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Lepiej  jest wrogiem
dobrego.
Voltaire

Nr 17 (435)

Piêkno jest prawd¹, prawda piêknem"
 oto co wiesz na ziemi i co wiedzieæ
trzeba.
John Keats (1795-1821)

25 kwietnia 2006 r .

Cena 1,40 z³

Juwenalia  igrzyska, festyny studenckie, weso³e obchody tradycyjnych Dni
Studenta. (³ac. Iuvenalia igrzyska w staro¿ytnym Rzymie z iuvenalis m³odzieñczy od iuvenis m³ody)

Peregrynacja
relikwi

patrona harcerzy
Komenda Hufca
ZHP w Olecku zaprasza wszystkich
mieszkañców gminy
i powiatu na uroczystoæ peregrynacji
relikwi b³. ks. phm Stefana Wincentego Frelichowskiego  patrona
harcerzy i m³odzie¿y.
Uroczystoæ odbêdzie siê w dniu 25 kwietnia o godz. 15.00 w kociele p.w. Najwiêtszej Marii Panny Królowej Polski w Olecku.
Po powitaniu relikwii odbêdzie siê
Msza wiêta i krótkie czuwanie.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj
Komendant Hufca ZHP Olecko
hm Teresa Ga³aszewska

NOWEJ
STACJI PALIW
BARU
i MYJNI

ul. Ecka 4
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Zapraszamy do

Po raz pierwszy w historii Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, z inicjatywy
Parlamentu Studenckiego WM, organizowane s¹ Juwenalia.
W dniach 25-29 kwietnia, wszyscy chêtni mog¹ braæ udzia³ w warsztatach
muzycznych i dziennikarskich.
Festyn studencki rozpoczyna siê 29 i trwa do 30 kwietnia. W tych dniach przewidziane s¹ imprezy kulturalne i sportowe. W sobotê zapraszamy na turniej bryd¿owy, wystêp kabaretu Widelec, koncerty: zespo³u Regau, Marka Ga³¹zki z
zespo³em oraz artystów zwi¹zanych z Wszechnic¹ Mazursk¹.
Dzieñ nastêpny rozpoczyna I Ogólnopolski Bieg Otwarty Wiewiórcz¹ cie¿k¹
dooko³a jeziora Olecko Wielkie o Puchar Rektora WM, mecz pi³ki no¿nej Studenci
 Kadra WM oraz przeci¹ganie liny (walka o beczkê piwa!).
Zapraszamy studentów i mieszkañców Olecka do wziêcia udzia³u w wymienionych imprezach.
Szczegó³owy program obchodów Juwenaliów 2006, znajduje siê na stronie Parlamentu Studenckiego pod adresem: www.wm.olecko.pl/parlament oraz na plakatach.
Ze studenckimi pozdrowieniami
Przewodnicz¹cy Parlamentu Studenckiego Wszechnicy Mazurskiej w Olecku
Maciej Sznurkowski
Szczegó³y na s. 10.

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ
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KRONIKA PO¯ARNICZA
 9 kwietnia o 14.05 trzy zastêpy
JRG PSP (8 stra¿aków), 2 zastêpy OSP
Wieliczki (12 stra¿aków) i po jednym zastêpie OSP Gaski (8 stra¿aków), OSP Cimochy (3 stra¿aków) oraz OSP Markowskie (8 stra¿aków) gasi³y w Niedzwiedzkich po¿ar dwóch budynków mieszkalnych, inwentarskiego i stodo³y.
 9 kwietnia o15.33 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach
ul. Produkcyjnej.
 9 kwietnia o15.40 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP G¹ski gasi³y po¿ar suchej trawy w okolicach Zatyk.
 9 kwietnia o16.05 jeden zastêp OSP G¹ski
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach
Dziêgiel.
 9 kwietnia o16.08 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach
ul. Rzemieslniczej.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Andrzej Retel

Pijani kierowcy

 17 kwietnia oko³o 18.35 patrol policji
drogowej zatrzyma³ na ul. Kociuszki
rowerzystê Adama D. Trzydziestolatek,
mieszkaniec gm. Kowale Oleckie, mia³
we krwi 1,8 promila alkoholu.
 Tego samego dnia oko³o 20.00 w Golubkach zatrzymano VW Transportera, którym kierowa³ dwudziestotrzyletni
Robert S. (mieszkaniec gm. Kowale Oleckie). Kierowca mia³ we krwi 0,9 promila alkoholu.
 22 kwietnia oko³o 10.25 policjanci zatrzymali do kontroli jad¹ce ul. Kociuszki
Audi 80. Kieruj¹cy samochodem trzydziestojednoletni Grzegorz W. (mieszkaniec gm. Wieliczki) mia³ we krwi 2,7
promila alkoholu. Okaza³o siê równie¿,

Bezprawie
W pi¹tek samochód sprz¹taj¹cy o 6.00
miasto jecha³ pod pr¹d ulic¹ Wojska
Polskiego. Z tego powodu na zakrêcie
obok komisu samochodowego omal nie
dosz³o do gronego w skutkach wypadku. Pomimo tego samochód ów po objechaniu ronda wróci³ do sprz¹tania t¹ sam¹
drog¹, znowu tarasuj¹c jezdniê na tym
odcinku.

Policja zatrzyma³a
sprawców kradzie¿y

20 kwietnia oko³o 19.00 trzech olecczan: Krzysztof M. (lat 25), Andrzej B.
(lat 51) oraz Zdzis³aw Sz. (48 lat) postanowi³o okraæ baga¿nik stoj¹cego przed
hotelem na ulicy 11 Listopada roweru.
Patrol policji wszystkich trzech sprawców kradzie¿y zatrzyma³ w bezporednim pocigu.
¿e mia³ ju¿ wczeniej orzeczony przez
s¹d zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
 Równie¿ 22 kwietnia o 18.35 zatrzymano na ul. Gdañskiej BMW kierowane
przez trzydziestojednoletniego olecczanina Roberta L. Mia³ on we krwi 2,24
promila alkoholu.
 Tego samego dnia pónym wieczorem,
o 20.45 patrol policji drogowej zatrzyma³
na ul. Kociuszki Fiata 126p, którym
kierowa³ czterdziestoczteroletni Krzysztof P. Olecczanim mia³ we krwi 2,22
promile alkoholu.
 23 kwietnia wczesnym ranem o 3.45
zatrzymano na ul. Zamkowej jad¹cego audi V8 Mariusza S. Dwudziestoszecioletni mieszkaniec E³ku mia³ we
krwi 1,24 promila alkoholu.

SPROSTOWANIE I PRZEPROSINY

Przepraszamy Joasiê Grzyb za
pominiecie jej nazwiska w wykazie
osób nagrodzonych w konkursie og³oszonym z okazji wydania 400 numeru Tygodnika Oleckiego.
Z tego te¿ wzglêdu listê nagrodzonych osób prezentujemy po raz kolejny.

(V23703)

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V10910)

KRAM

OLEJ OPA£OWY

Tel. (087) 520-41-91

Pozostali wyró¿nieni to:
1. Anna Anuszkiewicz
2. Aneta Auron i Przemys³aw Sawicki
3. Marta Borkowska
4. Joanna Grzyb
5. Marek Majewski
6. Ewa Omilian
7. Bartosz Rant

MARKET BUDOWLANY

AUTOMYJNIA

Aleje Lipowe 1

G³ówn¹ nagrodê Jury postanowi³o
przyznaæ
.
Ewie Borkowskiej.

Redakcja dowiedzia³a siê, ¿e samochody wykonuj¹ce takie prace musz¹
stosowaæ siê do przepisów ruchu drogowego, a wypadki, do których dojdzie
na skutek nieprzestrzegania tych zasad,
s¹ traktowane jako przestêpstwa.
W Olecku bezkarnoæ i ³amanie prawa przez samochody naprawiaj¹ce wodoci¹gi to codziennoæ. Powszechnie
wykonywane s¹ prace bez wystawiania
znaków ostrzegawczych, samochody nie
stosuj¹ sygnalizatorów skrêtu lub pracuj¹ bez w³¹czonych wiate³ ostrzegawczych.
Przypominamy, ¿e tylko policja i stra¿
po¿arna maj¹ prawo omijaæ przepisy ruchu drogowego i tylko podczas akcji,
natomiast samochody pos³uguj¹ce siê
¿ó³tymi wiat³ami pulsuj¹cymi nie maj¹
¿adnych innych praw od tych, które ma
przeciêtny u¿ytkownik drogi.
(M)

Nieustaj¹cy 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:
 Norbert Balach
 Lilia Chmielewska
 Leonarda Krupiñska
 Jakub Omilianowicz
 Adam Wydrzyñski
 Pawe³ ¯ukowski
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia
 przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Wypo¿yczalnia kaset video, ul. Armii
Krajowej 8.
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac
Wolnoci 3
√ Centrum Mechaniki, Motoryzacji
i Budownictwa Agromasz, ul.
Zamostowa 10
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego
16 (rampa PKP)
√ KLUGAS, ul. E³cka 1
√ JPF FANTASTICA, Shin Yasuda,
plac Wolnoci 6d
√ Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, ul. Armii Krajowej 22A
√Grzegorz K³oczko
√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18

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

OLECKI TERMINARZ

WYPADEK

23 kwietnia na drodze w kierunku Suwa³k w okolicach Dworku Mazurskiego
dosz³o do gronego w skutkach wypadku.
Kieruj¹ca samochodem VW polo dwudziestodwuletnia mieszkanka Baka³arzewa
Justyna Ch. Zjecha³a z niewyjanionych przyczyn na lewy pas jezdni i zderzy³a siê
czo³owo z jad¹cym z naprzeciwka samochodem Honda prowadzonym przez mieszkañca Bia³egostoku.
W wyniku zderzenia Justyna Ch. dozna³a powa¿nych urazów g³owy i uszkodzeñ twarzy i zosta³a przewieziona do szpitala w Suwa³kach. Równie¿ ucierpia³a
pasa¿erka Hondy. Ze wstrz¹nieniem mózgu zosta³a przewieziona do szpitala w
Olecku.
Bezporednie przyczyny wypadku bada olecka policja.

Fot. Archiwum
Komendy Powiatowej Stra¿y Po¿arnej
w Olecku.

F kupiê

!
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NAJTAÑSZY KUPON
NA OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F sprzedam
F wynajmê
F inne
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25 kwietnia
9.00-13.00  Targi Edukacyjne Szkó³ rednich  w Zespole Szkó³ Technicznych
17.00  eliminacje Gratki dla nastolatka, sala widowiskowa ROK MG
26 kwietnia
17.00  eliminacje Gratki dla nastolatka, sala widowiskowa ROK MG
27 kwietnia
9.00  up³ywa termin sk³adania ofert w
przetargu na roboty dotycz¹ce krycia
dachów oraz ocieplenie cian og³oszony przez SM (szczegó³y T15/433,
s. 8)
28 kwietnia
17.00  Wszystko zostaje w rodzinie 
film, kino ROK MG
19.00  Zejcie  film, kino ROK MG
29 kwietnia
Wyjazd do £eby na dorsze  klub wêdkarski Ukleja (szczegó³y TO12/430, s.
19)
9.30  otwarcie wystawy prac studentów WM  hol budynku A Wszechnicy
10.00  mecz m³odzików Czarni Olecko
 Mazur E³k, wyjazd
11.00  mecz junirów Czarni Olecko 
£yna Sêpopol, wyjazd
16.00  mecz seniorów Czarni Olecko 
Mamry Gi¿ycko, wyjazd
16.30  Juvenalia  audiencja u Króla i
Królowej (plac przed WM)
17.00  Juvenalia  oficjalne otwarcie,
amfiteatr
17.00  Wszystko zostaje w rodzinie 
film, kino ROK MG
17.30  kabaret Widelec - amfiteatr
18.30  REGAU  koncert, amfiteatr
19.00  Zejcie  film, kino ROK MG
19.30  ognisko i koncert Marka Ga³¹zki, amfiteatr
20.30  wystêpy artystów zwi¹zanych z
WM, amfiteatr
30 kwietnia
 Up³ywa termin sk³adania dokumentów
dla kandydatów na stra¿aków  Komenda Powiatowa SP, ul. Kolejowa
(szczegó³y TO 13/431, s. 5)
 Up³ywa termin sk³adania owiadczeñ
podatkowych
10.00  I Ogólnopolski Otwarty Bieg
Dooko³a Jeziora Olecko Wielkie (Juvenalia)
12.00  mecz pi³ki no¿nej Studenci  Kadra
WM, boisko przy WM (w przerwie przeci¹ganie liny)
12.00 - turniej tenisowy Juvenaliii (korty MOSiR)
17.00  Wszystko zostaje w rodzinie 
film, kino ROK MG
19.00  Zejcie  film, kino ROK MG
3 maja
Turniej koszykówki ulicznej  plac Wolnoci
14.00 mecz m³odzików Czarni Olecko 
P³omieñ E³k, stadion miejski

