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Szaleñstwem jest leczyæ
cia³o bez leczenia ducha.
Platon
2 maja 2006 r.

Cena 1,40 z³

Przysz³oæ Olecka
 to produkcja energii

Obchody
3 maja

3 maja br. o godz. 13 w Kociele p.w.
NMP Kórolewej Polskiej w Olecku odbêdzie siê uroczysta Msza w. w intencji Ojczyzny z udzia³em m.in. delegacji
w³adz gminnych i powiatowych.
Po nabo¿eñstwie z³o¿one zostan¹
kwiaty w miejscach pamiêci, m.in. pod
pomnikiem miejskim.

Szczegó³y na s. 3-4.

Warto przeczytaæ
* Lifting parku miejskiego  s. 2.
* Odgazowanie oleckiego wysypiska
 s. 3.
* 100 lat  s. 4.
* Komentarze nie tylko polityczne
 s. 5.
* Dzieñ Otwarty w Urzêdzie Skarbowym  s. 6.
* Dni Otwarte Zak³adu Doskonalenia
Zawodowego  s. 7.
* Targi edukacyjne  s. 8.
* Gratka dla nastolatka . s. 9.
* W kalendarzu wiosna..., s. 10-11.
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Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate ma zaszczyt zaprosiæ
na premierê spektaklu Teatru 6 i pó³ p.t. Portret rodzinny wg scenariusza
Krystyny Jakubczyk. Szczegó³y na s. 13.
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KRONIKA PO¯ARNICZA
 10 kwietnia o 14.58 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach szosy wiêtajno.
 10 kwietnia o 16.09 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach osiedla Siejnik.
 10 kwietnia o 21.11 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach Skowronek.
 10 kwietnia o 21.14 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie rozpocz¹³ gaszenie po¿aru
suchej trawy w Kowalach Oleckich.
 11 kwietnia o 13.30 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie rozpocz¹³ gaszenie po¿aru
suchej trawy w Kowalach Oleckich.
 11 kwietnia o 15.45 dwa zastêpy OSP
Kowale Oleckie rozpocz¹³ gaszenie po¿aru
suchej trawy w okolicach Drozdowa.
 11 kwietnia o 20.57 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie rozpocz¹³ gaszenie po¿aru
suchej trawy w Kowalach Oleckich.
 11 kwietnia o 22.51 jeden zastêp OSP
wiêtajno rozpocz¹³ gaszenie po¿aru
suchej trawy w okolicach Dunajku.
 12 kwietnia o 11.10 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach ul. Cisowej.
 12 kwietnia o 13.20 trzy zastêpy JRG
PSP oraz po jednym OSP Plewki i OSP
Szczecinki rozpoczê³y gaszenie po¿aru suchej trawy w okolicach Sedrank.
 12 kwietnia o 15.28 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Markowskie rozpoczê³y
gaszenie po¿aru suchej trawy w okolicach Wojnasów (gm. Wieliczki).
 kwietnia o 16.55 jeden zastêp OSP Kowale
Oleckie oraz jeden OSP Lenarty rozpoczê³y gaszenie po¿aru suchej trawy
w okolicach Drozdowa.
 12 kwietnia o 17.59 jeden zastêp OSP
wiêtajno rozpocz¹³ gaszenie po¿aru
suchej trawy w okolicach Pietrasz (gm.
wiêtajno).
 12 kwietnia o 20.55 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach Jasiek.
 12 kwietnia o 21.40 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach osiedla Lesk.
 12 kwietnia o 21.55 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie rozpocz¹³ gaszenie po¿aru
suchej trawy w Kowalach Oleckich.
 12 kwietnia o 22.30 jeden zastêp OSP
AUTOMYJNIA

Tel. (087) 520-41-91

Gmina Olecko otrzyma³a 85 % dofinansowania inwestycji, tj. budowy ulicy z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na Osiedlu
Siejnik.
Do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na
dzia³anie 3.1 wp³ynê³o 98 wniosków 
nasz w rankingu uplasowa³ siê na wysokim, ósmym miejscu.
Zgodnie z projektem ma powstaæ 0,38
km drogi o szer. 7 m, z chodnikiem, szesnastoma miejscami parkingowymi, zatokami postojowymi i linia owietleniowa.
Koszt inwestycji to 743 627 z³, z czego gmina zap³aci tylko 110 489 z³. Pozosta³e rodki pochodz¹ z dwóch róde³:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i bud¿etu pañstwa.
Alicja Mieszuk, www.um.olecko.pl

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V27801)

Aleje Lipowe 1

Dofinansowanie
inwestycji

MARKET BUDOWLANY

(V23704)

OLEJ OPA£OWY

Lenarty rozpocz¹³ gaszenie po¿aru
suchej trawy w okolicach Babek Oleckich.
 13 kwietnia o 11.06 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach osiedla Lesk.
 13 kwietnia o 14.06 zastêpy JRG PSP,
OSP Kowale Oleckie oraz OSP Ciche
rozpoczê³y gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach Olszewa.
 13 kwietnia o 16.39 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach Rosochackich.
 13 kwietnia o 19.23 jeden zastêp OSP
Lenarty rozpocz¹³ gaszenie po¿aru
suchej trawy w okolicach Bialskich Pól.
 13 kwietnia o 19.25 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach Sedrank.
 13 kwietnia o 20.00 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie oraz jeden OSP Lakiele rozpoczê³y gaszenie po¿aru suchej trawy w okolicach Kowal Oleckich.
 13 kwietnia o 21.38 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ przy ul. Kolejowej gaszenie po¿aru mieci w mietniku kontenerowym.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Andrzej Retel

Lifting parku
miejskiego

Miasto przygotowuje siê do sezonu
turystycznego  trwaj¹ pracê przy modernizacji owietlenia w parku miejskim
w centrum miasta. Wymienimy kable energetyczne oraz s³upy i oprawy wietlne.
Siedemnacie nowych, eleganckich latarni rozb³ynie w parku niebawem. Czêæ
prac wykonuj¹ mieszkañcy w ramach tzw.
prac spo³ecznie u¿ytecznych. Pracownicy Zak³adu Energetycznego wykonaj¹ wszelkie fachowe czynnoci przy tej
inwestycji.
W planach jest równie¿ wymiana
czêci chodników (wschodnia czêæ parku)
oraz uzupe³nienie nasadzeñ.
Alicja Mieszuk, www.um.olecko.pl

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:
 Konrad Andrzejewski
 Bogdan Æwikliñski
 Aneta Go³oszewska
 Czes³aw Kowalewski
 Jan Openchowski
 Jan Rzeczkiewicz
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)

Odgazowanie oleckiego wysypiska
Zapewne czytelnicy pamiêtaj¹ ubieg³oroczny po¿ar wysypiska mieci. Dym
widaæ by³o w promieniu kilkunastu, a
zapach pal¹cych siê mieci czuæ by³o
z kilkudziesiêciu kilometrów.
By uchroniæ siê przed tego typu
wypadkami w³adze miejskie podjê³y decyzjê o odgazowaniu wysypiska.
Oleckie wysypisko jest od kilkudziesiêciu lat miejscem sk³adowania mieci.
Pod jego powierzchni¹ zalegaj¹ ³atwopalne gazy gro¿¹ce w ka¿dej chwili samozap³onem. W ka¿dej chwili mo¿e go
spowodowaæ przypadkowa iskra lub
nagrzana s³oñcem szklana butelka.
Uregulowania unijne, które wchodz¹
w 2009 roku, przewiduj¹ wysokie kary
za zanieczyszczanie atmosfery, równie¿
w wypadku spowodowania tego typu po¿arów. Wysokie kary przewidziane s¹
równie¿ dla samorz¹dów, które na czas
nie uporz¹dkuj¹ gospodarki odpadami.
Odgazowaniem wysypiska ma zaj¹æ

siê wyspecjalizowana duñska firma AAEN
A/S. Duñczycy na w³asny koszt zrobi¹
badania i pomiary oraz zamontuj¹ instalacje odgazowuj¹c¹. Je¿eli oka¿e siê, ¿e
gazu s¹ wiêksze iloci, wtedy bêdzie
mo¿na go odzyskiwaæ. Jednak w wypadku
tak ma³ego wysypiska najprawdopodobniej bêd¹ zamontowane tylko rury odgazowuj¹ce. Na wylotach rur zamontowane bêd¹ palniki do spalania wydobywaj¹cego siê gazu. Natomiast samo
wysypisko bêdzie funkcjonowa³o dalej.
mieci bêd¹ dowo¿one a¿ do ca³kowitego wype³nienia siê niecki.
Duñska firma fundusze na ten cel
otrzyma z Unii Europejskiej z tzw. programu odgazowania. Program ten refunduje poniesione nak³ady inwestycyjne.
W wypadku, gdy z³o¿e gazu jest du¿e
firma eksploatuj¹c je osi¹ga zysk.
Firmê w Olecku reprezentuje by³y
wiceburmistrz Jan Kowejsza.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

Przysz³oæ Olecka  to produkcja energii

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V29201)

Burmistrz Wac³aw Olszewski, jego
zastêpca Henryk Trznadel oraz przedstawiciel Wszechnicy Mazurskiej prof.
dr hab. Stanis³aw G³owacki odwiedzili
austriackie Güsing, a w nim Centrum Energii Odnawialnych. Zawieli zaproszenie
dla tamtejszych naukowców i praktyków
do wziêcia udzia³u w Kongresie Energii
Odnawialnych, który ma siê odbyæ na
oleckiej uczelni pod koniec maja.
Podpisana zosta³a umowa o wspó³-

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

F kupiê

pracy zarówno z Centrum, jak i z w³adzami miasta Güsing. Wspó³praca polegaæ bêdzie m.in. na wspólnym pisaniu
projektów na dofinansowanie ró¿nego
rodzaju badañ oraz inwestycji. Strona
austriacka pragnie, by w Olecku powsta³o
wschodnioeuropejskie centrum energii
odnawialnej, którego dzia³anie obejmie
swym zasiêgiem Europê Pólnocn¹
i Wschodni¹ i nie bêdzie konkurencj¹
dla Austriaków. Umowa przewiduje nasze porednictwo w sprzeda¿y technologii oraz organizacjê badañ i szkoleñ.
Austriacy stwierdzili, ¿e wielkim udogodnieniem jest to, ¿e w Olecku jest wy¿sza uczelnia. Ich Centrum opiera siê na
wspó³pracy z uniwersytetem wiedeñskim.
C.d. na s. 4.

