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Otwarcie apteki,
stacji dializ
oraz przychodni
chorób gruliczych
W pi¹tek 20 listopada w po³udnie
odby³o siê uroczyste otwarcie apteki
Spó³ki Olmedica.
O szczegó³ach czytaj na s. 6.

Podsumowanie sezonu lotowego
2009 Polskiego Zwi¹zku
Hodowców Go³êbi Pocztowych
Sekcji Olecko

Cena 1,50 z³

WARTO PRZECZYTAÆ

* Spalone cia³o i samochód  s. 2.
* Sesja Rady Powiatu  s. 4.
* II Targi Organizacji Pozarz¹dowych Subregionu EGO  s. 5.
* Otwarcie apteki, stacji dializ oraz przychodni chorób gruliczych  s. 6.
* II Forum Turystyki Ziemi Oleckiej  s. 6.
* Fabryka Marzeñ  podsumowanie projektu  s. 7.
* NULLA DIES SINE LINEA  o 40-leciu pracy twórczej Wacawa Klejmonta  s. 10-11.
* Podsumowanie sezonu lotowego 2009 Polskiego Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Pocztowych Sekcji Olecko  s. 12.
* Nowy projekt zawodowy w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku  s. 18.

 szczegó³y na s. 12.

Remonty
chodników

Rys. Waldemar Rukæ

Dobiegaj¹ koñca prace prowadzone
przez Powiatowy Zarz¹d Dróg w Olecku, polegaj¹ce na remontach chodników
na ulicach: rodkowej, 11-ego Listopada i Zielonej. Zadanie realizowane jest
przez Starostwo Powiatowe. Udzia³ gminy wynosi 40 400 z³, co stanowi 50%
wartoci inwestycyjnej.

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

ZPHU IMPULS

(K134017)

Teresa Popko

Aleje Lipowe 1b

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

19-400 Olecko

OFERTA WI¥TECZNA
(V55606)

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

(V58703)

tel. 501-611-961

(V59802)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

(V60203)

KRONIKA
PO¯ARNICZA
 13 listopada o 17.45 jeden zastêp JRG
PSP wyjecha³ do fa³szywego alarmu.
(na osiedlu Siejnik zosta³ potr¹cony
pieszy?)
 14 listopada o 8.20 dwa zastêpy JRG
PSP zabezpiecza³y miejsce, gdzie zosta³ znaleziony spalony samochód ze
zw³okami mê¿czyzny.
 14 listopada o 9.50 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Borawskie usuwa³y w Borawskich drzewo niebezpiecznie pochylone nad budynkiem mieszkalnym.
 14 listopada o 16.20 jeden zastêp
OSP wiêtajno owietla³ w Dunajku miejsce tragicznego wypadku drogowego.
 15 listopada o 4.08 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 18 listopada o 3.47 jeden zastêp OSP
Lenarty usuwa³ z drogi w Babkach
Oleckich powalone na ni¹ drzewo.
 18 listopada o 6.41 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kasprowicza po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 18 listopada o 9.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni ul. Przybyszewskiego powalone na ni¹ drzewo.
 19 listopada o 6.54 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z drogi w Rosochackich
powalone na ni¹ drzewo.
 19 listopada o 9.41 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie
usuwa³y w okolicach Rogówka skutki kolizji drogowej (samochód zderzy³
siê z autobusem).
 19 listopada o 14.44 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Wiejskiej po¿ar mieci
na prywatnej posesji.
 19 listopada o 20.10 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kasprowicza po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 20 listopada o 7.35 dwa zastêpy JRG
PSP oraz jeden OSP G¹ski usuwa³y w
okolicach Kukowa skutki kolizji drogowej.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Zajkowski

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

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Dochody
gminy Olecko

W trzech ostatnich kwarta³ach 2009
roku gmina zrealizowa³a dochody w 72,1%.
Jest to kwota blisko 42 miliony z³otych.
Plan dochodów zamyka siê kwot¹ prawie 58 milionów z³otych. Planowane
wydatki zrealizowano w 66,6%  zamknê³y
siê one kwot¹ ponad 44 milionów z³otych. Planuje siê wydanie do koñca roku
66 milionów z³otych.
Deficyt w wykonaniu bud¿etu za trzeci
kwarta³ to prawie 2,5 miliona z³otych. Do
koñca roku planowany jest deficyt w
wysokoci 8,4 miliona z³otych.
(ra)

Plewki

Burmistrz Wac³aw Olszewski 6 listopada podpisa³ umowê z Marsza³kiem Województwa Warmiñsko-Mazurskiego na
budowê boiska w Plewkach. Inwestycja
bêdzie finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego
samego zadania zostanie przeprowadzony remont wietlicy wiejskiej w tej miejscowoci. Wartoæ inwestycji to 355 tysiêcy z³otych. Województwo dofinansuje
gminê kwot¹ 185 tysiêcy z³otych. Jeszcze w tym roku zostanie og³oszony przetarg i w tym roku zostanie wy³oniony
wykonawca. Inwestycja zostanie ukoñczona przed lipcem 2010 roku.
(m)

Przetarg

W pierwszym przetargu gmina sprzeda³a mieszkanie w budynku przy S³owiañskiej 3 o powierzchni 25,8 m.kw. Ustalona cena to 27 tysiêcy 100 z³otych.
(ra)
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(L16002)
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Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 509-776-769
www.kopalniakruszywamorena.pl
oferuje

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

DY¯URY APTEK

* 24.11.2009r., ul. Kolejowa 15
* 25.11.2009r., ul. 11 Listopada 9
* 26.11.2009r., pl. Wolnoci 25
* 27.11.2009r., pl. Wolnoci 7B
* 28.11.2009r., ul. Zielona 35
* 29.11.2009r., ul. Sk³adowa 6
* 30.11.2009r., ul. Kolejowa 15
* 1.12.2009r., ul. 11 Listopada 9

Spalone cia³o
i samochód

W dniu 14.11.2009 r. oko³o godziny
8.30 dy¿urny KPP w Olecku otrzyma³ informacjê o tym, ¿e w miejscowoci Sto¿ne gmina Kowale Oleckie na drodze dojazdowej do ¿wirowni stoi spalony samochód a w nim spalone cia³o. Po przybyciu na miejscu ustalono, i¿ spaleniu
uleg³ samochód osobowy marki Opel
Corsa, a w nim na przednim siedzeniu
kierowcy ujawniono doszczêtnie spalone cia³o mê¿czyzny  jak póniej ustalono, w³aciciela tego samochodu, 44-letniego mieszkañca gminy Kowale Oleckie. W chwili obecnej nieznana jest przyczyna po¿aru tego samochodu. Obecnie
Prokuratura Rejonowa w Olecku ustala
okolicznoci tego zdarzenia.
m³. asp. Dariusz Pawluczyk
KPP Olecko

mieræ pieszego
na drodze

W dniu 14.11 2009 r. oko³o godziny
15.00 na drodze W0655 miedzy miejscowociami Dunajek i Wronki na prostym
odcinku drogi kieruj¹cy samochodem marki Audi A6 Henryk S. potr¹ci³ pieszego
Zbigniewa S. lat 13, który w wyniku doznanych obra¿eñ cia³a poniós³ mieræ na
miejscu. Obecnie policja w Olecku ustala dok³adne przyczyny powstania tego
miertelnego wypadku.
m³. asp. Dariusz Pawluczyk
KPP Olecko

Nietrzewi

kieruj¹cy

 W dniu 15.11.2009 r. o godz. 0.10 w
Kukowie patrol policja zatrzyma³ do
kontroli Roberta J., który kierowa³ rowerem pod wp³ywem alkoholu  wynik 2.35 promila w wydychanym powietrzu
m³. asp. Dariusz Pawluczyk
KPP Olecko

Przetarg

W drugim przetargu gmina sprzeda³a za 76 tysiêcy 283 z³ote dzia³kê po³o¿on¹ przy ul. ¯eromskiego. Na pozosta³e trzy nieruchomoci przetarg siê nie
odby³.
(ra)

Redakcja

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

w godzinach 1200-17 00
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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OLECKI TERMINARZ

(V56305)

Wypadek na trasie Kukowo-lepie

W dniu 20.11.2009 o godz. 7:35 na drodze krajowej nr 65,
na odcinku drogi miedzy miejscowoci¹ Kukowo a miejscowoci¹ lepie dosz³o do wypadku drogowego. Ze wstêpnych
ustaleñ wynika, ¿e mieszkaniec Suwa³k Andrzej C., lat 54,
kieruj¹cy samochodem osobowym marki Citroen nie dostosowa³ prêdkoci do panuj¹cych warunków drogowych i na
³uku drogi straci³ panowanie nad pojazdem, a nastêpnie zjecha³ na przeciwleg³y pas uderzaj¹c w bok jad¹cego z przeciwka pojazdu marki Mercedes Sprinter, kierowanego przez Jacka ., lat 20. Obaj kierowcy zostali zabrani przez karetkê pogotowia ratunkowego do szpitala w Olecku, gdzie u Andrzeja
C. stwierdzono z³amania dwóch ¿eber, natomiast kieruj¹cy
samochodem marki Mercedes dozna³ jedynie ogólnych pot³uczeñ cia³a. Obaj kierowcy byli trzewi. Obecnie Policjanci
wyjaniaj¹ okolicznoci wypadku.
Dzia³ania Stra¿y Po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, od³¹czeniu akumulatorów oraz uprz¹tniêciu jezdni
po kolizji. W dzia³aniach bra³y udzia³ 2 zastêpy z JRG Olecko
oraz jednostka OSP G¹ski, zespó³ Pogotowia Ratunkowego
oraz radiowóz policji.
kpt. Tomasz Jag³owski, KP PSP Olecko
m³. asp. D. Pawluczayk, KPP Olecko

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
23 listopada (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
25 listopada (roda)
9.00  Mistrzostwa halowe pi¹tek pi³karskich dziewcz¹t i ch³opców,
hala w Wieliczkach
27 listopada (pi¹tek)
17.00  Dystrykt 9, film, kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
19.00  Galerianki, film, kino Mazur
19.00  koncerty w ramach Kultury bez barier, wyst¹pi¹:
El¿bieta Wojnowska i Antoni Muracki, sala Teatru AGT
28 listopada (sobota)
* I Mistrzostwa Województwa LZS w Taekwondo Olimpijskim Dzieci i M³odzików
17.00  Dystrykt 9, film, kino Mazur
19.00  Galerianki, film, kino Mazur
19.00  koncerty w ramach Kultury bez barier, wyst¹pi¹:
Katarzyna Waraksa z zespo³em, Adam Andryszczyk i Marcin Otrocki, sala Teatru AGT
29 listopada (niedziela)
17.00  Dystrykt 9, film, kino Mazur
19.00  Galerianki, film, kino Mazur
30 listopada (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
1 grudnia (wtorek)
9.00  Zawody powiatowe w mini pi³ce siatkowej 4 dziewcz¹t i ch³opców, hala ZS, osiedle Siejnik
3 grudnia (czwartek)

NAJWIÊKSZY W REGIONIE
KIERMASZ POLSKIEJ PORCELANY
www.tocada.pl

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

(V54827)

Fot. Archiwum KP PSP Olecko.

