prace
na stadionie zwi¹zane s¹ z EURO 2012... Wykopy, to podziemne korytarze, którymi bêd¹ siê przemieszczaæ pi³karze  z
szatni albo drink baru. Planuje siê te¿ poszerzenie trybun dla
widzów do ok. 100 tys. miejsc, przy czym czêæ kibiców bêdzie
zasiadaæ na pobliskich drzewach.
Znaj¹c k³opoty Ukrainy z budow¹ swojego stadionu, nasz
burmistrz zabiega, aby mecz otwarcia albo fina³ EURO 2012
odby³ siê na przebudowanym stadionie w Olecku. Dzia³acze
spekuluj¹, ¿e móg³by to byæ polski fina³, z udzia³em polskich
pi³karzy, np. POLSKA-NIEMCY!
G. Kudrzycki

14

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 46 (618)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K15610
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
K18703
V59302

Krupin 14A

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68.
V53507
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25-16
V59701

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

(K16907)

(K16109)

PIZZA NA TELEFON

K18503

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V18803
ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891
V36320

(V48810)

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L18504

V58802

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 502-954-863 L15403
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V56324
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-43-73 V50729
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50 V58502
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
87-520-22-13
L15504
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K19104
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47
* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31

V58602
L15304

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. (87) 520-22-47 V43501 V56004
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 87-520-31-70 L16201
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY

(V57803)

* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503-804741
V51028
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K15610
* BMW 528, gaz, 1996, czarny metalik, 20.000 z³otych, tel.
609-144-600
V54716
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
K18713
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-520-1288
V59312
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654
V51028
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501-611961
V59821
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961
V59811
* Opel Vectra HB, 2,5B, 1996/1997, tel. 783-962-666
V59322
* Suzuki Grand Vitara, 1,6B, 2007, 13.000 km przebiegu, jeden w³aciciel, 66.000 z³otych, tel. 784-566-665
V54726
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V51018

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41.

V57703

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)
Nowa dostawa ozdób
i dekoracji wi¹tecznych
Serdecznie zapraszamy
tel. 608-146-978
www.meble-zachodnie.eu

(V54806)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

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

Przemys³aw Atkielski

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 668-662-516.
(V57903)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

D@RKOMP

V2545

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

tel. 503 804 741; 512 217 654

SERWIS OGUMIENIA

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

* mikropo¿yczki 0%, tel. (87) 520-18-17
V19002
* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, te. 603-100-524, tel. 87-520-46-76 V56104

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

(V59601)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V51008)

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31
L114905
* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V56604
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30
L14805

(V54706)

AUTO-MOTO

V54416

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V52507
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095-424,
www.tocada.pl
V51428

US£UGI

15

Tygodnik Olecki/rok 2009/nr 46 (618)

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K744)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961
V478201
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L15702
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V53707)
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885

K13516
L14206

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V54906)

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

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

(V49709)

(V54606)

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)

(V49909)

Anna £ozowska
WYWÓZ MIECI
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 K18104
* zamieniê dom jednorodzinny  140 m. kw., dzia³ka 1409 m.kw.
w Olecku na mieszkanie w³asnociowe w bloku I-II piêtro,
40-60 m.kw. w Olecku lub Suwa³kach, tel. 507-248171, (87)
520-31-06.
K19301
KUPIÊ
* silnik zaburtowy, minimum 59KW, tel. 602-235-182 V54446
* stary motocykl, tel. 602-235-182
V54436
PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L14605
* zatrudniê barmankê, piekarza z Olecka do pizzerii, tel. 509839-995
V50909
SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426

V55615
V57813

SPRZEDAM c.d.
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402

K18902

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

(V50009)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 87-520-36-92
V55625
* rozlewnia wód, tel., 87-523-92-42
V49220

KOMPUTER INTELX2/2GB RAM/
500GB... ZA 999Z£;
MONITOR 23" FULLHD HDMI 36 M-CY GW... ZA 730Z£
ZAPRASZAMY PL. WOLNOCI 6C
(V56314)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608-146978
V54816
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V56504
* mieszkanie 60 m.kw., Olecko, Nocznickiego, tel. 503-182024
K19202
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V54426
* opony zimowe 15:195:65, tel. 508-644-429
L15901
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V51418
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V54816
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L16101
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V54616
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K844
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87-52022-33
V56214
WYNAJEM
* ciep³e mieszkanie do wynajêcia, tel. 502-264-901
K18204
* do wynajêcia lokal handlowy, tel. 604-557-693
V50026
* do wynajêcia pomieszczenia do dzia³alnoci gospodarczej
lub magazynowej, tel. 721-587-468
K18603
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 604-557-693
V50016
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 505-036183
L14705
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