NAJTAÑSZY KUPON
NA OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F sprzedam
F wynajmê
F inne
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OLECKI TERMINARZ

2 maja
19.00  III Nocny Turniej Tenisa Ziemnego w grze podwójnej  korty
3 maja
14.00  mecz m³odzików Czarni Olecko
 P³omieñ E³k, stadion miejski
15.00  mecz seniorów Czarni Olecko 
£yna Sêpopol, stadion miejski
4 maja
10.00  Turniej Pi³ki No¿nej Dzieci o Puchar Marka Wielgusa  ma³y stadion
MOSiR
5 maja
 Mityng w lekkiej atletyce  stadion
MOSiR, ul. Park
19.00  Portret rodzinny, spektakl Grupy Teatralnej 6 i pó³, sala widowiskowa ROK MG
19.00  OFF  Publicystyka 2006, filmy,
sala klubowa Arts
6 maja
10.00  rozpoczêcie uroczystoci oddania do u¿ytku stra¿nicy OSP w Lenartach.
12.00  mecz juniorów Czarni Olecko 
Nida Ruciane-Nida, stadion miejski
14.00  mecz m³odzików Czarni Olecko
 KS Pogoñ Banie Mazurskie, wyjazd
16.00  mecz seniorów Czarni Olecko 
Warmia Olsztyn, wyjazd
17.00  Na psa urok  film, kino ROK
MG
19.00  Francuski numer  film, kino ROK
MG
7 maja
10.00  OLDA, druga seria rozgrywek w
pi³kê no¿n¹
17.00  Na psa urok  film, kino ROK
MG
19.00  Francuski numer  film, kino ROK
MG
8 maja
17.30  Weteran Olecko  Oldboys Ketrzyn, mecz pi³ki no¿nej Wojewódzkiej
Ligi Oldboyów w Kêtrzynie.
10 maja
10.00  test sprawnociowy dla kandydatów na stra¿aków  Komenda PSP, ul.
Kolejowa (szczegó³y TO 13/431, s. 5)
13 maja
12.00 mecz juniorów Czarni Olecko  GOSiR
Wilkasy, wyjazd
14.00 mecz m³odzików Czarni Olecko 
Znicz Bia³a Piska, stadion miejski
14 maja
Miêdzynarodowy Kongres Naukowy
Energii Odnawialnych  Wszechnica
Mazurska w Olecku
15.00 mecz seniorów Czarni Olecko 
Polonia Lidzbark Warmiñski, stadion
miejski
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Podczas tej samej uroczystoci dla szeciu by³ych ¿o³nierzy zosta³y wrêczone przyznane przez Federacjê Rosyjsk¹ z
okazji 60. rocznicy zwyciêstwa w wielkiej wojnie ojczynianej
1941-1945 Gwiazdy Wojenne. Otrzymali je pomiertnie: Jerzy
Buszko i Czes³aw Urbanowicz (z Olecka), oraz Marian Ho³ownia, Karol Ko³odziejski, Antoni U³anowicz, Czes³aw Urbanowicz (z Kowal Oleckich)

100 lat

Fot. Archiwum Urzêdu Miejskeigo w Olecku.
Z okazji 100. rocznicy urodzin Pan W³adys³aw Matuszczyk z r¹k Burmistrza otrzyma³ nominacjê na porucznika. Uroczystoæ odby³a siê w Sali lubów oleckiego Ratusza. Równie¿ Tygodnik Olecki ¿yczy dostojnemu solenizantowi zdrowia
i dalszych stu lat.

Przysz³oæ Olecka  to produkcja energii
Do 1989 roku rolniczy rejon Güsing by³ najbiedniejszy w
ca³ej Austrii. W le¿¹cym przy granicy s³oweñsko-wêgierskiej
enklawie panowa³o bardzo du¿e bezrobocie.
W roku 1989 powsta³ pomys³ aby w³anie tam podj¹æ eksperyment w zakresie wdra¿ania energii odnawialnych. Tak rozpocz¹³ siê okres prosperity dla tej ma³ej ojczyzny. Realizacja
pomys³u trwa³a prawie piêtnacie lat. Wybudowane obiekty
s¹ ci¹gle doskonalone, a technologie w nich stosowane podlegaj¹ ci¹g³ym badaniom. Podczas tych piêtnastu lat region
Güsing sta³ jednym z najbogatszych w ca³ej Austrii.
W regionie tym powsta³y najwiêksze w kraju zak³ady produkuj¹ce parkiet. Ulokowanie tam tego rodzaju produkcji wi¹za³o siê z tym, ¿e odpadem s¹ kawa³ki drewna.
Dalszym krokiem by³o zbudowanie elektrociep³owni, która
zaopatruje w ciep³o i energiê ca³e ponad czterotysiêczne miasteczko. G³ównym paliwem w niej s¹ odpady z produkcji biodisla, czyli odpady pozosta³e po t³oczeniu ziaren rzepakowych.
Równie¿ drewno odpadowe powsta³e przy produkcji parkietu
s³u¿y do podgrzewania wody w turbinach. Ca³a technologia
oparta jest na wyprodukowaniu tzw. holcgazu. W³anie to on
spalaj¹c siê podgrzewa wodê i zamienia j¹ w parê, która obraca turbiny wytwarzaj¹ce pr¹d. Odpadem przy produkcji jest
ciep³o i ono jest rozprowadzane do domów w miecie.
Elektrociep³ownia zosta³a ukoñczona przed piêciu laty. W
chwili obecnej badania technologiczne wykaza³y, ¿e mo¿na
by³oby zbudowaæ j¹ o 30% taniej. Prototyp jest zawsze dro¿szy od seryjnej produkcji.
Trzeba te¿ wspomnieæ, ¿e przy produkcji tego typu energii
ograniczono do niezauwa¿alnego minimum emisji spalin  o
90%!
Centrum Energii Odnawialnych stworzone w Güsing zliFIRMA HANDLOWO-US£UGOWA

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

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

(V5014)
(V16408)