"
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Jan Pietrzak wspar³ potrzebuj¹cych
Któ¿ nie wspomina z têsknot¹ wietnych piosenek i skeczy autorstwa Jana
Pietrzaka, a szczególnie pieni ¯eby
Polska by³a Polsk¹. Tym razem mistrz
wicu politycznego J. Pietrzak wraz ze
swoim akompaniatorem pojawi³ siê na
scenie gocinnego Regionalnego Orodka
Kultury Mazury Garbate tu¿ po Wielkanocy, 18 kwietnia. Byli goæmi Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w Olecku.
Na scenie ROK MG powitali ich liderzy OD  Wojciech Bojar i Jaros³aw
Bagieñski.
Olecka publicznoæ jak zwykle wietnie
bawi³a siê przy najnowszym programie
pt. Wolnoæ s³owa i niemowa. J. Pietrzak to od wielu lat sta³y felietonista
Tygodnika Solidarnoæ, Gazety Polskiej i od niedawna Niezale¿nej Gazety Polskiej.
Olecka publicznoæ tak wietnie za¿ywa³a jego miechoterapii, ¿e nie wypuci³a go bez bisów. W programie mielimy ca³y przekrój jego twórczoci  od
pocz¹tku lat 60-tych, najpierw w studenckim kabarecie w sto³ecznym klubie Hybrydy, a potem jako lider Kabaretu pod
Egid¹.
Dosta³o siê przede wszystkim politykom. Artysta przedstawi³ krótkie formy satyryczne, które zamieszcza w cyklu Z notatnika satyryka na ³amach miesiêcznika NGP.
Jak powiedzia³ J. Pietrzak, mimo tzw.
wolnoci s³owa od 16 lat bardzo rzadko
jest pokazywany w mediach, a szczególnie

Fot. Archiwum Otwartych Drzwi

w TVP S.A., jakoby publicznej. Nic dziwnego, w³adze naszej TVP wol¹ nie przewietrzaæ u siebie i lansuj¹ do znudzenia
ulubionych konferansjerów.
W finale koncertu satyryk wykona³
najnowsz¹ piosenkê powiêcon¹ zmar³emu
papie¿owi Janowi Paw³owi II pt. Zap³akana Polska ca³a. Nale¿y tylko ¿a³owaæ,
¿e J. Pietrzak nie wyst¹pi³ w Olecku wraz
ze swoim zespo³em, którego ozdob¹ s¹
ostatnio m.in. Renata Zarêbska i Joanna Je¿ewska (w roli Prezydentowej Jolanty Kwaniewskiej).

Listy do redakcji
Blok Parias

Szczególnie niefortunne zagospodarowanie przestrzeni wokó³
bloku przy Sk³adowej 3 utrudnia ¿ycie. Od strony ulicy parking, od strony podwórka parking, z tym, ¿e dziki. W odleg³oci ok. 24 metrów od ciany bloku kot³ownia, na w¹skim podwórku co 15 m dwa gara¿e oraz mietnik, maj¹cy s³u¿yæ czterem blokom, a w rzeczywistoci szeciu. Usytuowanie s¹siednich bloków jest taki, i¿ wytworzy³ siê efekt studni. W zwi¹zku
z tym wymiana powietrza jest du¿o wolniejsza. Spaliny samochodowe i z kot³owni utrzymuj¹ siê w powietrzu po kilka godzin. A¿eby przyspieszyæ oczyszczanie powietrza trzeba posadziæ kilka drzew (jedno drzewo mo¿e produkowaæ w ci¹gu
24 godz. 3000 litrów tlenu, a w drodze fotosyntezy poch³ania
dwutlenek wêgla). Chêtnie to zrobimy.
Kiedy w Urzêdzie Miasta powiedziano mi, ¿e planuje siê
zrobiæ parking wzd³u¿ gara¿y stoj¹cych miêdzy Sk³adow¹ a
FIRMA HANDLOWO-US£UGOWA

Oferujemy:  materia³y budowlane, elektryczne i hydrauliczne,  narzêdzia,  elektronarz¹dzia

Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41 w. 22

Kopernika, poczu³em ulgê. Rozwi¹¿e to wreszcie problem parkowania samochodów (dotyczy to dwóch bloków przy ul.
Sk³adowej, dwóch przy 11 Listopada i jednego przy Kopernika), a my wreszcie bêdziemy mogli posadziæ kilka drzew.
Niestety, radoæ trwa³a krótko. W czasie rozmowy o planowanym parkingu jedna z mieszkanek bloku naprzeciw którego bêd¹ parkingi stwierdzi³a: Nie mylcie, ¿e bêdziecie parkowaæ
na nowym parkingu. Ja nie pozwolê na to. Parkujcie sobie
przed swoim blokiem.
Zaskoczy³o mnie takie stwierdzenie. Wprawdzie od jakiego czasu mieszkañcy bloku wspominali, ¿e ta pani nie pozwoli na parkowanie na nowym parkingu. Wydawa³o mi siê
to plotk¹, niestety, okaza³o siê prawd¹.
Panie Burmistrzu, kto jest gospodarzem Olecka? Pan, czy
ta pani? A mo¿e tylko czêæ swoich uprawnieñ przekaza³ Pan
tej pani? Jeszcze nie ma parkingu, a ona ju¿ decyduje kto
mo¿e, a kto nie mo¿e parkowaæ. Mam nadziejê, i¿ oka¿e siê,
¿e ze strony tej pani jest to zwyk³e uzurpatorstwo.
Serdecznie ¿yczê powodzenia w pracy.
Dane osobowe do wiadomoci redakcji
(V5013)

(V16407)

BUD-MET

Zarz¹d OD zaciera rêce, poniewa¿
sprzeda³ komplet (230) biletów na ten
wieczór, czyli Stowarzyszenie zarobi³o ok.
7 tys. z³.
Przy okazji dodam, ¿e jeszcze do 2
maja mamy czas, aby w rocznym zeznaniu podatkowym zapisaæ 1 procent dochodu rocznego na rzecz organizacji
po¿ytku publicznego, jak¹ jest ju¿ od
dawna Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
w Olecku.
Dariusz Josiewicz

#
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Dzieñ Otwarty Stacji

 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olecku

- jakoci wody do spo¿ycia przez ludzi na
terenie powiatu oleckiego
- jakoci wody w nadzorowanych k¹pieliskach na terenie powiatu oleckiego
- wymagañ sanitarnych jakim powinny
odpowiadaæ zak³ady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej
- wymagañ sanitarnych jakim powinny
odpowiadaæ obiekty hotelarskie typu:
hotel, motel, pensjonat lub inne
Higiena Pracy
pokój nr 12
 udzielanie informacji na temat:
- czynników szkodliwych dla zdrowia wystêpuj¹cych w rodowisku pracy (czynniki toksyczne, py³, ha³as, czynniki biologiczne, wibracja, niedostateczne owietlenie)
- uprawnionych laboratoriów wykonuj¹cych badania i pomiary czynników szkodliwych w rodowisku pracy
- substancji i preparatów chemicznych,
detergentów
- bezpieczeñstwa i higieny pracy przy stosowaniu rodków ochrony rolin
- czynników rakotwórczych i mutagennych
w rodowisku pracy
- prekursorów narkotyków

¯Ó£TY TYDZIEÑ

Od 18 do 28 kwietnia trwa XVI edycja akcji ¯ó³ty Tydzieñ,
maj¹ca na celu uwiadomienie zagro¿eñ zdrowotnych zwi¹zanych z dwoma typami ¿ó³taczki  wirusowym zapaleniem w¹troby typu A i typu B oraz popularyzacjê szczepieñ ochronnych.
Tegoroczna akcja adresowana jest przede wszystkim do m³odych
kobiet, które stoj¹c u progu ¿ycia zawodowego, czy macierzyñstwa, mog¹ nie mieæ czasu, by pomyleæ o swoim zdrowiu.
Zarówno WZW typu A i typu B wymaga d³ugiego i uci¹¿liwego leczenia oraz wi¹zaæ siê mo¿e z kilkumiesiêcznym pobytem
w szpitalu i powa¿nymi komplikacjami.
Wirusowe Zapalenie W¹troby typu A
... dotyczy ka¿dego, bo jedzenie posi³ków w przypadkowych
miejscach, picie napojów z kostk¹ lodu, umycie owoców lub
warzyw w zainfekowanej wodzie mo¿e naraziæ Ciê na zachorowanie na ¿ó³taczkê pokarmow¹.
Wirusowe Zapalenie W¹troby typu B
... ¿ó³taczka wszczepienna mo¿e trafiæ siê i Tobie, bo do ponad

ZATRUDNIÊ

(V25601)

(Hotel Skarpa)

* barmanki i barmanów
* kucharki i kucharzy
* kelnerki i kelnerów
Proszê o przesy³anie CV i listu motywacyjnego na adres:

F.H. SADO
Plac Wolnoci 6d
19-400 Olecko

60% zaka¿eñ dochodzi w szpitalach i przychodniach. Ponadto
zabiegi w gabinetach fryzjerskich, kosmetycznych, czy stomatologicznych mog¹ spowodowaæ zachorowanie, do którego dojæ
mo¿e poprzez kontakt z niewyobra¿alnie ma³¹ iloci¹ krwi 0,00001
ml!
Jak siê zabezpieczyæ?
Nowoczesn¹ i bezpieczn¹ ochron¹ przed zachorowaniem (daj¹c¹
odpornoæ na ca³e ¿ycie) s¹ szczepienia.
 szczepionka skojarzona uodparniaj¹ca przeciwko WZW
typu A i WZW typu B  trzy dawki szczepionki (podane: pierwsza w dowolnym terminie, druga po 1 miesi¹cu, trzecia po 6
miesi¹cach od podania pierwszej dawki)
 przeciw WZW typu A  dwie dawki szczepionki (podane:
pierwsza w dowolnym terminie, druga miêdzy 6 a 12 miesi¹cem
od pierwszego szczepienia)
 przeciw WZW typu B  trzy dawki szczepionki (podane:
pierwsza w dowolnym terminie, druga po 1 miesi¹cu, trzecia po 6
miesi¹cach od podania pierwszej dawki)
NIE ODK£ADAJ SZCZEPIENIA NA PÓNIEJ!
ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE!
Wiêcej informacji na stronie internetowej  www.szczepienia.pl
Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

LAS I OGRÓD

* pilarki ju¿ od 260 z³
* kosiarki i wykaszarki
* ³añcuchy, prowadnice, oleje

(V23903)

Program:
1. Udzielanie informacji na temat dzia³alnoci PSSE oraz poradnictwo w wybranym zakresie:
Epidemiologia
pokój nr 11
 udzielanie informacji (wraz z rozdawnictwem ulotek) na temat: grypy, odkleszczowego zapalenia opon mózgowych
i mózgu, odry,winki, ró¿yczki, wcieklizny, salmonelli, czerwonki oraz darmowe mierzenie cinienia.
Higiena Dzieci i M³odzie¿y
pokój nr 10
 udzielanie informacji na temat:
* zagadnieñ higieny rodowiska przedszkolnego
- zagadnieñ higieny rodowiska szkolnego:
- stanowisko pracy ucznia
- rozk³ad zajêæ lekcyjnych
- owietlenie pomieszczeñ
* zasad organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y w obiektach sta³ych i obozach pod namiotami
Higiena Komunalna
pokój nr 5
 udzielanie informacji na temat:

- postêpowania w przypadku choroby zawodowej
Higiena ¯ywnoci, ¯ywienia
i Przedmiotów U¿ytku
pokój nr 13
 udzielanie informacji w zakresie:
Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki
Produkcyjnej
Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna
pokój nr 10
 udzielanie informacji (wraz z rozdawnictwem ulotek) na temat:
- profilaktyki antytoniowej
- profilaktyki wrodzonych wad cewy nerwowej
- ptasiej grypy
- profilaktyki raka piersi
Wyk³ad w wietlicy PSSE dla osób
odwiedzaj¹cych: o godz. 1000 na temat:
- Wirusowego Zapalenia W¹troby typu
A o godz. 1200 na temat:
- zapobiegania zara¿eniom paso¿ytami przewodu pokarmowego
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
pokój nr 6
 godz. 730-1230  udzielanie informacji
na temat wymagañ sanitarno-higienicznych w dokumentacji technicznej w wietle
rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.