EXPRESS
SZKOLNY

Redakcja Tygodnika Oleckiego zaprasza do wspó³pracy przy redagowaniu Ekspresu Szkolnego wszystkich
uczniów oraz nauczycieli oleckich szkó³. Artyku³y oraz zdjêcia przyjmowane s¹ w godzinach pracy redakcji.
Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI

Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl,
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzêt,
integracja z P³atnikiem, wdro¿enia, wszystko w siedzibie klienta.

WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEÑ ROBOCZY
NOWOÆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW
(RÓWNIE¯ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PE£NE
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
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Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
kom.
502-200-024

(V55505)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

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

(K16507)

(V56404)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA

Uzdrawiaj¹ce i oczyszczaj¹ce
kuracje octem jab³kowym

Zwolennicy kuracji octami jab³kowymi twierdz¹, ¿e specyfik ten za¿ywany rozwa¿nie i systematycznie
u³atwia wydalanie substancji szkodliwych z organizmu, zabija bakterie gnilne, a przez to usprawnia przemianê materii.
Poza tym pij¹c codziennie rano przed niadaniem jedn¹ ³y¿eczkê octu winnego rozpuszczon¹ w pó³ szklanki wody do smaku mo¿na dodaæ te¿ trochê soku z cytryny i pó³
³y¿eczki miodu wielokwiatowego - dostarczamy organizmowi wielu potrzebnych substancji mineralnych. Ocet jab³kowy stosowany te¿ bywa w ³agodzeniu st³uczeñ, obrzêków,
bólów gard³a, zêbów, pomaga te¿ przy ¿ylakach i przeziêbieniach.
Ocet jab³kowy w medycynie domowej by³ czêsto stosowany zewnêtrznie. A oto kilka tego typu kuracji:
Wodne roztwory octu - ³y¿ka na szklankê przegotowa-

nej wody - stosowaæ w formie ok³adów do ³agodzenia skutków ró¿nych st³uczeñ. W tym celu trzeba namoczyæ szmatkê, przy³o¿yæ na chore miejsce, przymocowaæ, pozostawiæ
na kilkanacie minut. Zakwaszona octem woda jest te¿ prostym lekiem ³agodz¹cym bóle i nie¿yty gard³a, tak¿e ró¿ne
dolegliwoci jamy ustnej, bóle zêbów. P³ukania powtarzaæ
kilka razy dziennie. Mo¿na dodatkowo do wody z octem
dodaæ trochê miodu (³y¿ka na szklankê). Miodu nie dodajemy, gdy chcemy z³agodziæ bóle zêbów.
Przy bólach gard³a warto kilka razy dziennie p³ukaæ je
wod¹ z octem jab³kowym i sol¹. Na szklankê letniej wody
braæ ³y¿eczkê soli kamiennej oraz 4-6 ³y¿ki octu winnego. W
ciep³ej wodzie z dodatkiem octu winnego, 2-4 ³y¿ki na litr
wody, moczy siê te¿ nogi przy przeziêbieniach i kaszlu.
Przy ¿ylakach, w chore miejsca co wieczór delikatnie przez
10-15 minut wcieraæ lekko rozcieñczony wod¹ ocet. Przy
zapaleniu dzi¹se³ codziennie po myciu zêbów p³ukaæ jamê
ustn¹ wod¹ z octem jab³kowym. Na szklankê dodaæ 2-3 ³y¿eczki octu z jab³ek. Dodatkowo mo¿na chore miejsca smarowaæ wacikiem zanurzonym w lekko rozcieñczonym occie
jab³kowym.
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Kalendarz imion