BUD-MET

kwidowa³o bezrobocie. W chwili obecnej z ca³ego regiony do
pracy przyje¿d¿a tam kilkaset osób. Teren miasta i Centrum
jest jednym wielkim poligonem dowiadczalnym. Sam wielki
budynek CEO mieci ponad 20 firm projektowych i doradczych. Równie¿ s¹ tam pracownie badawcze, w tym te¿ uniwersytetu wiedeñskiego. W Centrum firmy typu Audi, Mercedes czy VW zlecaj¹ badanie spalania i emisji gazów. Twierdzi siê, ¿e paliwem przysz³oci bêdzie holcgaz, a w najbli¿szej
przysz³oci biodisel.
Centrum jest tak¿e odwiedzane miesiêcznie przez co najmniej cztery tysi¹ce osób z zagranicy. Przyje¿d¿aj¹ one by
zapoznaæ siê z technologiami, które maj¹ zamiar wykorzystaæ
u siebie. W zwi¹zku z tymi wizytami rozwin¹³ siê w Güsing
przemys³ hotelarski. To te¿ potê¿ny zastrzyk gotówki dla ma³ego miasteczka.
Równie¿ w okolicznych osadach (wsiach) prowadzone s¹
inwestycje ekologiczne. W jednej z nich, maj¹cej oko³o tysi¹ca mieszkañców, funkcjonuje biogazownia. Zak³ad to piêæ silosów, do których wk³ada siê zakiszon¹ kukurydzê w odpowiednich proporcjach z gnojowic¹. Powsta³y gaz s³u¿y do
napêdzania turbin produkuj¹cych pr¹d elektryczny, za ciep³o powsta³e z ch³odzenia s³u¿y do ogrzewania osady.
W innej miejscowoci do produkcji ciep³a s³u¿¹ kolektory
s³oneczne. Zamontowane s¹ one na budynku po jego po³udniowej stronie. Wytworzone ciep³o przenosi woda, która ogrzewa
mieszkania i zak³ady pracy. W zimê przy bardzo du¿ych mrozach dodatkowo pracuje ciep³ownia na odpady drewniane.
Wszystkie zak³ady s¹ wysoko skomputeryzowane  od
bezporedniej obs³ugi urz¹dzeñ, a¿ po liczniki poboru ciep³a.
Opracowa³
Bogus³aw M. Borawski
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Zalewa nas wysoka fala wszelkiego rodzaju podróbek i
wyrobów erzac-podobnych. Poczynaj¹c choæby od nabia³u
 zamiast mas³a extra od krowy mamy czêsto mas³opodobne
smarowid³o z taniego oleju palmowego. Ró¿ne dodatki zawieraj¹ oleje i oliwki rolinne, sery twarde i serki topione.
A teraz wêdliny, a raczej wyroby przypominaj¹ce wêdliny. Po zniesieniu kilka lat temu polskiej normy, która ujednolica³a receptury i gwarantowa³a jakoæ, obecnie na rynku
wêdliniarskim panuje pe³na wolna amerykanka. Supermarkety ¿¹daj¹ od producentów coraz tañszych wyrobów, a ci zmuszeni
s¹ zaspokajaæ ich dyktat cenowy kosztem jakoci.
Znacie ten slogan reklamowy popularnego marketu Codziennie niskie ceny..., a do tego niemal niewolnicza praca
personelu.
Podobno dobry fachowiec potrafi z 1 kilograma miêsa
zrobiæ 1,5 kg szynki lub 2 kg wyrobu przypominaj¹cego kie³basê.
Ale bran¿a spo¿ywcza to tylko jeden z przyk³adów. Podobnie
jest z odzie¿¹, obuwiem, chemi¹,
kosmetykami itp., itd. Tu czêsto
sprawa jest znacznie prostsza 
wystarczy do zwyk³ego badziewia
przyszyæ markowe metki i czekaæ
Grzegorz
na jelenia, a zawsze przyjdzie jaki g³upi, który to kupi.
Ogl¹daj¹c wsie i miasteczka, sklepy i restauracje, jestemy ju¿ Zachodem. Jednak mentalnie ci¹gle siedzi w nas wiele
z dawnego, wschodniego socjalizmu. To cwaniactwo, kombinowanie, prywata  co ja z tego bêdê mia³ i temu podobne.
Na Zachodzie takie cwaniactwo nie pop³aca, a u nas ci¹gle
jest cnot¹, wg popularnego sloganu: sprawiedliwy, ledwie
¿ywy. Trzeba chyba kilku pokoleñ zanim pozbêdziemy siê
kompleksu homosovieticusa.

*****
Mi³ociwie nam panuj¹ca BIUROKRACJA ponownie odrzuci³a probê o za³o¿enie letniego ogródka piwnego. Podobno nie pasuje do Ustawy o wychowaniu w trzewoci i miejscowych przepisów. Stare, socjalistyczne przyzwyczajenia urzêdnicze  jak co nie pasuje do ciasnych urzêdniczych wyobra¿eñ, to najlepiej zakazaæ, nakazaæ i umyæ rêce, po co dodatkowe k³opoty.
Taki urzêdnik myli, ¿e swoim zakazem ograniczy picie alkoholu, a nie myli o podniesieniu kultury picia  ¿e zamiast
nad rzek¹, w parku miejskim, czy innych przypadkowych miejscach, piwosze latem wol¹ usi¹æ na wie¿ym powietrzu i do
tego w³anie s³u¿¹ ogródki piwne. Doskonale to rozumiej¹
np. Czesi. Wytrawni czescy piwosze potrafi¹ pó³ niedzieli przesiedzieæ przy dobrym czeskim piwie i nie byæ pijanym. Alkohol jest podobno dla ludzi, a problem jedynie w tym, ¿e trzeba
go umieæ piæ i nie upijaæ siê. A je¿eli chodzi o piwo, to pamiêtam s³owa
premiera Rakowskiego, który powiedzia³, ¿e piwo to nie alkohol, a napój ch³odz¹cy.
Zwyk³ym nakazem nie nauczy siê
kultury picia, a chyba w tym rzecz 
w kulturze picia, a nie w ca³kowitej
Kudrzycki
prohibicji.
Polska zmienia siê. Wystarczy
popatrzeæ na wsie i miasteczka. Jednak najwolniej zmienia siê
mentalnoæ ludzka, a szczególnie urzêdnicza.
*****
Po siedmiu miesi¹cach od wyborów koalicji rz¹dowej ci¹gle nie ma, mimo, ¿e prezes Kaczyñski ju¿ przed wiêtami og³osi³
Polakom, ¿e maj¹ to na co tak d³ugo czekali. Ja nie czeka³em.
Koalicjê extra-populistów uwa¿am za dopust Bo¿y, a nie za
radosn¹ nowinê. Ale w demokracji wszystko jest mo¿liwe, nawet populici dostaj¹ swoj¹ szansê. Cen¹ jednak mo¿e byæ
stracony czas, pieni¹dze i mo¿liwoci oraz czekaj¹ce niechybnie wielkie sprz¹tanie przez nastêpn¹ ekipê. Rozgrywaj¹cemu
Kaczyñskiemu coraz trudniej wychodz¹ impasy i blefy, bo
partnerzy zd¹¿yli ju¿ poznaæ wszystkie karty prezesa PiS-u.
Pó³ roku temu wydawa³o mu siê, ¿ê ma mocne karty, co najmniej na szlemika bez atu, a teraz trudno ugraæ nawet cztery
trefle. Zreszt¹, ta gra ju¿ dawno straci³a szlachectwo bryd¿a i
dzisiaj jest to zwyk³y karciany dureñ.
Okazuje siê te¿, ¿e budz¹c narodowe i populistyczne demony, tworz¹c atmosferê strachu i zagro¿enia, mo¿na wygraæ
wybory, ale nie mo¿na na d³u¿sz¹ metê tak rz¹dziæ. Wczeniej
lub póniej koñczy siê rozdawanie fruktów, koñcz¹ siê igrzyska
i roztañczony t³um ¿¹da zwyk³ego chleba.
Trudno, w demokracji trzeba jeæ ró¿ne ¿aby. Obawiam siê
tylko, ¿e takie dowiadczenie niewiele nauczy Polaków, a ju¿
na pewno nie nauczy jednego faceta z Tygodnika Oleckiego, który tak kocha Kaczyñskich, ¿e niczego nie zauwa¿a.
Tacy za blama¿ rz¹dów PiS bêd¹ dalej obwiniaæ media, dziennikarzy, s³u¿by specjalne i bli¿ej nieokrelonych ONYCH.

Komentarze

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. 900 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. 900-1400 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

LAS I OGRÓD

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

(V23904)

nie tylko polityczne

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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Dzieñ Otwarty w Urzêdzie Skarbowym
Dzieñ 22 kwietnia 2006 r. by³ Dniem
Otwartym w Urzêdzie Skarbowym w
Olecku. Celem dnia otwartego by³o przybli¿enie podatnikom specyfiki pracy urzêdu
skarbowego oraz propagowanie w³aciwego wizerunku urzêdu do jego klientów i otwarcie na ich potrzeby.
W tym dniu w Urzêdzie Skarbowym
w Olecku mo¿na by³o z³o¿yæ zeznania
roczne PIT, wnioski VZM-1 (z za³¹cznikami) o zwrot niektórych wydatków zwi¹zanych z budownictwem mieszkaniowym,
pobraæ zawiadczenie, uzyskaæ informacje
dotycz¹ce rejestracji podatników oraz poszczególnych podatków.
Zosta³ przeprowadzony konkurs na
najlepsze has³o promuj¹ce wype³nianie
obowi¹zków podatkowych. Do Urzêdu
wp³ynê³o 36 hase³, z których komisja powo³ana przez Naczelnika Urzêdu Skarbowego wybra³a dwa najlepsze. Konkurs zosta³
rozstrzygniêty w tym samym dniu i o godz. 1200 osoby, które
zosta³y wyró¿nione z,aproszono do urzêdu celem odebrania
nagród.
I miejsce zajê³o has³o Pana Piotra Olszewskiego z Go³dapi:
Ka¿da z³otówka twojego podatku
to ma³a cegie³ka w budowie dostatku
II miejsce zajê³o has³o Pani Danuty Baranowskiej z Olecka:
P³ac¹c podatek tego nie czujesz,
ale szpital i szko³ê budujesz
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Olecku Janusz ¯ukowskie wrêcza nagródy ksi¹¿kowe zwyciêzcom.

Spotkanie autorskie
z Grzegorzem Kasdepke

Fot. Katarzyna Je¿ewska.