Olecko, Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78
E³k, Stary Rynek 12, tel. (087) 610-19-65
Suwa³ki, Baka³arzewska 21, tel. (087) 566-28-09
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Wizyta w Sejmie i Katedrze Polowej WP

Dnia 12 kwietnia br. studenci administracji i filologii angielskiej Wszechnicy Mazurskiej w Olecku przebywali z wizyt¹
w Sejmie RP i Katedrze Polowej WP.
Wyjazd zosta³ zorganizowany przez
dr Leszka Grochowskiego  wyk³adowcê
WM oraz dzia³ promocji i rozwoju  mgr
Marzenê £askowsk¹ i mgr Tomasza £askowskiego.
Podstawowym celem wyjazdu by³o
zwiedzenie Sejmu RP, zapoznanie siê z
jego histori¹, z bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹, która
stanowi ród³a prawa RP. Studenci spêdzili w gmachu Sejmu ponad 2 godziny.
By³a to niepowtarzalna okazja do zwiedzenia sal obrad, pomieszczeñ klubowych
oraz kuluarów Sejmu.
Uczestnicy skorzystali z okazji rozmowy z Pos³em Romanem Kaliszem oraz
Prezes Hann¹ Gronkiewicz-Walc. Uczestniczyli równie¿ w konferencji prasowej
Pos³a Andrzeja Leppera zwo³anej po g³onym programie Teraz My.
Po wizycie w Sejmie RP, kolejnym punktem by³o zwiedzanie Katedry Polowej WP.
Uczestnicy zostali zapoznani z histori¹
katedry oraz mieli mo¿liwoæ podziwiania piêknego wnêtrza tej niepowtarzalnej budowli.
Wyjazd z pewnoci¹ wzbogaci³ i utrwali³ wiedzê posiadan¹ przez studentów
Wszechnicy Mazurskiej.
Za tê mo¿liwoæ oraz sfinansowanie
wyjazdu studenci serdecznie dziêkuj¹
Rektorowi WM oraz organizatorom.
Marzena £askowska

Fot. Archiwum Wszechnicy Mazurskiej w Olecku

koordynator ds. promocji i rozwoju

DZIA£AJ
LOKALNIE V
Go³dapski Fundusz Lokalny og³asza LOKALNY KONKURS
GRANTOWY w ramach Programu DZIA£AJ LOKALNIE V
Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci realizowanego we
wspó³pracy z AKADEMI¥ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE.
Celem konkursu jest aktywizowanie lokalnych spo³ecznoci wokó³ rozwi¹zywania problemów i zaspokajania potrzeb
oraz pobudzanie ¿yciowych aspiracji mieszkañców ma³ych
miejscowoci.
Kto mo¿e ubiegaæ siê o dotacje?
Program adresowany jest do organizacji nie nastawionych
na zysk, maj¹cych status fundacji lub stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS, instytucji publicznych posiadaj¹cych
osobowoæ prawn¹, oraz inicjatyw obywatelskich dzia³aj¹cych
przy organizacjach, szko³ach, domach kultury, bibliotekach,
klubach sportowych, etc.
W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ te organizacje i instytucje,
które maj¹ siedzibê w powiatach: go³dapskim i oleckim.

Okres realizacji projektów
i zasady finansowania
Realizacja projektu jest przewidziana
na okres miêdzy 1 czerwca a 30 listopada
2006 roku (nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy).
Projekt mo¿e otrzymaæ dotacjê w wysokoci maksymalnie 6.000 z³otych.
Wnioskodawca musi mieæ zaplanowany
wk³ad w³asny w wysokoci minimum 25% wartoci ca³ego
przedsiêwziêcia (minimum 10% wk³adu w³asnego organizacji
jest w postaci gotówkowej, a pozosta³e 15% w postaci wk³adu rzeczowego lub us³ugowego).
Terminy
Wnioski (w 3 egzemplarzach) powinny dotrzeæ do siedziby Go³dapskiego Funduszu Lokalnego do dnia 5 maja 2006
roku na adres: Go³dapski Fundusz Lokalny, pl. Zwyciêstwa
16, 19-500 Go³dap  z dopiskiem: Konkurs Dzia³aj Lokalnie
V oraz w formie elektronicznej na adres: gofund@wp.pl lub
na do³¹czonej do wniosku dyskietce. Decyduje data stempla
pocztowego.
Pe³ne informacje o konkursie oraz wszystkie dokumenty
dostêpne s¹ na stronie internetowej: www.gfl.org.pl oraz w
siedzibie Go³dapskiego Funduszu Lokalnego, tel. (087) 61508-03 - Zbigniew Mieruñski i e-mail: gofund@wp.pl
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OG£OSZENIE ZHP

Miejsko-Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Olecku
zaprasza na spotkanie autorskie z

Grzegorzem Kasdepke
Spotkanie odbêdzie siê 26 kwietnia 2006 r.
o godz. 1600w sali Teatru agt, ul. Partyzantów

Grzegorz Kasdepke  by³y
redaktor naczelny dwutygodnika
wierszczyk - jest autorem wielu ksi¹¿ek dla dzieci. Ksi¹¿ka dla najm³odszych Kacperiada, zosta³a wyró¿niona w konkursie na Dzieciêcy Bestseller Roku a w roku 2002 otrzyma³a Nagrodê Literack¹ im. Kornela Makuszyñskiego. Ksi¹¿ka Co to znaczy, czyli
101 zabawnych historyjek które pozwol¹ zrozumieæ znaczenie niektorych
powiedzeñ - zosta³a w 2003 r. wyró¿niona Nagrod¹ Edukacja XXI.

Komenda hufca ZHP im. K. L. Szyrmy w
Olecku organizuje obóz harcerski dla dzieci i
m³odzie¿y z naszego miasta, gminy i powiatu.
Obóz odbêdzie siê w terminie 24 lipiec  07
sierpieñ w bazie obozowej Ba³dy Piec nad jeziorem Gim w gminie Butryny, po³o¿onej 26km
od Olsztyna i nale¿¹cej do hufca warmiñskiego.
W trakcie trwania obozu przewidziane s¹ jednodniowe wycieczki do Olsztyna (Stare Miasto, Planetarium, Obserwatorium Astronomiczne, Zamek) i do Grunwaldu (Pole Bitwy i Muzeum).
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie Komendy Hufca w Olecku, ul. W¹ska l  osobicie
lub telefonicznie, tel. (087) 520 25 57 w godz.
900-1400 do 31 maja 2006r.
Pe³na op³ata za obóz wynosi 450,00z³ od osoby
(istnieje mo¿liwoæ dofinansowania) i powinna
byæ wniesiona najpóniej do 10 czerwca 2006r.
Przy zapisie nale¿y uiciæ przedp³atê w wysokoci 50,00z³ (jest ona zwi¹zana z kosztami
organizacyjnymi obozu). W razie rezygnacji z
obozu przedp³ata przepada.
Komendant Hufca ZHP w Olecku
hm Teresa Ga³aszewska
(L2903)

(K9501)

OG£OSZENIE ZHP

Komenda hufca im. K. L. Szyrmy w Olecku
organizuje pó³kolonie dla dzieci i m³odzie¿y
z naszego miasta, które odbêd¹ siê przy siedzibie Komendy Hufca w Olecku, ul. W¹ska l.
Pó³kolonie odbêd¹ siê w terminie 3-14 lipca
2006r. Podczas trwania pó³kolonii bêd¹ prowadzone ró¿ne zajêcia metod¹ harcersk¹, pokazuj¹ce ciekawe sposoby spêdzania wolnego czasu. Zajêcia bêd¹ siê odbywa³y od godz. 9 00 do
1600 nie tylko na terenie miasta, ale i w jego okolicach. Jest przewidziany jeden nocleg pod namiotami na koniec pó³kolonii na terenie naszego
pola namiotowego. W ci¹gu dnia przewidziane
s¹ dwa posi³ki  drugie niadanie (na terenie
hufca) i obiad w barze lub restauracji (nie posiadamy w³asnego zaplecza kuchennego).
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie Komendy Hufca w Olecku, ul. W¹ska l  osobicie lub
telefonicznie, nr tel. (087) 520 25 57, w godz. 9001400 do dnia 31 maja 2006r.
Pe³na op³ata wynosi 100,00z³ od osoby (istnieje mo¿liwoæ dofinansowania) i powinna byæ
wniesiona najpóniej do 10 czerwca 2006r.
Przy zapisie nale¿y uiciæ przedp³atê w wysokoci 20,00z³ (jest ona zwi¹zana z kosztami
organizacyjnymi pó³kolonii).
W razie z rezygnacji z pó³kolonii przedp³ata
przepada.
Komendant Hufca ZHP w Olecku
hm Teresa Ga³aszewska
(L2803)
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Bitwa pod Rac³awicami
Katarzyna zgodzi³a siê na to, postawi³a jednak jeden warunek  król musi
przy³¹czyæ siê do konfederacji. Oznacza³o
to przywrócenie stanu do rz¹dów w Polsce
przed czasami pierwszego rozbioru. Równoczenie Prusy I Rosja wyst¹pi³y o
zap³atê za pomoc w st³umieniu powstania Konfederatów Barskich. To i dalsze
postanowienia doprowadzi³y do II rozbioru Polski, gdy¿ praktycznie nie istniej¹cy skarb pañstwa nie by³ w stanie
pokryæ ¿¹dañ obu pañstw. Zagarniête
dla zastawu ziemie sta³y siê w³asnoci¹
Prus i Rosji w 1793 roku po tzw. Sejmie
Niemym.
Podczas obrad Sejmu Niemego Kociuszko przebywa³ we Francji, gdzie stara³
siê przekonaæ bêd¹cych tam u w³adzy
jakobinów do udzielenia Polsce pomocy. Francuzi nie wyrazili wiêkszego zainteresowania. Kociuszko wróci³ do Polski
na wieæ o wykryciu spisku i pierwszych
aresztowaniach. Pod naciskiem Rosji
wykonano redukcjê armii.
24 marca Kociuszko og³osi³ akt powstania i z³o¿y³ uroczyst¹ przysiêgê na
Rynku w Krakowie. Zosta³ Naczelnikiem
Powstania.
Kociuszko mia³ do dyspozycji ponad 6 tys. ludzi, z czego 2 tys. stanowili
kosynierzy  ch³opi uzbrojeni w d³ugie
kosy. Naczelnik stara³ siê unikaæ walki z
przewa¿aj¹cymi si³ami wroga. 4 kwietnia
1794 roku pod Rac³awicami powstañców
zatrzyma³ wys³any przez gen. Denisowa
oddzia³ sk³adaj¹cy siê z 3 tysiêcy i 12
dzia³ dowodzony przez gen. Aleksandra
Tormasowa. Ok. godz. 15 Rosjanie opucili swoje dogodne pozycje i ruszyli na
Polaków. Rozbili polsk¹ kawaleriê, na-

Kosynierzy

Dokoñczenie
z poprzedniego numru TO
2 bataliony z regimentu pieszego O¿arowskiego  400 osób
1 batalion z regegimentu pieszego Raczyñskiego  200 osób
10 szwadronów Madaliñskiego  400 osób
10 szwadronów Mangeta  400 osób
4 szwadrony Biernackiego  160 osób
2 szwadrony ksiêcia Wirtemberga  80
osób. Razem 2440 ludzi.
Wojsko ochotnicze:
Wojsko z³o¿one z kosynierów i pikinierów liczy³o 2000 ludzi. Kociuszko
dysponowa³ te¿ 11 armatami.
Na wieæ o zwyciêstwie walkê rozpoczêli mieszkañcy Warszawy i Wilna.
W krótkim czasie powstanie objê³o ca³¹
Polskê. W uznaniu dla zas³ug ch³opów

