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Przypatrz siê bieli niegu i pomyl o swoim sumieniu. Jaki ono
ma kolor?
Jozeph Fohat
27 marca 2007 r .

Oleckie mosty
dostan¹ imiona!

CBA w Olecku !!!

Od kwietnia zostanie w Olecku uruchomiony Punkt Konsultacyjny Oddzia³u Olsztyñskiego Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Siedziba Oddzia³u bêdzie mieci³a siê przy ul. Przemys³owej 16. Numer telefonu bêdzie podany w komunikacie informacyjnym, który uka¿e siê w wi¹tecznym wydaniu Tygodnika Oleckiego.
M.Pietraszewski

MARKET BUDOWLANY

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V16002)

NOWOÆ W OFERCIE -PROGRAM OGRODOWY:
kosiarki, siewniki, podkaszarki, opryskiwacze, sekatory,
pompy zanurzeniowe, kosa spalinowa, hydrofor, itp.
ATRAKCYJNE CENY.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY!

Tel. (87) 520 44 46

Cena 1,40 z³

Wywiad z Markiem Ga³¹zk¹

Jak dowiadujemy siê ze róde³ dobrze poinformowanych,
radni miejscy na najbli¿ej sesji (wyj¹tkowo przesuniêtej na
niedzielê handlow¹ przed wiêtami) zajm¹ siê nazewnictwem
mostów w Olecku. Po burzliwych obradach komisji przy drzwiach
zamkniêtych postanowiono nadaæ nazwy od razu czterem mostom. Ka¿dy z nich bêdzie nosi³ imiê jednego z oleckich burmistrzów  pocz¹wszy od roku 1990. W pierwotnym zamyle
mosty mia³y byæ nazwane nazwiskami kolejnych burmistrzów,
ale przewa¿y³a opcja u¿ycia tylko imion. I tak, bêdziemy mieli:
most Wojciecha, most Wies³awa, most Andrzeja i most Wac³awa. Zapewne sprawy nazewnictwa ci¹gnê³yby siê jeszczed³ugo, ale na szybkie rozstrzygniêcie naciskali urzêdnicy z
ewidencji ludnoci, dlatego ¿e ju¿ za kilka miesiêcy koñczy
siê przewidziany traktatem unijnym okres przejciowy na brak
wpisu o miejscu przebywania bezdomnych, a przecie¿ wielu
z nich mieszka w³anie pod mostem. Ju¿ od najbli¿szej niedzieli ka¿dy bezdomny zamieszkuj¹cy pod którym z mostów bêdzie mia³ przypisane konkretne miejsce pobytu. Nietrudno siê domyleæ, ¿e wiêkszoæ bêdzie chcia³a mieszkaæ pod
mostem Wac³awa, bo ta nazwa  przez podobieñstwo do stolicy Czech  brzmi bardzo europejsko.
Niesprawdzone ród³a podaj¹, ¿e zadowolenie wyrazi³ tak¿e
biskup e³cki, bo jak wiadomo, wiêty Wojciech jest jednym z
patronów naszej diecezji.
(brom)
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14. Przystanek Olecko

 wywiad z Markiem Ga³¹zk¹  s. 12
 Propozycje wstêpne 14. Przystanku Olecko  s. 17

Radio 5 w Olecku

W czwartek 22 marca Burmistrz Wac³aw Olszewski spotka³ siê z Mari¹ i Piotrem Bajer, w³acicielami Radia 5. Rozmowy dotyczy³y organizacji w Olecku stacji tego radia. W
chwili obecnej stacje takie s¹ w Suwa³kach i E³ku, natomiast
w Olecku audycje s¹ ma³o s³yszalne.
Wszystko jest na dobrej drodze  stwierdza Burmistrz
 Wystosujê pismo do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z prob¹ o utworzenie tej rozg³oni. Popiera go równie¿ dyrektor ROK Marek Ga³¹zka. Umiejscowienie stacji by³oby
najprawdopodobniej w³anie w domu kultury.
Uwa¿am, ¿e radio w miecie jest bardzo potrzebne. Mam
nadziejê, ¿e radio ruszy podczas Przystanku Olecko  powiedzia³ Burmistrz.

CENTRUM HANDLOWE
Olecko, Aleje Lipowe 1B
Tel. (087) 520 36 92

Najwiêkszy sklep
z rowerami w miecie.
Rowery, czêci, serwis!

(V15403)
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród
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Szko³a Spo³eczna mieszcz¹ca siê
przy ulicy M³ynowej jest jedyn¹,
wyj¹tkow¹ placówk¹ w naszym miecie i regionie.
Stale siê doskonalimy dla dobra
naszych uczniów i dbamy, aby
nasza szko³a by³a coraz lepsza.
W chwili obecnej prowadzimy wstêpne zapisy na rok szkolny
2007/2008 do klas pierwszych
szko³y podstawowej, gimnazjum
oraz liceum.

TANKUJESZ U NAS,

ZBIERASZ

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE

ST A C JA PA L IW  Rarytas

ul. E³cka 4

Na miejscu: myjnia, sklep, hotel i bar
PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI

(V4509)

 17 marca policjanci zatrzymali w Jakach dwudziestodwuletniego Roberta G., który bez uprawnieñ kierowa³
Fordem Escortem. Zatrzymany mia³ we
krwi 1 promil alkoholu.
 19 marca oko³o 14.15 policjanci zatrzymali w G¹skach kierowanego przez piêædziesiêcioletniego Eugeniusza K. ciê¿arowego Mercedesa. Kierowca mia³
we krwi 1 promil alkoholu.
 22 marca oko³o 20.10 policjanci zatrzymali do kontroli na ul. Wojska Polskiego Mercedesa. Kieruj¹cy nim czterdziestoomioletni Wies³aw P. mia³ we
krwi 2,7 promila alkoholu.
 25 marca o 12.30 zatrzymano jad¹c¹ rowerem ulic¹ Go³dapsk¹ piêædziesiêcioletni¹ Urszulê S. Rowerzystka mia³a we
krwi 0,6 promila alkoholu.
 Tego samego dnia o 18.10 policjanci
zatrzymali w Czerwonym Dworze Poloneza, którym kierowa³ dwudziestotrzyletni Rafa³ R. Mia³ on we krwi 1,8
promila alkoholu.

Edwardowi
Adamczykowi

sk³ada Burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski
oraz pracownicy
Urzêdu Miejskiego w Olecku

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
11,75 z³  klej
do glazury
WEBER ZP412

Wypadek

21 marca oko³o 8.30 na trasie w pobli¿u Kukowa dosz³o do wypadku drogowego. Dwudziestodziewiêcioletni Grzegorz W. (mieszkaniec E³ku) jad¹cy VW
wyprzedzaj¹c Fiata CC nie zachowa³
nale¿ytego odstêpu. Uderzy³ w bok pojazdu i spowodowa³, ¿e Fiat zjecha³ do
przydro¿nego rowu. W wyniku wypadku siedemdziesiêcioczteroletnia pasa¿erka
CC dozna³a ogólnych obra¿eñ i zosta³a
umieszczona w szpitalu.

Biuro

dzielnicowego

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:

MATKI

KRAM

23 marca policjanci zatrzymali do
kontroli jad¹cego ulic¹ Go³dapsk¹ Fiata
Ducato. Okaza³o siê, ¿e w samochodzie
znajduje siê 615 butelek spirytusu o
pojemnoci 0,9 litra ka¿da. ¯adna z nich
nie posiada³a polskich nalepek akcyzy.
Wartoæ zarekwirowanego przemytnikom
alkoholu to 44.833 z³ote. Czterdziestoletni kierowca i trzydziestoszecioletni
pasa¿er trafili do policyjnego aresztu.

Nieustaj¹cy konkurs

szczere wyrazy
wspó³czucia
z powodu mierci

MARKET
BUDOWLANY

Przemyt alkoholu

Od kwietnia na osiedlu Siejnik bêdzie czynne biuro dzielnicowego. Znajduje siê ono w pomieszczeniu zarz¹du
spó³dzielni bloku nr 1 i czynne bêdzie w
ka¿d¹ rodê od 15.00 do 17.00.

Panu

(V8407)

* 14 marca o 9.49 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z ul. Go³dapskiej skutki kolizji
drogowej.
* 14 marca o 11.30 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Wiejskiej po¿ar suchej
trawy.
* 14 marca o 11.56 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca ratowniczego.
* 14 marca o 17.55 trzy zastêpy JRG PSP
gasi³ przy ul. Kasprowicza po¿ar w
mieszkaniu.
* 15 marca o 19.10 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ na osiedlu Siejnik po¿ar suchej
trawy.
* 17 marca o 14.14 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP G¹ski usuwa³y w G¹skach skutki kolizji drogowej.
* 17 marca o 16.45 jeden zastêp JRG PSP
otwiera³ na probê policji drzwi do
mieszkania przy ul. Kociuszki.
* 17 marca o 18.45 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z jezdni placu Wolnoci skutki kolizji drogowej.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

PIJANI KIEROWCY

(K7801)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 IAdam Czy¿ewski
 Alojzy Jasiñski
 Szymon Kowalewski
 Alicja Lipowska
 Kamil £apszys
 Beata Ró¿ycka

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego 16 (rampa PKP)

Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udzia³u w VI Sesji Rady
Miejskiej w Olecku, która odbêdzie siê
w dniu 30 marca 2007 roku (pi¹tek) o
godzinie 13.00 w sali konferencyjnej
Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci
w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej o dzia³aniach podejmowanych
w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski radnych i Komisji Rady.
7. Uwagi i wnioski So³tysów i Przewodnicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce projektów uchwa³.
8. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) wyst¹pienia z wnioskiem o zniesienie

urzêdowych nazw miejscowoci;
b) nadania nazwy ulicy w miecie Olecko;
c) wyra¿enia zgody na wyst¹pienie z wnioskiem o przekazanie na mienie Gminy
Olecko nieruchomoci Skarbu Pañstwa;
d) nadania medalu Zas³u¿ony dla Olecka  trzy projekty uchwa³;
e) zmiany uchwa³y nr XIII/74/91 Rady
Miejskiej w Olecku z dnia 27 marca
1991 r. w sprawie przyst¹pienia do Unii
Miasteczek Polskich z siedzib¹ w Kazimierzu Dolnym;
f) realizacji obowi¹zków wynikaj¹cych z
ustawy z dnia 18 padziernika 2006 r. o
ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat
1944-1990 oraz treci tych dokumentów
(Dz. U. nr 218, poz. 1592 z pón. zm.);
g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci gminy Olecko
w obrêbie jeziora Dobskiego;
h) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci terenów miasta
Olecko po³o¿onych pomiêdzy ul. l Maja, PlaPanu
cem Wolnoci, Grunwaldzk¹,
M³ynow¹, Jagielloñsk¹,
Wodn¹ i rzek¹ Lega;
i) zaci¹gniêcia po¿yczki
d³ugoterminowej na finansowanie planowanego deficytu w bud¿ecie
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
gminy na 2007r.;
po stracie
j) zmiany bud¿etu gminy na 2007 rok.
9. G³os wolny, wolnoæ
ubezpieczaj¹cy .
sk³adaj¹ Starosta Olecki
10. Zamkniêcie obrad sewraz z pracownikami,
sji.
Przewodnicz¹cy
Radni i Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Rady Powiatu w Olecku
Karol Sobczak

Edwardowi
Adamczykowi
oraz Rodzinie

(K7701)

MATKI

(V5704)

Ca³odobowe
dy¿ury
aptek

!
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OLECKI TERMINARZ
Wystawy sta³e

8.00-15.00  wystawa fotografii Chrisa
Niedenthala Pracuje My Galeria sztuki
prawdziwej im. A. Legusa, plac Wolnoci (do czwartku  od pi¹tku) wystawa
8.00-15.00  wystawa prac konkursowych
w holu PSSE (Sanepid) przy alei Wojska Polskiego
***
27 marca (wtorek)
16.30  zabawa integracyjna Weso³ych
dzieciaków z Domu Dziecka w Olecku
Wiosenne spotkanie, ROK MG
17.00  Artur i Miminki, film  kino ROK
Mazury Garbate
29 marca (czwartek)
 zebranie organizacyjne rodziców uczniów
klasy sportowej SP 3 (szczegó³y TO
10/479, s. 7)
17.00  Wiosna w Weso³ych Pejza¿ach
- prezentacja dorobku Warsztatu Terapii Zajêciowej w Olecku, ROK MG
30 marca (pi¹tek)
13.00  sesja Rady Miejskiej, Rausz
17.00  Noc w muzeum, film  kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Testosteron, film  kino ROK
Mazury Garbate
31 marca (sobota)
17.00  Noc w muzeum, film  kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Testosteron, film  kino ROK
Mazury Garbate
1 kwietnia (niedziela)
17.00  Noc w muzeum, film  kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Testosteron, film  kino ROK
Mazury Garbate
5 kwietnia (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Kolejowa 32,
(Starostwo)
6 kwietnia (pi¹tek)
 mija termin sk³adania ofert w przetargu
na sprzeda¿ kot³owni og³oszony przez
PEC (szczegó³y TO 12/481, s. 11)

NAJTANIEJ W MIECIE

 27.03.- 01.04.2007r.,
ul. Zielona 37

AUTOMYJNIA

 02-09.04.2007r.,
pl. Wolnoci 25

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V2610)

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

Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

17 marca miêdzy godz. 1100 a 2200 na ul.
Cichej nieznany sprawca uderzy³ w bok Mazdy
121 i uciek³ z miejsca zdarzenia. wiadków prosimy
o kontakt pod nr tel. 0-501-263-124.
(L5602)

"
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Nagradzamy designerów
Jeli projektujecie przedmioty u¿ytkowe, opakowania,
logotypy a nawet
stroje czy samochody, macie szansê zdobyæ wysokie nagrody finansowe! Zapraszamy m³odych
artystów designerów w wieku 14-25 lat
do wziêcia udzia³u w konkursie Doliny
Kreatywnej z dziedziny Design.
To ju¿ druga edycja konkursu wspieraj¹cego m³odych artystów w ró¿nych
dziedzinach sztuki, ale konkurs designerski
ruszy³ po raz pierwszy w odpowiedzi na
du¿e zainteresowanie m³odych twórców

22 marca...