26 kwietnia 2006 r. w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Olecku odby³o siê spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke - autorem bajek, bani i opowiadañ dla dzieci, dziennikarzem i scenarzyst¹, laureatem wielu presti¿owych nagród. Pan Grzegorz, z umiechem na ustach i ze wie¿ym zapasem
si³, stoczy³ zwyciêsk¹ bitwê ze swoimi
ma³oletnimi wielbicielami. W sposób lekki
i dowcipny omówi³ swoje dotychczasowe ksi¹¿ki. Szczególn¹ uwagê powiêci³
pozycji Bon czy ton savoir-vivre dla dzieci, gdzie dydaktyzm zrêcznie pokrywa
du¿a dawka humoru. Po zakoñczeniu
spotkania ustawi³a siê kolejka chêtnych
po autografy. Ka¿dy chcia³ mieæ dedykacjê w swojej ulubionej ksi¹¿ce czy pamiêtniku.
Pracownicy biblioteki miejskiej sk³adaj¹ podziêkowania dla pañ bibliotekarek ze Szko³y Podstawowej nr 1 i Szko³y
Podstawowej nr 3 za rozpropagowanie
imprezy wród uczniów.
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Dni Otwarte Zak³adu Doskonalenia Zawodowego

21 i 22 kwietnia odby³y
siê dni otwarte w ZDZ.
Gimnazjalici do chwili
zwiedzenia szko³y postrzegali j¹ jako placówkê szkolenia doros³ych. W trakcie
wizyty mogli obejrzeæ bogate wyposa¿enie dydaktyczne placówki,
podziwiaæ estetykê pomieszczeñ oraz klimat i atmosferê panuj¹c¹ w szkole.
W trakcie zwiedzania gimnazjalici spotkali
siê z dyrekcj¹, nauczycielami oraz m³odzie¿¹
ucz¹c¹ siê w szkole.
Oferta edukacyjna Zak³adu Doskonalenia zawodowego to
liceum ogólnokszta³c¹ce, technikum w zawodach: ekonomista, informatyk i handlowiec oraz zasadnicza szko³a zawodowa w zawodach: stolarz, sprzedawca, kelner.
Fot. Archiwum ZDZ w Olecku

OG£OSZENIE ZHP

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
(L2904)
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Targi edukacyjne
w Augustowie

Fot. Archiwum Wszechnicy Mazurskiej w Olecku.

Dnia 26 kwietnia 2006 Wszechnica Mazurska w Olecku
prezentowa³a swoj¹ ofertê na targach edukacyjnych w Augustowie. Imprezy tego typu organizowane s¹ cyklicznie przez
nauczycieli i uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Celem targów by³o zaprezentowanie m³odzie¿y kierunków kszta³cenia oferowanych przez uczelnie dzia³aj¹ce w regionie Polski pó³nocno-wschodniej.
Jak co roku targi przebiega³y w mi³ej atmosferze, organizatorzy zadbali o stoiska do prezentacji ofert, oprawê muzyczn¹, a tak¿e zapewnili wysok¹ frekwencjê osób odwiedzaj¹cych. M³odzie¿ wykazywa³a du¿e zainteresowanie prezentowan¹ ofert¹ edukacyjn¹. Dziêki takiej imprezie maturzyci z
pewnoci¹ dokonaj¹ trafnych wyborów edukacyjnych.
Wród prezentuj¹cych siê uczelni Wszechnica zdecydowanie wyró¿nia siê ró¿norodnoci¹ oferty edukacyjnej, atrakcyjn¹ baz¹ dydaktyczn¹ oraz urokliwym po³o¿eniem.
Nasza uczelnia oferuj¹c 7 kierunków kszta³cenia: administracjê, filologiê, pedagogikê, zarz¹dzanie i marketing, ochronê rodowiska, wychowanie fizyczne oraz nowy kierunek:
pielêgniarstwo, uruchamiany przy wspó³pracy z Uniwersytetem w Filadelfii, z pewnoci¹ stanowi jedn¹ z bardzo atrakcyjnych alternatyw edukacyjnych.
Marzena £askowska
koordynator ds. promocji i rozwoju WM

a w Olecku...
III Targi Edukacyjne Szkó³ rednich

Wydarzenie to, zorganizowane przez ZST, propaguje ideê
wiadomego i odpowiedzialnego wyboru drogi edukacyjnej
m³odych ludzi. Targi edukacyjne ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popularnoci¹ wród gimnazjalistów i nie tylko. Jestemy wszyscy ciekawi jak zmienia siê rynek edukacyjny, poznajemy nowe

kierunki kszta³cenia oferowane przez oleckie szko³y ponadgimnazjalne.
Informacje dotycz¹ce mo¿liwoci kszta³cenia zgromadzono w jednym miejscu. Najwiêcej przydatnych informacji odnalaz³y osoby zainteresowane inwestowaniem we w³asny
rozwój; przejrza³y konkretne oferty naszych szkó³, rozmawia³y ze starszymi kolegami.
Na Targach prezentowali siê uczniowie wszystkich oleckich szkó³ rednich publicznych i niepublicznych. To dobrze,
bo dzisiaj edukacja to te¿ konkurencja  szko³y musz¹ dbaæ o
swoj¹ renomê, oferowaæ uczniom ciekawe kierunki kszta³cenia, zajêcia pozalekcyjne, wycieczki i zabawê. Popatrzmy jak
prezentuj¹ siê nasze szko³y i co maj¹ do zaoferowania... Która
ze szkó³ wypad³a najlepiej, zobaczymy.
Krystyna Wiszniewska
Fot. Józef Kunicki.
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Gratka
dla
nastolatka

W dniach 24-25 kwietnia w sali widowiskowej ROK MG odby³y siê eliminacje do X edycji Gratki dla nastolatka. Konkurs ocenia³a komisja w sk³adzie: Tomasz Wawrzyniec Gawroñski 
przewodnicz¹cy Jury, Renata Dunaj oraz
Marek Ga³¹zka
W eliminacjach do fina³u uczestniczy³o 36 podmiotów wykonawczych.
Decyzj¹ Jury do fina³u zakwalifikowali
siê nastêpuj¹cy wykonawcy:
I. Kategoria klas 0-IV
1. Jakub Kowalewski, SP 4 w Olecku
2. Monika Borys, SP Kowale Oleckie
3. Jakub Rosiñski, SP Kowale Oleckie
4. Alicja Jarz¹bska, SP Wieliczki
5. Anna Jarz¹bska, SP G¹ski
6. Anna Kaszkiel, SP G¹ski
7. Dominika Zagacka, SP Babki Olecki
II. Kategoria klas V-VI oraz I Gimnazjum
1. Emilia Skar¿yñska, SP Kowale Oleckie
2. Julia Steckiewicz, Gimnazjum w Wieliczkach
3. Justyna Olszewska, SP G¹ski
4. Olga Grzêda, SP G¹ski
5. Marta Dziubiñska, Gimnazjum nr 1 Olecko
6. paulina Locman, SP Kowale Oleckie
III. Kategoria klas II-III Gimnazjum oraz
szko³y rednie
1. Ewelina Rêkawek, LO
Olecko
2. Micha³ Nowikowski, Zespó³ Szkó³
Technicznych Olecko
3. Urszula G³owicka, Gimnazjum nr 1
Olecko
4. Paulina Skorupska, LO
Olecko

Fot. Józef Kunicki.
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W kalendarzu wiosna,

maj, a przyroda jeszcze pi.

Czy aby na pewno?
Wiosenna galeria znad ulubionej przez wielu wêdkarzy £anej
Strugi, potocznie nazywanej w tym miejscu Mazurk¹. Wiosn¹ mo¿na zapolowaæ tu na p³oæ, przeliczn¹ wzdrêgê, kr¹pika, a po 1 maja nawet na szczupaczka. Rzeka wpada tu do
jeziora £ano, tworz¹c doskona³e wiosenne ³owisko. Zobaczcie co ujrza³em.
Ju¿ jestemy - bociany.

Nasza Mazurka

Listy do redakcji

Do przyjaciela Marka
Rozmawiamy ze sob¹ od lat. Dyskutujemy na ró¿ne tematy polityczne. Jak dot¹d nie by³o miêdzy nami istotnych ró¿nic w pogl¹dach. Nawet siê nie pok³ócilimy.
Dlatego dziwi mnie Twoja agresja w ostatnich felietonach,
skierowana na Platformê Obywatelsk¹ RP. Dziwi¹ mnie równie¿ k³amstwa jakimi obarczasz moj¹ partiê.
Nigdy nie obsmarowywalimy PiS, poniewa¿ bylimy
przekonani, ¿e koalicja POPiS jest dobrym rozwi¹zaniem dla
Polski. Obie partie siê uzupe³nia³y. Ka¿da mia³a siê zaj¹æ dziedzinami, na których najlepiej siê zna.
Niestety, Twój Wódz, jak ka¿dy Wódz uzna³, ¿e jest najm¹drzejszy i na wszystkim siê zna.
Platforma Obywatelska RP, jako odpowiedzialna partia,
chcia³a mieæ wp³yw na te dziedziny, za które mia³a odpowiadaæ. Nie mog³a siê zgodziæ na rolê pos³usznego s³ugi. Przegra³a ró¿nic¹ 3%, a PiS otrzyma³ poparcie 10% spo³eczeñstwa. To za ma³o aby wprowadzaæ dyktaturê.
To nie Platforma Obywatelska RP nie chce rz¹dziæ, to PiS
nie chce partnerstwa. Rezygnuj¹c z koalicji zrezygnowa³a z
ciep³ych posadek rz¹dowych. Zrobi³a to z tchórzostwa ?
NIE. To dowód odpowiedzialnoci. Je¿eli dla Ciebie to galareta po karpiu, to niech tak bêdzie . Nie zmienisz przez to
rzeczywistoci, która pokazuje ,¿e nawet z najbardziej napalonymi na w³adzê potencjalnymi koalicjantami nie mo¿e siê
PiS dogadaæ. Mogê siê z Tob¹ zgodziæ, ¿e koalicja w koñcu
powstanie. Pytanie tylko : na jak d³ugo? Nie bêdê przypomi-