Przemarsz wojska kociuszkowskiego (Or³owski).
stêpnie pokonywali kolejne oddzia³y.
Wtedy Kociuszko zarz¹dzi³ atak na artyleriê rosyjsk¹. Wyznaczy³ do tego 320
kosynierów, ochranianych przez zawodowych ¿o³nierzy.
Kiedy byli ok. 200 m. od armat, regularna piechota rozst¹pi³a siê na boki,
a ch³opi rzucili siê na nie. Zanim to nast¹pi³o, przeciwnik zdo³a³ oddaæ popiesznie jedynie oddaæ niecelnych salw. Kosynierzy wyciêli obs³ugê armat. Rosjanie uciekli w popiechu. W tym czasie
na pole bitwy przyby³ gen. Denisow, który
zawróci³ widz¹c zaistnia³¹ sytuacjê. W
bitwie poleg³o ok. 1000 Rosjan i ok. 500
Polaków. W ataku na armaty szczególnie zas³u¿y³ siê Wojciech Bartosz, który
w nagrodê otrzyma³ stopieñ chor¹¿ego
i szlacheckie nazwisko G³owacki.
Si³y polskie liczy³y wtedy:
Wojsko regularne:
2 bataliony z regimentu pieszego Czapskiego  400 osób
2 bataliony z regimentu pieszego Wodzickiego  400 osób

Kociuszko wjecha³ 8 kwietnia w stroju
ch³opskim do Krakowa. 7 maja Kociuszko
og³osi³ tzw. Uniwersa³ Po³aniecki, nadaj¹cy ch³opom wolnoæ osobist¹. W
Warszawie dzia³a³ tzw. radykalny klub
jakobinów, dzia³aj¹cy podobnie jak jakobini we Francji. 9 maja wystawiono,
pod os³on¹ mroku, szubienice. ciêto
czterech najwa¿niejszych cz³onków Konfederacji. Zlikwidowano Radê Nieustaj¹c¹, na jej miejsce wprowadzaj¹c Radê
Najwy¿sz¹ Narodow¹. Jednak¿e sytuacja
na froncie nie by³a weso³a, do wojny
do³¹czy³y siê Prusy. Gen. Denisow otrzyma³ posi³ki z Rosji. 6 czerwca Polacy
zaatakowali pod Szczekocinami armiê
rosyjsk¹ pod¹¿aj¹c¹ w kierunku armii
pruskiej.
W tej przegranej bitwie poleg³o wiele zacnych postaci, m.in. Wojciech Bartosz vel. G³owacki. Nastêpnie Polacy
przegrali bitwê pod Che³mem (Lubelszczyzna) i skapitulowa³ Kraków. Kociuszko
swoje ostatnie nadzieje wi¹za³ z Warszaw¹.
28 czerwca wzburzony lud powiesi³

'
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Kociuszko na polu walki.
nastêpnych konfederatów. Groba samos¹du zawis³a m.in. nad królem i prymasem. Pod koniec sierpnia wybuch³o powstanie wielkopolskie. Na pomoc powstañcom ruszy³ korpus Jana Henryka D¹browskiego. W tym samym czasie do wojny
w³¹czy³a siê Austria. Rosja, po zapewnieniu Turcji o jej pokojowych zamiarach, wys³a³a do Warszawy s³ynny korpus gen. Suworowa. 10 padziernika mia³a
miejsce bitwa pod Maciejowicami. Do
niewoli dosta³o siê wielu polskich dowódców, z Kociuszk¹ na czele. Polsce
pozosta³o jedynie kilka oddzia³ów. Nowym Naczelnikiem Powstania zosta³ Tomasz Wawrzecki. 4 listopada Rosjanie
wkroczyli do Warszawy i dokonali rzezi
mieszkañców jednej z jej dzielnic, Pragi.
Król og³osi³ kapitulacjê, walkê podjêli
jedynie genera³owie Wawrzecki i D¹browski. Zostali dogonieni przez Rosjan 16
listopada podczas ucieczki na po³udnie

Listy do redakcji
Szanowny Panie Redaktorze

W ostatnim numerze Tygodnika Oleckiego ukaza³ siê artyku³ informuj¹cy mieszkañców Olecka, ¿e powstanie w naszym
miecie elektrociep³ownia.
Elektrociep³ownia ma mieæ moc 20
megawatów, zabezpieczyæ potrzeby dla
ca³ego miasta i kosztowaæ 70 milionów
euro. Do tego ma powstaæ fabryka biodisla. W obu zak³adach zatrudnienie znajdzie 50 osób. Plany inwestycyjne zosta³y przedstawione na ostatniej sesji Rady
Miejskiej.
Pomijam fakt wyj¹tkowo nietrafnego
oszacowania inwestycji na 70 milionów
euro (elektrociep³ownia musia³aby byæ
ze z³ota) i przechodzê do sprawy zwiêkszenia zatrudnienia i kosztów ogrzewania naszych mieszkañ. Nowa elektrociep³ownia zabezpieczy potrzeby ciep³ownicze naszego miasta. Trzeba zadaæ sobie pytanie. Czy w Olecku brakuje ciep³a? Czy obecni producenci ciep³a nie
maj¹ wystarczaj¹cej mocy? Czy jak ju¿
zostanie wybudowana ta elektrociep³ownia

kraju. By³o ju¿ jasne, ¿e Polska zniknie z
mapy wiata.
W sprawie trzeciego rozbioru z inicjatyw¹ wyst¹pi³a Austria. Traktat rozbiorowy zosta³ podpisany w padzierniku 1795 roku. Rosji przypad³y tym razem ziemie na wschód od linii NiemenBug.
Prusy zajê³y czeæ Litwy oraz resztê
Mazowsza wraz z Warszaw¹. Austria
dosta³a resztê Ma³opolski, czêæ Mazowsza i Podlasia (do linii Bugu).
Król Stanis³aw II August Poniatowski abdykowa³ Na pocz¹tku stycznia 1795
Rosjanie przewieli go do Grodna. Oficjalna abdykacja mia³a miejsce 25 listopada. Stanis³aw zamierza³ uciec do W³och
i tam spêdziæ resztê ¿ycia, jednak Rosjanie zabrali go do Petersburga. ¯y³ tam
do mierci Katarzyny II i przez kilka pierwszych lat panowania Paw³a I. Umar³ w
1798. Zaborcy wywieli z kraju najwiêksze dzie³a znajduj¹ce siê na Wawelu,
Zamku Królewskim i licznych magnackich dworach. Po dokonaniu rozbioru
zaborcy pok³ócili siê na temat ostatecznych granic tych krajów. Ostateczny traktat
w tej sprawie podpisano w 1797. Inne
kraje europejskie zachowa³y wobec rozbiorów neutralne stanowisko. Jedynie
Turcja nigdy nie zaakceptowa³a rozbiorów i przy ka¿dej mo¿liwej sytuacji g³ono manifestowa³a swoje stanowisko w
tej sprawie. Dla Polski rozpocz¹³ siê 123letni okres niewoli.
i zostan¹ zatrudnieni nowi pracownicy
to co stanie siê ze starymi kot³owniami i
pracuj¹cymi tam ludmi? Przecie¿ to naturalne, ¿e kot³ownie zostan¹ zamkniête, a pracuj¹cy tam ludzie nie bêdê potrzebni i pójd¹ na bruk. Czy to jest metoda zmniejszaj¹ca zatrudnienie? Czy mo¿e
chodzi tu o wyeliminowanie z tego rynku w³acicieli lokalnych kot³owni? Czy
bêdzie tañsze ciep³o?
Przy zainwestowaniu 70 milionów euro
to twierdzenie, ¿e tak bêdzie to totalna
bzdura. Przecie¿ ta inwestycja musi siê
zwróciæ, za ni¹ musz¹ zap³aciæ odbiorcy
ciep³a (poniesione przez inwestorów koszty
zawsze wliczane s¹ w cenê ciep³a).
Za wszelkie sprawy zwi¹zane z budow¹ i funkcjonowaniem tego zak³adu
maj¹ odpowiadaæ w³adze miasta. W takim razie ile pieniêdzy z kasy miejskiej
bêdzie wpompowane w tê inwestycjê?
Czy dzia³ki, na których bêd¹ wybudowane zak³ady, bêd¹ sprzedane? A mo¿e
bêd¹ oddane za darmo. Niech w³adze miasta
z burmistrzem Olszewskim na czele publicznie odpowiedz¹ na te pytania.
Ju¿ raz burmistrz zmodernizowa³ system ciep³owniczy w naszym miecie. Do

Tadeusz Kociuszko  portret
Widzimy wiêc, ¿e Powstanie Kociuszkowskie podsumowa³o ostatni okres istnienia Rzeczypospolitej. O ile we wczeniejszych okresach rozwa¿ano kwestiê
istnienia Pañstwa Polskiego, tym bardziej
po powstaniu zaborcy musieli uwiadomiæ sobie, ¿e tylko zniszczenie wiadomoci i przeciwstawienie sobie warstw
spo³ecznych w tym kraju mo¿e im pomóc w zarz¹dzaniu. Tak siê sta³o ponad
50 lat po powstaniu na terenach zaboru
austriackiego w roku 1846, kiedy to wybuch³o powstanie ch³opskie pod wodz¹
Jakuba Szeli.
Opracowa³: Marek Pacyñski
dzisiaj mieszkañcy bloków obs³ugiwanych przez miejsk¹ spó³kê ciep³ownicz¹
PEC odczuwaj¹ na swojej skórze skutki
tej modernizacji. Ciep³o jest kilka razy
dro¿sze ni¿ w spó³dzielni. Ludzie p³acz¹ i p³ac¹.
Mieszkañcy p³ac¹cy za ciep³o z ciep³owni miejskiej to tylko czêæ populacji. A mo¿e chodzi o wydojenie i
uszczêliwienie na si³ê wszystkich mieszkañców, a komu nabicie kabzy? Co na
to nasi radni? Czy staæ ich na zadanie
burmistrzowi konkretnych pytañ? Przecie¿ chodzi tu o dobro mieszkañców
naszego miasta. Czas najwy¿szy aby o
takich sprawach mówiæ na publicznym
forum.
Mam nadziejê, ¿e ten artyku³ rozpêta dyskusjê na ³amach Tygodnika Oleckiego.
Anna Julia Filipowicz

Dy¿ury aptek
25-30.04.2006r.  ul. Kolejowa 15
1-7.05.2006r.  pl. Wolnoci 7B
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22-28 kwietnia: Zajêcia warsztatowe
· warsztaty muzyczne prowadzone w ROK
Mazury Garbate
· warsztaty dziennikarskie  przygotowania do biuletynu
· przygotowanie wystawy i prezentacji
Dzieñ 1 Artystyczny (29 kwietnia)
· od godziny 9.00 rozpoczêcie turnieju
bryd¿owego w sali nad bibliotek¹
· 9.40 - otwarcie wystawy prac studentów WM - hol w budynku A
· prezentacja pomys³ów i fotografii Klubu Zakrêconych Pozytywnie - hol w
budynku A (filmy i slajdy w auli B)
· spotkanie zespo³u redakcyjnego Biu-

letynu Studenckiego
· 16.30 Audiencja u Króla i Królowej Juwenaliów (plac przed Wszechnic¹,
balkon budynku B)
· przygotowania do przemarszu  konkurs na najciekawsze przebranie i makija¿
· pochód studencki w stronê Amfiteatru
(w trakcie przemarszu - happeningi )
· 17.00 Oficjalne spotkanie z w³adzami
miasta  symboliczne przekazanie kluczy
(na scenie),
· krótkie wyst¹pienia w³adz miasta, uczelni
oraz samorz¹du.
· 17.30 Wystêp kabaretu Widelec

REGULAMIN

I otwartego biegu
Wiewiórcz¹ cie¿k¹
o puchar J. M. Rektora Wszechnicy
Mazurskiej w Olecku
TERMIN: 30 kwietnia 2006 r. (niedziela),
godz.1000
START i META: plac przy budynku
A Wszechnicy Mazurskiej
ORGANIZATORZY:
 Wszechnica Mazurska w Olecku
 Urz¹d Miasta i Gminy w Olecku
 Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w
Olecku
 Komenda Powiatowa Policji w Olecku
 Olmedica w Olecku
 SKS Korab przy ZST w Olecku
CEL IMPREZY:
 popularyzacja biegu jako naj prostszej
formy ruchu wród studentów i nauczycieli akademickich
 promocja zdrowego stylu ¿ycia
 promocja Wszechnicy Mazurskiej
Komitet Organizacyjny biegu informuje, ¿e w dniu 30 kwietnia 2006 r. o
godzinie 10.00 na trasie wokó³ Jeziora
Oleckie Wielkie odbêdzie siê I bieg
Wiewiórcz¹ cie¿k¹ o puchar J. M.
Rektora Wszechnicy Mazurskiej w Olecku.
Bieg ma charakter otwarty. Mog¹ w nim
uczestniczyæ kobiety i mê¿czyni powy-

¿ej 16-tego roku ¿ycia.
D³ugoæ trasy biegu wynosi 12 km.
Uczestnicy biegu powinni posiadaæ
aktualne badania lekarskie oraz podpisane owiadczenie o odpowiedzialnoci
cywilnej za udzia³ w biegu (dostêpne przed
startem). Ubezpieczenie uczestnicy realizuj¹ indywidualnie.
Zg³oszenia s¹ przyjmowane do dnia
29 kwietnia telefonicznie pod nr
0875203133, 0875203173 lub e-mailem na
adres wm@wm.olecko.pl oraz w dniu
startu do godz. 930.
PROGRAM MINUTOWY:
930  wydawanie numerów startowych
1000  zbiórka uczestników przed budynkiem g³ówl1Ym Wszechnicy Mazurskiej
1010 - start honorowy
1015  start ostry (za mostkiem drewnianym)
NAGRODY:
Zwyciêzcy w kategorii kobiet i mê¿czyzn otrzymaj¹ puchary.
Ka¿dy uczestnik biegu otrzyma pami¹tkow¹ koszulkê i dyplom uczestnictwa.
ZAPRASZAMY DO UDZIA£U!