Mazurskie Centrum Edukacji i Inicjatyw
Lokalnych goci³o doktora Grzegorza
Russaka. Przedstawi³ on masê przepisów
na potrawy kuchni regionalnej, szczególnie
kuchni myliwskiej. Na co dzieñ doktor
wystêpuje w telewizyjnym programie powiêconym ³owiectwu Ostoja.

tym tematem. Projekt stypendialny TVP
ma tak¿e swój program telewizyjny Dolina Kreatywna, czyli czego szuka m³oda sztuka na antenie TVP2. O kolejnych
edycjach konkursu i programach telewizyjnych dowiecie siê ze strony internetowej dolinakreatywna.tvp.pl
Jury konkursu wybiera sporód nades³anych zg³oszeñ najciekawsze prace.
Finalistów konkursu Dolina Kreatywna
zaprasza na nagranie programu. Na planie nagrania jurorzy og³aszaj¹, kto sporód finalistów zdoby³ pierwsz¹ nagrodê a do kogo powêdruj¹ pozosta³e nagrody i wyró¿nienia.
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie TVP
wystarczy wejæ na stronê dolinakreatywna.tvp.pl zapoznaæ siê z regulaminem i
przes³aæ na adres dolina.kreatywna@waw.tvp.pl zdjêcie swojej pracy, projekt w formie graficznej lub orygina³.
Profesjonalne Jury sk³adaj¹ce siê z artystów i krytyków sztuki specjalizuj¹cych
siê w dziedzinie design oceni Wasze prace.
Zapraszamy, nagrody czekaj¹!!!

Tylko gmina wiêtajno...

waha siê czy przyst¹piæ do wspólnej budowy schroniska dla zwierz¹t. Bez wzglêdu
na te wahania wszystkie pozosta³e gminy powiatu podjê³y decyzje o budowie
tego zak³adu. Usytuowane ono bêdzie
w miejscu najmniej uci¹¿liwym dla mieszkañców, obok wysypiska mieci w okolicach ulicy Produkcyjnej.
Schronisko bêdzie posiada³o 175 stanowisk. W 2007 roku powstanie projekt
budowlany oraz przygotowana zostanie
infrastruktura do tego, aby w przysz³ym
roku inwestycja zosta³a zrealizowana.
W chwili obecnej ocena wysokoci
nak³adów pieniê¿nych na inwestycjê to
1 milion 200 tysiêcy z³otych. Wk³ad poszczególnych gmin by³by proporcjonalny do liczby mieszkañców.
S¹ te¿ deklaracje prezydenta E³ku, ¿e
gotów jest do³¹czyæ do tego przedsiêwziêcia. W chwili obecnej jednak brane
s¹ pod uwagê tylko zg³oszenia gmin Wieliczki i Kowale Oleckie, a Burmistrz liczy
równie¿ na wiêtajno.
Inwestycja ta uporz¹dkuje sprawy dotycz¹ce bezpañskich zwierz¹t w miecie
i gminach ociennych.

S¹ ju¿ pierwsze wyroki s¹dów 24-godzinnych

(L5102)

Od 12 marca rozpoczê³y w Polsce swoj¹ pracê s¹dy 24godzinne. Tak¿e przed oleckim S¹dem Rejonowym zapad³y
ju¿ pierwsze wyroki w trybie przyspieszonym. Jak powiedzia³ nam wiceprezes SR Olecko sêdzia Mariusz Mazur, pierwszy wyrok w sprawie dotyczy³ 28-letniego Marcina S., który
zosta³ zatrzymany przez policjê w G¹skach.
- Kierowca samochodu marki Mercedes mia³ we krwi
2 promile alkoholu. Ju¿ nastêpnego dnia, czyli 13 marca,
S¹d Grodzki w Olecku wyda³ wyrok w tej sprawie. Jak
widaæ, pomys³ ministerstwa sprawiedliwoci jest do wykonania  chwali nowe przepisy sêdzia Mazur.
W oleckim s¹dzie pracuje 9 sêdziów, czyli s¹d 24-godzinny pracuje w formie dy¿urów przez ca³y tydzieñ w godz. 816. W sta³ej dyspozycji jest sêdzia, prokurator, protokolant i
obroñca.
Pierwsze dwa wyroki, wydane w trybie 24-godzinnym przez
SR Olecko do 22 marca, s¹ realizacj¹ has³a, ¿e kara orzeczona
przez s¹d ma byæ szybka i nieuchronna.






du¿y wybór owietlenia
panele pod³ogowe i cienne
wyk³adziny, rolety
akcesoria wystroju wnêtrz

(V78559)

Fot. i tekst D. Josiewicz

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71

#
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Wiosenna wizyta pos³a PiS-u

21 marca, pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, z oleckimi wyborcami spotka³ siê na dy¿urze poselskim w Biurze
Poselsko-Senatorskim Prawa i Sprawiedliwoci przy ul. Wojska Polskiego 12 pose³ Jerzy Antoni Gosiewski, lenik z
Mr¹gowa.
O sytuacji samorz¹dów lokalnych, a w szczególnoci o
sprawnej likwidacji SP ZOZ Olecko i rozwi¹zaniu do koñca
2008 r. kwestii budynku przychodni na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej w Olecku rozmawia³ z przewodnicz¹cym Rady Powiatu Oleckiego Marianem wierszczem. Mieszkaniec Sedrank, podleniczy Nadlenictwa Olecko S³awomir
Sienkiewicz, przedstawi³ pos³owi problem dróg wiejskich oraz
brak dostêpu do szerokopasmowego radiowego internetu we
wsiach w naszej gminie.
Radny miejski Zdzis³aw Mioduszewski wspomnia³ o sprawie,
która bolenie dotyka olecczan, a dotyczy starego cmentarza
komunalnego przy ul. Go³dapskiej. Chodzi o ha³as i py³y, jakie spadaj¹ na groby. Pochodz¹ one z s¹siednich zak³adów
produkcyjnych PRAWDA.

Na zdjêciu: pose³ Jerzy Antoni Gosiewski w rozmowie z przewodnicz¹cym Rady Powiatu Oleckiego Marianem wierszczem
Tekst i fot. Dariusz Josiewicz

Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe

(V4609)

- organizacja po¿ytku publicznego dzia³aj¹ca na rzecz
dzieciê m³odzie¿y, doros³ych oraz niepe³nosprawnych uprzejmie prosi WSZYSTKICH PAÑSTWA

l%

(V17501)

o dar serca i podjêcie decyzji o przekazaniu
podatku na nasz cel.
Dziêki Pani/-a m¹drej decyzji bêdziemy mogli lepiej
funkcjonowaæ. Wp³at prosimy dokonaæ
na konto POSS 19- 400 Olecko, ul. Park l
BS Olecko nr 82933900060000000653280001
Zarz¹d POSS
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ na stronie
http://bazy.ngo.pl/ (wpisuj¹c w wyszukiwarkê nazwê naszej organizacji)

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
Hurtownia w Olecku, ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

Promocja bojlerów
GALMET
 do 15% rabatu

(V10605)

(V16302)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

(V16902)

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
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Listy do redakcji
Józef Skrocki
Mazury, dn.18.03.2007
Redakcja Tygodnika Oleckiego
Nawi¹zuj¹c do Komentarza redaktora zamieszczonego w Tygodniku Oleckim nr 11(480), odnosz¹cego siê do mego
wczeniejszego listu, zdecydowanie nie
zgadzam siê ze stwierdzeniami Pana Redaktora a zawarte tam konkluzje uznajê
jako medialn¹ manipulacjê. Pan Redaktor, t³umacz¹c Szanownym Czytelnikom
zaistnia³y problem ³opatologicznie, nie
zada³ jednak sobie trudu aby sprawdziæ
czy oby ta metoda ma solidne podstawy, tzn. trzonek i g³ówn¹ czêæ z grubej
blachy, do tego w³aciwie zaostrzon¹.
Podstawê do formu³owania ocen zawartych w Komentarzu ... powinna stanowiæ prawda pozyskana u róde³ i zaistnia³e fakty (np. protoko³y z posiedzeñ
organów samorz¹dowych, podjête uchwa³y, czy nawet dok³adniejsza analiza tekstu mego poprzedniego listu).
Powtarzam, jak poprzednio, wpadlimy w sid³a obcego prawa unijnego,
bo wpadlimy, czego dowody mo¿emy
znaleæ w wielu dziedzinach. Gdy polski
rz¹d og³osi³ rozpoczêcie budowy obwodnicy Augustowa, zgodnie z polskim prawem i projektami budowlanymi oraz wol¹
mieszkañców Augustowa, to w³odarze
Unii zagrozili nam s¹dami, wstrzymaniem
wszelkich dotacji unijnych i ró¿nymi
sankcjami wraz z olbrzymimi karami fi-

nansowymi. To kto tu rz¹dzi i które prawo jest wa¿niejsze na naszym, polskim
terytorium?
To unijne prawo, jak na razie, niewiele nam pomog³o w zmuszaniu Rosji
do uk³adania siê z nami. Jak Rosja nie
chcia³a kupowaæ polskiej wieprzowiny,
tak i dalej wymyla najró¿niejsze przeszkody aby nie kupowaæ. Prezydent Putin
ma swoje mocarstwowe zasady i ¿adne
ca³owania nic tu nie pomog¹.
Jeli idzie o sztywne zasady LPR,
wobec UE, to by³y one i s¹ nadal bardzo zdecydowane. Unia nie robi nam
¿adnej ³aski w wyp³acaniu unijnych dotacji, które miêdzy innymi pochodz¹ z
naszej sk³adki cz³onkowskiej. Zamiast
dotychczasowych, wykorzystanych tylko
4% nale¿nych nam dotacji, powinnimy
otrzymywaæ ca³e 100% pomocy.
W poprzednim licie nie dokona³em
oceny przebiegu trasy drogi ekspresowej Via Baltica, zaproponowanej w
uchwa³ach okolicznych samorz¹dów.
Stwierdzi³em jedynie, ¿e nie popar³em
tej uchwa³y ze wzglêdów proceduralnych,
a szczególnie z tego powodu, ¿e nie zna³em
stanowiska, w przedmiotowej sprawie,
mieszkañców Gminy Wieliczki. Kto zadba³ o to, ¿eby najbardziej zainteresowani mieszkañcy nie wypowiedzieli siê
w tak wa¿nej sprawie.
Na sesji Rady Powiatu w Olecku dn.
26 padziernika 2006r. podawane by³y
informacje, ¿e Rada Gminy Wieliczki jutro podejmie stosown¹ uchwa³ê. Wtajemniczone osoby wiedzia³y natomiast,

¿e ten problem nie by³ rozpatrywany przez
komisje Rady Gminy Wieliczki a w porz¹dku obrad jutrzejszej sesji Rady
Gminy Wieliczki nie by³o punktu o przyjmowaniu tej stosownej uchwa³y. By³y
radny powiatowy z Gminy Wieliczki powiedzia³ nawet, ¿e Gmina Wieliczki ju¿
wypowiedzia³a siê pozytywnie na temat budowy drogi ekspresowej Via
Baltica?!
Pan Redaktor napisa³, ¿e Nikt nie
mówi o alternatywnych drogach. A
w³anie mówi! Dla przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica przewidziano kilkadziesi¹t wariantów, które zaczêto rozwa¿aæ w naszych samorz¹dach od momentu pojawienia siê protestów zwi¹zanych z obwodnic¹ Augustowa. Wariant
23., przez Gminê Wieliczki, by³ promowany w naszych samorz¹dach jako korzystny dla naszego regionu, a stanowi¹cy trasê alternatywn¹ dla wariantu
24. prowadz¹cego przez: Stawiski  Szczuczyn  Rajgród  Augustów.
W ma³ej, czy wielkiej sprawie tak
powinno znaczyæ tak, a nie znaczyæ
nie! Wiêkszoæ by³ych radnych powiatowych, którzy opowiedzieli siê za omawian¹ uchwa³¹, nie mo¿e powiedzieæ, ¿e
zna³o wolê mieszkañców Gminy Wieliczki
odnonie przebiegu wskazanej drogi wg
wariantu 23.
Od redakcji
Publikujemy list Szanownego Czytelnika, ale nie zmieniamy zdania na temat
przys³anego wczeniej listu, zamieszczonego w TO nr 11 na stronie 7.