Kwiaty we w³osy..
na³ a nie mówi³em. Istot¹ jest przecie¿ konstruktywne dzia³anie. Rozwi¹zywanie problemów. Podejmowanie takich dzia³añ, które przynios¹ Polsce najwiêksze korzyci.
Niestety jad jaki s¹czy Wódz najwyraniej zalewa umys³y
cz³onków i sympatyków PiS. Dlatego nie potraficie obiektywnie oceniaæ rzeczywistoci. Szukacie ch³opca do bicia, aby
wy³adowaæ swoje frustracje.
Rzeczywistoæ jest jednak bardziej przychylna Platformie
Obywatelskiej RP. Mówi¹ o tym tajne sonda¿e , przeprowadzone na zlecenie PiS , na grupie 10000 respondentów ( standardowa grupa to 1000 ). Nawet mieszkañcy naszego województwa wol¹ Platformê Obywatelsk¹ RP, na któr¹ g³osowa³o
o 10% wiêcej respondentów ni¿ na PiS. Wybory równie¿ wygra³a moja partia na Warmii i Mazurach.
By³a szansa na uzdrowienie Polski. Jednak to nie Platforma Obywatelska RP zmarnowa³a t¹ szansê.
Zamiast szukaæ winnych tam gdzie ich nie ma , spróbujcie
znaleæ rozwi¹zania problemów Olecka i jego mieszkañców.
Tym bardziej, ¿e Burmistrz Wam sprzyja.
Przewodnicz¹cy Platformy Obywatelskiej RP
w Powiecie Oleckim
Andrzej Pu³ecki

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

Szukam przyjaciela...

£owimy rybki na Mazurce.

Og³oszenie

Znalaz³em przyjaciela...

Skarb Pañstwa Nadlenictwo Olecko zleci, w zamian za odzyskane materia³y,
rozebranie wraz z uprz¹tniêciem pozosta³oci i gruzu dwóch budynków gospodarczych (by³y magazyn i warsztat) po³o¿onych w miejscowoci Rosochackie,
gmina Olecko, na dzia³ce oznaczonej numerem geodezyjnym 3126/8. Kontakt
celem obejrzenia budynków: leniczy Lenictwa Zajdy, tel. (0 87) 523 90 66, kom.
0 608 001 352.
Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Nadlenictwa Olecko, 19-400 Olecko, ul.
Kociuszki 32, pokój nr 4 do dnia 29.05.2006, do godz. 1000. O wyborze oferty
oferenci powiadomieni zostan¹ w dniu 29.05.2006. O ile wp³ynie wiêcej ni¿ jedna
oferta Nadlenictwo przeprowadzi negocjacje z ka¿dym z oferentów celem wybrania oferty najkorzystniejszej.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
2-7.05.2006r.
pl. Wolnoci 7B
8-14.05.2006r.
pl. Wolnoci 25

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate zaprasza
5 maja 2006 r. o godz. 19:00 Regionalny Orodek Kultury w
Olecku Mazury Garbate zaprasza do sali Klubowej ARTS, gdzie
odbêdzie siê kolejna prezentacja filmowa w ramach Cinema OFF
(prezentacja najciekawszych filmów nagrodzonych podczas Miêdzynarodowego Festiwalu Filmowego Publicystyka 2005).
Tego dnia obejrzymy filmy:

Inny wiat, re¿. Wojciech Wikarek

S¹ to wspomnienia z Auschwitz Birkenau ukazane w nieco innym wietle.
Portret cz³owieka, na którym wojna wywar³a piêtno daj¹ce o sobie znaæ do dzi.

¯ycie to film, re¿. Jacek Adamczewski

Historia pewnej kariery, jej wzlotów i upadków. Dowód na to, ¿e zawsze trzeba
mieæ pokorê wobec ¿ycia. Nic nie jest trwa³e, wszystko przemija, w szczególnoci
s³awa i popularnoæ w show biznesie...
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WIELKIE
SPRZATANIE
NA OSIEDLU
SIEJNIK
22 kwietnia uczniowie i nauczyciele
Zespo³u Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku, zaopatrzeni w rêkawice
i worki wyruszyli na wielkie sprz¹tanie
najbli¿szej okolicy. Wszystko to odby³o
siê pod nadzorem Dyrekcji Szko³y, Rady
Rodziców, Spó³dzielni Mieszkaniowej i
Urzêdu Miasta. mieci by³o sporo, ale

coraz cieplej i aura sprzyja wycieczkom
na ³ono natury, wielu z nas wybierze siê
do lasu, nad jezioro, na Wiewiórcz¹
cie¿kê. Warto zapamiêtaæ has³o, które
zosta³o umieszczone na jednej ze cie¿ek dydaktycznych  Wychodz¹c st¹d
nie zabieraj nic, oprócz fotografii i nie
zostawiaj nic prócz ladów stóp. Swoje
mieci zabierajmy ze sob¹, nie zostawiajmy
w miejscach, które winne cieszyæ a nie
straszyæ.
Ma³gorzata Truchan
nauczyciel przyrody
w Zespole Szkó³ w Olecku

humor i zapa³ dopisa³y, dlatego szybko
siê z nimi uporano.
Najm³odsi porz¹dkowali teren w pobli¿u szko³y, uczniowie gimnazjum zaopiekowali siê terenami przyleg³ymi do Osiedla
I, Osiedla II oraz Podkowy. W tym dniu
z okazji wiatowego Dnia Ziemi, uczniowie
i pracownicy Spó³dzielni Mieszkaniowej
na terenie osiedla posadzili 70 krzewów.
Otoczenie szko³y tak¿e wzbogaci³o siê
o 180 nowych drzew posadzonych z
nadziej¹, ¿e bêd¹ one zdobiæ posesjê i
nie znajdzie siê wandal, który je zniszczy. W³aciciele psów tak¿e powinni
pamiêtaæ, ¿e ich pupile przyczyniaj¹ siê
do usychania tych m³odych rolin.
Jeszcze jedna refleksja w zwi¹zku z
przeprowadzon¹ w tym dniu akcj¹: jest
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Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate ma zaszczyt zaprosiæ na premierê spektaklu Teatru 6 i pó³
p.t. Portret rodzinny wg scenariusza Krystyny Jakubczyk.
Premiera spektaklu odbêdzie siê w dniu
5 maja 2006 r. o godz. 1900 w saliwidowiskowej
Regionalnego Orodka Kultury w Olecku MG.
Re¿yseria: Piotr Kowalewski (dyrektor Teatru im. Wêgrzyna
w E³ku), prowadz¹ca grupê: Renata Dunaj, wiat³o, dwiêk
obs³uga techniczna: Kamil Fidler.
Wystêpuj¹: Halina Jaroc jako ciotka Amelia, Gra¿yna Dzienisiewicz  ciotka Cecylia, Anna Pol  Julia, Krystyna Gulbierz  babcia Weronika, Micha³ Dzienisiewicz  Stefanek,
Grzegorz K³oczko  Pan wiat³ocieñ, Roman Karsztun  Amadeusz Borowicz, Ma³gorzata Lejmel  nauczycielka, Tadeusz
Srebrowski  celnik oraz Julian, Agnieszka Krzykwa  £ucja, Gra¿yna Dzienisiewicz  Berenika.

Mistrz pióra

W dniu 27.04.2006r. rozstrzygniety
zosta³ zorganizowany przez Zespó³ Szkó³
w Olecku VI Powiatowy Konkurs Literacki Mistrz Pióra pod patronatem
Burmistrza Olecka.
Sporód nades³anych prac komisja
w sk³adzie: Roman Karsztun  przewodnicz¹cy oraz Agnieszka Makarewicz i

Wac³aw Klejmont  cz³onkowie, wy³oni³a laureatów.
Og³oszenie wyników i rozdanie nagród nast¹pi podczas tegorocznych Dni
Olecka. O dok³adnej dacie i godzinie
osoby zainteresownane zostan¹ poinformowane w póniejszym terminie.
Nagrodzone prace zostan¹ wys³ane
do Olsztna na regionalny konkurs literacki O Ró¿ê Ma³ego Ksiêcia.

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

PROPOZYCJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
KSI¥¯KA TYGODNIA
D¹brówka Andrzej : redniowiecze

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

(V23105)

Ksi¹¿ka w przystêpny sposób pre- : korzenie. Warszawa : Wydawnictwo
zentuje literaturê redniowiecza w kon- Naukowe PWN 2005
tekcie historycznym i kulturowym, nie
nej literatury naukowej z tego zakresu.
pomijaj¹c muzyki i sztuki.
Podrêcznik polecamy studentom poPodrêcznik przedstawia pimienniclonistyki
i innych filologii oraz maturzytwo polskie i ³aciñskie z obszaru Polski.
stom
i
wszystkich
zainteresowanych hiG³ówne miejsce zajmuje literatura religijstori¹
literatury
polskiej.
na i wiecka, ale nieco uwagi powiêca
W styczniu 2006 roku autor otrzysiê gatunkom u¿ytkowym, np. horoskoma³
Nagrodê Specjaln¹ Ministra Kultupy i poradniki ze wzglêdu na ich znary
i
Dziedzictwa
Narodowego za nieoceczenie kulturowe. Autor zaproponowa³
nione
zas³ugi
dla
kultury polskiej.
nowoczesne i komplementarne spojrzeAgnieszka
Makarewicz
nie na epokê, z wykorzystaniem aktualWarmiñsko-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

(V23804)

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

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78515)

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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Jerzy Miliszewski