· 18.30 Koncert zespo³u REGAU ze Skierniewic
· 19.30 ognisko z Rektorem WM, koncert Marka Ga³¹zki
· 20.30 Wystêpy artystów zwi¹zanych z
Wszechnic¹ (podsumowanie warsztatów
muzycznych)
Dzieñ 2 Sportowy (30 kwietnia)
· 10.00 Honorowe rozpoczêcie Biegu 
odprawa uczestników, plac przed WM
I OGÓLNOPOLSKI BIEG DOOKO£A JEZIORA OLECKO WIELKIE
Wiewiórcz¹ cie¿k¹ o Puchar Rektora Wszechnicy Mazurskiej,
(potrzebne zawiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazañ do uczestnictwa w biegu)
- UWAGA - uczestnictwo od 16 lat.Zg³oszenia: maciejs@wm.olecko.pl ( bieg otwarty)

(Organizatorzy funduj¹ atrakcyjne nagrody)
· 12.00 Boisko przy uczelni lub stadion
MOSiR (w tym czasie odbywa siê turniej tenisowy na kortach)
- mecz pi³ki no¿nej STUDENCI  KADRA WM
- fina³y rozgrywek

Sponsorzy:
♦ MiKS  Marta £aszczyñska
♦ Delphia Yachts  W. Kot
♦ Centrum Szkolenia Kierowców - Jerzy Miliszewski
♦ ¯aczek  p. Niewiarowscy
(za³atwiaj¹ browar ¯ywiec)
♦ Grzegorz Burba
♦ Dystromen  Tomasz Hrostek
♦ Starostwo powiatowe (upominki)
♦ Burmistrz Olecka (napoje
na biegu)
♦ SWE (Stowarzyszenie
Wspierania Edukacji)
Instytucje wspieraj¹ce:
♦ Starostwo w Olecku,
♦ Burmistrz Olecka,
♦ ROK MG,
♦ Wydawnictwo WIR
♦ Komenda Powiatowa Policji w Olecku
♦ Olmedica w Olecku
♦ MOSiR Olecko
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Mieszkajmy piêkniej
Jak ju¿ pisalimy, 12 kwietnia br. ruszy³a siódma edycja konkursu mieszkajmy piêkniej. Do 31 maja br. przyjmowane s¹ w pok. nr 2 urzêdu zg³oszenia w 4
kategoriach: tereny zielone przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
ogrody przydomowe oraz zieleñ przy
jednorodzinnych budynkach mieszkalnych
(z wy³¹czeniem ogrodów powsta³ych w
wyniku projektu Piêkne Ogrody Ziemi
Oleckiej), tereny zielone wokó³ obiektów u¿ytecznoci publicznej, balkony i
tarasy.
Do 11 sierpnia br. komisja konkursowa oceni zg³oszone obiekty a 30 sierpnia
br. dowiemy siê kto zwyciê¿y³ w poszczególnych kategoriach.
Pula nagród w tegorocznej edycji to
6 tysiêcy z³otych.

Regulamin konkursu

I. Konkursem objête s¹:
1. Tereny zielone przy wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych.
2. Ogrody przydomowe oraz zieleñ przy
jednorodzinnych budynkach mieszkalnych (z wy³¹czeniem ogrodów powsta³ych w wyniku projektu Piêkne Ogrody
Ziemi Oleckiej).
3. Tereny zielone wokó³ obiektów u¿y-

tecznoci publicznej.
4. Balkony i tarasy.
II. Kryteria kwalifikowania obiektów do
udzia³u w konkursie
1. Lokalizacja terenu w granicach administracyjnych miasta i gminy Olecko.
2. Formalne zg³oszenie na karcie zg³oszenia w terminie do 31 maja 2006r.
III. Kryteria oceny terenów w poszczególnych kategoriach
1. Wkomponowanie terenu zielonego w
otaczaj¹c¹ zabudowê.
2. Kondycja zieleni.
3. Wra¿enie ogólne.
4. Ró¿norodnoæ i kompozycja kwiatów
i zieleni.
5. Pomys³owoæ w urz¹dzeniu ogrodu.
6. Zmiany wprowadzone w urz¹dzeniu
ogrodu od czasu poprzedniego udzia³u
w konkursie.
IV. Skala ocen
Skala ocen wynosi od 1 do 5 punktów dla poszczególnych kryteriów.
V. Nagrody
1. Ustala siê ³¹czn¹ wartoæ wszystkich
nagród w kwocie nie wy¿szej ni¿ 6
000 z³otych.
2. Iloæ nagród ustali komisja konkursowa, pozostali laureaci otrzymaj¹ okolicznociowe

dyplomy Burmistrza Olecka.
VI. Sk³ad komisji konkursowej
W sk³ad komisji konkursowej wchodz¹:
Rada Miejska
- 3 osoby
Wydzia³ GKO
- 1 osoba
Za udzia³ w pracach komisji nie przys³uguje wynagrodzenie.
VII. Ustalenia koñcowe regulaminu
1. W sk³ad komisji nie mog¹ wchodziæ
osoby, które uczestniczy³y w procesie tworzenia i utrzymania ocenianego obiektu.
2. Nagrody w konkursie s¹ rzeczowe.
Wyboru nagrody mo¿e dokonaæ laureat konkursu.
3. Wszystkie sprawy nieprzewidziane
niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa.
Kalendarium konkursu .
1. Do 31 maja 2006 roku
- przyjmowanie zg³oszeñ do konkursu
2. Do 5 czerwca 2006 roku
- og³oszenie listy zg³oszonych do konkursu
3. Do 11 sierpnia 2006 roku - ocena
merytoryczna zg³oszonych obiektów
4. Do 30 sierpnia 2006 roku - og³oszenie wyników
wrêczenie dyplomów i nagród
Ewentualne zmiany terminów zostan¹ podane w lokalnych rodkach masowego przekazu.

PROPOZYCJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
KSI¥¯KA TYGODNIA Edukacja kreatywna.
Wobec potê¿nych zmian w otaczaj¹cej nas rzeczywistoci kreatywnoæ jest
istotnym warunkiem przetrwania. Pomaga realistycznie oceniæ szanse i zastosowaæ odpowiedni¹ strategiê dzia³ania.
Kreatywnoæ to odwaga twórcza niezbêdna do budowania zarówno ma³ych
, jak i wielkich dzie³.
Zamieszczone w ksi¹¿ce teksty propaguj¹ wychowanie niedyrektywne, sugeruj¹ce pobudzanie aktywnoci, doceniaj¹ce rolê sztuki, upominaj¹ce siê o

Red. Ewa A. Zwoliñska. Bydgoszcz:
Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej 2005

dowartociowanie ró¿nych form ekspresji,
akceptuj¹ce i szanuj¹ce dziecko, przyznaj¹c mu prawo do zaspokojenia potrzeb duchowych.
Autorzy artyku³ów s¹ wiadomi koniecznoci zmian w edukacji kszta³tuj¹cej takie cechy jak: oryginalnoæ, pomys³owoæ czy umiejêtnoæ stosowania
alternatywnych rozwi¹zañ.
El¿bieta Rowiñska

mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

PUB TARGOWA

19-400 OLECKO, UL. TARGOWA 20, TEL. 0-604-779-423

poniedzia³ek
wtorek-pi¹tek
sobota

9.00-15.00
9.00 -18.00
9.00 -15.00

(V23104)

Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
Filia w Olecku,
ul. Aleja Zwyciêstwa 7, tel. 523 93 53 zaprasza:

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Tel. (087) 520-22-33

Ceny najni¿sze w regionie!
Hurtownia:
16-400 Suwa³ki
ul. Kociuszki 101C
tel./fax (087) 567-45-99

Sklep:
Suwa³ki
ul. Ga³aja 24
tel./fax (087) 566-70-82

(V23803)

Hurtownia:
19-400 Olecko
ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78514)

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71
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Tygrysek
Pietrek
W Regionalnym Orodku Kultury Mazury Garbate w pi¹tek mia³a miejsce premiera spektaklu Tygrysek Pietrek. Jest to klasyczny spektakl napisany dla teatrów dzieciêcych i wystawianych w ca³ej Polsce. W
wypadku Olecka dzieciêca trupa prowadzona przez Renatê Dunaj wywi¹za³a siê doskonale z zadañ, jakie wyznaczy³ m³odym aktorom Piotr Kowalewski. Wszystkim szko³om
polecamy obejrzenie tego spektaklu.
Redakcja TO

Re¿yseria: Piotr Kowalewski  dyrektor Teatru Wêgrzyna w E³ku
Prowadz¹ca grupê SNAC  Renata Dunaj
wiat³o, muzyka  Kamil Fidler
Kostiumy i charakteryzacja  Iwona Gulbierz
Scenografia  Jagoda Raszkiewicz
Fot. Józef Kunicki

W spektaklu udzia³ wziêli: Agata Brodowska, Marysia
Dunaj, Magda Klepacka, Judyta Klepacka, Maja K³oczko, Sylwia Krankowska, Natalia Soko³owska,
Magda Nalewajko, Agata Rutkowska, Julia Sinderewicz, Julia Strzy¿ewska, Magda Szulc, Cezary Topczy³ko, Kamila Trzasko i inni.
Informacji udzieli³a Renata Dunaj

!

Tygodnik Olecki nr 17 (435)

Tworzenie czyni Ciê doskonalszym

Zapraszamy
Warsztat Terapii Zajêciowej przy Urzêdzie Miejskim w Olecku zaprasza na zajêcia osoby niepe³nosprawne, które ukoñczy³y 16 lat i posiadaj¹ orzeczenie o niepe³nosprawnoci ze wskazaniem do uczestnictwa w wtz.
Proponujemy udzia³ w ciekawych zajêciach w pracowniach: technicznej, plastycznej, krawieckiej, informatycznej oraz usprawniania ruchowego. W orodku prowadzone s¹ równie¿ zajêcia logopedyczne, muzyczne, teatralne i ceramiczne.
W Warsztacie zatrudnionych jest 15
osób: kierownik, 8 instruktorów, psycholog, logopeda, pielêgniarka, ksiêgowa,
kierowca, sprz¹taj¹ca.
W orodku przebywa 30 uczestników:
18 mê¿czyzn i 12 kobiet. S¹ to osoby
niepe³nosprawne o umiarkowanym i
znacznym stopniu niepe³nosprawnoci,
mieszkaj¹ce na terenie powiatu oleckiego. Warsztat jest placówk¹ pobytu dzien-

Nasze prace
nego.
Zajêcia odbywaj¹ siê piêæ dni w tygodniu w grupach warsztatowych licz¹cych po piêæ osób.
Warsztat Terapii Zajêciowej przy
Urzêdzie Miejskim w Olecku stara siê byæ
nowoczesnym orodkiem rehabilitacji
spo³ecznej i zawodowej. Stale wprowadzane s¹ nowe metody terapii zajêciowej, aby jak najefektywniej stymulowaæ
i podtrzymywaæ wiedzê i umiejêtnoci
uczêszczaj¹cych do niego osób.