Oleckie drogi posprz¹tane nie do koñca

Powiat zamyka peleton

Ju¿ od 10 marca pracownicy PGK spó³ka z o.o. w Olecku sprz¹taj¹ tereny gminne,
m.in. w parku miejskim i przy placu
Wolnoci. 22-go ekipy porz¹dkowe wkroczy³y tak¿e na drogê krajow¹ nr 65, m.in.
przy ul. Wojska Polskiego, gdzie pod numerem 12-tym znajduje siê siedziba Powiatowego Zarz¹du Dróg w Olecku. Swoje
drogi posprz¹ta³ te¿ Zarz¹d Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg w Olecku.
Natomiast PZD 5 marca og³osi³a dwa
przetargi na sprz¹tanie pozimowe i letnie swoich terenów, mimo ¿e administruje
wiêkszoci¹ ulic w Olecku. Przetarg mia³
byæ rozstrzygniêty 20 marca. Jedyn¹ ofertê
z³o¿y³o PGK sp. z o.o. w Olecku, które
przedstawi³o koszty us³ugi znacznie przewy¿szaj¹ce kwotê, jak¹ dysponuje na ten
cel PZD, czyli ok. 50 tys. z³.
PZD nie staæ na warunki PGK sp. z o.o.
- Nie moglimy przyj¹æ propozycji
tej spó³ki, gdy¿ ich koszty ogromnie
wzros³y. W porównaniu z rokiem ubieg³ym koszt sprz¹tania pozimowego podro¿a³ bowiem o po³owê, sprz¹tanie letnie - o 75 procent dro¿ej za jezdnie i o
35 procent wiêcej za parkingi  przed-

stawia warunki PGK sp. z
o.o. dyr. PZD Tomasz Nejfert.
Szef placówki mo¿e
uniewa¿niæ ten przetarg lub
szukaæ dodatkowych funduszy w bud¿ecie powiatu i ze rodków w³asnych
sfinansowaæ wy¿sze koszty
tej us³ugi.
- Wykorzystanie nadzwyczajne dochodów w³asnych, jakie osi¹gamy z tytu³u dzier¿awy pasa drogowego i z op³at
za reklamy, zmniejszy³oby znacznie nasze rodki na utrzymanie bie¿¹ce dróg
powiatowych, na przyk³ad na ich ¿wirowanie  dodaje dyr. PZD Olecko.
Wielu mieszkañców powiatu oleckiego
jest zdziwionych, dlaczego tak póno
dyrekcja firmy zaczê³a szukaæ wykonawcy
tych robót.
- Na terenach powiatowych straszy
kurz, piasek i psie odchody, pozosta³oci ostatniej zimy. Czy nie mo¿na by³o
firmy sprz¹taj¹cej znaleæ o wiele wczeniej? Dlaczego powiat tak mocno po-

zostaje w tyle za gmin¹ Olecko czy Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich? Czy tereny powiatowe bêd¹ sprz¹tane dopiero
w rodku wakacji, w lipcu  pytaj¹ siê
zatroskani o stan czystoci mieszkañcy
Ziemi Oleckiej.
Dyrektor T. Nejfert odpowiada na zarzuty oleckich podatników:
- Zawsze w tym okresie, w³anie na
pocz¹tku marca, szukalimy wykonawcy tych prac. Do wi¹t Wielkanocnych
ulice w miecie bêd¹ posprz¹tane  odpowiada szef placówki.
Tekst i fot. D. Josiewicz
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W trosce
o bezdomnych

Jak dowiadujemy siê ze róde³ dobrze poinformowanych, radni miejscy na
najbli¿ej sesji (wyj¹tkowo przesuniêtej
na niedzielê handlow¹ przed wiêtami) zajm¹ siê nazewnictwem mostów w Olecku. Po burzliwych obradach komisji przy
drzwiach zamkniêtych postanowiono nadaæ
nazwy od razu czterem mostom. Ka¿dy
z nich bêdzie nosi³ imiê jednego z oleckich burmistrzów  pocz¹wszy od roku
1990. W pierwotnym zamyle mosty mia³y
byæ nazwane nazwiskami kolejnych burmistrzów, ale przewa¿y³a opcja u¿ycia tylko
imion. I tak, bêdziemy mieli: most Wojciecha, most Wies³awa, most Andrzeja i
most Wac³awa. Zapewne sprawy nazewnictwa ci¹gnê³yby siê jeszcze d³ugo, ale
na szybkie rozstrzygniêcie naciskali urzêdnicy z ewidencji ludnoci, dlatego ¿e ju¿
za kilka miesiêcy koñczy siê przewidziany traktatem unijnym okres przejciowy
na brak wpisu o miejscu przebywania
bezdomnych, a przecie¿ wielu z nich
mieszka w³anie pod mostem. Ju¿ od najbli¿szej niedzieli ka¿dy bezdomny zamieszkuj¹cy pod którym z mostów bêdzie mia³
przypisane konkretne miejsce pobytu.
Nietrudno siê domyleæ, ¿e wiêkszoæ
bêdzie chcia³a mieszkaæ pod mostem
Wac³awa, bo ta nazwa  przez podobieñstwo do stolicy Czech  brzmi bardzo
europejsko. Niesprawdzone ród³a podaj¹, ¿e zadowolenie wyrazi³ tak¿e biskup
e³cki, bo  jak wiadomo  wiêty Wojciech jest jednym z patronów naszej diecezji.
(brom)

Dzieciaki z Domu
Dziecka zapraszaj¹

(L5402)

Weso³e dzieciaki z Domu Dziecka
w Olecku serdecznie zapraszaj¹ du¿ych
i ma³ych mieszkañców miasta i okolic
na zabawê integracyjn¹ pt. Wiosenne
spotkanie, która odbêdzie siê dnia
27.03.2007r. o godz. 16.30 w Regionalnym Orodku Kultury Mazury Garbate. Program imprezy:
- przedstawienie pt: Strach na wróble
- pokaz laserów
- kabaret £o³-taki-Sio³
- kiermasz wyrobów wi¹tecznych przygotowanych przez dzieci
- aukcja wielkanocna
- loteria fantowa
- konkursy i zabawy integracyjne
- degustacja potraw
Pieni¹dze pozyskane z imprezy bêd¹
przeznaczone dla wychowanków Domu
Dziecka na wycieczkê do Warszawy.

&

Tygodnik Olecki nr 13 (482)

Listy do redakcji
Po przeczytaniu artyku³u p. J.S odnios³em wra¿enie, ¿e ten
pan te¿ chce po sobie zostawiæ jaki pomnik. Tylko, ¿e kosztem innego. Ale to ju¿ chyba taka tradycja na tych terenach.
Uczenie patriotyzmu i wiary has³ami wypisywanymi na
przypadkowych tablicach nic nie da. Tych cnót nale¿y uczyæ
w³asnym przyk³adem i postêpowaniem. P³aczemy, ¿e nikt nie
szanuje grobów naszych przodków poza wschodnimi granicami. A co mymy zrobili z cmentarzami pozostawionymi przez
mieszkajac¹ tu wczeniej ludnoæ? Wszystkie s¹ zniszczone.
Np. cmentarz ¿ydowski w Olecku ju¿ nie istnieje. W latach
szalej¹cego faszyzmu nie ucierpia³ na nim ¿aden nagrobek.
Ewangelicki te¿ mia³ byæ zamieniony w park. W latach 88/89
trwa³y planowe prace rozbiórkowe nagrobków i ich ogrodzeñ.
Jak tak dalej bedziemy postepowaæ, to nie pozostanie tutaj
nic zwiazanego z histori¹ tych ziem.

Kamieñ i tablica s¹ namacalnym dowodem zaistnia³ego
wydarzenia. Czyli tragicznej mierci m³odego ch³opaka (22 lata),
którego najlepsze lata ¿ycia zabra³a wojna.To nic, ¿e kamieñ
usytuowano kilka metrów dalej od miejsca mierci.Fakt taki
jednak mia³ miejsce. Mo¿e to strzelali jego s¹siedzi, których
zna³?
W wietajnie jest du¿o miejsca na postawienie nawet kilku nowych pomników. Mo¿na i obok. Albo przed tym starym, ¿eby zas³ania³ talicê. Mo¿na postawiæ wiêkszy  bêdzie
wiêkszej wagi. Ubaw po pachy.
P.S.
Jak ja nie mam twórczych pomys³ów na polepszenie bytu
blinim, to ¿eby pokazaæ, ¿e co robiê, nadajê nowe nazwy
starym. Zmieniam napisy na pomnikach lub przenoszê je w
inne miejsca.
Je¿eli kogo urazi³em, to bardzo przepraszam.
Z powa¿aniem J.CH.

RAPORT

Wskazuj¹ na sporadyczn
(popychanie, poszturchi
c¹ agresjê s³own¹ (prze
rzaj¹ siê bójki i wymuszen
palenia papierosów, pic
ków odurzaj¹cych.
(czêæ 2)

Bezpieczeñstwo w szko³ach
gminy Olecko

(materia³ Komisji Owiaty
na sesjê RM w Olecku - luty 2007)
Równie¿ nauczyciele wskazuj¹ na rodowisko rodzinne jako
ród³o wielu zagro¿eñ i stwierdzaj¹, ¿e maj¹ utrudniony kontakt z rodzicami tych uczniów, którzy sprawiaj¹ problemy wychowawcze w szkole.
W celu poprawy bezpieczeñstwa w szkole i poza ni¹ nauczyciele wyra¿ali potrzebê czêstszych patroli policji w okolicy szko³y, a tak¿e skrócenie czasu oczekiwania na umieszczenie dzieci niedostosowanych do warunków szkolnych w orodkach szkolno-wychowawczych.
Nauczyciele stwierdzili tak¿e, ¿e podejmowane przez nich
dzia³ania wychowawcze w ramach realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego nie zawsze s¹ satysfakcjonuj¹ce. Jako czêst¹ metodê rozwi¹zywania problemów wychowawczych wskazuj¹ rozmowê na nurtuj¹ce m³odzie¿ problemy.
5. Zagro¿enia zidentyfikowane w szkole przez dzieci i m³odzie¿.
Zaznacza siê wyrany podzia³ na szko³y miejskie i wiejskie.
W szko³ach miejskich:
- w szko³ach podstawowych na ogó³ dzieci czuj¹ siê bezpiecznie na terenie szko³y i w klasach lekcyjnych,
- uczniowie wymieniaj¹ przyk³ady ró¿nych form zachowañ
agresywnych, ale wielu z nich ró¿nie je interpretuje, najczêciej wskazuj¹ na: kradzie¿e, przezywanie, obra¿anie, drêczenie i zastraszanie,
- do bójek miêdzy ch³opcami dochodzi w ustronnych miejscach na korytarzach i zau³kach szko³y, informacje o tych
zdarzeniach dochodz¹ do nauczycieli po fakcie,
- sytuacje zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu uczniów, to gromadzenie siê i bieg do szatni lub autokaru szkolnego.
- w sytuacjach zagro¿enia wiedz¹ do kogo siê zg³osiæ.
- w klasach gimnazjalnych najczêstsz¹ form¹ przemocy w szkole
jest przezywanie, wulgaryzm, bicie i zastraszanie,
- m³odzie¿ wskazuje przypadki picia alkoholu, palenia papierosów i za¿ywanie dostêpnych rodków odurzaj¹cych,
- sygnalizuje o obawach i strachu przed informowaniem kogokolwiek o stosowanych w szkole formach przemocy,
- niektórzy uczniowie potrafi¹ w³aciwie reagowaæ w sytuacjach zagro¿enia swego i innych poprzez zg³aszanie zdarzenia nauczycielom, dyrektorom, pedagogom lub psychologom.
W szko³ach wiejskich:
- uczniowie szkó³ czuj¹ siê bezpiecznie w szkole i jej otoczeniu,
- potrafi¹ uzasadniæ poczucie swego bezpieczeñstwa,
- wymieniaj¹ sporadyczne formy agresji fizycznej i psychicznej: przezywanie, omieszanie, bójki,
- nie zawsze zg³aszaj¹ nauczycielom zauwa¿one zachowania
agresywne swoich kolegów,
- nie s¹ zagro¿eni zjawiskami takimi jak: palenie papierosów,
picie alkoholu, za¿ywanie narkotyków i rodków odurzaj¹cych6. Zagro¿enia zidentyfikowane w szkole przez rodziców dzieci
i m³odzie¿y szkolnej.
W tej kategorii zaznacza siê wyrany podzia³ na trzy grupy: rodzice szkó³ wiejskich i na Os. Siejnik, rodzice szkó³ podstawowych miejskich oraz rodzice Gimnazjum nr 2 w Olecku.
C.d. za tydzieñ

ne przypadki agresji fizycznej
wania,) i czêciej wystêpuj¹zywanie). Sporadycznie zdania Nie ma zagro¿enia ze strony
ia alkoholu, za¿ywania rod-

'

Tygodnik Olecki nr 13 (482)

"G

(V4901)

nic



Tygodnik Olecki nr 13 (482)