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

(V51409)

AUTOMYJNIA

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

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

(V54407)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 800 do 1800

(V54407)
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Sesja Rady Powiatu
finansowych z funduszy UE przez
Wydzia³ Edukacji i placówki owiatowe.
9. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie zmiany uchwa³y zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie okrelenia
zadañ, na które przeznacza siê rodki Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych;
b) w sprawie zmian bud¿etu powiatu
na rok 2009;
c) w sprawie zmiany uchwa³y emisji
obligacji powiatowych.
10. Wnioski i owiadczenia radnych.
11. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
interpelacje i wnioski radnych.
12. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady.
13. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
14. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz

Zawód marzeñ
w zasiêgu rêki

17 listopada w restauracji Astra odby³a siê konferencja
podsumowuj¹ca projekt Zawód marzeñ w zasiêgu rêki. Realizatorem by³a Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, za koordynatorem Pawe³ Modrakowski. Celem projektu by³o przeszkolenie szeædziesi¹t osób, które zdoby³y nowe umiejêtnoci zawodowe. Zdoby³y one nowe, poszukiwane na rynku
pracy zawody, takie jak: kierowcy TIR-ów, operatorzy wózków wid³owych czy opiekunki osób niepe³nosprawnych.
Konferencje otworzy³ i przywita³ goci burmistrz Wac³aw
Olszewski. Podziêkowa³ realizatorom projektu oraz jego uczestnikom.
Jednoczenie z tym wydarzeniem Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej obchodzi³a 5. rocznicê powstania. Okolicznociow¹ mowê opisuj¹c¹ jej historiê wyg³osi³ prezes Fundacji Andrzej Wojczulewicz.
Z kolei w swym wyst¹pieniu Celina Górska podkreli³a
donios³¹ rolê, jak¹ spe³nia dokszta³canie i pozyskiwane na
ten cel rodki w rozwoju spo³ecznoci lokalnej. Opowiedzia³a
te¿ o tym, ¿e na og³oszenia Powiatowego Urzêdu Pracy o
naborze osób do projektów podwy¿szaj¹cych kwalifikacje
odpowiadaj¹ osoby np. z £om¿y, czy Suwa³k. Standardem
sta³o siê te¿ przyjmowanie osób z powiatu go³dapskiego, gdy¿
tam nie ma takich inicjatyw.
Szkolenia organizowane przez Fundacjê Rozwoju Ziemi
Oleckiej, oraz instytucje, które realizuj¹ projekty, s¹ bardzo
dobrze oceniane przez uczestników  zakoñczy³a swoje wyst¹pienie C. Górska.
W wyniku projektu na naszym terenie zosta³ ponad milion z³otych  to s¹ pieni¹dze dla naszych przedsiêbiorców,
dla uczestników, dla kadry zarz¹dzaj¹cej  powiedzia³ w
wyst¹pieniu opisuj¹cym projekt Pawe³ Modrakowski.
Opracowa³ B. Marek Borawski

Prezydium Narodowego Funduszu
Ochrony Zdrowia Komitetu Oddzia³u w
Suwa³kach przekazuje serdeczne podziêkowania mieszkañcom Powiatu Oleckiego za udzielon¹ pomoc finansow¹. Na
rachunek Stowarzyszenia 3160 podatników wp³aci³o 158200,47z³ z 1% nale¿nego podatku za rok 2008, w tym 684,84z³
to suma odpisów od mieszkañców Olecka
i innych miast na cele poprawy us³ug
zdrowotnych w oleckiej s³u¿bie zdrowia.
Zgromadzone fundusze w kwocie
684,84z³ zosta³y przekazane do dyspozycji Pani Katarzyny Mróz  Prezes Centrum Medycznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Olecku Olmedica Sp. z o.o. w
Olecku. Za rodki te zakupiono na Oddzia³ Wewnêtrzny szpitala: termometr
bezdotykowy oraz cinieniomierz nadramienny.
Halina E. Kasicka

rodki z PFRON na likwidacjê
barier architektonicznych
Powiat Olecki pozyska³ z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych rodki w kwocie 597537,84 z³
na realizacjê trzech projektów w ramach Programu wyrównywania ró¿nic miêdzy regionami II. Wszystkie projekty dotycz¹ dostosowania budynków do potrzeb osób niepe³nosprawnych, maj¹cych trudnoci w poruszaniu siê, tj.:
1. Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych  w celu wykonania platformy pionowej przy budynku szko³y.
2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku  w celu
wykonania pochylni i wejcia do budynku, dostosowania
gabinetu integracji sensorycznej oraz ³azienki.
3. Rozbudowy, modernizacji i doposa¿enia bazy kszta³cenia
zawodowego (dla szkó³ ponadgimnazjalnych: Zespo³u Szkó³
Technicznych, Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych oraz
Orodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci G³uchych
im. Filipa Smaldone).
Halina E. Kasicka
FUNDACJA ROZWOJU ZIEMI OLECKIEJ
sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy przekazali 1% swojego podatku na rzecz naszej organizacji.
Zgromadzone rodki pozwol¹ mam realizowaæ nasze cele statutowe oraz zostan¹ przeznaczone zgodnie z Pañstwa wol¹.

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej
Ul. Plac Wolnoci 2, 19-400 Olecko, tel. (087) 520 21 59
www.fundacja.olecko.pl, biuro@fundacja.olecko.pl

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V50007)

Zapraszam na XXXII Sesjê Rady
Powiatu w Olecku w dniu 26 listopada
2009 roku (czwartek) o godz. 14 00 w sali
konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³
Rady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
7. Informacja z realizacji prowadzonych
prac remontowych na drogach powiatowych. Plan inwestycji na rok 2010.
8. Sprawozdanie z realizacji projektów

1% nale¿nego
podatku dla szpitala
w Olecku
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II Targi Organizacji Pozarz¹dowych
Subregionu EGO
W dniach 27-28.11.2009 roku odbêd¹ siê II Targi Organizacji Pozarz¹dowych
Subregionu EGO zorganizowane w ramach
projektu wiat Organizacji Pozarz¹dowych w EGO. Projekt wspó³finansowany jest ze rodków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w
ramach Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich oraz przy finansowym wsparciu Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.
Targi zorganizowane bêd¹ w formie
imprezy warsztatowo-plenerowej. W
programie targów przewidziane s¹ miêdzy innymi 3-godzinne seminaria na temat wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z samorz¹dami lokalnymi, prezen-

tacja dobrych praktyk i wymiana dowiadczeñ w zakresie partnerstwa lokalnego.
Rezultatem seminariów bêdzie diagnoza
stanu faktycznego i przedstawienie wniosków, które bêd¹ podstaw¹ budowania
partnerstwa lokalnego na rzecz ustalenia modelu wspó³pracy ngo z samorz¹dami lokalnymi.
W trakcie targów rozstrzygniêty zostanie równie¿ konkurs dla uczestników
szkoleñ na najlepiej przygotowany wniosek
o dotacjê na organizacjê zadañ publicznych zlecanych przez organy samorz¹du terytorialnego w ramach ustawy o
po¿ytku publicznym i wolontariacie, jak
równie¿ na wnioski przygotowywane w
ramach dzia³ania ma³e projekty zgodne

z Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju Obszaru EGO.
Zapraszamy wszystkich mieszkañców
powiatów: e³ckiego, go³dapskiego i oleckiego, organizacje pozarz¹dowe, w³adze
lokalne do wziêcia udzia³u w doskona³ej
imprezie, której ide¹ jest upowszechnienie informacji o dzia³alnoci organizacji
pozarz¹dowych na terenie powiatów.
Mamy nadziejê, ¿e targi wpisz¹ siê
w kalendarz imprez organizowanych przez
organizacje pozarz¹dowe i stanowiæ bêd¹
widoczny znak obecnoci i dzia³alnoci
ngosów na terenie EGO.
Andrzej Wojczulewicz
Prezes Zarz¹du Fundacji
Rozwoju Ziemi Oleckiej

Projekt wiat organizacji pozarz¹dowych w EGO wspó³finansowany jest ze rodków otrzymanych
z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich oraz finansowym wsparciu Województwa Warmiñsko-Mazurskiego

Regionalny Orodek Kultury
zaprasza

* 27-28 listopada na koncerty w ramach Kultury bez barier
Kultura bez barier to nazwa projektu, którego celem jest
prezentacja artystów zawodowych i osób z niepe³nosprawnoci¹. Jego pomys³odawcami s¹ Antoni Muracki i jego
¿ona Teresa, a partnerem w realizacji przedsiêwziêcia olecki
orodek kultury. 27 listopada godz. 19 w sali Teatru AGT
wystapi¹ El¿bieta Wojnowska i Antoni Muracki, natomiast
28 listopada o godz. 19 w tej samej sali prezentowaæ siê
bêd¹: Katarzyna Waraksa z zespo³em, Adam Andryszczyk i
Marcin Otrocki. Prowadzenie imprezy - Antoni Muracki.
Wstêp wolny - zapraszamy!
* 4-5 grudnia - XXX SZTAMA - Spotkania ze sztuk¹. Podczas SZTAMY miêdzy innymi koncert m³odej wokalistki Julii
Marcell (5 grudnia, godz. 20.00, sala kina). Program tegorocznej SZTAMY zamieszczamy poni¿ej.

PROGRAM XXX SZTAMY

4 grudnia (pi¹tek) 2009 r.
17.00 - Ma³a pasja, czyli historia o psie Pana Jezusa, Teatr
Wierszalin (AGT)
18.00 - wystawa malarska Krzysztofa Pasztu³y (galeria)
19.00 - Wydech, Teatr Krzyk (AGT)
21.00 - jam session - "Otako" (folk, jazz, rock), (Klub CoolTura)
5 grudnia (sobota) 2009 r.
18.30 - ... etcetera..., Teatr K3 (AGT)
20.00 - koncert Julii Marcell (sala kina)
21.30 - Mandala Project, Teatr Ognia (Plac Wolnoci)
22.30 - jam session - Robert Otwinowski (jazz), (Klub CoolTura)
6 grudnia (niedziela) 2009 r.
 od godz. 10.30  SZTAMA dzieciom

(V56205)
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Otwarcie apteki, stacji dializ
oraz przychodni chorób gruliczych
W pi¹tek 20 listopada w po³udnie
odby³o siê uroczyste otwarcie apteki Spó³ki
Olmedica. Goci przywita³a prezes Katarzyna Mróz.
Tutaj wczeniej mieci³ siê magazyn
rezerw terenowych  powiedzia³a witaj¹c goci przed now¹ aptek¹ pani prezes.
 Budynek wymaga³ generalnego remontu.
Zrobilimy to w zasadzie w³asnymi si³a-

mi. Zrealizowalimy dzia³anie dziêki panu
starocie i pani dyrektor Powiatowego
Urzêdu Pracy mamy aptekê.
Nastêpnie pani prezes zaprosi³a go-

ci do apteki. Tam ksi¹dz pra³at Edmund
£agód powiêci³ pomieszczenie. Pierwszych
zakupów leków dokonali starosta Stanis³aw Ramotowski, wicestarosta Maria W.
Dzienisiewicz, burmistrz Wac³aw Olszewski oraz wójt Kowali Oleckich Helena
¯ukowska.
Nastêpnie gocie udali siê do przychodni chorób gruliczych, a po jej wywiêceniu do pomieszczeñ stacji dializ.
Wszystkie sale znajduj¹ siê w wie¿o
wyremontowanym budynku starego szpitala.
W pomieszczeniach stacji dializ starosta oficjalnie przywita³ goci.
Wszystko to co siê dzieje w szpitalu, robimy przy pomocy samorz¹du, za
co bardzo serdecznie dziêkujê  powiedzia³ starosta Stanis³aw Ramotowski.
 Przez siedem lat, kiedy jestem starost¹, szpital zmieni³ siê sporo. Przede wszystkim mamy now¹ czêæ zbudowan¹ wed³ug standardów, które obowi¹zywaæ bêd¹
dopiero w 2012 roku.
Starosta zapowiedzia³ równie¿ publicznie, ¿e w najbli¿szym czasie zostanie w
szpitalu uruchomiony tomograf komputerowy. Zamotuje go w wydzier¿awionych
na 10 lat pomieszczeniach firma z Suwa³k. Uruchomienie urz¹dzenia nast¹pi najwczeniej pod koniec grudnia lub w styczniu 2010 roku.
Zapowiedzia³ te¿, ¿e od 2010 rozpocznie

Pierwsze zakupy w nowej aptece.
Fot. Marek Borawski.
siê powiêkszanie oddzia³y chorób wewnêtrznych w oleckim szpitalu.
W obronie funduszy, jak i w obronie pacjentów, w poniedzia³ek jedziemy
do pani minister Kopacz, gdzie bêdzie równie¿ szef Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie chcemy negocjowaæ, by niedobór rodków dotkn¹³ w jak najmniejszym stopniu nasz powiat.
Mamy bardzo dobry personel i dlatego bardzo chêtnie inwestujemy. W rankingu Rzeczypospolitej ten oto szpital
wród oko³o 70 przekszta³conych szpitali zaj¹³ 9. miejsce za co na rêce pani dyrektor i ca³ej za³ogi sk³adam serdeczne podziêkowania
Opracowa³ B. Marek Borawski