Cytaty na ten tydzieñ

17 listopada
El¿biety, Flory, Drogomiry, Hildy, Salomei, Walerii
Alfonsa, Dionizego, Drogomira, Drogosza, Floryna, Grzegorza, Hugona, Napoleona, Ottona, Sulibora, Walerego, Zbys³awa
18 listopada
Agnieszki, Anieli, Filipiny, Karoliny,
Klaudyny, Romany
Cieszymys³awa, Odolana, Odona, Ottona, Romana, Stanis³awa, Tomasza
19 listopada
El¿biety, Faustyny, Halszki, Izabeli, Liliany, Matyldy, Mironiegi, Nieroniegi,
Salomei, Seweryny
Drogos³awa, Faustyna, Felicjana, Maksyma, Maksymiliana, Paw³a, Seweryna
20 listopada
Amelii, Anastazji, Anieli, Edyty, Kolety, Oktawii, Oty

Anatola, Edmunda, Feliksa, Jerona, Lubomira, Oktawiusza, Rafa³a, Sêdzimira
21 listopada (Ofiarowanie NMP)
Alberty, Albertyny, Elwiry, Floty, Marii, Reginy, Urszuli, Wies³awy
Alberta, Gelazego, Janusza, Konrada,
Oliwiera, Piotra, Remigiusza, Rufusa, Wies³awa
22 listopada
Benigny, Cecylii, Celiny, Maury, Wszemi³y, Wszechmi³y, Zbys³awy, Zdobys³awy
Cecyliana, Cecyliusza, Filomena, Jonatana, Marka, Maura, Maurycego, Stefana, Wszemi³a, Zdobys³awa
23 listopada
Adeli, Adeliny, Anieli, Coletty, Felicyty, Klemencji, Klementyny
Felicyta, Feliksa, Heraklita, Klemensa,
Klementyna, Oresta, Orestesa, Ornesta,
Przedwoja

Nasz przepis

Czasem praca
oznacza mieræ

1,5 kg ugotowanych ziemniaków, 0,25
litra zsiad³ego mleka, sól, kminek, majeranek
Ziemniaki ucieramy i mieszamy ze
zsiad³ym mlekiem. Dodajemy odrobinê soli
i kminek. Wk³adamy masê do kamionkowego garnka, przykrywamy i odstawiamy na trzy dni.
Po tym czasie masê wyrabiamy i formujemy z niej kulki o rednicy 4-6 cm.
Suszymy je na powietrzu lub w lekko
nagrzanym piekarniku. Uk³adamy w garnku i pozostawiamy pod przykryciem na
kilka tygodni by dojrza³y. S¹ znakomite
jako przystawka lub do wina i piwa.

Karoshi  to socjomedyczne okrelenie
zgonów spowodowanych silnym przeci¹¿eniem prac¹. Najczêciej przyczyn¹
tych mierci s¹ schorzenia kr¹¿eniowosercowe (jak zawa³ miênia sercowego),
sprzê¿enie nadcinienia i mia¿d¿ycy. Cech¹ wspóln¹ przypadków karoshi jest zbyt
du¿o pracy i stres. W Japonii norm¹ jest
kilkunastogodzinny dzieñ pracy. We
wszystkich przeanalizowanych w Japonii przypadkach karoshi w latach 1974 
1990 mieræ dotyka³a osób pracuj¹cych
ponad 60 godzin w tygodniu, maj¹cych
ponad 50 nadgodzin w miesi¹cu i dziesi¹tki niewykorzystanych urlopów. Ofiar¹
karoshi sta³ siê nawet premier Japonii,
Keizo Obuchi.

Peeling

... stosuj najwy¿ej raz na tydzieñ.



Serki mazurskie
z ziemniaków

Sa³atka z kury

Po³ówka wêdzonej lub ugotowanej
kury, 2 ogórki kiszone lub konserwowe, 2 jajka ugotowane na twardo, ma³e
kwane jab³ko, sól, cukier, szczypiorek,
s³oik majonezu, szczypta lubczyku, pieprz
zio³owy.
Miêso oddzielamy od koci i kroimy
w drobna kostkê. Tak samo postêpujemy z pozosta³ymi warzywami i jajkami.
Nastêpnie wszystko dok³adnie mieszamy, doprawiamy. Na koniec dodajemy
posiekany szczypiorek, pieprz zio³owy i
lubczyk. Mieszamy to wszystko z majonezem przek³adamy do zamykanego naczynia i wstawiamy do lodówki na co
najmniej pó³ godziny.