Pracownie terapeutyczne
W Warsztacie funkcjonuje 6 pracowni:
1) gospodarstwa domowego,
2) plastyczna,
3) krawiecka,
4) usprawniania ruchowego,
5) informatyczna,
6) techniczna.
Prowadzone s¹ równie¿ zajêcia ceramiczne, logopedyczne oraz psychologiczne.
Zajêcia
Podczas zajêæ ceramicznych uczestnicy zapoznaj¹ siê z ró¿nymi technikami
garncarskimi i rzebiarskimi potrzebnymi do pracy w glinie.
W czasie zajêæ plastycznych czêsto
wykonywane s¹ praktyczne prezenty,
pami¹tki lub nagrody na zawody sportowe.
Zajêcia na basenie zawsze sprawiaj¹
wiele przyjemnoci. Kontakt z wod¹ jest
dobr¹ form¹ rehabilitacji.
W Warsztacie powstaj¹ ró¿norodne
prace. Niektóre z nich wymagaj¹ niezwyk³ej
cierpliwoci i wytrwa³oci w wykonaniu.
Sport
Uczestnicy wraz z instruktorami bior¹ co roku udzia³ w ponad 20 imprezach
kulturalnych i sportowych. Olecki Warsztat
organizuje dwie regionalne imprezy sportowe: Spartakiadê Lekkoatletyczn¹ i Turniej

Podczas turnusu rehabilitacyjnego.

Tenisa Sto³owego Olimpiad
Specjalnych.
Dziêki finansowemu
wsparciu
PFRON oraz
wspó³pracy
Warsztatu ze Starostwem Powiatowym
w Olecku nasi uczestnicy corocznie korzystaj¹ z dofinansowania zakupu sprzêtu
rehabilitacyjnego, komputerów oraz wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.
Przysz³oæ Warsztatu
W naszej dzia³alnoci d¹¿ymy do
zmiany podejcia w postrzeganiu osób
niepe³nosprawnych. Odbywa siê to od
opieki  poprzez aktywizacjê  do niezale¿noci, przy weryfikacji programu i
metod stosowanych dotychczas w terapii zajêciowej.
Nie zaniedbujemy szeroko rozumianej edukacji spo³ecznej. Uczestnicy regularnie bior¹ udzia³ w spektaklach teatralnych, kszta³c¹ umiejêtnoci sceniczne.

Nasze prace
Stowarzyszenie
Od maja 1997 roku funkcjonuje
Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepe³nosprawnych i Osób Wspieraj¹cych przy
WTZ w Olecku. Organizacjê finansuj¹
osoby fizyczne i prawne. Dziêki rodkom pozyskanym przez Stowarzyszenie
udaje siê co roku zorganizowaæ wiele
imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych.
Konto Stowarzyszenia:
PKO BP SA w Olecku
36 1020 4724 0000 3902 0027 9612
Warsztat Terapii Zajêciowej
przy Urzêdzie Miejskim
w Olecku
Olecko, ul. Kopernika 6
tel. (087) 520 4945
e-mail: wtz-olecko@tlen.pl
poniedzia³ek - pi¹tek,
w godz. 7.00 - 15.00
telefon 087 520 49 45

www.wtz.olecko.pl

"
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OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

OG£OSZENIA DROBNE

L

Jerzy Miliszewski

INNE
* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny z
niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji,
L2502

Olecko, Aleje Lipowe 3
cie
zê
c
o u
zp urs
o
R k

KUPIÊ
* u¿ywan¹ niedu¿¹ lodówkê kupiê, tel. 0-603-440-115

15
maja

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

tel. 520-23-36

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

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
Tel. (087) 520-14-98

(V10510)

(V20804)

GRÜNLAND

(V24103)

Szkó³ka zrzeszona w Polskim Zwi¹zku Szkó³karzy

L3002

PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
V16907
* praca w ogrodzie, tel. 0-693-239-934
K8903
* z umiejêtnociami wykonywaniu prac budowlanych, kontakt: Norwida 8, po 17-tej.
K10701
SPRZEDAM
* dwuteownik 16 centymetrów, tel. o-887-144-335
K10201
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K7704
* minischopery, minicrosy, minicigacze, idealny prezent na
pierwsz¹ komuniê, tel. 0-603-421-861
K8803
* sadzonki wierzby energetycznej, tel. 0-887-144-335 K9901
* siewnik 3 metry, 0-887-144-335
K10001
* zbiornika do paliwa lub szamba 10.000 litrów, 5000 litrów,
tel. 0-887-144-335
K10101
WYNAJEM
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L2304
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-604-184-868
K10901
* mieszkanie lub pokój do wynajêcia, tel. 0-609-738-204 K10401
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L2404
* szukam mieszkania, dwa pokoje, tel. 0-504-501-199 K9003
Fundacja
Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy
w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

Meble ogrodowe na zamówienie.
Tel. 0 607-865-374

(K10501)

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V25302)

Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.
0-500-044-685

#
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US£UGI

PROJEKTOWANIE, URZ¥DZANIE OGRODÓW OD A DO Z

KOMINKI GRZEWCZE I TRADYCYJNE

(K6004)

* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L807
* autobus turystyczny, tel. 0-606-141-884
V19405
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K7305
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3614
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16933
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L1305
* Biuro Rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
V17307
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V18506
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18806
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K9602
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1d, tel. 0-501-639-658K10601
* dewocjonalia, ul. Winiowa 3
V10710
* glazura, terakota, drzwi, armatura sanitarna, kominki,
rampa PKP, tel. 0-87-520-13-87
K9203
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V23613
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V23623
* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, tel. 0-501-703-381
K6106
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V17607
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V16307
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V12009
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
V12509
* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V26301
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995
* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych SANEL, ul. E³cka 2, tel. 0-87-520-49-33
V25202
JAZDY KONNE; POKOJE GOCINNE
Szczecinki 7, Tel. (087) 520-20-35;
kom. 0-660-685-547
www.marek.imakar.com
(K3410)
* korepetycje, matematyka, mgr Danuta Szrajbert, tel.
0-600-045-656, 0-87-520-40-12
K5806
* kredyty, tel. 0-87-520-22-47
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55

K415
V26401

* meble na zamówienie, tel. 0-509-596-063
V22904
* nagrobki, Ryszard Topolski, tel. 0-501-611-547
V22804
* naprawa sprzêtu ogrodniczego Husqvarna, tel. 0-87-52002-12
V15408
* naprawa sprzêtu RTV, tel. 0-87-520-24-82
V17707
* niemiecki, kursy, Wojciech Wojtkowski, tel. 0-87-523-9455 wieczorem
K4508
* opony, serwis, tel. 0-87-520-16-93
L2707
* optyk, Kolejowa, tel. 0-87-520-43-56
V15508
* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (I piêtro nad sklepem miêsnym Mazury tel. (087) 520-04-80
V24602
* pizzeria, bar Stan Marino, plac Wolnoci 16, tel. 0-87520-49-60
L2607
* poczta kwiatowa, tel. 0-663-036-622
V19805
* pralnia chemiczna, dywany, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-93
V21304

Serwis ogumienia, Go³dapska 31, tel. (087) 520-16-93
Opony nowe i bie¿nikowane od 65 z³. TIR, rolnicze;
pompujemy gazem; komputerowe wywa¿anie kó³.

(K67026)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891

* pralnia, magiel, tel.0-607-373-479
V19605
* pralnia, magiel, chemia, tel. 0-606-756-380
K9801
* przegrywanie prywatnych nagrañ VHS, DVD, tel. 0-87-52037-20
L2105
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K5407
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V24003)
* rozliczenia podatkowe, tel. 0-87-520-31-70
L2205
* salon meblowy, Jan Bagiñski, ul. RZENICKA 6, tel. 0-87520-29-23
V3914

* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa PKP, tel. 0-87-520-48-78
K6506
* Serwis Rowerowy Impuls, tel. 0-87-520-36-92
K7105
* sklep BHP i p. po¿, Grunwaldzka 16a, tel. 0-87-520-17-89
* sklep miêsny Mazury, tel. 0-87-520-23-14
SKLEP SPO¯YWCZY TOMEK

Du¿y wybór alkoholi i herbat na wagê
Czynny: codziennie  do 2200, pi¹tek-sobota  do 2400
Plac Wolnoci 24
Zapraszamy

V17407
V6012
(V11809)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V16507)

* ABC Alkoholi, plac Wolnoci 8c, tel. 0-87-520-42-72 K3010

Sprzeda¿ rolin wodnych i kolekcjonerskich, rododendronów
Tel. 0-693-239-934
(V23303)

* skup metali, surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najlepsze ceny, ul. E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K9702
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V18706
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
V12609
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2515
* tani kredyt, tel. 0-87-520-01-89
V11910
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K315
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2215
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L912
* transport, tel. 0-503-040-639
V15608
* transport, tel. 0-508-192-094
V12619
* transportowe wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel.
0-604-514-845
V19905
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770
K4209

* wêdkarstwo, sklep Kolejowa, tel. 0-503-040-639
V15618
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73420
* WYPOZYCZALNIA DVD, tel. 0-87-523-01-54
V5312
* Wywrotkami, Fadrom¹, ¿wir, ¿u¿el, piasek, czarnoziem, tel.
o-606-141-884, 0-87-520-49-29
V19305
* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82
V17807

* zaopiekujê siê starsz¹ osob¹ lub pilnowaniem dziecka. Tel.
0-507-543-284
K10801
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2318
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78
V2615

Willa EDEN
* przyjêcia weselne,
* przyjêcia okolicznociowe
* imprezy studenckie, stypy

12345678901234567890123456789012
(V23603)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
Olecko
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
tel. (087) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
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Kalendarz imion
25 kwietnia
Elwiry, Erwiny, Estery, Jaros³awy, S³awy, Wiki
Dariusza, Jaros³awa, Kaliksta, Marka,
Szczepana, Wasyla
26 kwietnia
Klaudii, Marceliny, Marii, Marzeny
Artemona, Aureliusza, Klaudiusza, Kleta, Marcelina, Ryszarda, Spycimierza
27 kwietnia
Andrei, Felicji, Martyny, Teofili, Zyty
Anastazego, Andrzeja, Bo¿ebora, Piotra,
Sergiusza, Teodora, Teofila, ¯ywis³awa
28 kwietnia
Bogny, Ludmi³y, Ludomi³y, Ludy, Marii, Walerii
Bogdana, Bogus³awa, Ludwika, Marka,
Paw³a, Piotra, Przybyczesta, Witalisa,

¯ywis³awa
29 kwietnia
Angeliny, Katarzyny, Margerity, Rity,
Roberty, Ryty
Augustyna, Bogus³awa, Hugona, Jakuba, Piotra, Roberta, Sewera
30 kwietnia
Balbiny, Balladyny, Chwalis³awy, Donaty,
Katarzyny , Lilii, Marianny, Marii, Tamary
Bart³omieja, Donata, Filomena, Igora,
Jakuba, Ludwika, Mariana, Piusa
1 maja
Anieli, Filippy, Ramony
Filipa, Freda, Jakuba, Jeremiasza, Jeremiego, Józefa, Lubomierza, Lubomira,
Romana

Granat  owoc zakochanych
W Grecji granat jest symbolem mi³oci oraz p³odnoci. Krzew granatu ma
ciemnozielone licie w kszta³cie elipsy i
ostre ciernie. Ronie w krajach ródziemnomorskich, w Azji rodkowej, Kalifornii i na Florydzie. Jego owoc kszta³tem
przypomina jab³ko. Skórka czerwona lab
jasnozielona z purpurowym rumieñcem.
Jest twarda i lekko woskowana. Pod ni¹
znajduj¹ siê spore nasiona, w soczystym
mi¹¿szu, o smaku przypominaj¹cym czerwone porzeczki. Granat to bogate ród³o witaminy C, b³onnika oraz ¿elaza,

wapnia i magnezu. W wierzeniach mahometañskich traktuje siê granaty jako
rodek s³u¿¹cy oczyszczaniu cia³a z zawici. Mo¿e chodzi o to, ¿e przyspieszaj¹ one trawienie, a wiêc usuwaj¹ z
krwioobiegu szkodliwe toksyny, Hipokrates równie¿ uznawa³ lecznicz¹ wartoæ
granatu i zaleca³ go przy bólach ¿o³¹dka. Do ropiej¹cych ran radzi³ przyk³adaæ
jego wysuszon¹ i zmielon¹ skórkê. Kor¹
z krzewu granatu kurowano stany zapalne
jelit oraz robaczycê przewodu pokarmowego. Sokiem leczono oparzenia.