II Forum Turystyki Ziemi Oleckiej
W ubieg³y czwartek oby³o siê II Forum Turystyki Ziemi
Oleckiej zorganizowane przez Lokaln¹ Organizacjê Turystyczn¹
Ziemi Oleckiej. Goci³ oraz patronat nad Forum obj¹³ Rektor
Wszechnicy Mazurskiej Jego Magnificencja dr Józef Krajewski.
Goæ w dom, Bóg w dom  dr Józef Krajewski tymi s³owami rozpocz¹³ uroczyste powitanie uczestników.  To miejsce jest idealne do twórczego mylenia. Wiem, ¿e dzisiaj uda
siê pañstwu wypracowaæ pomys³y na wspania³e sposoby rozbudzania inicjatyw w Naszej Ma³ej Ojczynie. Z g³êbi serca
dziêkujê te¿ za to, ¿e wybralicie Pañstwo na miejsce swego
Forum wy¿sz¹ szko³ê Wszechnicê Mazursk¹.
Obrady prowadzi³a prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej Maria W. Dzienisiewicz.
Jak na razie moja frekwencja na Forum wynosi 100%. Przed
rokiem te¿ by³em obecny  powiedzia³ w swoim wyst¹pieniu
Wicemarsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Jaros³aw S³oma.  Podczas ubieg³orocznych obrad Sejmiku Wojewódzkiego podjêto decyzje o popieraniu rozwoju wykorzystania turystycznego Mazur Garbatych. W tym roku równie¿
ucieszy³em siê, kiedy powiaty EGO Kraina Bociana postanowi³y przyj¹æ perspektywê d³ugiego marszu i wykorzystaæ przyk³ad,
który da³y samorz¹dy nad kana³em elbl¹skim, które oko³o dziesiêciu lat temu, w trudnych rozmowach, zjednoczy³y siê i podjê³y wspóln¹ misjê rozwojow¹. Dzisiaj na ten teren z Regional-

nego Programu Operacyjnego idzie kilkadziesi¹t milionów euro.
W chwili obecnej jest to dobry czas aby pomyleæ, które
projekty z Pañstwa regionu mog³yby staæ siê czêci¹ Programu Zintegrowanego Rozwoju Mazur Wschodnich (...), je¿eli
taka inicjatywa siê pojawi, to ma ona du¿e szanse w nastêpnej kadencji, kiedy kolejny zarz¹d województwa bêdzie decydowa³ o wyborze projektów kluczowych. Warto ju¿ teraz
kreowaæ pomys³y pod przysz³¹ ich realizacjê. Trzeba siê teraz zjednoczyæ, aby za kilka lat cieszyæ siê z nastêpnych
inwestycji.
G³os zabierali równie¿ dr Jaros³aw Klimczak, prezes zarz¹du Warmiñsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Olsztynie. Dyrektor Zespo³u szkó³ Licealnych i
zawodowych og³osi³a konkurs na danie regionalne z sera
¿ó³tego Gouda produkowanego w oleckiej mleczarni. Referat
o wioskach tematycznych wyg³osi³ prezes regionalnego Towarzystwa Owiatowo-Kulturalnego Wspólnota Wiejska
z Kijewa Mieczys³aw Michniewicz.
Bardzo ciekawy wyk³ad na temat postrzegania przez turystów proponowanego produktu turystycznego wyg³osi³ redaktor niemieckojêzycznej gazety internetowej Maik Veit.
Europa na Mazurach  Mazury w Europie to tytu³ wyst¹pienia Janusza Barszczewskiego reprezentuj¹cego Szko³ê
Jêzyków Obcych Perfekt. Spotkanie zakoñczy³o forum dyskusyjne.
Opracowa³ B. Marek Borawski
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18 listopada w sali konferencyjnej Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych
przy ul. Go³dapskiej mia³o miejsce podsumowanie projektu Fabryka Marzeñ
zrealizowanego przez Regionalne Towarzystwo Owiatowo-Kulturalne Wspólnota
Wiejska w Kijewie. Koordynatorem projektu by³ prezes Mieczys³aw Michniewicz.

Fabryka Marzeñ

W konferencji udzia³ wziêli przedstawiciele Polsko-Amerykañskiej Fundacji
Wolnoci Rados³aw Jasiñski i Robert
Milewski, wicestarostwa Maria W. Dzienisiewicz , burmistrz Wac³aw Olszewski, dyrektorka ZSLiZ Beata Stypu³kowska, dyrektor Zespo³u Szkó³ w Babakach
Oleckich Miros³aw Matusiak, dyrektor
Zespo³u Szkó³ w Judzikach Andrzej Malinowski, przedstawiciel samorz¹du e³ckiego ds. kontaktów z organizacjami pozarz¹dowymi Maciej Juchniewicz oraz
prezeska Fundacji Niewidzialna Rêka
Ma³gorzata Terepko.
Projekt Fabryka Marzeñ zosta³ zrealizowany w ramach programu Równaæ
szanse Polsko-Amerykañskiej Fundacji
Wolnoci. W Polsce programem opiekuje siê Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y.
Uczestnikom projektu Fabryka Marzeñ certyfikaty jego ukoñczenia wrêczyli R. Jasiñski, burmistrz W. Olszewskiego oraz M. Michniewicz.
Chcia³bym serdecznie wszystkim,
którzy brali udzia³ w projekcie, pogratulowaæ i jednoczenie podziêkowaæ za
uczestnictwo. Szczególnie wam, droga
m³odzie¿y  powiedzia³ burmistrz W.
Olszewski.  Skoñczy³y siê ju¿ czasy,
gdzie mówiono, ¿e je¿eli cz³owiek czego nauczy³ siê, to na ca³e ¿ycie. Teraz
ju¿ tak nie jest! ¯yjemy w czasach, gdzie
wszystko siê zmienia. ¯yjemy w czasach,
które wymagaj¹ od nas ci¹g³ego pog³êbiania wiedzy, ci¹g³ego uczenia.
Projekty, w których uczestniczycie,
pog³êbiaj¹ wiê miêdzyludzk¹. Je¿eli co
robimy wspólnie, to siê integrujemy. Jestemy przyjanie nastawieni do otoczenia.
£atwiej jest co w ¿yciu zrobiæ, kiedy
nie ma w nas agresji. Wy jestecie przyk³adem dla innych, bo jestecie tzw. pozytywnie nakrêconymi. Dziêki waszemu
uczestnictwu budujemy w Polsce spo³eczeñstwo obywatelskie, spo³eczeñstwo
ludzi myl¹cych i przyjanie nastawionych do ¿ycia.
Za to wam bardzo serdecznie dziêkujê i mam nadziejê, ¿e dalej bêdziecie
korzystaæ ze rodków  czy to unijnych,
czy z innych fundacji, bo warto podnosiæ swoje kwalifikacje, swoj¹ wiedzê 
zakoñczy³ burmistrz.
Rados³aw Jasinski z Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci powiedzia³
do m³odzie¿y uczestnicz¹cej w projekcie: Macie tutaj przestronne sale, du¿o
miejsca, wielki parking. W Polsce jest

temu, ¿e dzia³aj¹ przy nim tacy ludzie
jak Pan Mieczys³aw Michniewicz, ¿e organizowane s¹ tutaj konferencje, wyk³ady, aukcje. Popieram, tak jak i Pan starosta, wszystkie takie inicjatywy  powiedzia³a w swym wyst¹pieniu wicestarosta Maria W. Dzienisiewicz.  Wszystkie
takie dzia³ania popieraj¹ kierownicy wydzia³ów starostwa, dyrektorzy szkó³, radni,
przewodnicz¹cy komisji zdrowia i owiaty.
Jestemy razem. Chcê podkreliæ, ¿e pieni¹dze p³yn¹ do nas od wielkich donatorów. Jednym z nich jest Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoci. To, ¿e chcielicie Panowie do nas przyjechaæ, poczytujê sobie za ogromne wyró¿nienie.
Bardzo dziêkujê.
Szanowna m³odzie¿y, ca³y wasz sukces i to, czego nauczylicie siê, i ta wartoæ bycia razem  wszystko to sta³o
siê dziêki panu Michniewiczowi, dziêki
Fundacji, dziêki dyrektorom szkó³. Chcia³abym teraz aby ka¿dy z was sta³ siê ambasadorem partnerstwa, wspó³pracy, nie
negowania, a poznawania. Chcia³abym,
abycie mieli odwagê cieszenia siê ze swego sukcesu  zakoñczy³a Maria W. Dzienisiewicz.
Bardzo cieszê siê, ¿e chcielicie pisaæ projekty i ¿e chcielicie je zrealizowaæ  powiedzia³a dyrektor ZSLiZ Beata Stypu³kowska.  Mam te¿ wielk¹
satysfakcjê z tego, ¿e szko³a, nauczyciele, wasi mistrzowie, moglimy wam
pokazaæ w³aciwe kierunki. Szko³a to nie
tylko miejsce nauki, ale tak¿e miejsce
zdobywania pewnych umiejêtnoci. Cieszê
siê bardzo, ¿e wszystkie zrealizowane
projekty nauczy³y was komunikacji spo³ecznej. Zdobylicie umiejêtnoci, które
na pewno przydadz¹ siê wam w przysz³oci.
Szczególnie chcia³am podziêkowaæ
panu, panie Mieczys³awie, ¿e chce pan
z nami wspó³pracowaæ. Bo chcê podkreliæ
to, co powiedzia³am na spotkaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej  to miejsce
jest na potrzeby mieszkañców.
Opracowa³ B. Marek Borawski

tak, ¿e takie instytucje s¹ spychane przez
w³adze samorz¹dowe w miejsca trzeciej
kategorii. A tak naprawdê to poprzez takie
dzia³ania buduje siê spo³eczeñstwo obywatelskie, to jest wasza przysz³oæ. To
od was zale¿y jak urz¹dzimy sobie ten
kraj, to miasto, nasze w nim miejsce.
Chcia³bym serdecznie pogratulowaæ w³adzom, ¿e doceniaj¹ znaczenie takich instytucji i takich inicjatyw. Chcia³bym te¿
pogratulowaæ w³adzom tego budynku,
¿e organizacje pozarz¹dowe znalaz³y tutaj swoje miejsce. To w Polsce nie jest
czêste i dlatego bardzo dobrze wiadczy o w³adzach samorz¹dowych i gospodarzach.
Budujemy spo³eczeñstwo obywatelskie. Niektórzy myl¹, ¿e budowa ta polega
na tym, ¿e siê tam co komu da i sprawa jest za³atwiona... To jest nasze ¿ycie, nasz kraj, nasza ulica, nasze miasto...
Musimy go sobie urz¹dziæ wspólnie, bo
nikt tego za nas nie zrobi.
(...) Wasze wspólne dzia³anie jest te¿
uczeniem siê od takich liderów jak Pan
Michniewicz. Ja Pañstwu wszystkim ¿yczê, sobie ta¿, ¿eby w wieku Pana Michniewicza mieæ tyle energii, tyle wiedzy i
tyle pomys³ów. Gratuluje Panu i proszê
Pañstwa o brawa...
Proszê Pañstwa, wszyscy zebrani tutaj
jestecie ludmi sukcesu. Bo co to znaczy dostaæ grant w programie Równaæ
szansê? Dostajemy co roku oko³o 1000
projektów, z których mo¿emy wybraæ oko³o
100, maksymalnie 150. To znaczy, ¿e
musielicie pokonaæ 10. ¿eby dostaæ rodki. A wiêc odnielicie sukces. Tak powinnicie o sobie myleæ... i powinnicie wiêtowaæ taki sukces. Jestem pe³en uznania dla Pana burmistrza, ¿e znalaz³ czas i przyszed³ na tê uroczystoæ by wrêczyæ
wam certyfikaty.
Bo sukces trzeba
og³aszaæ, mówiæ o
nim.
To miejsce
jest szczególne.
Pani dyrektor Beata Stypu³kowska
przygotowa³a je
kilka lat temu.
Mazurskie Centrum Edukacji i
Inicjatyw Lokalnych jest potrzebRys. Wies³aw B. Bo³tryk
ne. ¯yje ono dziêki
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WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(7b)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

Melbourne/Australia, 11 lipca 2008 r. ¯yczliwi s¹siedzi
Ja skusi³em siê na ry¿ z wo³owin¹ z kawa³kami owoców i
warzyw oraz coca-colê. Zap³aci³em 11 dolarów australijskich
(24 z³).