F kupiê

... bo kiedy nie staæ nas na mi³oæ,
staæ nas na zazdroæ.
Maria D¹browska
Demokracja nie powinna iæ tak
daleko, ¿eby w rodzinie wiêkszoci¹
g³osów decydowaæ, kto jest ojcem.
Willy Brandt

PRZYS£OWIA
 Jeli kret jeszcze póno w listopadzie
ryje, na Nowy Rok komar wpadnie
po bryje.
 Od Salomei  zima w nadziei (17 listopada).
 Kiedy s³ota po Anieli, wkrótce ziemia siê zabieli (18 listopada).
 Kiedy listopad po niegu brodzi, zbo¿om zaszkodzi.
 Na wiêt¹ El¿bietê (19 listopada) bywa
nieg nad piêtê.
 Jaka pogoda na dzieñ Ofiarowania
(21 listopada) taka ca³a zima.
 Dwudziesty pierwszy listopada pogodê zimy zapowiada.
 Kiedy na Cecyliê grzmi (22 listopada), rolnik o dobrym roku ni.
 Kwitn¹ drzewa w listopadzie zima a¿
do maja bêdzie.

Szaron

Owoc wyhodowany w Izraelu. Wygl¹dem przypomina pomidor i ma s³odki
smak. Te owoce jada siê na surowo.

Tajemnicza potrawa

W rzymskich przepisach kulinarnych
czêsto mo¿na znaleæ wzmiankê o s³ynnym garum. By³a to pasta rybna o nadzwyczajnym smaku, lecz po dzi dzieñ
nie znamy jej sk³adu. Znawcy staro¿ytnoci uwa¿aj¹, ¿e by³y to wnêtrznoci
jakiego gatunku makreli, poddane fermentacji i przecedzone przez gêste sito.

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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Taekwondo
Trzy medale na Miêdzywojewódzkich
Mistrzostwach M³odzików - Sierpc 2009

Podczas Miêdzywojwewódzkich Mistrzostw M³odzików
(roczniki 1997-98) reprezentanci HIDORI Olecko zdobyli 3
medale:
 Justyna Miszczak  srebro
 Karolina Barszczewska  br¹z
 Jakub Janiszewski  br¹z.
Pozostali nasi reprezentanci: Maurycy Miszczak i Dawid
witaj równie¿ wypadli dobrze, zajmuj¹c miejsca tu¿ za podium: .
Gratulujemy sukcesów i ¿yczymy wiêcej.
Zapraszamy na nasz¹ stronê: www.hidori.olecko.eu.interia.pl
Dorota i Tomasz Miszczak,
Taekwondo Olimpijskie
LUKS HIDORI Olecko

UWAGA  Liga Pi³ki No¿naj
MOSiR Olecko organizuje Oleck¹ Ligê Pi³ki No¿nej
dru¿yn ,,szecioosobowych (5 w polu + bramkarz).
Liga rozgrywana bêdzie na boisku ze sztuczn¹ muraw¹ w
Olecku (tzw. ,,ma³y stadion). Dru¿yna chc¹ca przyst¹piæ do
rozgrywek powinna mieæ ³adn¹ nazwê, podany sk³ad imienny
zespo³u (mo¿e liczyæ wiêcej osób i nie ma ograniczeñ), imiê i
nazwisko kapitana z nr tel. i e-mail oraz imiê i nazwisko z-cy
kapitana z nr tel. Sk³ad osobowy jest wi¹¿¹cy, t.j. zawodnicy
przypisani do jednej dru¿yny nie bêd¹ mogli graæ w innej
(oczywicie w zespole mog¹ wystêpowaæ wy³¹cznie zawodnicy, którzy maj¹ ukoñczone 16 lat).
Wpisowe od ka¿dej dru¿yny przystêpuj¹cej do rozgrywek
wynosi 200 z³. Mo¿na je wp³acaæ na dwa sposoby: dokonaæ
wp³aty na konto o nr: 44 9339 0006 0000 0003 7080 0001oraz
wp³acaj¹c osobicie w biurze MOSiR, ul. Park 1.
Uwaga! Dru¿yny, które nie op³ac¹ wpisowego nie zostan¹
zg³oszone do rozgrywek. Wszystkie dane dru¿yny wraz z op³at¹
wpisowego nale¿y dostarczyæ do biura MOSiR do dnia 21.11.2009r.
(sobota). Po up³ywie tego terminu zg³oszenia nie bêd¹ przyjmowane.
Wszystkich chêtnych zapraszamy! Szczegó³owe informacje pod nr tel.: 87 520 20 48 oraz 600 274 632.