DODATKOWE WYKORZYSTANIE
POWIERZCHNI NA DZIA£CE
Jeli decydujemy siê na uprawê krzewów lub drzew owocowych, musimy pamiêtaæ, ¿e nawet odmiany kar³owe
stosunkowo szybko zajmuj¹ du¿a powierzchniê i ograniczaj¹ mo¿liwoci uprawy
warzyw oraz rolin ozdobnych. Na wiêkszych dzia³kach mo¿na wysiewaæ roliny motylkowe, które wzbogacaj¹ glebê
w azot. Na ma³ych powierzchniach, miêdzy drzewami i krzewami owocowymi
uprawia siê warzywa, np. pón¹ kapustê, ziemniaki, fasolê kar³ow¹, truskawki, poziomki, a nawet pomidory i ogórki

Chaber

Jest pospolitym chwastem .rosn¹cym
w zbo¿ach, na miedzach i ugorach . Charakterystyczne s¹ kwiaty: b³êkitne, rurkowe, zebrane w kwiatostany koszyczkowe.
Chaber pijemy w postaci naparu z
kwiatów lub naparu z dodatkiem ziela
wietlika

- zw³aszcza w pierwszych latach po posadzeniu drzew owocowych. Trzeba wtedy
pamiêtaæ o dodatkowym wzbogaceniu
gleby w nawozy. W pobli¿u drzew i krzewów owocowych mo¿na sadziæ roliny
ozdobne, które rozwijaj¹ siê w okresie
wczesnowiosennym, zanim na wy¿szych
rolinach rozwin¹ siê licie (np. ¿onkile,
narcyzy, przebiniegi, szafirki, pierwiosnki). Hodowcy pszczó³ chêtnie umieszczaj¹
pod drzewami owocowymi ule. Mo¿na
te¿ w pobli¿u drzew owocowych umieciæ pryzmê kompostow¹.
Chaber jest bardzo popularnym lekiem w wielu krajach europejskich. Stosowany jest jako rodek moczopêdny w
chorobach nerek i dróg moczowych ,
szczególnie przebiegaj¹cych z obrzêkami oraz przeciw zapalnie jako lek o dzia³aniu zewnêtrznym w postaci kompresów
i p³ukañ przy zapaleniach spojówek i b³on
luzowych.

Przys³owia
i powiedzenia

 Deszcz na w. Marek (25 IV), to ziemia
jak skwarek.
 Kiedy Marek (25 IV) ciep³em darzy, mróz
ogrody jeszcze zwarzy.
 Kiedy Marek (25 IV) przypieka  cz³ek
na zi¹b ponarzeka.
 Kiedy zleje nas Marek (25 IV), bêdzie
ziemia jak skwarek.
 wiêtego Marka buchnie ciep³o jak z
garnka.
 Po Marku (25 IV), gdy s³oñce dogrzewa, zwykle potem ubolewa.
 Gdy w koñcu kwietnia deszcz rosi, b³ogos³awieñstwo polom przynosi.
 Z kwietniem ciep³ym, idzie maj ch³odny.
 Na pierwszy maj szron obiecuje dobry
plon.
 Jeli pierwszy maj p³acze, bêd¹ chude
klacze.
 Bo¿e daj, Bo¿e daj, aby wiecznie trwa³
ten maj.

Nasz przepis
Szynka
pieczona z miodem

1,3 kg peklowanej szynki
puszka ananasa lub brzoskwiñ
3 ³y¿ki cukru
4 ³y¿ki miodu
1/4 ³y¿eczki bia³ego pieprzu
1,5 szklanki bulionu z kostki
godziki
1 ³y¿eczka soli
Miêso moczymy w zimnej wodzie
6-8 godzin. Po tej k¹pieli myjemy i osuszamy. Nacinamy ukonie w kratkê i
naszpikowujemy godzikami.
Szynkê pieczemy 1 godzinê i 40 minut w piekarniku rozgrzanym do 200°C
podlewaj¹c gor¹cym bulionem. 20 minut przed koñcem pieczenia wysmarowujemy szynkê miodem wymieszanym z cukrem.
Owoce os¹czamy z syropu. Syrop
zostawiamy.
Pieczeñ przek³adamy na pó³misek i
trzymamy w cieple. Do sosu pozosta³ego po pieczeniu wlaæ 1/2 szklanki wody
i syrop z owoców. W tym sosie podgrzewamy owoce i obk³adamy nimi miêso.
Sos podajemy oddzielnie w sosjerce.

NASZE P£UCA...

... maj¹ (u doros³ego cz³owieka) pojemnoæ 3 litrów, a ³¹czn¹ powierzchniê oko³o
70m2. Mniej wiêcej 15 razy na minutê (gdy
oddychamy normalnie) wdychamy i wydychamy powietrze, z którego przep³ywaj¹ca przez p³uca krew pobiera tlen.

%
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Wspomnienia  po latach

W³adys³aw ¯urowski

(221)

W³adys³aw ¯urowski

Rok 2000/01 (c.d.)
Czas up³ywa³ na dyskusji z pañstwem
Uczkuronis o warunkach ¿ycia w Polsce i na Litwie. Przyk³adem bezrobocia
w Wilnie jest gospodyni, która bêd¹c
architektem nie mo¿e znaleæ pracy w
swoim zawodzie i musi wy¿ywiæ 4 osoby z tego, co zarobi na turystach odwiedzaj¹cych Wilno.
W trzecim dniu naszego pobytu w
Wilnie przyby³ po niadaniu starszy harcerz, który by³ z bochenkiem razowego
chleba na naszym ¿erowisku w Gdañsku. Tym razem mia³ byæ naszym przewodnikiem po ulicach, na których mieszka³ nasz dru¿ynowy Józef Grzesiak Czarny
i wynajmowa³ przy swoim mieszkaniu 2
izby harcerskie  jedn¹ dla swojej dru-

Pod bram¹ dawnej stanicy harcerskiej, w której obecnie mieci siê
ambasada Stanów zjednoczonych na Litwie.
¿yny, zwanej Czarn¹ Trzynastk¹ Wileñskiej Dru¿yny Harcerzy, a drug¹ dla
dru¿yny ¿eñskiej, prowadzon¹ przez jego
¿onê, by³¹ pielêgniarkê podczas walk
frontowych z bolszewikami.
Nasz przewodnik pierwsze kroki skierowa³ na ul. Zawaln¹, przy której znajdowa³a siê druga izba, zwana Marnym
Widokiem i izba Trzynastki ¿eñskiej, pro-

Dom przy ul. Bakszta, w którym mieszka³ nasz dru¿ynowy Czarny
i mieci³y siê 13 ¿eñska i mêska.

wadzonej przez ¿onê, druhnê Marynê.
Na tej ulicy Czarny mieszka³ do 1935
roku, a nastêpnie z obiema dru¿ynami
przeniós³ siê na ulicê Baksztê.
W roku 1937 spo³eczeñstwo wileñskie wybudowa³o piêkn¹ Stanicê Harcersk¹ imieniem biskupa W³adys³awa
Bandziñskiego  wielkiego przyjaciela
harcerzy w Wilnie. Administratorem tej
stanicy zosta³ Czarny. Dysponowa³ w
niej w³asnym mieszkaniem oraz wynajmowa³ dwie izby  jedn¹ dla Czarnej
Trzynastki, a drug¹ Trzynastej Dru¿ynie Harcerek. W stanicy mia³y pomieszczenia Komenda Chor¹gwi Mêskiej i
¯eñskiej. W tym czasie Wilno posiada³o 14 dru¿yn mêskich ( w tym jedn¹
litewsk¹) i 13 ¿eñskich. Komendantem
Chor¹gwi Mêskiej zosta³ ponownie
wybrany Grzesiak Czarny. Pracowa³ w
stanicy do wybuchu II wojny wiatowej, a nawet parê tygodni d³u¿ej.
W roku 2001 w stanicy mieci³a siê
ambasada Stanów Zjednoczonych.
Wartownik, ¿o³nierz litewski, zatrzyma³
nas przed bram¹. Zrobilimy tu pami¹tkowe zdjêcia i udalimy siê na ulicê Wielk¹
Pohulankê, gdzie w parterowym drewnianym budynku mieszka³ Czarny, wynajmuj¹c w nim obszern¹ izbê harcersk¹ zwan¹ Marnym Widokiem.
C.d.n.
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NAJWIÊKSZY WYBÓR
DVD I VHS W REGIONIE

(K7804)

Oferujemy:
 ponad 7000 tytu³ów VHS (mo¿liwoæ wypo¿yczenia na kilka dni)
 blisko 900 tytu³ów DVD
 sta³ym klientom rabat  20%
 telefoniczna rezerwacja filmów,
 filmy dla koneserów.

OLECKO,
Armii Krajowej 8,
tel. (087) 520-37-20

Ponadto oferujemy us³ugi:
- przegrywanie nagrañ prywatnych DVD-VHS, VHS-DVD, DVD-DVD, VHS-VHS
- regeneracja p³yt DVD, CD (nawet bardzo porysowanych)
HITY WYPO¯YCZALNI  MARZEC 2006

Lp. Nr kat.

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

1

883

Pan ¿ycia i mierci

sens.

16

899

Gol!

2

891

Wykiwaæ klawisza

kom.

17

897

Podwójna gra

thriller

3

893

36

thriller

18

888

Zatopieni

horror

4

875

G³osy

thriller

19

775

Wyspa

5

898

Boski ¿igolo w Europie

kom.

20

763

Sposób na teciow¹

kom.

6

861

Komornik

dramat

21

895

Atrakcyjny pozna pani¹

kom.

7

894

Jak w niebie

dramat

22

876

Rozdro¿e Kafe

dramat

8

718

Królestwo Niebieskie

histor.

23

916

Zejcie

horror

9

903

Polowanie na druhny

kom.

24

788

American Pie 4

kom.

10

729

Z³o

dramat

25

901

Persona non grata

11

759

Ob³êd

thriller

26

880

Porwanie na ¿¹danie

12

772

Madagaskar

anim.

27

783

Osaczony

13

863

Plan lotu

thriller

28

846

Jazda na maksa

kom.

14

832

Skazany na bluesa

dramat

29

847

Cz³owiek ringu

dramat

15

845

Wierny ogrodnik

30

909

Pi³a 2

horror

dramat/
thriller

akcja

thriller/s-f

dramat
kom.
thriller

JU¯ W WYPO¯YCZALNI
1

914

Nieustraszeni bracia Grimm

kom./przyg.

4

922

Marsz pingwinów

przyrod.

2

920

Miasto gniewu

dramat

5

924

King Kong

fantasy

3

921

B³êkitna g³êbia

przyg.

6

925

Harry Potter i Czara Ognia

przyg./fantasy

NIEKTÓRE PREMIERY KWIETNIA
Cronicas

Jestem

Lorelei: Ostatni U-boot

Transporter 2

Czterdziestoletni prawiczek

Shutter  Widmo

10

Moja droga Wendy

Królowie Dogtown

Sky High

13

Doom

Brudne sprawy

Ryzykant

20

Hotel Ruanda

Hooligans

Gra wstêpna

27

Egzorcyzmy Emili Rose

Nie³atwa mi³oæ

Legenda Zorro

6

Zapraszamy: pon.sob.  1000-2000, niedziela  1200-1700

'
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OLDA wiosna 2006
W ubieg³¹ niedzielê rozpoczê³y siê
rozgrywki pi³karzy-amatorów z cyklu:
Olecka Mini Liga Dru¿yn Amatorskich.
Do turniejów zg³osi³o siê 7 zespo³ów
natomiast, co do lokalizacji, mecze rozgrywane s¹ na boisku treningowym
MOSiR w Olecku. W ci¹gu piêciu tygodni (piêæ niedziel) odbêd¹ siê ³¹cznie 63
mecze  trzy kolejki ka¿dy z ka¿dym.
Oto wyniki na inauguracjê Ligi:
1. VACOS LOCOS  THE KOVENANT
2:0 (1:0); bramki: Dariusz Masianis i
Adam Kociñski.
2. GROM  THE BELFERS 1:5 (0:2);
bramki: Grzegorz Bomber  Adam Czycza 4 i Marek Jasionowski.
3. THE KOVENANT  TSV Victory 1:6
(0:1); bramki: Bartosz Zyskowski 
Dominik Ga³¹zka 2, Filip Judycki 2,
Marcin Walu I Marcin Rudziewicz.
4. THE BELFERS  MASTER FIX 3:2
(1:1); bramki: Adam Czycza, Marek
Jasionowski i Jacek Matwiejczyk  Marcin Jarmo³owicz 2.
5. VACOS LOCOS - TSV Victory 1:4
(1:0); bramki: Dariusz Masianis  £ukasz
Aleszczyk 2, Marcin Walu i Marcin
Rudziewicz.
6. MASTER FIX  GROM 1:0 (1:0);
bramka  Robert Dawidowski.
7. THE KOVENANT  GROM 2:2 (1:0);
bramka: Bartosz Zyskowski i Grzegorz
Dani³owicz  Grzegorz Bomber i Patryk Adam.
8. VACOS LOCOS - THE BELFERS
1:0 (0:0); bramka  Marcin Stachelek.