Jestem nad Oceanem Indyjskim.
Spodoba³o mi siê muzeum  Sanktuarium Pamiêci (Shrine
of Remembrance) powiêcone ¿o³nierzom i mieszkañców Australii, którzy brali udzia³ w I wojnie wiatowej. To doæ du¿y
kompleks. Na zewn¹trz przy monumencie p³onie wieczny ogieñ.
Po po³udniu pojechalimy na miejscowy stadion sportowy. Odby³a siê tu msza wiêta dla wszystkich grup pielgrzymów, którzy przebywaj¹ w tym czasie w Melbourne. Prawdopodobnie we mszy wziê³o udzia³ 25 tys. osób z wielu pañstw
wiata. Na mszê wpuszczano z biletami. Ka¿dy mia³ swoje
miejsce. Ja siedzia³em na samym dole w sektorze A. Komuniê

Przed Sanktuarium Pamiêci.

w. przyj¹³em od kobiety Chinki(!). Nie podobaj¹ mi siê
msze w takich miejscach. Owszem, wygl¹da to ciekawie, ale
nie prze¿ywa siê tego, co powinno. Barwny t³um, spontaniczne reakcje, telebimy  show cieszy oczy, nic wiêcej.

Znak drogowy: Przejcie dla pieszych.
Po mszy ca³y ten t³um ruszy³ na pobliski dworzec kolejowy. Nie by³o kontroli biletów. Bramki otwarte. Poci¹giem, kursuj¹
w miarê punktualnie, dojecha³em do stacji Keilor. Tu czeka³a
na mnie Kazia z samochodem i z dwiema swoimi kole¿ankami.
W poci¹gu mog³em siê przyjrzeæ, bo jecha³em prawie godzinê, mieszkañcom Australii. Jecha³ ca³y przekrój spo³eczny. Od
chuliganów i biednych osób, po panie na wysokim obcasie.
A tak w ogóle to w tym czteromilionowym miecie mieszka a¿
140 nacji przyby³ych z ró¿nych zak¹tków wiata. Dostali siê
tutaj podczas czterech g³ównych fal migracji. Pierwsza to rok
1830  Anglicy i Szkoci; druga 1850 r.  poszukiwacze szczêcia (gor¹czka z³ota), w tym Chiñczycy; trzecia  uchodcy
powojenni i czwarta 1970 r.  Wietnamczycy i Kambod¿anie.
Do pierwszej w nocy rozmawia³em z Kazi¹ i jej kole¿ankami na temat ¿ycia w Australii. Kazia, tak jak inni, narzeka³a na
k³opoty z wod¹ (korzysta siê tu z deszczówki do celów spo¿ywczych i przemys³owych; ¿eby nadawa³a siê do picia trze-

Pocz¹tki osadnictwa Europejczyków by³y trudne.
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ba gotowaæ kilka minut) i energi¹. Nie tak ³atwo jest umyæ
samochód czy podlaæ kwiaty i warzywa w ogrodzie. Mo¿na
to zrobiæ tylko w dwa okrelone dni tygodnia. Inaczej ¿yczliwi s¹siedzi donios¹ do w³adz i bêd¹ k³opoty. Kazia na wszystkim
oszczêdza.
Najbardziej mnie zdenerwowa³a opinia jej kole¿anek na
temat nas, Polaków w Polsce. Wredne panie twierdzi³y, ¿e za
skarby nie wróc¹ do ojczyzny, bo po co (?!); ¿e u nas brud,
a w toaletach publicznych nie ma papieru i ciep³ej wody; ¿e
zarobki niskie i korupcja. Dzielnie odpiera³em te ataki, chocia¿ panie mia³y trochê racji. Zachwala³em nasze Mazury, Olecko,
wiejskie domy (bo w Australii byle jakie) i z ca³¹ stanowczoci¹ stwierdzi³em, ¿e nigdy nie opuci³bym Polski na sta³e.
Oczywicie tym stwierdzeniem zaogni³em i tak napiêt¹ ju¿
dyskusjê. Wielkie Polki na odchodne rzuci³y: U nas w Australii posiadanie samochodu to koniecznoæ, w Polsce przywilej ludzi bogatych. Wciek³em siê i odpar³em: U nas praktycznie ka¿da rodzina ma samochód, nawet po kilka, bo staæ
nas na nie. Kobiety w jakim wiecie wy ¿yjecie?! Niez³a ta
wasza australijska propaganda! A odnonie tych toalet, to

Zabudowa Melbourne.
korzysta³em dzisiaj z jednej w centrum miasta przy ogrodzie
botanicznym  zasyfione miejsce, a papier toaletowy miesza
siê z zawartoci¹ tego, co ma byæ w dziurze, a nie na pod³odze, a ju¿ na 100 procent nie by³o kranu i zlewu. Mam nadziejê, ¿e nie spotkam siê ju¿ z tymi damami.
C.d.n.

Komentarze i refleksje
wiñska grypa

Kilkanacie miesiêcy temu straszono nas ptasi¹ gryp¹ azjatyck¹ z Hongkongu, a obecnie postrachem jest wiñska grypa i wystêpuje w wielu miejscach
wiata. Jest w Ameryce i Europie, i w
Azji. Podobno wirus wiñskiej grypy jest
jeszcze gorszy ni¿ ptasiej. Szczepi¹ siê
Amerykanie i Europejczycy, na Ukrainie
pandemia  ludzie chodz¹ w gaz-maskach,
zamykane s¹ szko³y i przedszkola, lokale kultury i rozrywki. Jedynie Polacy
wykazuj¹ w miarê stoicki spokój, choæ
kacza opozycja, która zwyk³a straszyæ
Polaków wszystkim, przypadku wiñskiej
grypy te¿ nie przepuci.
Z zachowania niektórych pos³ów PiS
i ich sympatyków w terenie mo¿naby
wnioskowaæ, ¿e wirus wiñskiej grypy
ju¿ ich zaatakowa³. Nie s¹dzê te¿, aby
wszystkim im pomog³a szczepionka z
antywiñskim wirusem. Wemy przypadek prezesa PiS  choroba przewlek³a z
nawrotami i ciê¿kie objawy kliniczne.
Nawet jeli na jakie dwa miesi¹ce prezes og³osiwszy now¹ strategiê spotulnia³, to póniej nast¹pi³ nawrót choroby, a wirus przeszed³ w stadium z³oliwe. Mój znajomy weterynarz twierdzi, ¿e
takich przypadków leczyæ ju¿ siê nie
op³aca, a jedynym wyjciem jest ubój z
koniecznoci.
Lene dziadki, których spotka³em w
czasie zbierania grzybów podczas warzenia osobliwego napoju z cukru, dro¿d¿y
i wody twierdz¹, ¿e ich antygeny, które mieszaj¹ w wielkiej kadzi, s¹ wyj¹tkowo skuteczne. Wystarczy szklaneczka na
czczo albo kilka szklanek pod kwaszony

 nie tylko polityczne

ogórek lub grzybka. Nie mo¿na tylko antygenu przedawkowaæ, bo wystêpuje niekorzystne dzia³anie uboczne leku, jak:
zawrót g³owy, czkawka, omamy wzrokowe albo zachwianie równowagi. Tym
niemniej rozs¹dne dawki, stosowane dla
kura¿u, albo  jak by powiedzia³ Pawlak
 dla zdrowotnoci, s¹ jak najbardziej
wskazane.
Wie to dobrze pan prezydent i jego
kancelaria, zamawiaj¹c ca³e kartony
ma³peczek  takich ma³ych butelek z
antygenem wiñskiej.
Swoj¹ drog¹ warto sobie uzmys³owiæ, jak wielk¹ kasê robi¹ przy okazji
ró¿nych epidemii wielkie koncerny farmaceutyczne i ¿e te epidemie powtarzaj¹ siê ostatnio cyklicznie, jak pory roku.
Mielimy ju¿ chorobê wciek³ych krów
(BSSE), ptasi¹ i wiñsk¹ grypê, a za chwilê
mo¿e czekaj¹ nas zmutowane odmiany
d¿umy czy cholery.
Za ka¿dym razem miliony ludzi na
wiecie ³yka miliony ró¿nych tabletek lub
przyjmuje szczepionki. Wystarczy zasiaæ
psychozê strachu i pod naciskiem opinii spo³ecznej rz¹dy zaczynaj¹ wydawaæ
lekk¹ rêk¹ setki milionów dolarów na ró¿ne
medykamenty.
Prasa informuje (14.11.2009 r.) o 246
przypadkach zachorowañ na wiñsk¹
grypê w kraju i jednym przypadku miertelnym (14.11.2009 r.), kiedy zachorowañ
na grypê sezonow¹ jest kilkanacie tysiêcy, a zgonów te¿ kilkanacie.
Resort zdrowia zapewnia, ¿e grypa
sezonowa bywa czêsto bardziej skomplikowana i niebezpieczna ni¿ wiñska 
podaje przyk³ady krajowe i zagraniczne.

Grzegorz Kudrzycki

Nawet pracownicy s³u¿by zdrowia nie
szczepi¹ siê gremialnie na wiñsk¹, w
Anglii odsetek szczepionych wynosi oko³o
10%. Nie rozumiem wiêc histerii czynionej przez pisowsk¹ opozycjê, sianie psychozy epidemii, psychozy strachu! Czy
nawet pandemia wiñskiej grypy mo¿e
byæ polityczna?
Nie rozumiem dzia³añ obecnego rzecznika praw obywatelskich, który za brak
zamówieñ milionów dawek szczepionki
chce skar¿yæ w prokuraturze minister
zdrowia Ewê Kopacz!
Mylê, ¿e uratuje nas spokój i trzewa ocena sytuacji, a emocje i histeryczna medialna wrzawa s¹ niepotrzebne. Byæ
mo¿e za kilka tygodni problem wiñskiej
rozwi¹¿e siê w sposób naturalny.
K. Kudrzycki,
15.11.2009 r.

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk
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NULLA DIES SINE LINEA*

W zwi¹zku z 40-leciem pracy twórczej nap³ywaj¹ do Jubilata  Wac³awa
Klejmonta  kolejne pozdrowienia i ¿yczenia: od warszawskiego niestrudzonego
wydawcy oraz biografa  Czes³awa Miros³awa-Szczepaniaka, adresata niesamowitych art meilowych listów i kartek
z fraszkoznaczkami; od wybitnego bia³ostockiego krytyka i wspó³uczestnika
imprez poetyckich w Olecku, Go³dapi i
Suwa³kach  Waldemara Smaszcza; od
redaktora biuletynu Najprociej i wspó³organizatora sztandarowych bia³ostockich konkursów literackich O Bu³awê
Hetmañsk¹ oraz Satyrbii Kazimierza S³omiñskiego. Klejmont by³ dwukrotnym laureatem Satyrbii. Redagowa³ ksi¹¿ki znanego satyryka i poety z
Rudzicy k/Bielska-Bia³ej  Juliusza W¹troby. Skrupulatnie recenzowa³ w czasopismach i lokalnych i warszawskich 
kolejne poetyckie tomy przedwczenie
zmar³ego utalentowanego bia³ostoczanina
 Wies³awa Kazaneckiego, którego Rok

Pamiêci Województwo Podlaskie czci w
2009. Od pocz¹tku formowania siê rodowiska literackiego pogranicza Suwalszczyzny, Warmii i Mazur, Klejmont sumiennie recenzuje w znacz¹cych czasopismach literackich kolejne ksi¹¿ki: Wojciecha Marka Darskiego, Gra¿yny Dobreñko, Bogus³awa Marka Borawskiego, Tadeusza Dawidejta, Janusza Sowiñskiego, Ireny Baturowej, Jana Jastrzêbskiego, Miros³awa S³apika, Zbigniewa
Tanajewskiego, Stefana Maciejewskiego, Zbigniewa Fa³tynowicza To wcale
nie koniec listy, bo Poezja swego czasu drukowa³a esej Klasyk romantykiem
podszyty, czyli amplituda harmonii i ironii
w liryce Zbigniewa Jerzyny, odnotowany w 10-tomowym s³owniku biobibliograficznym Wspó³czeni polscy pisa-

rze i badacze literatury. Warto te¿ przypomnieæ publikacjê z Zeszytów Literackich o antologii wierszy Leniczówka
Pranie czy s³ynnej wystawy suwalskiej
o Monachijczykach autorstwa Elizy Ptaszyñskiej i Zbigniewa Fa³tynowicza.
Prace Klejmonta licz¹ ju¿ setki stron
zapisanych rzetelnym i poetycko barwnym komentarzem ¿ycia literackiego  tak
lokalnego, jak i ogólnopolskiego. Mo¿e
warto by je zebraæ z czasopism i wydaæ
jako ¿ywy zapis historii 40-lecia literatury Pogranicza Suwalszczyzny Warmii i
Mazur ?
Drukujemy dzi laudacjê z uroczystego
benefisu 9. listopada pióra prof. Uniwersytetu Warmiñskiego Zbigniewa Chojnowskiego i dr germanistyki na tym
uniwersytecie  Tomasza ¯urawlewa.
Czy s¹ przesadzone ??
Bogus³aw Marek Borawski