OG£OSZENIA DROBNE

L

INNE

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

Olecko, Aleje Lipowe 3
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c
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o
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* u¿ywan¹ niedu¿¹ lodówkê kupiê, tel. 0-603-440-115

maja

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

tel. 520-23-36

(V29401)

Codziennie w godz. 800-1800

L3002

PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
V16908
* praca w ogrodzie, tel. 0-693-239-934
K8904
* z umiejêtnociami wykonywaniu prac budowlanych, kontakt: Norwida 8, po 17-tej.
K10702
SPRZEDAM
* dwuteownik 16 centymetrów, tel. o-887-144-335K
10202
* minischopery, minicrosy, minicigacze, idealny prezent na
pierwsz¹ komuniê, tel. 0-603-421-861
K8804
* sadzonki wierzby energetycznej, tel. 0-887-144-335 K9902
* siewnik 3 metry, 0-887-144-335
K10002
* zbiornika do paliwa lub szamba 10.000 litrów, 5000 litrów,
tel. 0-887-144-335
K10102
WYNAJEM
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L2305
* pomieszczenie produkcyjno-magazynowe do wynajêcia, tel.
0-887-144-335
K11101
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L2405

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V27901)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

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

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V25303)

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

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

(V24104)

Szkó³ka zrzeszona w Polskim Zwi¹zku Szkó³karzy
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* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L807
* autobus turystyczny, tel. 0-606-141-884
V19406
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K7306
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3615
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16934
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L1306
* Biuro Rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
V17308
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V18507
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18807
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. o-603100-524, 0-87-520-46-76
K9603
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. 0-501-639-658 V27702
* glazura, terakota, drzwi, armatura sanitarna, kominki,
rampa PKP, tel. 0-87-520-13-87
K9204
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V23614
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V23624
* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, tel. 0-501-703-381
K6107
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 K17608
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V16308
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V12010
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
V12510
* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V26302
* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych
SANEL, ul. E³cka 2, tel. 0-87-520-49-33
V25203
* korepetycje, matematyka, mgr Danuta Szrajbert, tel.
0-600-045-656, 0-87-520-40-12
K5806
* kredyty, tel. 0-87-520-22-47
K416
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55
V26401

Pizza na zamówienie od 12 00 do 2200 (niedziela od 1100)
Tel. (087) 523-00-43. Dowóz na terenie miasta  gratis!
PIZZERIA POD PAPUGAMI, Osiedle Siejnik

(V29301)

* meble na zamówienie, tel. 0-509-596-063
V22905
* nagrobki, Ryszard Topolski, tel. 0-501-611-547
V22805
* naprawa sprzêtu ogrodniczego Husqvarna, tel. 0-87-52002-12
V15409
* naprawa sprzêtu RTV, tel. 0-87-520-24-82
V17708
* niemiecki, kursy, Wojciech Wojtkowski, tel. 0-87-523-9455 wieczorem
K4509
* opony, serwis, tel. 0-87-520-16-93
L2708
* optyk, Kolejowa, tel. 0-87-520-43-56
V15509
* 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
L2608
* poczta kwiatowa, tel. 0-663-036-622
V19806
* pralnia chemiczna, dywany, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-93
V21305
* pralnia, magiel, tel.0-607-373-479
V19606
* pralnia, magiel, chemia, tel. 0-606-756-380
K9802
PROJEKTOWANIE, URZ¥DZANIE OGRODÓW OD A DO Z

Sprzeda¿ rolin wodnych i kolekcjonerskich, rododendronów
Tel. 0-693-239-934
(V23304)

(K67027)

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

* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa PKP, tel. 0-87-520-48-78
K6507
* Serwis Rowerowy Impuls, tel. 0-87-520-36-92
K7106
* sklep BHP i p. po¿, Grunwaldzka 16a, tel. 0-87-520-17-89 V17408
* sklep miêsny Mazury, tel. 0-87-520-23-14
V6013
SKLEP SPO¯YWCZY TOMEK
Du¿y wybór alkoholi i herbat na wagê
Czynny: codziennie  do 2200, pi¹tek-sobota  do 2400
Plac Wolnoci 24
Zapraszamy

(V11810)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V16508)

US£UGI

* przegrywanie prywatnych nagrañ VHS, DVD, tel. 0-87-52037-20
L2106
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V24004)
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K5408
* roboty ziemne fadrom¹, wywrotk¹, ¿wir, piasek, wykopy,
tel. 0-606-113-276
V29601
* rozliczenia podatkowe, tel. 0-87-520-31-70
L2206
* salon meblowy, Jan Bagiñski, ul. RZENICKA 6, tel. 0-87520-29-23
K11004
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.

* skup metali, surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najlepsze ceny, ul. E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K9703
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V18707
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
V12610
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2516
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90z³,
PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3001
* tani kredyt, tel. 0-87-520-01-89
V11910
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K316
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2216
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L913
* transport, tel. 0-503-040-639
V15609
* transport, tel. 0-508-192-094
V12620
* transportowe wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel.
0-604-514-845
V19906
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770 K4210
* wêdkarstwo, sklep Kolejowa, tel. 0-503-040-639
V15619
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73421
* WYPOZYCZALNIA DVD, tel. 0-87-523-01-54
V24304
* Wywrotkami, Fadrom¹, ¿wir, ¿u¿el, piasek, czarnoziem, tel.
o-606-141-884, 0-87-520-49-29
V19306
* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V17808
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2319
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78
V2616
Harmonogram akcji poboru krwi organizowanych
w Powiecie Oleckim w 2006r.
Pobór krwi w 2006r. odbywa³ siê bêdzie w Starostwie
Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32, od godz. 8.15 w
poni¿szych terminach:
- 1 czerwca 2006r.
- 3 sierpnia 2006r.
- 5 padziernika 2006r.
- 7 grudnia 2006r.

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

12345678901234567890123456789012
(V23604)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
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12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
tel. (087) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
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Kalendarz imion

2 maja
Celestyny, Elizy, Irminy, Longiny, Toli
Anastazego, Anatola, Atanazego, Borysa, Eugeniusza, Longina, Walentego,
Waltera, Witomierza, Witymira, Zygmunta
3 maja
Aleksandry, Aniki, Antoniny, Broniwoi,
Marii, Marioli, Niny, wiatos³awy, wiêtos³awy
Aleksandra, Broniwoja, Jarope³ka, Stanis³awa, wiatos³awa
4 maja
Amelii, Antoniny, Flory, Ireny, Malwiny, Moniki, Poli
Floriana, Grzegorza, Januarego, Micha³a, Polikarpa, Roberta, W³adys³awa
5 maja
Ireny, Irydy, Ity, Tamary, Wincenty

Hilarego, Piusa, Teodora, Waldemara,
Wincentego, Zdzibora
6 maja
Benedykty, Beniny, Benity, Ditty, Domicelli, Fredy, Judyty, Ludomi³y
Benedykta, Dominika, Filipa, Gocis³awa, Gociwita, Jakuba, Jana, Juranda, Ludomi³a, Waldemara, Wiktora
7 maja
Domiceli, Doniceli, Flawii, Gizeli, Gustawy, Gusty, Ludmi³y, Ludomi³y, Ludomiry, Sawy
Augusta, Benedykta, Floriana, Ludomira, Wincentego
8 maja
Dezyderii, Eryki, Ilzy, Izy, Kornelii, Lizy
Benedykta, Eryka, Kornela, Marka, Micha³a, Mirona, Piotra, Stanis³awa, Wiktora

Miodowy syrop
czosnkowy

By krew
by³a zdrowsza

Medycyna ludowa i domowa opracowa³a wiele prostych leków z udzia³em
czosnku pomocnych przy rozmaitych infekcjach i dolegliwociach uk³adu oddechowego. Oto przyk³ad syropu czosnkowego bardzo korzystnie dzia³aj¹cego
przy kaszlu.
Siekamy bardzo drobno kilka z¹bków
czosnku, 5 lub 6. Posiekany czosnek w³o¿yæ
do fajansowego kubka lub s³oika i zalaæ
p³ynnym miodem, oko³o pó³ szklanki.
Najlepszy do tego celu miód, to lipowy
albo wielokwiatowy. Przed wlaniem do
miód nale¿y podgrzaæ w k¹pieli wodnej
do uzyskania przezeñ p³ynnoci, ale tak
by jego temperatura nie przekroczy³a 40°C.
W ten sposób wykorzystamy jego sk³adniki lecz¹ce.
Nastêpnie mieszamy dok³adnie miód
i czosnek i odstawiamy na co najmniej
trzy, cztery godziny. Kubek nakrywamy
szklanym talerzykiem tak by nie ulatnia³y siê cenne zwi¹zki bakteriobójcze. Po
tym czasie syrop jest gotowy do spo¿ycia.
Za¿ywamy go po ³y¿eczce kilka razy
dziennie. Dzieciom dawki zmniejszamy.
Syrop jak najd³u¿ej ssiemy w ustach, gdy¿
wtedy jego dzia³anie jest du¿o skuteczniejsze.
W tak przygotowanym preparacie
czosnek mniej pachnie jednak chcemy
znacznie zniwelowaæ jego zapach powinnimy zjeæ trochê natki lub korzeñ pietruszki.

Wyroby aluminiowe...
naczynia i sztuæce ze stali nierdzewnej
doskonale myje siê za pomoc¹ wody z
dodatkiem octu.