9. TSV Victory  GROM 7:1 (3:0); bramki:
Bartosz Judycki 3, Dominik Ga³¹zka 2,
£ukasz Aleszczyk i Marcin Walu 
Grzegorz Bomber.
10. THE KOVENANT - MASTER FIX
1:0 (1:0); bramka  Bartosz Zyskowski.
11. THE KOVENANT - THE BELFERS
4:3 (0:1); bramki: Robert Smyk, Wojtek Woroniecki, Jacek Matwiejczyk I
Marek Jasionowski  Bartosz Zyskowski 2 i Grzegorz Dani³owicz 2.
12. TSV Victory - MASTER FIX 7:2 (2:0);
bramki: Dominik Ga³¹zka 2, Marcin
Walu 2, Marcin Rudziewicz, £ukasz
Aleszczyk i Adam Pu³ecki.
Nastêpne zawody odbêd¹ siê 7 maja
(od godz. 10. 00).
Kibiców i sympatyków pi³ki no¿nej
serdecznie zapraszamy

CENNIK REKLAM  TYGODNIK OLECKI

Siatkówka
13 kwietnia w sali Zespo³u Szkó³
Technicznych odby³ siê turniej pi³ki siatkowej czwórek o Puchar Dyrektora ZST.
W sumie startowa³o 7 zespo³ów.
Oto klasyfikacja po rozgrywkach:
1. Gi¿ycko, 2. Olecko (Leszek Stypu³kowski,
Jerzy Wrzyszcz, Szymon Wrzyszcz, wirydowicz), 3. E³k, 4. Augustów I, 5. VOC
Sokó³ki, 6. Olecko II, 7. Augustów II.
Zawody sêdziowa³ Tadeusz Bogusz.

Pi³ka no¿na
Czarni Olecko Seniorzy w drugim
meczu rundy wiosennej na swoim boisku wygrali 5-2 z Pis¹ Barczewo. Awansowali z 7 na 5 miejsce. Bramki zdobyli
Jarmo³owicz (w 5 i 48 minucie), Jegliñski
(10 minuta meczu), Kozubowski (15 minuta), Gierak £ukasz (45 minuta).
Juniorzy zremisowali 1-1 z Romint¹
Go³dap. M³odzicy zremisowali 2-2 z Mamrami Gi¿ycko.

macie tif (o rozdzielczoci graficznej
300dpi), wmf lub cdr (Corel Draw
max v. 9.0)
4. Koszt opracowania graficznego (dop³ata) na ¿yczenie zleceniodawcy: do wielkoci 6 modu³ów  50 z³ + VAT, wielkoci powy¿ej 6 modu³ów  100z³ + VAT.
Materia³ do obróbki nale¿y dostarczyæ
do pi¹tku poprzedzaj¹cego wydanie pisma.
TERMIN PRZYJMOWANIA MATERIA£ÓW DO DRUKU
1. Poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 12 00-1700.
2. Reklamy nale¿y dostarczaæ najpóniej do
godz. 15 00 w poniedzia³ek (poprzedzajcy wydanie pisma).
2. Reklamy i og³oszenia drobne do poszczególnych numerów gazety zbiera
* Bogus³aw Marek Borawski, tel. (087) 52002-30; kom. 0-601-152-454.

 1 modu³ (1,5x8,5cm) = 10 z³ + VAT
RABATY
DOP£ATY:
1. Za wielokrotnoæ:
1. Reklama na pierwszej stronie redakcyj* 46 emisji  10%
nej (max 4 modu³y)  cena podstawowa
2. W przypadku du¿ych kampanii reklax 6.
mowych  negocjacja cen.
2. Reklama na 3 i 4 stronie  x 4 (do dyspo4. Ca³a strona (34 modu³y)  250 z³ + VAT
zycji klienta maksymalnie 1/2 strony)
5. 1/2 strony  140 z³ + VAT
OG£OSZENIA DROBNE:
UWAGA:
1. Za og³osznie drobne  0,50 z³ +VAT za
Reklamodawca sk³adaj¹cy og³oszenie (mika¿de s³owo
nimum 2modu³y) otrzymuje bezp³atny eg2. Og³oszenie drobne w kontrze  0,80z³
zemplarz gazety (przes³any poczt¹), w której
+VAT
zamieszczona by³a reklama.
WK£ADKA
1. Powierzchnia og³oszeñ na stronach re1. Istnieje mo¿liwoæ przyjêcia tzw. sron
dakcyjnych jest limitowana do 1/2 strosponsorowanych  cena do uzgodnienia
ny.
w redakcji.
2. Reklama ukazuje siê po op³aceniu faktu2. Przyjêcie wk³adki  0,06 z³ + VAT od
ry lub rachunku.
sztuki
3. Dostarczanie w³asnych reklam  w forWydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
(0-87) 520 02 30, tel kom. red. nacz. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski.
Sk³ad komputerowy, promocja: projekt i wykonanie  Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, 19-411 wiêtajno 56/5.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-17 00.
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 203
Siedem dni! Ale jakich. Ile ciekawego opluwania, drak i przepychanek. Ten
bêdzie w rz¹dzie... a tamten nie! Bêd¹
siê biæ. Nie bêd¹ siê biæ. Ci maj¹ prawo
rozmawiaæ, a tamci nie. Normalnie: paranoja. A ja lubiê takie zabawy. Mi siê to
bardzo podoba.
Acha... zapomnia³bym. Dziêkujê bardzo za ¿yczenia z jajami. Ale mylê,
¿e zaistnia³a pomy³ka. Firma, która przyjmowa³a z tak¹ chêci¹ anonimy nie istnieje ju¿ od 17 lat. Ze swoimi spostrze¿eniami i uwagami bardzo proszê o zg³oszenie siê do by³ych funkcjonariuszy S³u¿by Bezpieczeñstwa lub dawnego prze³o¿onego z ORMO. Co to ORMO? Taka
grupka bêcwa³ów, których nikt nigdy nie
lubi³: nie pracowali, wiecznie pijani, z
nosami d³u¿szymi od przeciêtnej i uszami jak talerze anten satelitarnych  takie
mendy, którzy kablowali za anulowane
wyroki i przymykanie oczu na ich przestêpstwa. W Stanie Wojennym z braku
psów milicyjnych przydzielano ORMOwców do patroli milicyjnych. Nie podnosi³o to poziomu tej grupy, no ale przepis
mówi³, ¿e musi byæ w patrolu jaki pies.
Ca³y problem polega³ na tym, by przyznaæ takim typom buty z magazynów
MSW. I chodzi³a taka trójka murarska
bez celu, bo ich zadaniem by³o tropienie przeciwników PZPR i PRLu. Jak widaæ, na niewiele siê to zda³o. Ale dzi
nawyk donoszenia i anonimów wielu ówczesnym dzia³aczom z towarzystwa zawistnych i zazdrosnych obywateli pozosta³. Dzi niestety nikt nie p³aci za takie czyny. Robi¹ to spo³ecznie, aby sobie przypomnieæ dobre czasy i kolegów
z SB. Niemniej dziêkujemy za pamiêæ.
Trwa konkurs pt.

Pozytywnie o Olecku

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

G³upi¹ i prymitywnie chamsk¹, ale pamiêæ.
Wróæmy do tego, co dzia³o siê w
zesz³ym tygodniu. Akurat powstaje koalicja rz¹dowa. Mo¿e nie najlepsza jak
na oczekiwania wielu z nas, ale mo¿liwa
do utrzymania i pozwalaj¹ca na pracê
rz¹du do koñca kadencji. Có¿ mogê dodaæ. Lubiê Kaczyñskich i wierzê w ich
pomys³y. Jak do tej pory nic nie stracili
w moich oczach, a ci¹gle zaskakuj¹ swoimi
pomys³ami. Mo¿na baræ to za wariactwo, ale widocznie lubiê wariatów. Co
mnie przekonuje do takiego wariactwa?
To, ¿e dla wielu po prostu stanowi zagro¿enie. Przeszkadza np. przestêpcom,
aferzystom, z³odziejom i wszelkiego rodzaju oszustom. Przeszkadza skorumpowanym urzêdnikom. Przeszkadza adwokatom i sêdziom, bo mo¿e nast¹piæ kres
ich samouwielbienia i tworzenie prawa
wygodnego tylko dla siebie.
Lepper bêdzie wicepremierem... Oj to
boli. Wielu teraz bêdzie musia³o, powtarzam MUSIA£O zweryfikowaæ w stosunku do niego swoje zdanie. Ja go nie
lubiê. Nie jest moim bohaterem narodowym. Wprost przeciwnie. Nadal jestem
jego przeciwnikiem. Ale jak ju¿ kiedy
wspomnia³em i lubiê powtarzaæ s³owa
Kazimierza Górskiego: Gra siê tak jak
przeciwnik pozwala. A tu mo¿na niewiele.
Ale mo¿e w tym jest metoda: daæ ludziom neguj¹cym i krzycz¹cym na wszystkich i wszystko. Jednak krzyki tych ludzi ju¿ s¹ mi obojêtne. ¯adna z przepowiedni od 7 miesiêcy siê nie zrealizowa³a. Czego ju¿ mia³o tu nie byæ. Sodoma
i Gomora oraz ich los to pryszcz przy
tym co mia³o byæ z PiSem. A o Kaczyñskich to ju¿ nawet nie wspomnê. Ci to

ju¿ mieli byæ zapomniani jako politycy.
Festiwal wniosków i oskar¿eñ w stosunku do PiS trwa nadal. Zamiast przejmowaæ siê krajem wielu polityków przejmuje siê drobnymi incydentami z przesz³oci. Dziw bierze ile jeszcze wniosków
i spraw wyci¹gn¹ politycy z PO i SLD.
Tym z SLD to ju¿ nawet odbi³o i bêd¹
teraz twierdziæ, ¿e w czasach PRL by³o
spokojnie i wspaniale. Bo przecie¿ by³o
piêknie, weso³o i kolorowo. No có¿. Jak
s¹dzê przepychanki bêd¹ trwa³y jeszcze
doæ d³ugo, a¿ do momentu gdy ten rz¹d
powstanie. Nie wiem. Mo¿e Andrzej Lepper
bêdzie z³ym ministrem pracy. Mo¿e stanie siê tak, ¿e jednak bêdzie dobrym ministrem. W koñcu nie ma w naszym kraju zawodówek dla polityków. Choæ pewne grupy spo³eczne uzurpuj¹ sobie prawo do rz¹dzenia przez ludzi z ich grona.
To jest takie doæ dziwne. To tak jakby
stwierdziæ: wêdkarze mog¹ wywodziæ siê
tylko w wêdkarzy. Wiêc wcale mnie nie
dziwi takie stwierdzenie Trybuna³u Konstytucyjnego, ¿e wyst¹pi³ w obronie
systemu popierania swoich jakim s¹
korporacje zawodowe, które od swojego
widzimisiê uzale¿niaj¹ kto mo¿e do nich
nale¿eæ a kto nie. Oczywicie TK woli,
by by³y korporacje rodzinne. Wcale nie
nale¿y siê dziwiæ, ¿e wywo³a³o to takie
poruszenie PiS. Ale nie tylko ich. M³odzi prawnicy te¿ s¹ niezadowoleni z tego,
¿e znowu o ich przysz³oci maj¹ decydowaæ znajomoci i koligacje rodzinne.
A to, niestety, nie jest takim argumentem, jak chce TK, ¿e zagwarantuje to jakoæ. Co to ma wspólnego z jakoci¹?
Chyba popraw¹ jakoci ¿ycia odpowiednich ludzi, a nie jakoci wykonywania
zawodu.
PAC