* Nulla dies sine linea (sentencja ³aciñska) znaczenie: Ani dnia bez linii  ani dnia
bez kreski (tj. bez posuniêcia choæ odrobinê naprzód pracy twórczej). Przys³owie
przypisuje siê greckiemu malarzowi Apellesowi. (ród³o: http://pl.wiktionary.org)

Z okazji jubileuszu czterdziestolecia spo³eczno-kulturowej dzia³alnoci Wac³awa Klejmonta
(z Olsztyna Tomasz ¯urawlew)
Trudno w kilku s³owach odpowiedzieæ
na pytanie, kim jest ten Wielki Olecczanin. Minione dziesiêciolecia ukazuj¹
bowiem obraz cz³owieka, którego dzia³alnoci niepodobna scharakteryzowaæ
za pomoc¹ jednej okrelonej formu³y.
Dla mnie  jego by³ego ucznia  oraz
dla wielu wykszta³conych przez niego
pokoleñ to przede wszystkim m¹dry,
sprawiedliwy i dobrodusznie wybaczaj¹cy nauczyciel, który potrafi doskonale przekonaæ, ¿e czytanie to inaczej budowanie w³asnego istnienia. Na dusze b³¹dz¹cych uczniów zawsze patrzy³
z przenikliw¹ uwag¹. Jego s³owa brzmia³y
jak wyrok, jednak ich powagê zwyk³ by³
zrêcznie os³aniaæ dobrotliw¹ ironi¹.
Wac³aw Klejmont wp³yn¹³ i ci¹gle
wp³ywa na kszta³t oleckiego ¿ycia kulturalnego. Wspó³tworz¹c Oleckie Czerwce
Poetyckie, grupê poetyck¹ Legary, organizuj¹c go³dapskie spotkania Ocalenie przez poezjê i wreszcie spo³ecznie
wa¿ny w regionie konkurs recytatorski
Poeci Pogranicza, Warmii, Mazur i Suwalszczyzny zbudowa³ gmach naszej
rodzimej kultury. Suwalszczyznê pokocha³ szczególnie. O swojej ma³ej ojczynie napisa³ kiedy: kraina wtopiona w
jeziora i budz¹ce siê ku s³oñcu ³¹ki,

gdzie bobry p³acz¹, raki zimuj¹, gwiazdy
w gniazda spadaj¹, a sny ró¿owe unosz¹ siê ku kwitn¹cym jab³oniom, choæby ch³ód czasem przespacerowa³ siê po
kociach nieziemskim dreszczem. Nikt
jak dot¹d nie rozs³awi³ tak piêknie naszej mazurskiej ziemi.
Literaturê zna od podszewki i jako
jeden z niewielu krytyków literackich
regionu wie, o co w niej naprawdê chodzi. Jego teksty o beletrystyce, recenzje
ksi¹¿ek, niezliczone eseje o lokalnej problematyce spo³ecznej maj¹ klejmonto-

w¹ barwê, s¹ natychmiast rozpoznawalne.
To skuteczny i zrêczny wspó³czesny
Sokrates, krn¹brny i czupurny mistrz
interpretacji, s³owiarz nad s³owiarzami,
potrafi¹cy ³¹czyæ swobodê pióra z dobitnoci¹ myli. To wreszcie pisarz niezwykle wyczulony na problematykê moraln¹, piewca jêzyka wartoci. W jednym
ze swoich epigramów pisze z niepokojem: Kiedy pod piêci¹ s³owo siê ³amie, nietrudno s³owo zamieniæ w kamieñ. Gdzie indziej dodaje z przek¹sem:
Popl¹ta³e diable miêdzyludzkie ka-
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Szanowni Pañstwo,
Droga M³odzie¿y,
Wspania³y Jubilacie!

ble. Za jego ironi¹, mo¿e nie zawsze
przez wszystkich w³aciwie rozumian¹,
kryje siê umi³owanie prawdy. Trafne
wydaje siê przekonanie, ¿e naladowanie go jest czym po wielekroæ trudnym,
gro¿¹cym manier¹.
Za szczególnie wa¿n¹ cechê Wac³awa Klejmonta uwa¿am bezinteresownoæ
w jego dobrze wszystkim znanej dzia³alnoci prospo³ecznej. Jako radny miasta
Olecka podejmuje decyzje odwa¿nie, nawet
gdy towarzyszy temu ryzyko nara¿enia
siê innym czy pope³nienia b³êdu. Przy
tym skromny, mo¿e nawet niemia³y,
uporczywie autentyczny, zdolny  kiedy trzeba  do stanowczych rozstrzygniêæ. Jest ci¹gle sob¹ i nie próbuje
udawaæ kogo innego. Sob¹ in continuum.
¯yczmy mu, by takim pozosta³.

Drogi Panie Wac³awie,

za nieustann¹ satyryczn¹ obserwacjê
naszych lokalnych i narodowych cnót i
przywar, za zbójeckie fraszki, felietony i eseje, za pouczaj¹ce teksty o literaturze i wreszcie za odkrywanie przed nami
róde³ ojczystej mowy w imieniu w³asnym
oraz absolwentów by³ego Zespo³u Szkó³
Rolniczych w Olecku wyra¿am Panu nieskoñczon¹ wdziêcznoæ.
Ad multos annos**, Czcigodny Panie Wac³awie!
dr Tomasz ¯urawlew
Instytut Neofilologii Uniwersytetu
Warmiñsko  Mazurskiego w Olsztynie
Olsztyn, 9 listopada A.D. 2009.
** Ad multos annos  (sentencja ³aciñska) znaczenie: (¿yczenie) wielu
lat ¿ycia.
Fot. Boles³aw S³omkowski

W kilku s³owach trudno jest okreliæ czterdziestoletni¹ twórczoæ Wac³awa Klejmonta, choæ sam uprawia formy
literackie, w których chodzi o to, aby za
pomoc¹ niewielu s³ów powiedzieæ tyle,
ile trzeba. Co wiêcej, Wac³aw Klejmont
ukocha³ gatunki liryczne, w których nie
tylko trzeba wypowiedzieæ siê zwiêle
i na temat, ale równie¿ tak napisaæ, aby
u czytelnika lub s³uchacza wywo³aæ
umiech. Ale jakby tego by³o ma³o, nasz
poeta humoru tak formu³uje swe miniatury, aby budzi³y one refleksjê. I na tym
nie poprzestawa³ i nie poprzestaje Wac³aw Klejmont, w wielu swoich epigramatycznych, dowcipnych i refleksyjnych
tekstach bowiem wi¹za³ i wi¹¿e siê ze
wspó³czesnym suwalsko-mazursko-warmiñsko-podlaskim pograniczem.
Nikt tej czêci Polski nie podarowa³
tak wielu limeryków, a tak¿e aforyzmów,
sentencji, maksym, ile ich ofiarowa³ Wac³aw
Klejmont. Dziêkujê wiêc temu wytrwa³emu poecie miniatury, który od czterdziestu
lat szuka z dobrym i po¿ytecznym skutkiem oryginalnego wyrazu dla wypowiedzenia tego wszystkiego, co sk³ada
siê na ¿ycie Jego i nasze.
Skoro s¹ wród nas tacy poeci, jak
Wac³aw Klejmont, mo¿na byæ spokojnym: w polskim narodzie zdolnoæ do
miechu nie zaginie.
Niech inni siê dowiedz¹ i pamiêtaj¹,
¯e i w Olecku swego Poetê maj¹!
Dostojny Jubilacie, przyjmij ¿yczenia
zdrowia i si³ twórczych!
Zbigniew Chojnowski
Listopad 2009 r.
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Podsumowanie sezonu lotowego 2009 Polskiego Zwi¹zku
Hodowców Go³êbi Pocztowych Sekcji Olecko
Restauracja Elipsa, wczesne przedpo³udnie 15 listopada
2009 r. Coraz wiêcej samochodów na parkingu. Coraz t³oczniej w przestronnej sali restauracji. Serdeczne uciski kolegów, wzajemne gratulacje. Na twarzach radoæ, atmosfera wielkiego wiêta. Punktualnie o godz. 11. przybywa Wac³aw Olszewski  Burmistrz Olecka. W chwilê póniej gor¹cymi oklaskami hodowcy witaj¹ Marka Mirosa  Burmistrza Go³dapi.
Zjawiaj¹ siê te¿ nastêpni zaproszeni gocie, na czele z Prezesem polskiego Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Pocztowych Oddzia³ E³k.

Fot. Boles³aw S³omkowski

Spotkanie otwiera, witaj¹c serdecznie przyby³ych goci i
zebranych hodowców Prezes PZHGP Sekcji Olecko kol. Tomasz Panasewicz. Nastêpuje wybór przewodnicz¹cego zebrania. Obecni jednomylnie wybieraj¹ kol. Daniela S³omkowskiego, który przedstawia porz¹dek zebrania. Omawiane s¹
poszczególne loty, których w sezonie 2009 by³o siedemnacie, pocz¹wszy od 100 do 800 kom. Przedstawiono równie¿
za³o¿enia na sezon 2010. Szczególny nacisk po³o¿ono na wspó³pracê z s¹siednimi sekcjami, jak równie¿ na profilaktykê i opiekê
weterynaryjn¹ naszych pupili. Nastêpnie przewodnicz¹cy zebrania poprosi³ Wac³awa Olszewskiego  Burmistrza Olecka,
Marka Mirosa  Burmistrza Go³dapi oraz Jerzego Piacika 
prezesa Oddzia³u PZHG/o E³k o wrêczenie zdobytych pucharów i dyplomów. W swoich wyst¹pieniach wymienieni sk³adali gratulacje zwyciêzcom oraz zapewniali o dalszej pomocy
sekcji PZHGP Olecko i wzajemnej wspó³pracy.
PZHGP Sekcja Olecko serdecznie dziêkuje sponsorom za ufundowanie pucharów:
1. Wac³aw Olszewski  Burmistrz Olecka
2. Marek Miros  Burmistrz Go³dapi
3. Zak³ad Produkcji Mebli Nolia, Zdzis³aw Kar³owicz,
Go³dap
4. Zak³ad Wywozu Nieczystoci, Józef Brzeziñski,
Go³dap
5. Zarz¹d NC Koperty, Go³dap
6. Zak³ad Energetyki Cieplnej Go³dap
7. Bank Spó³dzielczy w Olecku
8. Jerzy Openchowski, Olecko
9. Wojciech Sikorski, Olecko
10. Henryk Szymañski, Filipów
11. Adam Karwel, Go³dap
12. Czes³aw Pietro³aj, Go³dap
(V61101)

Po emocjach wrêczania zdobytych trofeów przy uroczystym obiedzie dyskusje toczy³y siê jeszcze bardzo d³ugo.
Zwyciêzcami zostali:
Mistrz  kol. Stefan Nalewajko  zdoby³ 65 konkursów (2370,04
pkt)
I wicemistrz  kol. Stanis³aw Dawidowicz  zdoby³ 57 konkursów (1954,33 pkt)
II wicemistrz  Piotr Kacprzyk  zdoby³ 54 konkursy (1942,77
pkt).
W kategorii Najlepszy Lotnik  doros³y:
1. PL-016-06-1302  10 konkursów (4302,13 kkm, w³aciciel
Stefan Nalewajko)
2. PL-011-08-7700  9 koankursów (3096,5 kkm, w³aciciel Stefan
Nalewajko)
3. PL-016-06-1528  8 konkursów (3641 kkm, w³aciciel Stanis³aw dawidowicz)
W lotach go³êbi m³odych:
Mistrz  Jan Zalewski  28 konkursów (602,98 pkt)
I wicemistrz  Sylwester Grabek  28 konkursów (597,58 pkt)
II wicemistrz  Piotr Kacprzyk  28 konkursów (589,29 pkt)
Kategoria najlepszy Lotnik  m³ody:
1. PL-013-09-15269  4 konkursy (920,64 kkm, w³aciciel Sylwester Grabek)
2. PL-013-09-15220  4 konkursy (922 kkm, w³aciciel Daniel
S³omkowski)
3. PL-013-09-16139  4 konkursy, kkm, w³aciciel Daniel S³omkowski)
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Weso³e mieci

- konkurs dla dzieci
ze szkó³ podstawowych
Ministerstwo rodowiska pragnie zaprosiæ dzieci oraz szko³y
do wziêcia udzia³u w konkursie pt. Weso³e mieci.
Jeli obchodz¹ Ciê losy naszej planety, masz paczkê znajomych, a w dodatku chcesz wygraæ wspania³e nagrody, to
ten konkurs jest w³anie dla Ciebie!
Rzeba/Maskotka
 na pewno nie raz przekona³e siê, ¿e z niczego mo¿na
stworzyæ co. mieci nie musz¹ byæ nudne! Wystarczy garæ
pomys³ów, klej, no¿yczki i pomoc kumpli z podwórka, a w
mgnieniu oka powstanie rzeba lub maskotka z odpadów!
Jeli wspólnie z przyjació³mi stworzycie ciekawe dzie³o, to
macie szansê zarówno Wy, jak i szko³a, otrzymaæ atrakcyjne
nagrody!
Konkurs trwa od 9 listopada 2009 r. do 15 lutego 2010 r.
Nie czekaj!