EUROPA +/- 50

25 marca 1957 roku w Rzymie przedstawiciele Belgii, Francji, Holandii, Niemiec, Luksemburga i W³och podpisali tzw.
Traktaty Rzymskie, które po dzi dzieñ
stanowi¹ fundament procesu integracji
europejskiej.
Zapocz¹tkowany przez 6 pañstw proces
jednoczenia siê EWG obfitowa³ w liczne
przemiany, przybywali nowi cz³onkowie,
zmieni³ siê uk³ad geopolityczny Europy,
powsta³a nowa wspólnota, jak¹ jest Unia
Europejska.
Analogicznie, jak 50 lat temu, stajemy dzi przed nowymi wyzwaniami, które zwi¹zane s¹ z dalsz¹ integracj¹ poli-

nicy wys³uchali referatu, m.in. premiera
Tadeusza Mazowieckiego, który przypomnia³ kontekst historyczny roku 1957,
kiedy istnia³ wyrany kontrast miêdzy
Europ¹ Zachodni¹  wiatem zwyciêstwa
nad podzia³ami  i Europ¹ Wschodni¹ 
wiatem d³awienia praw cz³owieka. Zachêca³ polskie w³adze do maksymalnego wykorzystania przyst¹pienia Polski
do UE na rzecz rozwoju regionalnego.
Zauwa¿y³ równie¿ potrzebê otwarcia przez
rz¹d ogólnopolskiej debaty w sprawie
traktatu konstytucyjnego. Zaapelowa³ do
w³adz o dobre osadzenie Polski w strukturach UE. Stwierdzi³, ¿e odwo³anie do
wartoci chrzecijañskich Europy ducha nie eliminuje innych wartoci. Wg

Wojciech Jegliñski  pierwszy z lewej.
tyczno-gospodarcz¹, bezpieczeñstwem
militarnym, energetycznym i socjalnym.
Zadajemy sobie pytanie, w jakim kierunku
maj¹ zmierzaæ kraje Europy.
W przeddzieñ rocznicy podpisania
Traktatów Rzymskich Polska Fundacja
im. Roberta Schumana w Warszawie we
wspó³pracy z Fundacj¹ Roberta Schumana w Pary¿u oraz Fundacj¹ Konrada
Adenauera w Polsce, zorganizowa³a w
dniach 16  17.03.2007 roku w Warszawie konferencjê EUROPA +/- 50. Celem
konferencji by³o poddanie pod refleksjê
miniony czas oraz przysz³oæ Europy. W
spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele
rodowisk akademickich, szkolnych, organizacji pozarz¹dowwych, euroentuzjaci,
a tak¿e dzia³acze samorz¹dowi. Mia³em
okazjê reprezentowaæ Gimnazjum nr 2 w
Olecku.
Pierwszego dnia konferencji uczest-

niego, nasza to¿samoæ winna kszta³towaæ siê poprzez dynamiczny dialog ró¿nych wartoci kszta³tuj¹cych historiê
Europy.
Z kolei Ró¿a Thun, Ambasador Komisji Europejskiej w Polsce, podkreli³a
niezwyk³¹ rolê ojców za³o¿ycieli Europy w przygotowanie Traktatów Rzymskich, historycznego aktu zwyciêstwa nad
wojennymi podzia³ami, szczególnie silnymi miêdzy Francj¹ i Niemcami. Wyrazi³a przekonanie, i¿ zaproponowali oni
wizjê nowej Europy jako wspólnego
domu zbudowanego na fundamentalnych wartociach: pokój miêdzy narodami; wartoci obywatelskie, demokracja oraz prawa cz³owieka; wspó³praca
ekonomiczna, wzrost poziomu ¿ycia obywateli, solidarnoæ pañstw europejskich.
Nastêpnie prowadzone by³y dyskusje panelowe z przedstawicielami uniwersytetów, orodków badawczych, instytutów naukowych i ekonomicznych. W
sposób bardzo merytoryczny i pasjonuj¹cy, obejmowa³y obszary z zakresu polityki, gospodarki, spo³eczeñstwa i kultury.
W drugim dniu konferencji odby³a
siê ciekawa debata Media a przysz³oæ
Europy z dziennikarzami polskich mediów: Aleksander Kaczorowski  Newsweek, Cezary Michalski  Dziennik,
£ukasz Lipiñski  Gazeta Wyborcza,
Piotr Semka  Rzeczpospolita. Dyskutowano, m.in. o roli mediów w sporze o
Europê. Piotr Semka z Rz trafnie zauwa¿y³, i¿ polskie media traktuj¹ Uniê
Europejsk¹ jako wcielonego diab³a, albo
jak walca, który wymusi zmiany lub
zniszczy niew³aciwe mylenie. Redaktor
GW, £ukasz Lipiñski zwróci³ uwagê,
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i¿ Polska powinna prowadziæ bardziej
aktywn¹ politykê europejsk¹ w trzech
wymiarach: 1. jako kraj powinnimy wiedzieæ, czego chcemy dokonaæ w UE; 2.
powinnimy realnie nazwaæ, to co jest
mo¿liwe do osi¹gniêcia w ramach cz³onkowstwa, a co nie, jak i z kim siê targowaæ oraz wiedzieæ, o co; 3. tworzenie dobrej
infrastruktury czyli sprawna i skuteczna
dyplomacja, administracja posiadaj¹ca
umiejêtnoci, tzw. savoir-faire. Redaktor Cezary Michalski zwróci³ uwagê na
rosn¹c¹ rolê mediów w rozpoczynaj¹cym
siê sporze obyczajowo-kulturowym o
Europê, w jakim znajduje siê Polska.
Kolejnym punktem konferencji by³a
debata pt. Quo vadis Europo?, w której wziêli udzia³ Krzysztof Szczerski 
Podsekretarz Stanu w MSZ, Bronis³aw
Komorowski  Wicemarsza³ek Sejmu RP
oraz Dariusz Rosati  eurodeputowany
(PSE). Dyskusja skoncentrowa³a siê na
nastêpuj¹cych tematach: wizyta Angeli
Merkel w Polsce oraz relacje polsko 
niemieckie, reformy instytucjonalne UE
i stanowisko Polski, bezpieczeñstwo
obronne i energetyczne UE, polityka
zagraniczna UE, jednoæ wizerunku Pol-

ski w UE.
Na zakoñczenie konferencji EUROPA +/- 50 firma A. Blikle z Warszawy
ufundowa³a jubileuszowy tort. W degu-

Przed wielkim fina³em!

Ferie z Tede i Ko³czem

stacji przypad³o mi schrupaæ zielon¹
wyspê czyli Irlandiê. By³a smakowita!
Wojciech Jegliñski, nauczyciel
Gimnazjum nr 2 w Olecku

laury zwyciêstwa w II stopniu Olimpiady Matematycznej. Opiekun
i nauczyciel przedmiotu mgr El¿bieta Guziejko jest bardzo
dumna ze swojego wychowanka.

Kolejny konkurs, w którym swoich si³ próbowa³y uczennice LO. Tym razem Marta Naruszewicz i nieobca nam ju¿ Iwona Szczodruch, obie z klasy II d, wziê³y udzia³ w przygotowaniach do testu fina³owego, który odbêdzie siê 30 marca
2007 r. Tematyka sprawdzaj¹ca wiedzê z poszczególnych zadañ testowych by³a ró¿na , pocz¹wszy od wiedzy na temat
euro, polityki pieniê¿nej i finansów publicznych, a tak¿e jak
oszczêdzaæ i inwestowaæ. Super test ju¿ nied³ugo. Najlepszy
wynik w tecie przes³any w najkrótszym czasie daje gwarancjê spotkania Tede i Ko³cza w budynku Narodowego Banku
Polskiego. Jednak zwyciêzca nie bêdzie zwiedza³ banku sam 
towarzyszyæ mu bêdzie jego ca³a klasa. Tak ¿e dziewczyny,
trzymamy kciuki!
Uczeñ klasy II d Dawid Andruszkiewicz tak¿e zbiera

MUZYCZNY BUKIET

Jak co roku w Dzieñ Kobiet na ulicach roi siê od panów z
czekoladkami i kwiatami, tyle ¿e popularne niegdy godziki
dzi zast¹pi³y tulipany. A jednak na fortepianie w auli Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Olecku stan¹³ wazon z bukietem
czerwonych godzików.
8 marca odby³ siê koncert, w którym w rolê wykonawców
wcielili siê panowie pedagodzy oraz ich uczniowie, a widownie stanowi³y przedstawicielki p³ci piêknej. Na wstêpie muzycznej uroczystoci na rêce Pani Dyrektor El¿biety Rzepeckiej wraz z najlepszymi ¿yczeniami dla wszystkich piêknych
pañ z³o¿ony zosta³ bukiet, a zaraz potem pop³ynê³y dwiêki
pierwszego utworu. Melodie wykonywane na gitarze, saksofonie, klarnecie, skrzypcach i akordeonie oraz fortepianie przeplatane krótkimi recytacjami tworzy³y mi³¹ dla ucha wi¹zankê
bêd¹c¹ dope³nieniem bukietu z prawdziwych kwiatów.

Podobno kobieta zmienn¹ jest, wiêc i repertuar nie odbiega³
od tej maksymy. Pojawi³y siê w nim i utwory szybkie, i nostalgiczne.
By³o cos dla duszy i dla cia³a, bowiem na zakoñczenie koncertu pojawi³ siê s³odki akcent  cukierki rozdane publicznoci.
Wiele dzi mówi siê o przestarza³oci Dnia Kobiet, zdania w
dyskusji na temat sensu jego istnienia, i aktualnoci wobec
przemian spo³ecznych ostatnich dziesiêcioleci s¹ podzielone.
Zwolennicy wiêta uwa¿aj¹ je za wspania³¹ sposobnoæ do
okazania paniom swego uznania, natomiast jego przeciwnicy
postrzegaj¹ je jako relikt przesz³oci.
Kto ma racjê  odpowied na to pytanie pozostawiam indywidualnym przemyleniom Czytelnika. Ale jedno jest pewne
 bez wzglêdu na wszystko Dzieñ Kobiet to doskona³a okazja
do zorganizowania koncertu.
(AP)
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Przystanek Olecko
 wywiad z Markiem Ga³¹zk¹

Bogus³aw M. Borawski: - Jak to jest
z tegorocznym Przystankiem Olecko?
Marek Ga³¹zka: - Przystanek jest w
tym roku ze znacznie mniejszym bud¿etem. Przyczyn¹ jest to, ¿e w bie¿¹cym
roku nie ma mo¿liwoci starania siê o
dotacje unijne. Dotacje bowiem by³y corocznie doæ du¿ym zastrzykiem gotówki dla organizacji Przystanku.
BMB:  A Ministerstwo Kultury?
MG:  Owszem, wys³alimy tam wnioski o dotacjê. Jednak problemem jest taki,
¿e m¹drych jak my jest dziesiêæ tysiêcy.
Tyle bowiem pojawi³o siê w ministerstwie
projektów z prob¹ o ich dofinansowanie. Trudno wiêc realnie liczyæ na jak¹
dotacjê. W Unii mielimy doæ dobr¹
reputacjê i nasze projekty cieszy³y siê
sporym powodzeniem.
BMB:  Który z dotychczasowych
projektów by³a najlepiej oceniany?
MG:  Zdecydowanie Fiesta Borealis. W zesz³ym roku uzyskalimy rodki
na poziome prawie 100 tysiêcy euro.
BMB:  Ale Fiesta bêdzie w tym roku?
MG:  Bêdzie... ale w o po³owê mniejszym wymiarze. W³aciwie tak naprawdê to nie mamy za co jej zrobiæ. Ale ze
wzglêdu na to, ¿e robienie biennale z
jakiego festiwalu mija siê z celem, bo
najczêciej przekszta³ca siê on w triennale, a potem umiera, pomimo braku
funduszy próbujemy go organizowaæ.
Fiesta Borealis ma ju¿ swoj¹ renomê i
miejsce w kalendarzu wa¿nych imprez w
tym kraju.
BMB:  Ile bêdzie trwa³a?
MG:  Przeznaczylimy na ni¹ dwa
dni. Wyst¹pi¹ bardzo interesuj¹cy wykonawcy. Ubieg³oroczne jury bêdzie i w
tym roku ocenia³o koncerty konkursowe. Podobne bêd¹ równie¿ nagrody. Nasi
przyjaciele z Radia 5 postanowili, ¿e ufunduj¹ nagrody na poziomie ubieg³orocznym: 100 godzin studia nagraniowego.
BMB:  Fiesta bêdzie wiêc, ale
krótsza?
MG:  Tak. Koncerty bêd¹ siê odbywa³y przez dwa dni w amfiteatrze nad
jeziorem.
BMB: - Kiedy rozpocznie siê Przystanek?
MG:  Rozpocznie siê 23 i bêdzie trwa³
do 28 lipca. Byæ mo¿e jednak zacznie siê
ju¿ w poprzedzaj¹cy weekend, 21 lipca,
Przystankiem Kino. Wstêpne rozmowy by³y prowadzone z Jerzym Gruz¹,
który by przedstawi³ swoje filmy. Sean-