Reprezentacja Luks Hidori Olecko. Klêcz¹: Justyna
Miszczak, Karolina Barszczewska. Stoj¹: Jakub Janiszewski, Tomasz Miszczak - trener, Maurycy Miszcak, Dawid witaj,
Micha³ Miszczak - kibic.

UWAGA  Liga Pi³ki Siatkowej
MOSiR Olecko organizuje Oleck¹ Ligê Pi³ki Siatkowej ,,czteroosobowej.
Liga rozgrywana bêdzie w weekendy na halach ZS w Olecku
(Os.Siejnik 14) oraz LO w Olecku (ul.Kociuszki 28).
Dru¿yna powinna mieæ ³adn¹ nazwê, podany sk³ad imienny zespo³u (mo¿e liczyæ wiêcej osób i nie ma ograniczeñ),
imiê i nazwisko kapitana z nr tel. oraz e-mail oraz jeli to
mo¿liwe imiê i nazwisko z-cy kapitana, równie¿ z nr tel. Sk³ad
osobowy jest wi¹¿¹cy, t.j. zawodnicy, którzy zostan¹ przypisani do jednej dru¿yny nie bêd¹ mogli graæ w innej.
Wpisowe od ka¿dej ekipy przystêpuj¹cej do rozgrywek
wynosi 100 z³. Mo¿na je op³aciæ na dwa sposoby: na konto
o nr: 44 9339 0006 0000 0003 7080 0001 oraz wp³acaj¹c osobicie w biurze MOSiR, ul. Park 1.
Uwaga! Dru¿yny, które nie op³ac¹ wpisowego nie zostan¹ zg³oszone do rozgrywek. Wszystkie dane dru¿yny wraz z
op³at¹ wpisowego nale¿y dostarczyæ do biura MOSiR do dnia
21.11.2009 r. (sobota). Po tym dniu zg³oszenia nie bêd¹ przyjmowane.
Wszystkich chêtnych zapraszamy! Szczegó³owe informacje
pod nr tel. 87 520 20 48 oraz 600 274 632.

Siatkówka
11.11.2009 r. w hali LO w Olecku rozegrano Turniej Pi³ki Siatkowej ,,czteroosobowej z okazji Dnia Niepodleg³oci
Organizator : MOSiR Olecko, sêdzia
g³ówny: Dariusz Karniej i Wojciech Pilichowski.
Do zawodów zg³osi³o siê 19 dru¿yn,
w tym 4 kobiece. Dru¿yny kobiece zagra³y w grupie systemem: ,,ka¿dy z ka¿dym. Natomiast dru¿yny mêskie zosta³y podzielone na cztery grupy (3 grupy
czterozespo³owe) i 1 grupa trzyzespo³owa. Z ka¿dej grupy do æwieræfina³u awansowa³y po dwa najlepsze zespo³y. Wszystkie mecze rozgrywano do dwóch wygranych setów (do 15 pkt) .
KOÑCOWA KOLEJNOÆ Kobiety
1. Murakami Go³dap (kapitan Karolina

Nawrocka)
6 pkt 6:2
2. LO Go³dap (kapitan Sandra Si³kowska)
5 pkt 5:3
3. Gim. 2 Olecko (kapitan Ola Ulikowska)
4 pkt 4:5
4. ZSZ Go³dap (kapitan Anita Obuchowska)
3 pkt 1:6
KOÑCOWA KOLEJNOÆ Mê¿czyni
Æwieræfina³y
300 kilo - Dobra nazwa
2:1
Ekipa E³k - Oka
2:0
Renifer Go³dap - Old Boys Olecko
2:0
Jak siê nazywamy?- Farmerzy
2:0
Pó³fina³y
Ekipa E³k - 300 kilo
2:1
Jak siê nazywamy? - Renifer Go³dap 2:0