Gimnazjalici
trzymaj¹ formê

Ju¿ po raz czwarty szko³y gimnazjalne
powiatu oleckiego przyst¹pi³y do realizacji
programu edukacyjnego Trzymaj formê!. Dzia³ania informacyjno-edukacyjne skierowane do uczniów i ich rodziców maj¹
na celu poprawê sposobu od¿ywiania m³odzie¿y, promocjê
zasad aktywnego stylu ¿ycia oraz dostarczenie wiedzy i umiejêtnoci korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spo¿ywczych.
Inauguracja IV edycji programu mia³a miejsce w siedzibie
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku. W
spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy i realizatorzy programu oraz pielêgniarki rodowiska szkolnego. W tym dniu gocinnie przeprowadzi³ wyk³ad Powiatowy Rzecznik Konsumentów, pan Henryk Bielawski, który opowiedzia³ o pracy, jak¹
wykonuje.
W ubieg³ym roku szkolnym szeæ szkó³ gimnazjalnych stara³o
siê zaanga¿owaæ uczniów w dzia³ania maj¹ce na celu dba³oæ
o w³asne zdrowie. Odbywa³o siê to w ró¿ny sposób. M³odzie¿ m.in. samodzielnie wyszukiwa³a ró¿ne informacje

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

(L14306)

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.

Ju¿ dzi zg³o do konkursu paczkê swoich znajomych.
Wype³nij owiadczenie, formularz zg³oszeniowy i wylij razem ze swoj¹ prac¹ na adres: Ministerstwo rodowiska, Anna
Kieroñska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, z dopiskiem:
Weso³e mieci.
Regulamin konkursu, owiadczenie opiekuna na wyra¿enie zgody udzia³u w konkursie, formularz zg³oszeniowy dla
szko³y oraz formularz zg³oszeniowy dla uczniów do pobrania
na stronie internetowej www.mos.gov.pl.
i przedstawia³a je w formie plakatów, referatów, gazetek ciennych,
prezentacji multimedialnych, czy np. polsko-angielskiej mini
ksi¹¿ki kucharskiej, bra³a udzia³ w umys³owych i sportowych
rywalizacjach oraz przygotowywa³a zdrowe posi³ki.
Mamy nadziejê, ¿e i w bie¿¹cym roku szkolnym szko³om
nie zabraknie ciekawych pomys³ów na realizacjê programu.
I tego uczniom oraz nauczycielom ¿yczymy.
Wiêcej informacji o programie znaleæ mo¿na na stronie
www.trzymajforme.pl.
Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Og³oszenie

W dniu 21.11.2009 r. w hali Zespo³u Szkó³ w Olecku
(Osiedle Siejnik 14) odbêdzie siê

II turniej z cyklu Grand Prix
Olecka w tenisie sto³owym
Pocz¹tek gier o godz. 9.00.

Harmonogram gier:
- szko³y podstawowe (ch³opcy i dziewczêta) - godz. 9.00
- szko³y gimnazjalne (ch³opcy i dziewczêta) - godz.10.30
- szko³y ponadgimnazjalne (ch³opcy i dziewczêta) - godz.
12.00
- kat. Open - godz. 14.00
- kat. powy¿ej 50 lat - godz.15.00
Wpisowe:
- dzieci i m³odzie¿ szkolna - 5 z³,
- osoby doros³e - 10 z³.
Osoby odpowiedzialne : Dariusz Karniej (tel. 600 274
632) i Marzena Jasiñska (tel. 603 904 766. Zapisy bezporednio przed startem.
Zapraszamy wszystkich mi³oników tenisa sto³owego.
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* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K19401
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
K18704
V59303

Krupin 14A

V51029

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K19411
* BMW 528, gaz, 1996, czarny metalik, 20.000 z³otych, tel.
609-144-600
V54717
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
K18714
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-520-1288
V59313
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V51029
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501-611961
V59822
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961
V59812
* Opel Vectra HB, 2,5B, 1996/1997, tel. 783-962-666 V59323
* opony zimowe 15:195:65, tel. 508-644-429
L15902
* Suzuki Grand Vitara, 1,6B, 2007, 13.000 km przebiegu, jeden w³aciciel, 66.000 z³otych, tel. 784-566-665
V54727
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V51019

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68.
V53508
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25-16
V59702

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

(K16908)

(K16110)

PIZZA NA TELEFON

K18504

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V18804

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891
V36321

(V61001)

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L18505
ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

Przemys³aw Atkielski

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

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

V58803
L15405

* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V56325
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V58503

* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-43-73 V50730
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
87-520-22-13
L15505
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K19105
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47
V58603
* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31

L16301

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. (87) 520-22-47 V43501 V56005
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 87-520-31-70 L16202
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY

(V57804)

* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503-804-741

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

D@RKOMP

V2546

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

V57704

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

(V54807)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

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

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

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 668-662-516.
(V57904)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

L14806

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

* mikropo¿yczki 0%, tel. (87) 520-18-17
V19003
* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, te. 603-100-524, tel. 87-520-46-76 V56105
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V54417

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V59602)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V51009)

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31
L114906
* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V56605

(V54707)

AUTO-MOTO

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V52508
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095-424,
www.tocada.pl
V51429
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 87-520-36-92
V60921

US£UGI
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s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K745)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961
V478212
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V53708)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885

L15703
K13517
L16501

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V54907)

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

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

(V49710)

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)

Anna £ozowska
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
(V49910)

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

KOMPUTER INTELX2/2GB RAM/
500GB... ZA 999Z£;
MONITOR 23" FULLHD HDMI 36 M-CY GW... ZA 730Z£
ZAPRASZAMY PL. WOLNOCI 6C
(V56315)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608-146978
V54817
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V56504a
* mieszkanie 64 m.kw., centrum, tel. 601-152-460
V61301
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91
V54427
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V51419
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V54817
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L16102
* SIANO W DUZYCH BELACH, TEL. 721-587-468
K19601
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V54617
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K845
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87-52022-33
V56215
WYNAJEM

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V54607)

SPRZEDAM c.d.
(V50010)

Sklep DOM

* do wynajêcia lokal handlowy, tel. 604-557-693
V50027
* do wynajêcia pomieszczenia do dzia³alnoci gospodarczej
lub magazynowej, tel. 721-587-468
K18604
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 604-557-693
V50017
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 505-036183
L14706
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364
INNE

* artyku³y zoologiczne WYPRZEDA¯ 30%, ¯uczek, ul.
Rzenicka 4
V60801
* 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, 87520-31-06
K19302
KUPIÊ
* silnik zaburtowy, minimum 59KW, tel. 602-235-182
* stary motocykl, tel. 602-235-182

Redakcja Tygodnika Oleckiego zaprasza do wspó³pracy przy redagowaniu Ekspresu Szkolnego wszystkich
uczniów oraz nauczycieli oleckich szkó³. Artyku³y oraz zdjêcia przyjmowane s¹ w godzinach pracy redakcji.

V54447
V54437

PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L16401
* zatrudniê barmankê, piekarza z Olecka do pizzerii, tel. 509839-995
V50910
SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402

EXPRESS
SZKOLNY

V60911
V57814
K18903

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

(V55506)

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

(K16508)

(V56405)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
Tymianek leczy uporczywy kaszel

(naturalne leki dla dzieci na s³otn¹ jesieñ)
Herbatkê z tymianku parzymy w nastêpuj¹cy
sposób: ³y¿eczkê suszonych zió³ zalewamy 1/2 szklanki wrz¹tku
i po 10 minutach odcedzamy. Dziecko powinno kilka razy
dziennie piæ 1/4 szklanki wie¿ego naparu. Mo¿na tak¿e
zrobiæ k¹piel tymiankow¹: 100 gram zió³ zalewamy litrem
wrz¹cej wody i odstawiamy na 15-20 minut. Odcedzony
napar dodajemy do k¹pieli, która powinna trwaæ od 10 do
20 minut. Zamiast naparu mo¿na u¿yæ kilku kropel olejku
tymiankowego.

Kuracja jagodami ja³owca

O skutecznoci kuracji jagodami ja³owca s³awny ksi¹dz
Kneipp tak pisa³: Znam wielu, których ¿o³¹dek przepe³niony gazami a wskutek tego os³abiony, zosta³ oczyszczony i
wzmocniony t¹ pojedyncz¹ kuracj¹. Wspó³czeni zielarze

zalecaj¹ podobne kuracje przy ró¿nych zaburzeniach przemiany materii i wzdêciach. Naturalici radz¹, by jagody zawsze za¿ywaæ z umiarem. Ta przyprawa mo¿e bowiem podra¿niæ nerki. Nie jest równie¿ wskazane, by j¹ stosowa³y
osoby cierpi¹ce na stany zapalne dróg moczowych, a tak¿e
na ciê¿kie dolegliwoci ¿o³¹dkowe.
Pierwszego dnia ¿uje siê 4 owoce, najlepiej ka¿dy oddzielnie, co kilka godzin. Potem codziennie zwiêksza siê porcjê
o jedn¹ jagodê. Tak wiêc drugiego dnia zjadamy piêæ, trzeciego szeæ, czwartego siedem jagód. Tak postêpujemy przez
kolejnych 12 dni, a¿ dojdziemy do porcji 15 jagód dziennie.
Potem z kolei ka¿dego dnia zmniejsza siê prze¿uwan¹ porcjê
o jeden owoc przez kolejnych 10 dni. W ostatnim dniu kuracji zjadamy 5 jagód.

Owies w domowej apteczce i na toaletce

Na bezsennoæ: 30 g wie¿ych dbe³ owsa zlaæ 1/3 szklanki
wódki, zakorkowaæ i trzymaæ w ciemnym miejscu przez 7-10
dni. Odcedziæ i za¿ywaæ po 20 kropli na wodê przed pójciem do ³ó¿ka.
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Kalendarz imion

Nasz przepis

Ziemniaki ze ledziem
po mazursku

Piêæ du¿ych ziemniaków, 2 solone
ledzie, 5 dag mas³a, zsiad³e mleko, jedno
¿ó³tko.
Ziemniaki gotujemy, obieramy ze skórki
i kroimy w talarki. ledzie moczymy przez
godzinê lub dwie w zale¿noci od stopnia zasolenia, nastêpnie obieramy ze skóry,
wyjmujemy oci i kroimy w kostkê. Rondel
smarujemy mas³em, zarówno spód jak i
cianki. K³adziemy do niego warstwê
ziemniaków, a na ni¹ warstwê ledzia,
skrapiamy je mas³em, po czym znów przykrywamy ziemniakami. Na wierzch k³adziemy równie¿ mas³o i pieczemy przez
45 minut. Po pó³ godzinie zapiekankê
polewamy zsiad³ym mlekiem roztrzepanym z ¿ó³tkiem.