Przy ma³ej iloci czerwonych cia³ek
krwi warto pij¹c sok z mniszka z sokiem
ze wie¿ej pokrzywy, maj¹cym szczególne
w³aciwoci krwiotwórcze i oczyszczaj¹ce organizm ze wszelkich toksycznych
produktów przemiany materii. A oto kuracja.
Zmieszaæ soki z mniszka i pokrzywy
w proporcji jeden do jeden, czyli na jedn¹ ³y¿kê soku z mlecza wzi¹æ jedn¹ ³y¿kê soku z pokrzywy. Piæ przez pierwsze
dwa, trzy dni po ³y¿eczce soku trzy razy
dziennie. Potem dawkê zwiêkszyæ do ³y¿ki
trzy razy dziennie. Kuracja winna trwaæ
oko³o 40 dni.

MASECZKA TWAROGOWA

Dla cery suchej: ³y¿kê wie¿ego twarogu lub serka homogenizowanego zagêszczonego odrobin¹ m¹ki ziemniaczanej zmieszaæ z ³y¿k¹ miodu. Jeli miód
jest gêsty lub scukrzony nale¿y podgrzaæ
s³oik w garnku z gor¹c¹ wod¹; miód
podgrzany bezporednio traci niektóre
wartoci od¿ywcze. Na³o¿yæ na 15 min.,
potem zmyæ letni¹ wod¹.
Dla cery t³ustej: 2 ³y¿ki wie¿ego twarogu lub serka homogenizowanego utrzeæ
z ¿ó³tkiem oraz paroma kroplami wody
utlenionej. Masa nie powinna byæ zbyt
gêsta. Maseczkê zmywamy letni¹ wod¹.

Nasze w³osy...

... rosn¹ oko³o 12-14 mm na miesi¹c;
ka¿dego dnia tracimy oko³o 40-50 w³osów.

Ocet...

zapobiega pêkaniu skórki ziemniaków
gotowanych w mundurkach.

Przys³owia
i powiedzenia
 Obfitoæ zbó¿ przynosz¹, ptactwa sk¹poæ  grzmoty, lecz gospodarz z robactwem ma doæ roboty. (Powy¿szy
prognostyk staropolski znajduje w pe³ni
potwierdzenie w bogatej tradycji ludowej, która grzmoty, ch³ody majowe
uznawa³a za dobr¹ prognozê dla urodzajów w polu i sadzie).
 Na w. Floriana (4 maja) deszczyk rzêsisty, bêdzie plon obfity, dobry i czysty.
 Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha.
 Jeli siê w maju nieg zdarzy, to lato
dobrze wyparzy.
 W maju zbiera pszczó³ka, zbierajcie¿
te¿ zió³ka na ratunek w potrzebie i dla
drugich i dla siebie.
 Zbiera w maju pszczó³ka, zbieraj¿e te¿
zió³ka.
 Jak siê zasieje len na w. Stanis³awa (8
maj), to tak uronie jak ³awa.

Nasz przepis
Cielêcina na dziko

1,5 kg cielêciny z koci¹
2 z¹bki czosnku
sól, pieprz mielony
kilkanacie jagód ja³owca
1/2 szklanki bulionu
2 listki laurowe, olej
Miêso nacieramy pieprzem, sol¹
i czosnkiem oraz zgniecionymi jagodami ja³owca. Zostawiamy je w ch³odzie na 12 godzin.
Olej rozgrzewamy na patelni. Wk³adamy do niego miêso i zarumieniamy
z ka¿dej strony.
Przek³adamy miêso do brytfanny
i obsypujemy pokruszonymi doæ grubo
listkami laurowymi.
Pieczemy w temperaturze 200°C
oko³o 1,5 godziny. Co jaki czas skrapiamy miêso bulionem.
Gotow¹ pieczeñ zostawiamy na
oko³o 10 minut w wy³¹czonym piekarniku i w koñcu wyjmujemy na pó³misek.
Ca³kowicie wystudzone miêso podajemy pokrojone w grube pasy.

Ryby wie¿e...

powinno siê zjadaæ w dniu zakupu. Jeli
chcemy je przechowaæ do nastêpnego
dnia, musimy je wypatroszyæ, oczyciæ
i po szczelnym owiniêciu foliê trzymaæ
w temperaturze bliskiej 0°C (najlepiej w
szufladce pod zamra¿alnikiem).
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Wspomnienia  po latach

W³adys³aw ¯urowski

(222)

W³adys³aw ¯urowski

Rok 2000/01 (c.d.)
Budynek ten zosta³ rozebrany, a obok
zbudowano dwupiêtrowy dom, w którym wg relacji naszego przewodnika
mieci³a siê nasza izba. Przy tym budynku odpiewalimy modlitwê harcersk¹, hymn harcerski i Marsyliankê dru¿yny. Na tym zwiedzanie ulic, na których mieci³y siê nasze izby, zosta³o
zakoñczone.

Zlot 80-lecia CTW. Marny Widok od ul. Baszta.
im ¿yciu po zakoñczeniu wojny. Kiedy
Polacy, jako repatrianci, zaczêli wyje¿d¿aæ
do Polski, jej rodzina równie¿ wyjecha³a, ale ona postanowi³a pozostaæ w

Przed Marnym Widokiem, ul. Pohulanka. Wilno, 15-18.08.2001r.
Z Wielkiej Pohulanki udalimy siê
do Katedry Wileñskiej, a po jej zwiedzeniu na Górê Zamkow¹. Ja, ze wzglêdu na niezbyt sprawne nogi, usiad³em
w parku na ³awce. Po pewnym czasie
podesz³a do mnie starsza kobieta i przemówi³a po litewsku. Odpowiedzia³em jej,
¿e nie rozumiem. Przekonawszy siê, ¿e
jestem Polakiem, opowiedzia³a o swo-

Wilnie. Obecnie jest emerytk¹, otrzymuje 200 litów miesiêcznie i trudno jej
wy¿yæ za te pieni¹dze. Dlatego te¿ zim¹,
kiedy po³owê swojej emerytury musi
wydaæ na ogrzewanie mieszkania, musi
szukaæ dodatkowej pracy. W pewnym
momencie zapyta³a, czy móg³bym jej
ofiarowaæ 5 z³otych. Wtedy wyci¹gn¹³em z kieszeni pieni¹dze i wrêczy³em jej

50 z³. Podziêkowa³a serdecznie i by³a
niezmiernie wdziêczna, poniewa¿ za te
pieni¹dze bêdzie mog³a kupiæ ¿ywnoæ
na ca³y tydzieñ. W pewnym momencie
zauwa¿y³em, ¿e moja ekipa wraca z Góry
Zamkowej, wiêc po¿egna³em wilniankê
i do³¹czy³em do swoich.
Przewodnik najpierw zaprowadzi³ nas
na cmentarz bernardyñski, gdzie zostali pochowani legionici polegli w walkach z bolszewikami w 1920 r.
Z cmentarza pojechalimy autobusem na ulicê Antokolsk¹ aby obejrzeæ
piêkny barokowy koció³ w. Piotra i
Paw³a. Z kocio³a na Antokolu pojechalimy na obiad w szkole. Poniewa¿
do wyjazdu z Wilna pozosta³o trochê
czasu, dru¿ynowy ZHR z Gdañska zaproponowa³ zwiedzanie Wilna ich autokarem. Chêtnie zgodzi³em siê na jego
propozycjê. Pierwszym obiektem, do
którego przybylimy, by³a wie¿a telewizyjna. Po wjechaniu na górê zamówilimy napoje ch³odz¹ce i siedz¹c przy
stolikach podziwialimy panoramê Wilna
z wie¿y telewizyjnej, obracaj¹cej siê
bardzo wolno wokó³ swojej osi.
Po opuszczeniu wie¿y kierowca zawióz³ nas do Ostrej Bramy od strony
ulicy Bazyliañskiej, przy której w 1935
r. mieci³o siê nasze Seminarium Nauczycielskie Mêskie im. T. Zana, a przed sam¹
Ostr¹ Bram¹ internat naszej szko³y oraz
dwa gabinety, m. in. chemiczny.
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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Pamiêci Kazimierza Ma³kowskiego
W niedzielê 23 kwietnia w sali Szko³y
Podstawowej nr 4 w Olecku (Siejnik) odby³ siê V Memoria³ im. Kazimierza Ma³kowskiego w tenisie sto³owym.
W turnieju wziê³o udzia³ 54 zawodników i zawodniczek z Olecka, Suwa³k (liczna
ekipa), Go³dapi, Wiêcek, Woszczel, Moniek i Grajewa. Otwarcia turnieju dokona³ zastêpca Burmistrza Olecka Henryk
Trznadel. Koledzy i wielu zawodników
uczci³o pamiêæ zmar³ego przed siedmiu laty
Kazimierza Ma³kowskiego, znanego oleckiego tenisisty sto³owego. Walczyli w
memoriale nosz¹cym jego imiê. Wiêkszoæ
pojedynków sta³a na wysokim poziomie.
Bohaterami turnieju byli Martyna Kuziak
i Andrzej Karniej.
Wyniki; kobiety: 1. Martyna Kuziak
(Go³dap), 2. Diana Pop³awska (Go³dap),
3. Magda Maciejewska (Suwa³ki)
Mê¿czyni do 30 lat: Turniej ten wygra³a niespodziewanie startuj¹ca z mê¿czyznami 14letnia dziewczyna Martyna Ku-

ziak (Go³dap), pokonuj¹c 16 mê¿czyzn. 2.
Zbigniew Cybulski (Moñki) 3. Tomasz Purta
(Moñki).
Mê¿czyni od 31do 50 lat: 1. Grzegorz
Weso³owski (Go³dap), 2. Andrzej Karniej
(Olecko), 3. Mariusz Niewiarowski (Olecko).
Mê¿czyni powy¿ej 51 lat: 1. Wies³aw
Laskowski (Grajewo), 2. Stanis³aw Fiodorczuk (Moñki), 3. Franciszek Pietro³aj (Olecko).
Kategoria Open: 1. Andrzej Karniej
(Olecko), 2. £ukasz Delegacz (Olecko), 3.
Marcin Chlebus (Olecko).
Kategoria VIP: 1. Andrzej Karniej (Olecko), 2. Wies³aw Laskowski (Grajewo), 3. Stanis³aw Fiedorczuk (Moñki).
Organizatorzy dziêkuj¹ Dyrektorowi za
udostêpnienie sali i udzielon¹ pomoc w
przeprowadzeniu turnieju. Panu Burmistrzowi dziêkuj¹ za zaszczcenie imprezy swoj¹
osob¹ i za piêkne s³owa wypowiedziane
o koledze Kazimierzu Ma³kowskim.