Mecz o III m-ce
Renifer Go³dap - 300 kilo

2:0

Mecz fina³owy
Jak siê nazywamy? - Ekipa E³k

2:0

Trzy pierwsze dru¿yny mêskie oraz
dwie kobiece otrzyma³y puchary ufundowane przez Dyrektora MOSiR w Olecku,
pana Andrzeja Kamiñskiego, a wszystkie zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o
80 zawodników, w tym 20 kobiet.
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny mêskiej:
Daniel Waszkiewicz, Maciej Mularczyk,
Przemys³aw Rowiñski i Przemys³aw Sura¿yñski.
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Szachy
W dniach 6-8 listopada 2009 roku w Gi¿ycku zosta³ rozegrany XI Miêdzynarodowy Turniej Szachowy Juniorów o Puchar Trzech leszczy. Olecko reprezentowali gracze MLKS
Czarni: Marta Gryglas, Weronika Kisielewska, Kamil Gryglas
i Konrad Konewko. Na turniej przyjechali szachici z województw: podlaskiego, pomorskiego i oczywicie warmiñskomazurskiego. W rywalizacji uczestniczyli tak¿e szachici z Wilna.
W mocno obsadzonym turnieju najlepiej zaprezentowa³a siê
Marta Gryglas zajmuj¹c 1. miejsce w kategorii Dziewcz¹t do
lat 18 i 4. w rankingu ogólnym dziewcz¹t. Kamil Gryglas wywalczy³ 2. miejsce w kategorii ch³opców do lat 12 i 11. w
rankingu ogólnym ch³opców. Konrad Konewko uplasowa³
siê na pozycji 7. w kategorii ch³opców do lat 10 i 25. w rankingu ogólnym ch³opców. Konrad wype³ni³ tak¿e normê na
III kategoriê. Po raz pierwszy w turnieju klasyfikacyjnym
wystartowa³a Weronika Kisielewska, która zajê³a 6. miejsce
w kategorii dziewcz¹t do lat 13 i 17. w rankingu ogólnym
dziewcz¹t. Weronice do uzyskania normy na V kategoriê za-

brak³o zaledwie pó³ punktu. Trzymamy kciuki, by w nastêpnym turnieju zdoby³a upragnion¹ kategoriê szachow¹.

Szachy

W dniach 23-25.10.2009 w Orodku
Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Bêsi/
k. Biskupca rozegrane zosta³y Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików w
szachach. W turnieju wziêli udzia³ juniorzy
i juniorki do lat 10 z województw: mazowieckiego i warmiñsko-mazurskiego.
MLKS Czarni Olecko reprezentowa³ Konrad Konewko. W 8 partiach zdoby³ 4
punkty, co pozwoli³o na zajêcie 12. miejsca.
Krzysztof Konewko,
kierownik sekcji szachowej

W dniach 18-23.10.2009 w Orodku
Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Bêsi/
k. Biskupca rozegrane zosta³y Miêdzywojewódzkie Eliminacje do Mistrzostw
Polski Juniorów w szachach. W zawodach startowali juniorzy i juniorki z województw: mazowieckiego i warmiñskomazurskiego. MLKS Czarni Olecko reprezentowa³ w kategorii ch³opców do lat
11 Kamil Gryglas. Zdobywaj¹c 6 pkt w
9 partiach Kamil zaj¹³ 6. miejsce, nieznacznie
przegrywaj¹c punktacj¹ pomocnicz¹ rywalizacjê o miejsce 5.

OGÓLNODOSTÊPNE
BOISKO ZE SZTUCZN¥
MURAW¥  ZAPRASZA

W ostatnim okresie Olecko wzbogaci³o siê o nowy obiekt sportowy 
pe³nowymiarowe boisko pi³karskie ze
sztuczn¹ muraw¹. Jest to o tyle znacz¹cy obiekt sportowy, ¿e nasi pi³karze Czarnych Olecko, jak te¿ wszyscy
niezrzeszeni m³odzi i starsi ludzie w
miecie, którzy lubi¹ pograæ w pi³kê
no¿n¹, mog¹ teraz uprawiaæ swoj¹
ulubion¹ grê przez ca³y rok w dobrych
warunkach. Nie musz¹ brudziæ siê w
b³ocie, jak to bywa³o poprzednio jesieni¹ i wiosn¹.
Boisko jest czynne w godz. 8.00 
22.00. codziennie. Korzystaæ mo¿e ka¿dy
zgodnie z regulaminem, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu wejcia w
biurze MOSiR Olecko lub u dy¿uruj¹cego na boisku pracownika MOSiR.

Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej

Fot. Archiwum sekcji szachowej

Siatkówka
12.11.2009 r. w hali LO w Olecku odby³y siê Mistrzostwa Powiatu SZS w pi³ce siatkowej dziewcz¹t szkó³ ponadgimnazjalnych. Organizatorzy: MOSiR Olecko, POSS, OTSS i UKS przy LO w Olecku.
Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Dariusz
Karniej.
Do zawodów przyst¹pi³y reprezentacje
tylko dwóch szkó³: ZSLiZ w Olecku i LO
w Olecku. Du¿yny te rozegra³y bezporedni
mecz pomiêdzy sob¹.
KOÑCOWA KOLEJNOÆ
1. LO Olecko (opiekun Robert Smyk)
2. ZSLiZ Olecko (opiekun Karol Sobczak)
Zwyciêska dru¿yna uzyska³a awans do
turnieju rejonowego oraz otrzyma³a puchar
ufundowany przez prezes POSS, pani¹ Reginê
Jakubowsk¹. Obydwie dru¿yny otrzyma³y
równie¿ pami¹tkowe dyplomy.
Ogó³em w zawodach startowa³o 25 zawodniczek.

Tenis sto³owy
8.11.2009r. w Lidzbarku Warmiñskim
odby³ siê tenisowy Wojewódzki Turniej
Klasyfikacyjny w kategorii kadet, junior
i senior.
W zawodach wziêli udzia³ tenisici
sto³owi Czarnych Olecko. W kategorii
kadet najlepiej wypad³a Ewa Boguszewska. W stawce 32 zawodniczek zajê³a 56. miejsce. Paulina Maciejewska i Iga
Sowulewska uplasowa³y siê na miejscach
9-12. W kategorii senior swój debiut
zaliczy³ Kamil Sad³owski, który w stawce 44 zawodników zaj¹³ 7-8. miejsce. Jest
to przyzwoity wynik zwa¿ywszy na to,
¿e w zawodach uczestniczyli zawodnicy
z pierwszoligowych klubów. Kamil mia³
szansê zagraæ w pó³finale (prowadz¹c w
setach 2:1), ale niestety uleg³ zawodnikowi z Ostródy po bardzo ³adnej i wyrównanej walce 2:3.

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 376

Waldemara Rukcia

Witam Pañstwa. Te siedmiodniowe
rozstania s¹ doskona³e. Pozwala nam to
prze¿yæ tydzieñ myl¹c, co bêdzie jak minie.
Wielu mnie lubi, paru nienawidzi, a spora czêæ uwa¿a za nieszkodliwego dziwaka, zaczynaj¹c wtorek lub rodê od ostatniej
strony. Co te¿ mo¿e jeszcze napisaæ o
obecnej w³adzy. Jan Pietrzak kiedy powiedzia³, ¿e dziêkuje Bogu za to, ¿e mamy
jakiekolwiek w³adze i rz¹dy, bo inaczej nie
by³oby, z czego siê pomiaæ.
Wiecie Pañstwo co mnie niepokoi?
Ostatnio na przyk³ad niepokoi mnie troska Ministra Zdrowia, pani magister Kopacz, o zdrowie obywateli. Jestemy jedynym krajem w Europie, gdzie nasz rz¹d
nie ma zapasu szczepionek przed A/H1N1
 zwanym potocznie wiñsk¹ gryp¹. Trochê
siê martwiê postaw¹ pani Minister, ¿e jest
gotowa walczyæ o dobro obywateli do
ostatniego cz³owieka w naszym pañstwie.
Bo Pani Minister nie dosta³a gwarancji
od producentów szczepionek, które rekomenduje wiêkszoæ lekarzy na wiecie,
wszystkie organizacje miêdzynarodowe
dbaj¹ce o zdrowie obywateli na wiecie.
Na czym polega ten geniusz? Na zasadzie wiary, ¿e jestemy narodem wyspiarskim. Kto powiedzia³, ¿e dla potrzeb
dobrych wyników sonda¿owych, bo ludzie wierz¹ w sonda¿e i popieraj¹ zawsze
tych lepszych. Dzia³a to na zasadzie, jak¹
znamy z naszego ¿ycia. Za³ó¿my, ¿e jestemy w jakiej grupie k³óc¹cej siê o to
czy pomidory s¹ czerwone, czy ciemnopomarañczowe. Zazwyczaj k³óci siê kilka
osób, a reszta obserwuje, która grupa ad-