Damazego, Dominika, Franciszka, Jakuba, Jaros³awa, Franciszka, Leonarda,
Maksyma, Maksymiliana, Stoigniewa,
W7alerego, Waleriana, Waleriusza, Wirgiliusza
28 listopada
Berty, Bianki, Blanki, Les³awy, Natalii,
Romy, Zdzis³awy
Gintera, Gocierada, Gocirada, Grzegorza,
Jakuba, Les³awa, Radowita, Romana,
Rufusa, Stefana, Zdzis³awa
29 listopada (Dzieñ Podchor¹¿ego)
Filomeny, Fryderyki, Margerity, Przemys³awy, Saturniny
B³a¿eja, Bolemys³a, Filomena, Fryderyka, Przemys³a, Przemys³awa, Saturnina,
Siedlewita, Waltera
30 listopada
(Andrzejki) (Dzieñ Rybaków)
Amelii, Justyny, Konstancji, Maury,
Zbys³awy
Andrzeja, Fryderyka, Izaaka, Justyna,
Konstantego, Liberiusza, Ludos³awa,
Ondraszka, Zbys³awa

Placek z winiami

Ciasto: 40 dag maki, 2 ³y¿eczki
proszku do pieczenia, otarta skórka z
cytryny, 20 dag mas³a, 2 jajka.
Nadzienie: 25 dag konfitury winiowej, 25 dag wydrylowanych wini.
Winie myjemy, os¹czamy i mieszamy z konfitur¹. Z podanych sk³adników
szybko zagniatamy ciasto.
2/3 ciasta rozwa³kowujemy i wyk³adamy nim dno i boki tortownicy. Na tak
przygotowany spód k³adziemy nadzienie, które przykrywamy pozosta³ym, cienko
rozwa³kowanym ciastem. Mo¿na te¿ czêæ
ciasta zu¿yæ na cienki wa³eczki, z których tworzymy na powierzchni ozdobn¹ kratkê.
Pieczemy oko³o 45 minut w temperaturze 200°C.



24 listopada
Biruty, Emilii, Emmy, Emy, Flory, Marii,
Maryli, Miry
Alberta, Aleksandra, Andrzeja, dargorada, Dobros³awa, Franciszka, Gerarda,
Grzegorza, Jana, Pêcis³awa, Protazego,
Romana
25 listopada
(wiatowy Dzieñ Pluszowego Misia)
Alany, Amelii, Aurelii, Beaty, Bettiny,
Dajany, El¿biety, Giocondy, Kai, Katarzyny
Alana, Erazma, Godzimira, Joachima,
Józefata, Katona, Klemensa, Têgomierza, Têgomira
26 listopada
Delfiny, Konrady, Lechos³awy, Leonardy, Les³awy, Sylwestry
Artura, Delfina, Dobiemies³a, Jana, Jonatana, Konrada, Lechos³awa, Leona,
Leonarda, Les³awa, Micha³a, Sylwestra
27 listopada
Hildy, Kseni, Odetty, Ody, Walerii, ¯anety

Chrzan ze mietan¹
do jajek, pasztetów
i pieczeni rzymskiej

2 korzenie chrzanu, ³y¿ka mas³a, sok
z cytryny, surowe ¿ó³tko, szklanka gêstej mietany, sól, cukier
Obrany i umyty chrzan cieramy na
drobno tark¹ i przelewamy wrz¹tkiem.
W rondlu topimy ³y¿kê mas³a, dodajemy do niego chrzan i dok³adnie mieszamy. Dodajemy mietanê i mieszamy do
chwili a¿ powstanie gêsty krem. Wtedy
dodajemy sól, cukier i sok z cytryny i
na koniec ¿ó³tko. Tak przyrz¹dzony wstawiamy na noc do lodówki.

Cytaty na ten tydzieñ

F kupiê

Jedyna ró¿nica miêdzy mn¹ a
wariatem to fakt, ¿e nie jestem wariatem.
Salvador Dali
Kiedy przestaje siê kochaæ, to
siê nie p³acze. P³acze siê, kiedy kto
przestaje nas kochaæ.
Carla Lane

PRZYS£OWIA

 Wilia do Katarzyny (24 listopada) wró¿y,
jaka w lutym pogoda s³u¿y.
 Dzieñ Katarzyny (25 listopada) jaki,
ca³y grudzieñ taki.
 Jak siê Katarzyna g³osi (25 listopada), tak siê Nowy Rok nosi.
 Katarzyna (25 listopada) zmienna
dziewczyna, gdy jej ciep³o, mróz do
Godów trzyma.
 Gdy na Katarzynê od po³udnia ryknie, wielki ci z tego urodzaj wyniknie.
 Na Katarzynê szykuj dobr¹ pierzynê.
 Kwitn¹ drzewa w listopadzie, zima a¿
do maja bêdzie.
 wiêty Jêdrzej (30 listopada) adwent
przytwierdzi.
 Na wiêtego Andrzeja dziewkom z wró¿by nadzieja.

Zmywanie makija¿u

Po usuniêciu z twarzy kosmetyków
nale¿y zastosowaæ tonik. Tylko osoby o
t³ustej skórze mog¹ u¿ywaæ toników z
alkoholem. Póniej w skórê wklepaæ nale¿y trochê ulubionego kremu.

Kremy

Nie u¿ywaj kremów dziennych na noc,
a nocnych na dzieñ. Ka¿dy krem zwiera
sk³adniki, które dzia³aj¹ skutecznie o swojej
porze.

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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NOWY PROJEKT ZAWODOWY W ZESPOLE SZKÓ£
LICEALNYCH I ZAWODOWYCH W OLECKU

Pewnym krokiem w zawodow¹ przysz³oæ to nazwa projektu, który od
wrzenia 2009 r. rozpocz¹³ siê w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku. Projekt jest realizowany dziêki wsparciu
ze rodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Dzia³anie 9.2. Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego.
Przedsiêwziêcie jest skierowane do
uczniów kszta³c¹cych siê w zawodach:
technik hotelarstwa oraz technik organizacji us³ug gastronomicznych. Beneficjenci projektu wezm¹ udzia³ w specjalistycznych zajêciach pozalekcyjnych oraz
wyjazdach studyjnych. W ramach zajêæ
uczniowie poznaj¹ obs³ugê takich programów, jak: Gastro POS  program sprzeda¿y kelnerskiej i barmañskiej, Gastro SZEF
 program do obs³ugi gospodarki magazynowej firmy oraz sprzeda¿y realizowanej na stanowiskach kelnerskich, Hotel
OnLine  program do kompleksowej obs³ugi gocia hotelowego. Ponadto wszyscy uczestnicy projektu wezm¹ udzia³ w
Kursie Sommeliera, który zostanie ukoñczony otrzymaniem Certyfikatu Barmana I Stopnia, a tak¿e w szkoleniu z zakresu tworzenia stron WWW i prezentacji multimedialnych. W maju i czerwcu 2010 r. zostan¹ zorganizowane cztery wyjazdy studyjne po terenie Polski
pó³nocno-wschodniej pod nazwami: Ma-

lowniczy kraj, Tam gdzie przemys³ nie
zdominowa³ przyrody, Tysi¹c jezior podarowanych przez lodowiec, Szlakiem
twierdz i zamków krzy¿ackich. Dodatkowo w kwietniu 2010 r. uczestnicy bêd¹
mieli mo¿liwoæ zapoznania siê z ofert¹
bran¿y turystycznej podczas targów w

Gdañsku. Zakoñczenie projektu przewidziane jest na lipiec 2010 r. Udzia³ w projekcie pozwoli uczniom staæ siê profesjonalnymi pracownikami.

Urszula Nartowicz
Marzanna Pojawa-Grajewska
Weronika Celina Bronikowska-Chudy

Projekt Pewnym krokiem w zawodow¹ przysz³oæ jest wspó³finansowany
ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Koszykówka
17.11.2009r. w hali LO w Olecku rozegrano Mistrzostwa Rejonu VI
SZS w Pi³ce Koszykowej dziewcz¹t gimnazjalnych. Organizatorzy: MOSiR
Olecko, POSS, OTSS i UKS przy LO w Olecku. Sêdzia g³ówny  Wojciech
Pilichowski, pozostali sêdziowie: Krystyna Stasiak i Marcin Putra.
Do turnieju zg³osi³y siê reprezentacje nastêpuj¹cych szkó³: Gimnazjum 2 Gi¿ycko, Gimnazjum 4 E³k i Gimnazjum 2 Olecko. Dry¿yny te
rozegra³y bezporednie mecze miêdzy sob¹.
KOÑCOWA KOLEJNOÆ
1. Gimnazjum nr 2 Olecko (opiekun Tomasz Borowski) 4 pkt, 58:40
2. Gimnazjum nr 4 E³k (opiekun Joanna Stasiak) 2 pkt, 46:46
3. Gimnazjum nr 2 Gi¿ycko (opiekun Piotr Trochim) 0 pkt, 38:56
Dwie pierwsze dru¿yny awansowa³y do pó³fina³ów Mistrzostw
Województwa.Wszystkie dru¿yny otrzyma³y puchary, ufundowane przez
prezes POSS, pani¹ Reginê Jakubowsk¹. Zespo³y te otrzyma³y równie¿
pami¹tkowe dyplomy. Ogó³em w zawodach uczestniczy³o 35 zawodniczek.
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny z Gimnazjum nr 2 w Olecku (opiekun
Tomasz Borowski): Katarzyna Kowalewska, Ola Olszewska, Agata Wojsiat,
Natalia Falkiewicz, Martyna Wróblewska, Dominika Kowalewska, Joanna Sadowska, Marta Maksimowicz, Aleksandra Ulikowska, Aneta
Wijas, Marta Malinowska i Wioletta Barwiñska.

Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych, tel./fax
0 87 520 22 51, 87 520 22 52, ul. Go³dapska 29,
e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl,
19-400 Olecko, www.zsliz.olecko.pl
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Mini-koszykówka
W dniu 16.11.2009 r., w hali SP 3 w
Olecku rozegrano Mistrzostwa Powiatu
SZS w mini koszykówce. Organizatorami imprezy byli: MOSiR, POSS, OTSS,
UKS Trójka przy SP 3 w Olecku. Zawody sêdziowali: Dariusz Karniej, Dariusz
Dwilewski i Artur Szarnecki.
Do zawodów przyst¹pi³y reprezentacje nastêpuj¹cych szkó³: SP Wieliczki,
SP 4 Olecko i SP 3 Olecko, w kategorii
dziewcz¹t oraz SP G¹ski, SP 4 Olecko i
SP 3 Olecko, w kategorii ch³opców.
Turniej rozegrano systemem: ,,ka¿dy z ka¿dym.
Koñcowa kolejnoæ - dziewczêta
1. SP 3 Olecko (opiekun Dariusz Dwilewski)
4 pkt
106:6
2. SP 4 Olecko (opiekun Marek Stankonowicz)
2 pkt
22:64
3. SP Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz)
0 pkt
8:66
Koñcowa kolejnoæ - ch³opcy
1. SP 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki)
4 pkt
30:16

Tenis sto³owy
10.11.2009r. w Ostródzie odby³y siê
Mistrzostwa Województwa WM LZS
szkó³ ponadgimnazjalnych w tenisie sto³owym. W zawodach tych startowali
uczniowie ZSLiZ w Olecku. Robert Karniej w turnieju indywidualnym zaj¹³ III
miejsce. W grze podwójnej para: Robert
Karniej - Daniel Trochim równie¿ zajê³a
III miejsce. Alina Grajko w grze indywidualnej zajê³a 9-12. miejsce.
Zawodnicy ci zdobyli ³¹cznie 20 pkt,
co uplasowa³o ZSLiZ w Olecku na VI
m-cuw klasyfikacji dru¿ynowej.
**
17.11.2009r. w Wilkowie ko³o Kêtrzyna
rozegrano Pó³fina³ Mistrzostw Województwa WM LZS szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w tenisie sto³owym, w których startowa³y uczennice Zespo³u Szkó³
w Olecku. Najlepiej zaprezentowa³a siê
Paulina Maciejewska, zajmuj¹c w kategorii szkó³ podstawowych 3. miejsce. Ewa
Boguszewska startuj¹ca w kategorii szkó³
gimnazjalnych uleg³a tylko zawodniczkom z Lidzbarka Warmiñskiego, zajmuj¹c w ostatecznoci 4. miejsce. Obie zawodniczki zakwalifikowa³y siê do turnieju
fina³owego. Ta sztuka niestety nie uda³a siê Idze Sowulewskiej, która zajê³a mce w przedziale 9-12.