se odbywaæ
siê bêd¹ jednak nie w kinie letnim, ale
tutaj, w ROK.
Seanse bêd¹
bezp³atne.
BMB:  Bezp³atne?
MG:  Po raz pierwszy wszystkie imprezy przystankowe bêd¹ bezp³atne.
Równie¿ du¿e koncerty. Jest to novum.
Uzgodnilimy to z Burmistrzem. Olecko
nie powinno siê tak bardzo ró¿niæ od
innych miast w okolicy. Wszêdzie koncerty s¹ bezp³atne.
Seanse rozpoczynaæ siê bêd¹ od 18.00.
W tym samym czasie trwaæ bêd¹ na placu Wolnoci gry i zabawy dla dzieci.
BMB:  Bezp³atne, a rodków jest
du¿o mniej?
MG:  Czekamy co odpowie nam ministerstwo. Ju¿ 10 lutego powinnimy
otrzymaæ wiadomoæ, jednak do chwili
obecnej nic o tym nie wiadomo. Maj¹
dziesiêæ tysiêcy wniosków i komitet, który
zajmuje siê przyznawaniem grantów, nie
umie tego ogarn¹æ. Nastêpny termin to
10 kwietnia i tutaj te¿ z³o¿ylimy wnioski: m.in. na Fiestê Borealis oraz Mazurskie Spotkania z Folklorem. Czekamy na wiadomoæ jakie rodki otrzymamy i czy w ogóle je otrzymamy. Tak wiêc
widaæ, ¿e ten rok jest chudy, bo dzia³amy tylko na bud¿ecie przyznanym nam
przez Radê Miejsk¹. Jest to kwota 100
tysiêcy z³otych.
Uda³o mi siê pozyskaæ sponsora, który
w zamian za katering organizuje jeden
dzieñ du¿ej sceny.
BMB:  Kto wiêc wyst¹pi na Fiecie Borealis?
MG:  Pierwszego dnia gwiazd¹ wieczoru bêdzie O.S.T.R.  po wydaniu
ostatniej p³yty znany polski raper. Drugiego dnia gwiazd¹ fina³u by³by laureat
z lat ubieg³ych oraz zespó³ Vavamuffin. Jest to znakomita kilkunastoosobowa kapela z Warszawy.
BMB:  Graj¹ca muzykê collage...
MG:  Tak! Ca³y tegoroczny Przystanek jest jakby powrotem do róde³.
Koncerty bêd¹ zaczyna³y siê oko³o 19.00.
23 i 24 lipca planowany jest dzieñ
folkowy. T¹ czêci¹ koncertów zajmuje
siê Piotr Fiedorowicz, jeden z twórców
programowych dawnej Dowspudy czyli
festiwalu muzyki celtyckiej i tego bêdziemy
siê g³ównie spodziewali od tych koncer-

tów. Jest równie¿ dzieñ Kraina Jaskrawoci a gwiazd¹ wieczoru 26 lipca bêdzie Robert Kasprzycki z zespo³em.
BMB:  A g³ówne koncerty?
MG:  Koncerty odbêd¹ siê 27 i 28
lipca na Polanie na du¿ej scenie. Pierwszego dnia bêdzie show zespo³u Big
Cyc, Skiby oraz goci z Czech: Princes i Revival Band.
Nastêpny dzieñ to dwudziestopiêciolecie zespo³u Lady Punk. Zespó³ zaprosi równie¿ goci. Byæ mo¿e, ¿e w
koncercie wemie udzia³ Marek Niedwiedzki, ale to, kogo zaprosz¹ do koncertu, bêdzie zale¿a³o g³ównie od Lady
Punk. Mo¿liwe, ¿e pojawi¹ siê gwiazdy
polskiego kina, sportu?
My siê te¿ do tego jubileuszu przygotujemy. Bêdzie zlot fanów Lady Punk,
pokaz teledysków, filmów. Impreza wesz³aby w sk³ad Przystanku Kino.
Tegoroczny bud¿et Przystanku
zamknie siê w granicach 150 tysiêcy. Jest
to ma³o  jest o po³owê mniejszy od poprzednich. Mylê jednak, ¿e Przystanek
bêdzie ciekawy. Wrócimy do amfiteatru,
który przecie¿ ma klimat i atmosferê. Bêd¹
dwa du¿e koncerty. Mo¿na siê od tych
zespo³ów spodziewaæ dobrego show.
Gwarantuj¹ one dobr¹ zabawê.
BMB:  A warsztaty?
MG:  Planujemy zorganizowaæ warsztaty, ale co z tego wyjdzie, to siê jeszcze zobaczy. Nie wiem jeszcze jak siê ten
bud¿et zamknie. W chwili obecnej szukam najtañszych kontrahentów jeli chodzi
o nag³onienie, owietlenie  ca³¹ logistykê. Wchodzi tutaj Radio 5 i pomaga
nam, jak mo¿e.
Jeli bud¿et siê dopnie, to na pewno
warsztaty zrobiê. Na pewno w najistotniejszych dziedzinach: warsztat dziennikarski, plastyczny i warsztat piosenki.
Czekamy na wyniki tegorocznej Gratki, bo chodzi nam przede wszystkim o
nasz¹ m³odzie¿. Podczas Przystanku
zagraj¹ te¿ nasze zespo³y. One prawdopodobnie wyst¹pi¹ przed koncertami na
du¿ej scenie. Równie¿ inne oleckie zespo³y maj¹ mo¿noæ wyst¹pienia na scenach przystankowych.
Mylê, ¿e oferta, jak¹ chcemy przedstawiæ olecczanom, jest doæ du¿a. I mam
nadziejê, ¿e ten Przystanek bêdzie równie
udany jak poprzednie.
Prawdê powiedziawszy, to czekam z
utêsknieniem a¿ zostan¹ uruchomione
aplikacje na rodki unijne, poniewa¿ Przystanek przekszta³ci³ siê z imprezy sympatyków Przystanku Alaska w przystanek sympatyków Olecka. I jest zupe³nie
inny ni¿ na pocz¹tku.
BMB:  Dziêkujê za rozmowê.
Ci¹g dalszy wywiadu wkrótce nast¹pi.

!

Tygodnik Olecki nr 13 (482)

Listy
ze Shrewsbury

W trosce
o bezdomnych

Grzegorz Leoñczuk

Ale nie dotar³ dot¹d do nich...

(L3306)

jestem przekonany, godn¹ Czytelniczej
uwagi.
Oto wspania³y król sprzed 5 tysiêcy
lat, Judhisztira, s³ynny z prawoci z jak¹
kroczy³ przez zmienne koleje swego losu;
król, dodajmy, opiewany w najwiêkszym
poemacie heroicznym wiata, Mahabharacie, wyprawi³ ogromn¹ ofiarê dla Boskoci. Jeli moja pamiêæ co przekrêci
w szczegó³ach, choæ sens na pewno
zostanie oddany, wybaczcie mi to Pañstwo, proszê. Ofiara zapewne kosztowa³a
ocean rodków i zabiegów. Król wk³ada³ pewno serce, dobry wyznawca Boga.
Jednak kiedy zgromadzeni zobaczyli w
pobli¿u jakiego robaczka chyba, którego polowa cia³a by³a z³ota, robaczek nagle
przemówi³ i od razu pomniejszy³ wspania³oæ tej ofiary. Opowiedzia³ o sobie.
Kiedy zaszed³ do mieszkania pewnego cz³owieka w Indiach, bramina, który siada³ z ¿on¹ i dzieckiem do posi³ku.
A nieurodzaj od dawna sprawi³, ¿e przez
szereg dni nie dojadali i byli wycieñczeni nieludzko. Jednak tego dnia zdobyli
cudem garæ po¿ywienia i zasiedli wreszcie
do sto³u. I oto pukanie. Wszed³ g³odny
goæ.
Bramin oddal mu sw¹ porcjê, i ¿ony,
i dziecka. Rodzina umar³a z g³odu. Okruszek z tego posi³ku spad³ na robaczka i
polowa jego cia³a zmieni³a siê w z³oto.
Robaczek odt¹d szuka³ ludzi, którzy
by zmienili w z³oto drug¹ czêæ jego cia³a,
ale dot¹d nie dotar³ do nich.

LEPIEJ HARCERZOWI
NI¯ FISKUSOWI

Twój 1% naprawdê dobrze zaprocentuje, poniewa¿:
- ZHP jest najwiêkszym stowarzyszeniem wychowawczym
w Polsce
- ZHP uczy jak byæ po¿ytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym
- ZHP zrzesza i obejmuje opiek¹ ponad 130 tys. dzieci i m³odzie¿y
- ZHP to organizacja o niemal 100-letniej tradycji
- ZHP to stra¿nik tradycyjnych wartoci
- ZHP to nowoczesny program
- ZHP to inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich i znajomych
Aby przekazaæ 1% swojego podatku organizacji po¿ytku
publicznego dokonaj odpowiedniej adnotacji w swym zeznaniu podatkowym PIT i przeka¿ deklarowana kwotê na konto:
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Olecku
nr konta 32 9339 0006 0000 0007 8911 0001 z dopiskiem dla
Hufca Olecko 1% podatku, zgodnie z art. 27 Ustawy.
Nic nie tracicie, bo wp³acon¹ kwotê Urz¹d Skarbowy zwróci.
Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj! Oleccy harcerze

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

Janusz ¯ero  w³aciciel
19-400 Olecko, ul. Gdañska 17
tel./fax (0-87) 520 40 88 (ca³¹ dobê),
tel. kom. O 602 793 432
Filie: Kowale Oleckie  tel. (087) 523-84-36;
Raczki  tel. (087) 56-85-920

Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 15
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.
- KOMPLEKSOWA OBS£UGA
UROCZYSTOCI POGRZEBOWYCH
- TRUMNY, WIEÑCE, WI¥ZANKI
- TRANSPORT KRAJOWY
I ZAGRANICZNY
- ZA£ATWIANIE WSZELKICH
FORMALNOCI
- POGRZEBY BEZGOTÓWKOWE
- EKSHUMACJE, KREMACJE
- GROBOWCE BETONOWE

(V16402)

Pisa³em o S³owiañszczynie i jad¹c
niedawno do Sathya Sai do Indii sadzi³em, ¿e pogadam sobie z Rosjanami, którzy
t³umnie odwiedzaj¹ Pana, i o których
ostatnio wypowiedzia³ siê publicznie w
superlatywach. Rosjanie s¹ rzeczywicie
bardzo dobrzy jako ludzie. Jeli siê oddaj¹ czemu b¹d Bogu, jak w tym opisywanym przypadku, robi¹ to od serca.
W potrzebie natomiast s¹ to przyjaciele
typu  oddaæ ostatni¹ koszulê. Mój ojciec z Polski jest taki. Szalenie to ceniê
i kocham takich ludzi.
Jako S³owianie mamy to we krwi, uwa¿am, choæ pod wp³ywem Zachodu zaczêlimy za bardzo liczyæ  nawet w
wypadku przyjmowania goci. A przecie¿ jedn¹ z cnót Polaków by³a od zawsze gocinnoæ. Zreszt¹ wielokrotnie
jej dowiadcza³em w Polsce.
Bylimy w lutym, jak Czytelnik wie,
u boskiej postaci Sathya Sai w indyjskim Puttaparthi, oddalonym o jakie 600
km drogi na po³udnie od Bombaju. Planowane w Anglii rozmowy z Rosjanami
straci³y tam dla mnie powab, ca³kowicie
pozostawi³em je, tak by³o dobrze  bo
doprawdy jest to raj, w którym cz³owiek
dopiero oddycha, odreagowuje, oddala
siê od trosk. Sama zreszt¹ nazwa tej duchowej stolicy wiata Prashanti Nilayam (oznacza to Miejsce Najs³odszego Spokoju). I tam, po raz kolejny zapozna³em siê z pewn¹ opowieci¹, która
odnosi siê do cnoty gocinnoci, wymagaj¹cej ochrony w naszych domach,

Jak dowiadujemy siê ze róde³ dobrze poinformowanych, radni miejscy na
najbli¿ej sesji (wyj¹tkowo przesuniêtej
na niedzielê handlow¹ przed wiêtami)
zajm¹ siê nazewnictwem mostów w Olecku.
Po burzliwych obradach komisji przy
drzwiach zamkniêtych postanowiono nadaæ
nazwy od razu czterem mostom. Ka¿dy
z nich bêdzie nosi³ imiê jednego z oleckich burmistrzów  pocz¹wszy od roku
1990. W pierwotnym zamyle mosty mia³y
byæ nazwane nazwiskami kolejnych burmistrzów, ale przewa¿y³a opcja u¿ycia tylko
imion. I tak, bêdziemy mieli: most Wojciecha, most Wies³awa, most Andrzeja i
most Wac³awa. Zapewne sprawy nazewnictwa ci¹gnê³yby siê jeszcze d³ugo, ale
na szybkie rozstrzygniêcie naciskali urzêdnicy z ewidencji ludnoci, dlatego ¿e ju¿
za kilka miesiêcy koñczy siê przewidziany traktatem unijnym okres przejciowy
na brak wpisu o miejscu przebywania
bezdomnych, a przecie¿ wielu z nich
mieszka w³anie pod mostem. Ju¿ od najbli¿szej niedzieli ka¿dy bezdomny zamieszkuj¹cy pod którym z mostów bêdzie mia³
przypisane konkretne miejsce pobytu.
Nietrudno siê domyleæ, ¿e wiêkszoæ bêdzie chcia³a mieszkaæ pod mostem Wac³awa, bo ta nazwa  przez podobieñstwo do stolicy Czech  brzmi bardzo
europejsko.
Niesprawdzone ród³a podaj¹, ¿e zadowolenie wyrazi³ tak¿e biskup e³cki, bo
jak wiadomo, wiêty Wojciech jest jednym z patronów naszej diecezji.
(brom)
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stylowe,

antyki,

ITP.

Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK,
odszkodowania; ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89
ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V1410)

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Wydminy, ul. Grunwaldzka 47F, tel. 0-692-480-944

(V14204)

(V7808)

JADALNIE, SEGMENTY, WITRYNY, KOMODY
d¹b, orzech, sosna i inne

BIURO RACHUNKOWE

(V10505)

* ASTRA, restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. 0-87-520-25-68 V17901
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K6202
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L4204
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V15303
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L2407
Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Tel. (087) 520-36-55, (087) 520-44-98, kom. 0-600-273-713

* Biuro Turystyczne DUDI-BUS, tel. 0-604-147-585, 0-87615-00-04
L2906
* BUDOWLANE: ocieplania budynków, stany surowe, posadzki, tel. 0-501-789-634
K7002
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K5803
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79913
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K2109
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V5908
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V3510
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.
V9706

FUH KRET Wies³aw Morusiewicz

(K14703)

(V3110)

Wywóz odpadów komunalnych, sprzeda¿ i dzier¿awa
pojemników 110 i 140 litrowych. Tel. 0-509-805-008; (087)
523 04 12; Stacja LPG, Szosa E³cka 2

* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V9806
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V9816
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73
V14903
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V15103
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V9506
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L2607
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V12804

Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!

Olecko
Tel. (087) 523-42-35
0-501-720-701

k2okna@vp.pl

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V2209

PIZZA NA TELEFON

(V16203)

Meble

Du¿y wybór, niskie ceny

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536

PIZZA NA ZAMÓWIENIE

PIZZERIA POD PAPUGAMI, Osiedle Siejnik
od 1200 do 2200 (niedziela od 1100)
Tel. (087) 523-00-43. Dowóz na terenie miasta  gratis!

(V8807)

ADLER

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
Tel. 0-603-440-115
(L5202)

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V17601
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73
domowych
tel. (087) 520-27-89
(V2910)

kom. 0-660-422-476 badanie miêsa

* PUB PIWNICA, plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-3
V18101
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6. Tel. 0-605-192-330

K5903

* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L4603

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

Sklep DOM

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

(V8907)

* 30000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia.
Tel. (087) 520-20-55
V7608

* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V10805
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V10406
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L3006
* MARKOWA ODZIE¯ Trendy: Vila, Morgan, Mexx i inne,
plac Wolnoci 6D (II piêtro nad salonem lubnym) V12704
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V10705
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V17701
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
K1510

(V9606)

US£UGI

s.c. Pl. Woln oci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2608)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V12504
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K10905

#

US£UGI C.D.
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US£UGI

OG£OSZENIA DROBNE

SOLARIUM

(V3010)

 1 minuta 80 groszy
STUDIO PAZNOKCI - NATALIA Czynne:
1000-2000
Plac Wolnoci 15A, tel. 0-509-994-334

* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V9906
* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57

V312

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne,
wyroby z ryb
Sklep rybny KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562

(V15203)

* STYLIZACJA PAZNOKCI, konkurencyjne ceny, wiosenne promocje, plac Wolnoci 6D, tel. 0-695-393-616 V12614
* SUKNIE LUBNE, wypo¿yczalnia, sprzeda¿, plac Wolnoci 6D, tel. 0-886-364-909
V12604

K4605
K7401
L3605

* Tomasz £askowski, szkolenia, kosulting, konferencje,
informatyka, notebooki - serwery - oprogramowanie,
www.mtl.olecko.pl, tel. 0-600-936-589
L2806
* transport, tel. 0-508-192-094
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199

V9916
V16802

(V4010)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(V15003)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

(K4405)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V3310
INNE
* posiadam pomieszczenia produkcyjno-magazynowe i poszukujê wspólnika z pomys³em do dzia³alnoci gospodarczej, Olecko, tel. 0-887-144-335
K7201
Trwa zbiórka publiczna na budowê pomnika
Jana Paw³a II w Olecku. Wszyscy, którzy sw¹
ofiarnoci¹ pragn¹ przyczyniæ siê do ufundowania Pomnika, mog¹ dokonywaæ wp³at na za³o¿one w Banku Spó³dzielczym w Olecku specjalne konto
32 9339 0006 0000 0007 5516 0001

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

(V2710)

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L4703
* mieszkanie dwupokojowe, tel. 0-660-466-270
K7101
* mieszkanie w Olecku, oko³o 40 m.kw., tel. 0-607-685-558 V17002
* poszukujê mieszkania, tel. 0-505-130-656
K7301
PRACA
* poszukujê kobiety do opieki nad starsz¹ pani¹, tel. 0-693841-421
K7601
* praca na umowê-zlecenie w firmie kosmetycznej, tel. 0-609600-338
K4006
* przyjmê prowadzenie ksiêgowoci, tel. 0-607-316-202 K7601
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L2706
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L4803
* zatrudniê kierowcê-sprzedawcê, tel. 0-507-077-359
L5002
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L1110
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L3405
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L5302
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L3505
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L2008
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L4303
* dom siedlisko, staw, ko³o Olecka, tel. )-604-514-845 K2708
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K5204
* lady ch³odnicze, tel. 0-691-407-184
K6102
* przyczepka samochodowa, lekka, jednoosiowa, hamulec najazdowy, zarejestrowana, 1,40x1,60x2,10 metra, tel. 0-87-52370-75
K6902
* sianokiszonkê, siano Z DOWOZEM, tel. 0-603-604-127 K6302
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L4403
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L4503
* VW JETTA, 1,6B, gaz, 1987; tel. (087) 523-91-92
K8101
WYNAJEM
* Emeryci bez na³ogu i obowi¹zków poszukuj¹ kawalerki na
d³u¿szy okres. Tel. 0-692-286-492
K8001
* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
(V16412)
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L4005
* poszukujê kawalerki do wynajêcia, tel. 0-668-198-681 K6402
* poszukujê mieszkania do wynajêcia, tel. 0-507-444-164 K6602
* poszukujê mieszkania, tel. 0-667-572-073
K8201
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L4104
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1709

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczêcie
www.olecko.prawojazdy.com.pl kursu

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

L

29
marca

tel. 520-23-36

$
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Kalendarz imion

27 marca
Augusty, Ditty, Lidii, Ligii, Peregryny
Aleksandra, Benedykta, Ernesta, Humberta, Jana, Marka, Mateusza, Peregryna, Rocimira, Rocis³awa, Ruperta
28 marca
Anieli, Antoniny, Joanny, Renaty, Soni
Aleksandra, Antoniego, Bohdana, Doroteusza, Gedeona, Gustawa, Jana, Kastora, Krzesis³awa, Sykstusa
29 marca
Amalii, Amelii, Kwiryny, Wiktoryny,
Zenobii
Bertolda, Cyryla, Czcirada, Eustachego,
Eustachiusza, Helmuta, Ludolfa, Marka,
Ostapa, Wiktora, Wiktoryna, Zenona
30 marca
Amelii, Anieli, Dobromiry, Emelii, Ernestyny, Erny, Kwiryny

Amadeusza, Czêstobora, Dobromira, Jana,
Kwiryna, Leonarda, Lutobora
31 marca
Balbiny, Dobromiery, Dobromierzy, Dobromiry, Ernesty, Ernestyny, Kamili,
Korneli, Kornelii
Benedykta, Beniamina, Dobromierza,
Dobromira, Ernesta, Gwidona, Kamila,
Kornelego, Myslis³awa
1 kwietnia
Chryzanty, Gra¿yny, Hugony, Ireny,
Katarzyny, Teodory, ¯ermeny
Dariusza, Haralda, Hugona, Teodora,
Tobis³awa, Wenantego, Wenecjusza,
Zbigniewa, Zygmunta
2 kwietnia
Eryki, Malwiny, Marii, Teodozji, W³adys³awy
Arona, Eryka, Franciszka, S¹domierza,
Urbana, W³adys³awa

Nasz przepis
Szybki placek z owocami

4 du¿e jajka
4 pe³ne ³y¿ki m¹ki pszennej
2 ³y¿ki m¹ki ziemniaczanej
4 ³y¿ki cukru pudru
cukier waniliowy
p³aska ³y¿ka proszku do pieczenia
otarta skórka z cytryny
sok z pó³ cytryny
pó³ kg truskawek, poziomek, wydrylowanych czereni ewentualnie wini
cukier puder do posypania
Oddzielamy bia³ko od ¿ó³tka i ubijamy je na tak sztywn¹ pianê by mo¿na by³o j¹ kroiæ no¿em. Pod koniec
ubijania dodajemy po trochu cukier oraz
cukier waniliowy, wszystkie ¿ó³tka naraz
i po ³y¿ce m¹kê pszenn¹ i ziemniaczan¹
zmieszana z proszkiem do pieczenia.
Na koniec dodajemy otart¹ skórkê z
cytryny (przedtem wyszorowanej i sparzonej) oraz sok. Potem jeszcze chwilê
ubijamy.
Wylewamy ciasto do d³ugiej w¹skiej blaszki, wysmarowanej t³uszczem
i wysypanej tart¹ bu³k¹. Wierzch posypujemy owocami.
Ciasto wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170°C. W tej temperaturze piec oko³o 45 minut. Nie otwieramy drzwiczek przez pierwsze 20 minut.

przecieramy na zmianê octem i denaturatem. Po zlikwidowaniu plamy pierzemy tkaninê w wodzie z myd³em i detergentem.

Niemal przez ca³e
piêæ lat nowego
wieku nale¿ysz do
osób uprzywilejowanych pod ka¿dym
wzglêdem. Dziêki Plutonowi czeka Ciê
pozytywna przemiana, bêdziesz móg³ zacz¹æ wszystko od nowa. Przed tob¹ prawie
same doskonale lata.
2007 jest znakomity, przede wszystkim pierwsza po³owa. W drugiej po³owie, pomimo wspania³ego planetarnego
t³a, zagra¿aj¹ Ci jednak pewne problemy prawne, administracyjne lub finansowe. K³opoty przenios¹ siê na 2008 rok
i nieoczekiwanie znajd¹ pomylny fina³.
Druga po³owa roku 2008 bêdzie wspania³a pod ka¿dym wzglêdem.

 Wiosna piêkna kwiatkami, a jesieñ snopkami.
 Siej owies w b³oto, bêdzie jak z³oto.
 Suchy marzec, mokry kwiecieñ i zimny
maj nape³niaj¹ piwnice i spichlerze, tak¿e
obfite siano daj¹.
 Mokry marzec rolnika boli, suchy marzec sprzyja roli.
 nieg marcowy, owocom niezdrowy.
 Co marzec wypiecze, to kwiecieñ wysiecze.
 Kto jarzynê gêsto sieje rzadko zbiera.
 Powszechnym natury zwyczajem, po
niestatecznym marcu, wiat siê cieszy
majem.
 Choæ i w kwietniu s³onko grzeje, nieraz pola nieg zawieje.
 Dobrze siê tam dzieje, gdy dwóch orze,
jeden sieje.
 Kwiecieñ rozmaicie plecie, bywa, ¿e niegu do dziur namiecie.
 Gdy brzoza pêka, s³oñce grzeje, to siê
najlepiej sieje.
 Gdy kwiecieñ chmurny, a maj z wiatrami, dobry rok przed nami.
 Gdy w kwietniu ciep³e deszcze padaj¹,
pogodn¹ jesieñ zapowiadaj¹.
 Grzmot w kwietniu dobra nowina, ju¿
szron rolin nie pocina.
 Grom wszystko dobre znaczy, gdy bêdzie s³yszany.

Redakcja

Tygodnika Oleckiego, ul.
Zielona 37
czynna : poniedzia³ek, roda,
czwartek, pi¹tek

w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F kupiê

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................



Plamy z kalki
maszynowej...

21 marca
- 20 kwietnia

Przys³owia
i powiedzenia

Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

%
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Propozycje wstêpne
14. Przystanku Olecko

Tegoroczny Przystanek Olecko odbêdzie siê w dniach 2328 lipca. Organizatorzy przewiduj¹ 6 dni dobrej muzyki i zabawy. Wiêkszoæ dzia³añ bêdzie usytuowana w amfiteatrze i na
polanie nad jez. Oleckie Wielkie.
Impreza ma charakter interdyscyplinarny, oprócz codziennych koncertów i wystêpów gwiazd przewidziane s¹ takie dzia³ania,
jak: seminaria, spotkania autorskie, pokazy filmowe, wystawy, jam session.
Program wstêpny
23-24 lipca  Fiesta Borealis  wiêto M³odej Muzyki na
Pó³nocy (amfiteatr nad jeziorem)
23 lipca: zespo³y konkursowe; gwiazda: O.S.T.R.
24 lipca: zespo³y konkursowe; gwiazda: VAVAMUFFIN
25 lipca  Przystanek-Folk (amfiteatr nad jeziorem)
26 lipca  Kraina Jaskrawoci (amfiteatr nad jeziorem). W
koncercie pod has³em Kraina Jaskrawoci gwiazd¹ wieczoru bêdzie Robert Kasprzycki z zespo³em i inni.
27 lipca  koncert zespo³u Big Cyc i ich goci, Princes
oraz Revival Band (Czechy), (polana nad jeziorem)
28 lipca  koncert zespo³u Lady Pank i ich goci z okazji
25-lecia istnienia zespo³u (polana nad jeziorem)
Ca³oæ Przystanku poprowadzi kabaret Kuzyni z Piwnicy pod Baranami w Krakowie.
WSZYSTKIE TEGOROCZNE KONCERTY S¥ BEZP£ATNE!!!