wersarzy ma wiêksz¹ liczbê popieraj¹cych.
Tu dzia³a zasada: wiêkszoæ ma zawsze
racjê i byle istnia³a przewaga choæby jednej
osoby w momencie pocz¹tkowym, to po
pewnym czasie obserwatorzy w wiêkszej
czêci przy³¹cz¹ siê tam, gdzie jest przewaga ilociowa. Zrobi¹ to, choæby wiedzieli, ¿e racja jest po stronie mniejszoci. To jest norma, za pomoc¹ której mo¿na
sterowaæ opini¹ publiczn¹. Bo kto nie
przy³¹czy siê do wiêkszoci? Chyba tylko g³upi. Utrzymanie sonda¿y na granicy
skutecznego zdobywania wiêkszej iloci
popieraj¹cych jest jak siê wydaje g³ównym celem obecnego rz¹du. Okrzykniêcie WIELKIM CZ£OWIEKIEM ministra
Rostkowskiego, po tym jak nic nie zrobi³, a po prostu ludzie wykorzystali w swoich
biznesach to, ¿e przy niekorzystnych dla
eksporterów wskanikach wymiany walut stali siê bardzo atrakcyjnym rynkiem
dla tych, co chcieli co w Polsce kupiæ.
Dzi nawet ze wstydem obecny rz¹d nie
chce przyznaæ, ¿e walka o znalezienie siê
w strefie euro by³aby dla nas katastrof¹
finansow¹, a ocali³ nas w sporej czêci
fakt posiadania w tym okresie w³asnej
waluty. Jak okreli³ jeden z zachodnich
ekonomistów: sukces mo¿na by³o osi¹gn¹æ nic nie robi¹c. Tak siê sta³o... Pan
Rostkowski, chyba przy swoim wielkim
zdziwieniu, zosta³ okrzykniêty GENIUSZEM EKONOMICZYM Europy. Teraz
t¹ drog¹ pod¹¿a minister Kopacz w walce ze wiñsk¹ grypa. Liczy chyba na, jak
na razie, najskuteczniejsz¹ naturaln¹ metodê walki z gryp¹ i anginami: MRÓZ.
Bêdzie trwa³a jak wielki dowódca przy swoim
wojsku broni¹c honoru swojego pu³ku:

do ostatniego ¿o³nierza. wiñska grypa
kiedy siê skoñczy i bêdzie mo¿na powiedzieæ: uda³o siê, przetrwalimy bez
szczepionek, straty by³y niewielkie... Nawet jak bêd¹ niewielkie  to jednak bêd¹.
Nie chcê bawiæ siê w proroctwa, ale co
by by³o, gdyby ten 37 latek z Pucka jaki
czas temu zosta³ zaszczepiony przeciw
grypie?
Dzi rodzice boj¹ siê o swoje dzieci.
Pani Minister udaje troskê, ¿e nie podejmie decyzji wymagaj¹cej od niej przyjêcia odpowiedzialnoci... mieszne. W³anie po to zosta³a ministrem, by przyjmowaæ na siebie odpowiedzialnoæ!
Myla³a, ¿e ca³e ministrowanie spêdzi na
machaniu rêkami i stwierdzaniu, ¿e co
jest niemo¿liwe, oraz chwaleniu siê w
mediach, ¿e co robi, tylko g³upi ludzie
tego nie zauwa¿aj¹? Najzabawniejsze dla
mnie s¹ programy publicystyczne, gdzie
udzia³ bior¹ przedstawiciele partii. Ci¹gle
ze strony uczestników strony rz¹dz¹cej
s³ychaæ, ¿e ich rz¹d ma same osi¹gniêcia... To s¹ prawdziwe osi¹gniêcia! Takich osi¹gniêæ nie mia³y poprzednie rz¹dy. Co poprzednicy zrobili w tej sprawie?
My zrobilimy bardzo du¿o. Stale co
robimy... I tak mija kilkadziesi¹t minut
programu. I jak ma reagowaæ wiêkszoæ?
No! Skoro mówi¹, ¿e tyle zrobili, to na
pewno tak jest! Na razie jestemy Wysp¹ Szczêliw¹ pomiêdzy krajami, gdzie
szczepi siê przeciw A/H1N1... Bo u nas
nie ma powodów do niepokoju. Pani
Minister Zdrowia czuwa. Mo¿e by zrobiæ oddzielne ministerstwo ds. chorych,
którymi jak widaæ, nikt siê nie przejmuje?
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