Organizator turnieju dziêkuje p.p.
Dariuszowi Koz³owskiemu, Jerzemu Imierskiemu, Stefanowi Chrzanowskiemu i Wiktorowi Werstakowi.
Podczas tego memoria³u nast¹pi³o
uroczyste zakoñczenia Pó³nocnej Ligi
Regionalnej tenisa sto³owego. Piêæ najlepszych zespo³ów otrzyma³o puchary.
Ka¿dy zawodnik otrzyma³ dyplom. Fer 
Pley przyznano Arionowi Olecko. Uroczystoci wrêczenia pucharów i dyplomów dokona³ zastêpca Burmistrza Henryk Trznadel.
Franciszek Pietro³aj

Pi³ka no¿na
Pi³karze wci¹¿ wygrywaj¹

Trwa doskona³a passa pi³karzy seniorów Czarnych Olecko. Podopieczni trenera Sobczaka wygrali kolejny, czwarty ju¿ mecz z rzêdu i awansowali na 4
miejsce w tabeli klasy okrêgowej.
W zaleg³ym meczu pokonali na swoim boisku, w rodê, GLKS Jonkowo 5-0
(1-0).
Bramki zdobywali: S³awek Jarmo³owicz  2, Marcin Jegliñski  2 i Kamil
Szarnecki.

Weteran Olecko
zaprasza...

na mecz wojewódzkiej ligi olboyów.
Mecz zostanie rozegrany 8 maja o
17.30 w Kêtrzynie, a przeciwnikami olecczan bêdzie lider ligi OLDBOYS Kêtrzyn.
Zapraszamy do kibicowania naszej
dru¿ynie.

CENNIK REKLAM  TYGODNIK OLECKI

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 204
Ale ten czas leci. Albo jak kto oczywicie woli: p³ynie. Ewentualnie biegnie
lub siê ci¹gnie jak makaron. Wszystko
wed³ug ¿yczenia i wniosków klientów.
Wydarzy³o siê tak du¿o, ¿e nie bardzo
wiem od czego zacz¹æ. Najlepiej by³oby zacz¹æ od pocz¹tku: na pocz¹tku by³
chaos. Potem co tam stworzono i w
jakie siedem dni mielimy ju¿ wszystko z wyj¹tkiem telewizji i internetu. Ale
to te¿ za d³ugo by trwa³o, wiêc jak zwykle
ograniczymy siê do ostatnich siedmiu
dni.
A ostatnie dni przebiega³y pod patronatem koalicji. Ca³a Polska gra³a w
grê: bêdzie  nie bêdzie. No có¿, ludzie
zazwyczaj nie maj¹ co robiæ i zajmuj¹
siê cudzymi problemami. Ja tam lubiê
PiS, ale jako ¿e nie jestem cz³onkiem tej
partii, wiêc nie bêdê ich pouczaæ co maj¹
robiæ. Zreszt¹.... od tego to oni maj¹
Prezesa. Podobnie jak kiedy przed wojn¹
zapytano poetê Leopolda Staffa dlaczego
on pisze o motylkach, mi³oci i jaki tam
duperelach, a nie zajmuje siê wa¿nymi
problemami spo³ecznymi czy polityk¹.
Na co Staff odpowiada³: od polityki to
ja mam Pi³sudskiego. Ja od polityki mam
Kaczyñskiego i taka sytuacja mi odpowiada. Na ca³e szczêcie Jaros³aw Kaczyñski nie musi mnie anga¿owaæ w swoje
sprawy i daje sobie sam radê. A to
pozwala dla mnie robiæ to, co lubiê. Wiêc
jaki podzia³ i korzyci dla obu stron
s¹. I trzeba ¿eby by³o lepiej? Uwa¿am,
¿e nie i taka sytuacja i podzia³ mi odpowiada. To, ¿e Kaczyñski robi koaliTrwa 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.

cjê z Lepperem, to jego sprawa. Chce,
aby rz¹d móg³ pracowaæ bez problemów
 to robi to, co uwa¿a za s³uszne. Po
siedmiu miesi¹cach przepychanek i wiecznego darcia siê z by³ym-niedosz³ym koalicjantem, to ju¿ lepszy uk³ad z diab³em ni¿ dalsze ws³uchiwanie siê w pretensje i ¿ale. Do koalicji nie chcieli, rz¹dziæ
nie chcieli, ale chc¹ dyktowaæ warunki. Fajnie. Niech dyktuj¹ warunki swoim kolegom.
Ale widaæ, ¿e u by³ych obra¿onych
i niedosz³ych zaczyna siê ostra walka
przedwyborcza o stanowiska kierownicze
w partii. Przede wszystkim trzeba wyeliminowaæ niewygodnych i zbyt popularnych polityków. Na pierwszy ogieñ
poszed³ bardzo kontrowersyjny by³y
prezydent Warszawy. To bardzo uczciwy
polityk. Tak on sam mówi. Zostaj¹c
prezydentem Warszawy nie mia³ nic. A
potem, oczywicie nie korzystaj¹c ze
stanowiska, które ma, dorobi³ siê kilku
mieszkañ, potê¿nego konta bankowego i tak dalej. Po prostu przyk³ad uczciwoci i rzetelnoci cz³owieka. Nie by³
przecie¿ z ¿adnego uk³adu warszawskiego, czyli grupy urzêdników i ludzi zwi¹zanych z pewn¹ parti¹ tak skorumpowanych, ¿e przys³owie tylko ryba
nie bierze mia³o swoje uzasadnienie.
Dzi oczywicie mówi siê, ¿e dziêki temu
rozbudowywa³a siê Warszawa. No có¿,
jeli kto korupcjê usprawiedliwia tym,
¿e za to co robiono... Dziwne rozumienie przedsiêbiorczoci. Dzi by³y Pan
Prezydent Warszawy i obecny eurodeputowany chce byæ w³acicielem
swojej puszczy. I nie widzi w tym nic

z³ego, ¿e z pieniêdzy jakie wykazywa³ w
swoich dochodach nijak nie wychodzi,
¿e móg³ sobie co takiego wymyliæ i
zrealizowaæ. Tak jak ka¿dy z brzegu szary
obywatel mo¿e wejæ do urzêdu, za³atwiæ sobie pozwolenie na zasadzenie lasu
i zakupiæ prawie od rêki ponad trzysta
hektarów ziemi na ten cel. Przecie¿ to
jest takie proste. Bardzo proste. Tylko
praktyka wskazuje, ¿e nie za³atwia siê
czego takiego od rêki w kilka dni.
A co tam na wiecie? Wysz³o szyd³o z worka i okaza³o siê, ¿e niejaki prezydent Bia³orusi, £ukaszenka, ca³kiem
nielegalnie zajmuje sobie fotel prezydencki. Otó¿ oficerowie bia³oruskiego KGB
te¿ ju¿ maj¹ chyba powy¿ej dziurek w
nosie rz¹dów Pana £. i skierowali list
do opozycji z informacj¹, ¿e w czasie
pierwszej tury wyborów zwyciêzca nie
przekroczy³ 50% poparcia. Fajnie, ale to
ju¿ by³o wiadome przed wyborami, ¿e
zostan¹ one sfa³szowane, a oszust zostanie prezydentem.
Acha. Z ostatniej chwili. Polskie
Stronnictwo Ludowe nie wesz³o do koalicji. Ciekawe. Nie zgodzili siê na to,
by przynajmniej jeden z ich cz³onków
zosta³ bez jakiego fotela. Bo oczywicie dobro kraju zale¿y od tego, by Pan
Pawlak by³ wicepremierem. Jeli od obsadzonych stanowisk uzale¿niaæ swoj¹
obecnoæ w koalicji i obra¿aæ siê, ¿e siê
tych sto³ków nie dosta³o  to kij w oko
z takimi koalicjantami.
Nie przejmujê siê tym co siê dzieje.
A co siê bêdê tym przejmowa³. Wolê
pochody pierwszomajowe. Te¿ by³y przyjemne. Ale to inna historia.
PAC