Ponadto codziennie od 23 do 28 lipca
 gry i zabawy dla dzieci (plac Wolnoci)
 pokazy filmowe (sala kina ROK MG)

II Powiatowy Przegl¹d Poetycki
Z dedykacj¹ do nieba

2 kwietnia jest dat¹ szczególn¹. W tym dniu opuci³ nas
wielki cz³owiek Jan Pawe³ II. Aby upamiêtniæ postaæ papie¿a
Polaka dwie szko³y z powiatu oleckiego: Zespó³ Szkó³ w Olecku
i Szko³a Podstawowa im. I. Krasickiego w wiêtajnie po raz
drugi organizuj¹ Powiatowy Przegl¹d Poetycki Z dedykacj¹
do nieba. Podczas Przegl¹du uczniowie szkó³ podstawowych
z naszego powiatu zaprezentuj¹ swoj¹ poetyck¹ twórczoæ.
W zwi¹zku z tym organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ mieszkañców Olecka i okolic na wspólne wys³uchanie m³odych
poetów i obejrzenie mini-galerii portretu Jana Paw³a II 2 kwietnia
w sali kina Regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate. Pocz¹tek Przegl¹du godzina 900.
Organizatorzy

WIOSNA W WESO£YCH PEJZA¯ACH
Po raz szósty zapraszamy wszystkich mieszkañców, którzy kibicuj¹ corocznym prezentacjom dorobku artystycznego
osób, które nie zawsze mog¹ cieszyæ siê tak jak inni, ze wzglêdu
na swoj¹ chorobê.
29 marca br. o godz. 17:00 na scenie Regionalnego Orodka
Kultury w Olecku Mazury Garbate zaprezentuj¹ oni to, co
im w duszy gra.
W integracyjnym koncercie nie zabraknie te¿ wykonawców od lat wspieraj¹cych Wiosenne Pejza¿e.
W holu kina przed i po koncercie mo¿na bêdzie obejrzeæ
wystawê Warsztatów Terapii Zajêciowej, nabyæ Palmê Wielkanocn¹ i wi¹teczne cacuszka.
Organizatorem Wiosennych Pejza¿y, jak co roku, s¹ Warsztat Terapii Zajêciowej w Olecku i Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate.

Adam Siemieñczyk
Rysunki:
Wies³aw B. Bo³tryk

AFORYZMY

* Warstwa inteligencka  SPRAWA DLA ARCHEOLOGA.
* Che³pi³ siê zdolnoci¹ do wyrzeczeñ.
Co i raz siê kogo wyrzeka³.
* Wydawa³o siê, ¿e siê nie wyda, ¿e siê wydawa³o.
* Chwileczki siê d³u¿¹.
* Wywy¿szanie siê, bêd¹cym na szczycie, grozi upadkiem.

Wiosenny program zaprezentuj¹:
 Gocie
- mali i trochê wiêksi z Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku,
- uczniowie klas integracyjnych Zespo³u Szkó³ w Siejniku,
- piêknie graæ bêd¹ uczniowie Pañstwowej Szko³y Muzycznej
I st. im. I.J. Paderewskiego w Olecku pod kierunkiem Weroniki Kordowskiej
- wokalnie program uwietni¹ dziewczêta z zespo³u Usignolo
 Gospodarze:
- kabareciarze, wokalici i tancerze z Warsztatu terapii Zajêciowej w Olecku
 Wokalne wystêpy wspiera³ bêdzie Jarek Bagieñski
 W holu kina  wystawa z niespodziank¹

Przepraszamy

Biegli. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk.

Przepraszamy Pana Jana Chmielewskiego za podpisanie
zdjêæ jego autorstwa innym nazwiskiem. Zdjêcia ukaza³y siê w
poprzednim numerze TO w artykule Szansa na rozwój na
str. 10-11, w którym opisywalimy Zak³ady Prawda i goszcz¹cego w nich Ingvara Kamprada szefa koncernu Ikea, jednego
z najbogatszych ludzi wiata. Ca³y fotoreporta¿ z tego wydarzenia by³ w³anie autorstwa Pana Jana Chmielewskiego.

&
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K¹cik szachowy (30)
Z KART HISTORII OLECKICH SZACHÓW

Przegl¹daj¹c ró¿nego rodzaju materia³y
szachowe trafilimy na bardzo ciekawy
artyku³ w internetowej Vistuli, w którym miêdzy innymi znalaz³ siê w¹tek oleckich
szachów (w postaci listu). W lutym 1868
roku miesiêcznik Deutsche Schachzeitung
opublikowa³ list sta³ego czytelnika. Korespondencja ta zosta³a nades³ana przez
szachistê z ma³ego mazurskiego miasta...
Budzi ona nie tylko nostalgiczny nastrój,
ale sk³ania równie¿ do aktualnej refleksji
nad stanem polskich szachów w dzisiejszych czasach, w zmienionych warunkach
gospodarczych.
Z Prus Wschodnich
W naszym wschodnio-pruskim miasteczku Marggrabowa, zwanym równie¿
OLECKO, o jedn¹ milê od polskiej granicy, od kilku lat kwitnie ¿ycie szachowe.
Znalaz³o siê 50-60 szachistów, w tym
kobiety, sporód których dwudziestu dwóch
ukonstytuowa³o siê w grudniu 1868 roku
w klub szachowy.
Codziennie grywa siê w cukierni pana
Bose, dniem klubowym jest czwartek, a
zebrania rozpoczynaj¹ siê o godzinie 7.
wieczorem. Zarz¹d sk³ada siê z ni¿ej podpisanego radcy sanitarnego dr Thienemanna, radcy s¹du Nerksta i kupca Aarona
Scheinmanna. Nasz statut uwzglêdnia regu³y
gry bilguerowskiego Handbucha (ówczesna encyklopedia szachowa). Wielu
cz³onków klubu posiada znacz¹ce wiadomoci teoretyczne i pragnie je rozwijaæ 
w naszym posiadaniu znajduj¹ siê 3 egzemplarze Handbucha, wiêksza iloæ
Katechizmów szachowych (popularny
podrêcznik) i niektóre inne stare oraz nowe
dzie³a szachowe. Tote¿ istniej¹ mo¿liwoci dalszego kszta³cenia, a klub wydaje
siê posiadaæ si³y szachowe, których powinno wystarczyæ na d³ugo.
Najm³odszym cz³onkiem klubu, który
do nas przyst¹pi³, jest pan radca s¹dowy Petrenz, poprzednio sekretarz klubu
w Insterburgu (dzi Wystruæ w kaliningradzkiej enklawie Rosji). Za³¹czam kilka
rozegranych w ostatnich dniach doskona³ych partii, aby zilustrowaæ nasz sposób gry i osi¹gniêty poziom, przy czym
ca³kowicie siê zgadzam, ¿e nie uzyskalimy jeszcze ca³kowitej poprawnoci.
Dr H. W. Thienemann
Po dwóch latach dr Thienemann nades³a³ kolejn¹ korespondencjê do redakcji lipskiego miesiêcznika. Nazwa naszego regionu zapewne kojarzy siê szanownym czytelnikom z panuj¹c¹ przez ostatnie 2 lata bied¹ i tyfusem g³odowym pisa³ radca - a przecie¿ równie¿ my notujemy sukcesy w rozwijaniu szlachetnej gry
w szachy, mog¹c siê pochwaliæ w naszym
miasteczku powa¿n¹ iloci¹ wykszta³conych teoretycznie graczy.
W tym czasie w Olecku w szachy grywa³o stale ok. 50 osób, sporód których

30 nale¿a³o do klubu, podczas gdy ludnoæ miasta liczy³a zaledwie 4000 mieszkañców. Przy okazji Nowego Roku i innych dni wi¹tecznych klub organizowa³
przyjêcia dla swoich cz³onków, gdzie okolicznociowe przemówienia i deklamacje
poetów-amatorów by³y po³¹czone z towarzyskimi turniejami.
Tu nasuwa siê pytanie: ile osób grywa w szachy w Olecku dzi, kiedy miasteczko jest znacznie wiêksze? Czy oleccy szachici pragn¹ udoskonalaæ sw¹ wiedzê
teoretyczn¹ i czy maj¹ do dyspozycji,
mówi¹c jêzykiem doktora Thienemanna,
stare i nowe dzie³a szachowe?
Obecnie liczba szachistów jest porównywalna z t¹ z XIX wieku, jednak bior¹c
pod uwagê cztery razy wiêksz¹ liczbê
mieszkañców, nie jest to wynik rewelacyjny. Natomiast literatura szachowa, mimo
i¿ powszechnie dostêpna (szczególnie ta
najnowsza, ale równie¿ klasyka szachowa) nie cieszy siê ju¿ takim powodzeniem...
Wniosek: jeli szachy nie rozwijaj¹ siê
w ma³ych orodkach, tak jakbymy sobie tego ¿yczyli, jakie s¹ tego przyczyny?
Nale¿y chyba zacz¹æ od przyczyn
bardziej ogólnych, takich jak warstwy
spo³eczne. Wydaje siê, ¿e zanik³a w Polsce warstwa ludzi, którzy stanowili ³atw¹
do wyró¿nienia mietankê towarzysk¹,
³¹cz¹c w sobie wy¿szy od przeciêtnego
status materialny z odpowiednim poziomem wykszta³cenia i aspiracji kulturalnych.
To w³anie z tej warstwy wywodzili siê
niegdy organizatorzy ¿ycia klubowego,
których deficyt tak bardzo bolenie dzi
odczuwamy. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e problem mo¿e znikn¹æ, gdy w Polsce ludzie
zamo¿ni stan¹ siê  en masse  kulturalni, albo gdy kulturalni choæ trochê siê
wzbogac¹. Trudniejsze natomiast bêdzie
odrodzenie chêci do bezinteresownego
dzia³ania na rzecz najbli¿szego otoczenia,
bowiem przez pó³ wieku uczyniono wiele, by zniechêciæ wszystkich do idei pracy na rzecz wspólnego dobra...
Jak wynika z listu dr Thienemanna, w
Olecku grywano kiedy w szachy w cukierni pana Bose. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
podobnie dzieje siê nadal w Europie Zachodniej, gdzie istnieje mnóstwo ma³ych
klubów szachowych, z których znikoma
iloæ ma w³asne lokale  jest to zbyt
drogie i nieekonomiczne. Proszê zwróciæ
uwagê, ¿e np. w Niemczech takie rozgrywki
dru¿ynowe tocz¹ siê na dziesiêciu szczeblach! (kilkakrotnie mia³em przyjemnoæ
byæ zaproszony na jedn¹ z tych lig w
charakterze zawodnika), podczas gdy u
nas na poziomie krajowym s¹ to zaledwie trzy (II liga, I liga i ekstraliga). Kolejny przyk³ad, to Anglia, gdzie szachy rozwijaj¹ siê przy lokalnych domach kultury, przypominaj¹cych kawiarnie (na dole
znajduje siê bufet i sale gry). Osobicie

moglimy uczestniczyæ w spotkaniu takiego klubu, bêd¹c w partnerskim miasteczku Sopotu  Southend on Sea w
po³udniowo-wschodniej Anglii.
Warto zastanowiæ siê nad tym czy
szachy nie mog³yby z czasem powróciæ do restauracji i kawiarni? Oczywicie mówimy tu o salach bez alkoholu i
tytoniu. Wtedy zamiast sk³adki cz³onkowskiej, która zwykle jest przeznaczana na op³acenie sali klubowej, wiec¹cej zreszt¹ pustkami przez wiêkszoæ dni
w tygodniu, lepiej zap³aciæ raz - dwa
razy w tygodniu umiarkowany rachunek za coca-colê i ciastka.
Kolejna bardzo wa¿na kwestia, to
odrodzenie czytelnictwa zwi¹zanego z
szachami. Obecnie notujemy w Polsce
kolosalny rozwój niskonak³adowej prasy:
regionalnej, ma³omiasteczkowej, dzielnicowej. My wykorzystujemy w³anie to
ród³o, by dotrzeæ do mieszkañców Olecka,
przekazuj¹c szachowe informacje w przyczó³ku w postaci tej skromnej sta³ej rubryki, gdzie zawsze mo¿emy zareklamowaæ imprezy planowane i og³osiæ wyniki
ju¿ zakoñczonych, byæ mo¿e zdobywaj¹c przy okazji nowych adeptów gry.
Du¿o gorzej przedstawia siê sytuacja
ca³ej polskiej prasy szachowej, której nak³ad
szacuje siê jako bardzo niski, nie wspominaj¹c ju¿ o polskiej ksi¹¿ce szachowej.
Bynajmniej nie przemawia do nas argument w postaci: za drogo, bo jako nie
s³ychaæ, by bankrutowa³y hurtownie sprzedaj¹ce papierosy i alkohol.
To ponure, ¿e w 40-milionowym kraju sprzedanie nak³adu w iloci jeden tysi¹c uchodzi za wielki sukces wydawniczy, niezale¿nie od tematyki, poziomu
merytorycznego i nazwiska autora ksi¹¿ki. Poniewa¿ kurczy siê iloæ osób znaj¹cych rosyjski (w zasadzie ca³a klasyka
szachów, to ksi¹¿ki w jêzyku rosyjskim),
a ksi¹¿ki angielskie i niemieckie przy wysokich cenach s¹ prawie nieobecne na
naszym rynku, st¹d wniosek  jedn¹ z
wyró¿niaj¹cych cech polskiego szachisty
jest to, ¿e niczego o szachach nie czyta!
Przegl¹danie setek partii na ekranie
notebooka to mira¿ samokszta³cenia. Czy
niechêæ do fachowego czasopisma, ksi¹¿ki
i do samodzielnego studiowania materia³u osobicie wyselekcjonowanego nie jest
jedn¹ z przyczyn, ¿e nasza zdolna m³odzie¿ zatrzymuje siê w rozwoju po znikniêciu parasola ochronnego, jakim jest
opieka klubowych szkoleniowców?
Nie da siê ukryæ, ¿e królewska gra musi
dzi walczyæ z nieuczciw¹ konkurencj¹
telewizji, gier komputerowych i innych
pozornych zdobyczy cywilizacji. Polskim
szachom brakuje wielu rzeczy. Pieniêdzy,
pomocy ministra czy wojewody. Naszym
lokalnym, poza kwesti¹ finansow¹, chyba przede wszystkim potrzeba wiêkszej
liczby zawodników, którzy podobnie jak
my pokochaj¹ ten oryginalny sport i razem z nami bêd¹ tworzyæ dalszy ci¹g historii oleckich szachów, która jak widaæ
siêga du¿o dalej ni¿ mylelimy...
Marta i Czes³aw Spisak