2. SP G¹ski (opiekun Wies³aw Zalewski)
2 pkt
23:16
3. SP 4 Olecko (opiekun Marek Stankonowicz)
0 pkt
10:31
Zwyciêskie zespo³y z SP 3 Olecko
uzyska³y awans do turnieju rejonowego. Ponadto najlepsze zespo³y otrzyma³y puchary ufundowane przez prezes POSS,
pani¹ Reginê Jakubowsk¹. Wszystkie
dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy. Ogó³em w zawodach startowa³o 60
zawodników, w tym 30 dziewcz¹t.
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny dziewcz¹t
z SP 3 Olecko (opiekun Dariusz Dwilewski): Adrianna Retel, Karolina Kowalewska, Klaudia Klepacka, Magda Ampulska, Ola Wasilewska, El¿bieta, Markowska, Justyna Woroniecka, Ola Kopiczko, Karolina K³os, Klaudia Barszczewska, Emilia Topolska i Anna Nawrocka.
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny ch³opców
z SP 3 Olecko (Artur Szarnecki): Marcel
Terlecki, Krystian Sura¿yñski, Pawe³
Dermont, Rados³aw Olszewski, Kamil
Dreszliñski, £ukasz Malinowski, Kacper
Kowalczyk, Emil Wasilewski, Patryk Urynowicz, Jakub Putra, Adrian Sobolewski, Jakub W¹do³owski.
***
18.11.2009r. tenisici sto³owi ,,Czarnych Olecko rozegrali zaleg³y mecz III
ligi tenisa sto³owego z dru¿yn¹ UKS
Ratusz Gi¿ycko. Dru¿yna z Gi¿ycka posiada w sk³adzie dobrych i dowiadczonych tenisistów, jednak gocie przyjechali do Olecka os³abieni brakiem czo³owego zawodnika - Micha³a Trochima,
którego zmog³a grypa. Olecczanie spodziewali siê zaciêtego i wyrównanego
meczu, jednak¿e tenisici ,,Czarnych nie
mieli wiêkszych problemów i pokonali
rywala bardzo wysoko, bo a¿ 17:1.
Bardzo dobrze zagra³ Wojciech Omilian, który praktycznie ca³y ostatni miesi¹c nie trenowa³, a mimo to wygra³ wszystkie swoje mecze (w tym dwa pojedynki
piêciosetowe). Na swoim poziomie zagrali pozostali zawodnicy z Olecka. Co
prawda Robert Karniej przegra³ jeden mecz
z bardzo niewygodnym przeciwnikiem,
Januszem Rusociñskim 1:3 , ale ta pora¿ka ujmy mu nie przynosi, gdy¿ gi¿ycczanin to bardzo dowiadczony i utytu³owany zawodnik.
Punktowali dla Olecka: Kamil Sad³owski
- 4 pkt, Dariusz Karniej - 4 pkt, Wojciech Omilian - 4 pkt, Robert Karniej 3 pkt oraz w grze podwójnej : K.Sad³owski/
D.Karniej -1 pkt i W.Omilian/R.Karniej 1 pkt

Tenis sto³owy
19.11.2009r. w hali ZS w Olecku odby³y siê Mistrzostwa Powiatu SZS w Dru¿ynowym Tenisie Sto³owym szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizatorzy: MOSiR Olecko,
POSS, OTSS i UKS przy ZS w Olecku.
Sêdzia g³ówny: Dariusz Karniej.
Do zawodów zg³osi³y siê reprezentacje szkó³: SP 1 w Olecku, SP 4 w Olecku, Gimnazjum Kijewo, Gimnazjum 1 w
Olecku, LO w Olecku i ZSLiZ w Olecku.
KOLEJNOÆ KOÑCOWA
SP dziewczêta
1. SP 4 Olecko: Paulina Maciejewska,
Joanna £uszczyñska, Gabrysia Maciejewska (opiekun Marzena Jasiñska)
2. SP 1 Olecko: Gabrysia Milewska, Zuzanna Milewska i Julia Kamiñska (opiekun Krzysztof Dawidziuk)
SP ch³opcy
1. SP 1 Olecko: Adrian Janczenia, Jakub
Mi³owicki i Pawe³ Matwiejczyk (opiekun Krzysztof Dawidziuk)
2. SP 4 Olecko: Damian Fiedorowicz, Maciej
Fieæko (opiekun Marzena Jasiñska)
Gimnazja dziewczêta
1. Gim. 1 Olecko: Ewa Boguszewska, Iga
Sowulewska (opiekun Marzena Jasiñska)
2. Gim. Kijewo : Anna Kaszkiel, Joanna
Suchocka (opiekun Pawe³ Czajkowski)
Gimnazja ch³opcy
1. Gim. Kijewo: £ukasz Leszczyñski, Patryk
Wójcik (opiekun Pawe³ Czajkowski)
2. Gim. 1 Olecko : Kamil Fiedorowicz,
Krystian Sawicki (opiekun Marzena Jasiñska)
Szko³y ponadgimnazjalne dziewczêta:
1. LO Olecko: Sylwia Dziczkowska, Anna
Szpunar (opiekun Krystyna Stasiak)
2. ZSLiZ w Olecku: Alina Grajko, Monika Piekielniak (opiekun Edward Krysiuk)
Szko³y ponadgimnazjalne ch³opcy
1. ZSLiZ w Olecku : Robert Karniej i Daniel
Trochim (opiekun Edward Krysiuk)
Reprezentacje tych szkó³ awansowa³y
do turnieju rejonowego. Zwyciêskie szko³y
otrzyma³y puchary ufundowane przez
prezes POSS, pani¹ Reginê Jakubowsk¹.
Natomiast wszystkie szko³y otrzyma³y
pami¹tkowe dyplomy.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o
25 zawodników, w tym 14 dziewcz¹t.

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 377

Waldemara Rukcia

Znowu minê³o ca³e siedem dni. Prawda,
¿e ten czas szybko przelecia³? Jak dwa
lata rz¹dzenia obecnego rz¹du. Czas nale¿y
do tych rzeczy, których nie mo¿na zatrzymaæ, przyspieszyæ, opóniæ lub zmieniæ.
Na czas nie mamy wp³ywu, ale mo¿emy
siê w tym czasie niele bawiæ.
Pañstwo doskonale wiecie, ¿e polityka mnie bawi. Bo co mo¿e ma³y cz³owieczek miêdzy wyborami? W wiêkszoci przypadków tylko siê denerwuje i narzeka. Szkoda naszego czasu. Lepiej znaleæ siê w gronie tych paru procent bawi¹cych siê na bie¿¹co wiadomociami
z ¿ycia partii i kraju.
Minê³y dwa lata rz¹dów obecnych
w³adz. Podobno jestemy jedyni ocaleni w powodzi kryzysu. Napiszê: to jest
nieprawda. Nasze ocalenie nie jest zas³ug¹ ani naszego rz¹du, ani nawet genialnego ministra finansów. Jaka zas³uga
mo¿e byæ w tym, ¿e nic siê nie robi³o?
To tak jak gratulowaæ s¹siadowi narodzin w³asnego dziecka: nasz s¹siad odniós³ wielki sukces, bo nam urodzi³ siê
syn lub córka... Oczywicie rozpatrujemy oczywist¹ sytuacjê, a nie dziwne
rozwi¹zania odbiegaj¹ce od normalnego
modelu rodziny. Nie dajcie siê Pañstwo
oszukaæ, ¿e w tym kryzysie jakie zas³ugi mia³ rz¹d. Zas³ugi maj¹ sami Pañstwo
i tylko dlatego, ¿e bralicie udzia³ w normalnym ¿yciu: kupowalicie i sprzedawalicie. Zas³uga by³a równie¿ w tym,
¿e w popiechu nie walczylimy o wejcie do strefy Euro i nie uzale¿nilimy w
ten sposób naszej gospodarki od tej
waluty. Wygralimy w³anie z wiêksz¹

czêci¹ kryzysu dziêki przelicznikowi z³otówki do dolara i euro. Pan Minister Finansów w parali¿u strachu tylko krzycza³ gromko na konferencjach i z mównicy sejmowej, ¿e nie bêdzie siê omiesza³, realizuj¹c pomys³y opozycji. Tylko
niestety siê omieszy³, bo je realizowa³.
Choæ z kilkumiesiêcznym opónieniem,
ale realizowa³.
Kilka dni temu Pan Premier podkrela³ zas³ugi, jakie ma jego rz¹d po dwóch
latach pracy. Nawet dziennikarze do tej
pory doæ ³agodnie mówi¹cy o tym rz¹dzie nie wytrzymali i po paru godzinach
ju¿ kr¹¿y³ po telewizjach materia³ dokumentalny przypominaj¹cy swoim stylem
kronikê filmow¹ z najlepszych lat PRL:
sukcesy, procenty i umiechy w kraju
mlekiem i miodem p³yn¹cym. Ostatnio Pani
Minister Zdrowia (przecie¿ jak wiemy,
chorymi siê to ministerstwo nie zajmuje), pogr¹¿y³a swój rz¹d, stwierdzaj¹c, ¿e
s¹ coraz mniejsze wp³ywy na s³u¿bê zdrowia... Przecie¿ nie ma kryzysu i jest dobrze, a tu mniejsze wp³ywy ze sk³adek
na zdrowie? Co tu nie gra! To znaczy,
¿e przy tym ca³ym Hip, Hip, Hura ludzie coraz mniej zarabiaj¹, lub wiêcej
zarobków przechodzi z r¹k do r¹k z pominiêciem podatków. Okazuje siê, ¿e mo¿na
byæ na plusie, ale spora czêæ pieniêdzy przechodzi gdzie obok nas, bo nieudolny rz¹d nie potrafi stworzyæ instrumentów finansowych umo¿liwiaj¹cych
poprawne dzia³anie systemu. Jak powiedzia³
przedstawiciel Centrum im. Adama Smitha: czary to za ma³o! To siê musi rozpaæ i nawet najlepsi spece od wizerunku nie pomog¹.
W Sejmie RP i w Senacie RP przyjê-

to i przepchniêto ustawê hazardow¹.
Prezydent j¹ na pewno podpisze, ale z
ca³¹ pewnoci¹ pole do Trybuna³u
Konstytucyjnego. Zbyt wielu ekspertów
mówi, ¿e jest to kolejny bubel prawny
przygotowany pod publiczkê, aby pokazaæ jak rz¹d i partia odcinaj¹ siê od
afery hazardowej. W sejmie dzia³a
komisja zajmuj¹ca siê afer¹ hazardow¹
sprowadzon¹ do roli du¿ej miot³y. Pan
Przewodnicz¹cy Seku³a, który jest uczciwym cz³owiekiem, trochê (eufemizm) gubi
siê w roli, jak¹ mu powierzono. Co wypowied to wpadka lub wiadectwo, ¿e
to, co ma siê dziaæ w komisji ma odgrywaæ rolê czapki niewidki dla rzeczywistego problemu, z jakim boryka siê partia rz¹dz¹ca. Próba odsuniêcia sprawy
Mira, Grzesia itd. na dalszy plan jest
zbyt widoczna. Inne komisje, maj¹ce uzasadniæ przedwyborcze has³a, zamieniaj¹
siê w farsê. Komisja ds. nacisków brnie
w coraz wiêksze bagno, a wielu przeb¹kuje, ¿e powinna zamieniæ siê w badaj¹c¹ rzeczywiste naciski polityczne i badanie pods³uchów dziennikarzy, jakie maj¹
miejsce obecnie. Komisja ds. mieci pani
B. zamienia siê w instytucjê chc¹c¹ beatyfikowaæ pierwsz¹ wiêt¹ wieck¹ i
mêczennicê lewicy. Pose³ Kalisz jako
przewodnicz¹cy zaczyna ju¿ sam siê gubiæ
w ustaleniach w³asnej komisji stwierdzaj¹c,
¿e w jaki sposób dowodzi ona prawdy.
Dowodzenie w jaki sposób prawdy to jakie wizje. B³êdy operacyjne, których zawsze jest pe³no przy wszelkich
dzia³aniach s³u¿b, w tym wypadku maj¹
mieæ wp³yw na kanonizacjê. Dwa lata
sukcesów to jaka farsa...
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