'
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TERMINARZ ROZGRYWEK WIOSNA 2007
Data
17.03 (sobota)

Seniorzy
Mazur E³k (PP)
Polonia L. W.
1.04 (niedziela)
D – 15.00
6.04
Cresovia G.
(pi¹tek)
W – 17.00
Warmia
15.04 (niedziela)
D – 15.00
Mazur Pisz
21.04 (sobota)
W – 15.00
28.04 (sobota)
29.04 (niedziela)

Juniorzy

Juniorzy m³odsi

Fortuna Woj.
W – 14.00
Rominta
W - 14.00
Mamry
D – 12.00
Pogoñ Ryn
W – 14.00

K³obuk Mik.
W - 12.00
Rominta
W – 12.30
Mamry
D - 10.00
Pogoñ Ryn
W – 12.00

Pojezierze
D – 12.00

Mazur Pisz
D – 10.00
P³omieñ E³k
W – 10.00
Mazur E³k
D – 12.00

Olimpia Mi³ki
W – 15.00
Znicz B. Piska
W – 14.00

12.05 (sobota)
13.05 (niedziela)
19.05 (sobota)

Rominta
D - 12.00

£yna Sêpopol
D – 15.00

5.05
(sobota)
6.05 (niedziela)

Trampkarze

Lenik N Ram
D – 15.00
Victoria
W – 16.00

26.05 (sobota)
Orlêta Reszel
D -15.00
Mazur E³k W 
02.06 (sobota)
17.00
Pisa Barczewo
07.06 (czwartek)
D – 17.00
09.06
Granica
(sobota)
W – 16.00

Orze³ S. Juchy
D – 12.00
MKS Orzysz
W – 15.00

Pogoñ B.Maz
D – 10.00
Mazur Wyd.
W
– 14.00

Kosza³ek W.
W - 10.00

Start Krukl.
D – 16.00

Olimpia Mi³ki
D – 14.00

Znicz Bia³a
D – 12.00

27.05 (niedziela)

10.06 (niedziela)

Mamry
W – 10.00

MKS Korsze
W – 16.00
Vêgoria
24.06 (niedziela)
D – 16.00
17.06 (niedziela)

D  mecz rozgrywany w Olecku. W  mecz wyjazdowy.

TENIS STO£OWY
Uczennice Gimnazjum
nr 1 w Olecku
 mistrzyniami województwa

Dnia 14 marca 2007 roku odby³ siê w
Ornecie Fina³ Wojewódzki w Dru¿ynowym Tenisie Sto³owym. Gimnazjum nr 1
w Olecku reprezentowa³y dwie dru¿yny: dziewcz¹t (Ma³gorzata Stramowska,
Sylwia Dziczkowska ) i ch³opców (Pawe³ Karniej, Robert Karniej).
Dziewczêta zdoby³y 1. miejsce. Ch³opcom, mimo wielkich starañ, posz³o trochê gorzej  zajêli 4. miejsce. O wyjcie
z grupy grali z Wiêckami (3:1) i z Jankowem (3:1). O wejcie do fina³u zawodnicy naszego gimnazjum walczyli z Ostród¹. Mecz zakoñczy³ siê, niestety, pora¿k¹ 0:3. O wejcie do fina³owej trójki grali z dru¿yn¹ z Orzysza, przegrywaj¹c 2:3.
Dziewczêta spotka³y siê z zespo³em
z Jankowa (3:1) i z Lidzbarka, z którym 
po ciê¿kim i nie pozbawionym ogromnych emocji meczu  wygra³y wynikiem
3:2. W pó³finale pokona³y te¿ 3:1 zawodniczki z Nidzicy, a w finale dziewczêta z
Ornety.Towarzyszy³y temu ogromne
nerwy, ale po ciê¿kiej walce wygra³y ten
mecz 3:2 i zosta³y mistrzyniami województwa.
Po rozgrywkach, z nieukrywan¹ dum¹
i satysfakcj¹, dziewczêta odebra³y puchar, który wrêcza³a zawodnikom pani
Maria Kowalska  dyrektor firmy Sami
 Line, która ufundowa³a nagrody i wyjazd na ogólnopolsk¹ gimnazjadê.Odbêdzie siê ona pod koniec kwietnia br. w
Brzegu Dolnym.
Po dekoracji, bardzo zmêczeni i szczêliwi, finalici wrócili do Olecka.
Korzystaj¹c z okazji, podziêkowania nale¿¹ siê trenerce, pani Marzenie
winiarskiej, która przygotowa³a zawodników do tych mistrzostw, prze¿ywa³a
je z nami i cieszy³a siê ze zwyciêstwa.
Ma³gorzata Stramowska

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001
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Og³aszam tydzieñ obchodów kolejnych siedmiu dni nowego tygodnia. Wielki
festyn uwa¿am za otwarty, a¿ do przysz³ego tygodnia. Ubieg³y tydzieñ skoñczy³ siê piêknie.
Przede wszystkim chcia³bym siê pochwaliæ moimi wyprawami na Dziki L¹d.
Przyznam, ¿e uda³o mi siê oswoiæ kilka
osobników. I nawet jest ciekawie. Ale
trafi³ siê bardzo ciekawy przypadek kliniczny. Nie chcia³em nikogo za bardzo
obra¿aæ, jednak ta postaæ wymaga d³u¿szego opowiadania. Zawsze na forum jest
kto, kto jest na etacie szwarccharakteru czy przewodnicz¹cego Miejscowego
Ko³a Idiotów. Lubi¹ na siebie zwracaæ
uwagê opisywaniem innych uczestników
forum. Zawsze kto maj¹cy wiêcej do powiedzenia od nich i
wrêcz potrafi¹cy
wykazaæ wrodzony
prymitywizm takiej
osoby, staje siê ich
wrogiem. Na ostatnio omawianym forum tak¹ osob¹ lub
osobnikiem jest nijaki UKE. Piszê jego
nick du¿ymi litrami,
bo on wpisuje to ma³ymi. Jak przejdzie
siê przez bogat¹ literaturê wypowiedzi
tego osobnika  to
mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e ma siê do
czynienia z niedojrza³ym smarkaczem o
doæ sporych kompleksach na tle w³asnej osoby. To jest typowe dla tego typu
TROLI internetowych. Trolle internetowe (Trollus Internauticus) czêsto maj¹
syndrom dwoistoci jani  potrafi¹ udawaæ zupe³nie zdrowego u¿ytkownika sieci,
prezentuj¹c Ttrollizm pod specjalnie dobranym nickiem maj¹cym zapewniæ mu
anonimowoæ i pozorn¹ bezkarnoæ. Poniewa¿ trollizm zwi¹zany jest z Internetem, szczególnie charakterystyczne dla
tej choroby objawy ujawniaj¹ siê w wypowiedziach Trolla. Znamionuje je z³oliwoæ, zgryliwoæ, wulgarnoæ i bezmylnoæ. Wyziera z nich niechêæ do
rodzaju ludzkiego, g³upota, poczucie ni¿szoci, niedojrza³oæ emocjonalna, zazdroæ, sadyzm, masochizm i niezaspokojenie seksualne. Czynnikiem aktywuj¹cym chromosom G.N.I.D.A. (Generator Nadprogramowych Internetowych
Durnych Awantur) mo¿e byæ niedobór

lub nadmiar rodków finansowych, nudna
lub stresuj¹ca praca (czêsto tak¿e jej brak),
samotnoæ, wrodzona bezmylnoæ, b³êdy
w procesie wychowania, inne zaburzenia psychiczne i charakterologiczne, szok,
urazy na tle nerwowym oraz czynniki rodowiskowe (nieznony partner ¿yciowy,
bogaty s¹siad lub przyjaciel, wymagaj¹cy szef, lepiej ubrana kole¿anka itp.).
Trollizm wydaje siê byæ choroba zakan¹
i uczeni radz¹ unikaæ z nimi kontaktu.
Jednak nasz UKE przyj¹³ zasadê, ¿e najpierw wyzywa i stosuje arogancjê po³¹czon¹ z chamstwem, a potem krzyczy
na ca³y g³os, ¿e to on jest wyzywany i
le traktowany. Wykazuje ca³kowity brak
wiadomoci tego, co sam pisze. W ostatni
weekend wpad³ na pomys³, ¿e zajmie siê
moim ¿yciorysem. Najpierw dowiedzia³em siê, ¿e jestem spokrewniony z Paca-

mi (tymi od Wart Pac pa³aca), a potem ¿e moim krewnym jest te¿ Józef Pi³sudski. Fajne, co? Podobno takie wieci kr¹¿¹ wród moich kolegów po okolicznych pijalniach piwa, a moi koledzy
siedz¹ i miej¹ siê z tego. Ba, nawet jestem lepszy od samego Chucka Horrisa! A co tam Norris... Niech siê chowa
sam Steven Seagal, bo to ja jestem Miszczem Aikido! Takie to podobno opowieci kr¹¿¹ po knajpach. Tak, proszê
Pañstwa... Mrzonki drobnych pijaczków
znad kufla piwa s¹ rzeczywistoci¹ dla
takich malutkich ludzików jak UKE. Muszê
jednak rozczarowaæ g³upców. Wg tych
morskich opowieci to ju¿ siê rozwiod³em, wyjecha³em do USA, mam czerwony samochód, noszê kapelusz, ciga
mnie mafia itd. Wielu tych moich kolegów nie rozpozna³oby mnie gdybym
stan¹³ przed nimi osobicie. Sam mia³em
przypadek gdy goæ mówi³ o mnie sie-

dz¹c naprzeciwko mnie. Tak g³upiej miny
nie widzia³em i nie s³ysza³em takiego rechotu kilku innych osób na moje pytanie: my siê znamy? Pisz¹c w TO swoje teksty od 8 lat i publikuj¹c swoje rysunki w oleckich gazetach od kilkunastu lat musia³bym wyraziæ zdziwienie, ¿e
moje nazwisko siê nie obi³o komu o uszy.
Moimi kolegami nie s¹ idioci, takich omijam
z daleka. A chwaliæ siê (tylko!), ¿e mnie
siê zna, to mo¿e ka¿dy osio³. Nasz kolega UKE na forum da³ taki popis w³asnej g³upoty, ¿e a¿ wzbudzi³ we mnie uczucie ¿alu i wspó³czucia dla jego rodziny.
Oni musz¹ z nim ¿yæ. Jak Bóg chce kogo ukaraæ, to czyni go szaleñcem. Na
razie to mielimy pokaz popisów g³upoty smarkacza o ma³ym rozumku.
A co tam w polityce. Kolejne tamy
prawdy. Teraz mam serial: Oleksy sypie kolegów.
No, tak... i wysz³o, ¿e jednak
mafia to mo¿e
uczyæ siê od partii politycznych
dzia³ania. Guzowaty ma ³eb na
karku. Jako cz³owiek posiadaj¹cy
pieni¹dze wie, ¿e
zawsze jest grupa osób maj¹cych dowiadczanie i chc¹cych
mu zaproponowaæ swoje pomys³y. Zawsze jest
du¿e ryzyko, ¿e
tam, gdzie wchodz¹ w grê du¿e pieni¹dze. Po jakim czasie sytuacja, gdzie ten co ma dowiadczenie, po pewnym czasie ma pieni¹dze,
tego co je mia³. A tamtemu pozostaje
tylko dowiadczenie. Jak najprociej
uchroniæ siê przed umowami na twarz?
Nagraæ swojego rozmówcê! Da³ nam przyk³ad Adam Michnik jak nagrywaæ mamy.
Ja sam od d³u¿szego czasu mam przy
sobie proste urz¹dzenie do nagrywania
pozwalaj¹ce nagraæ nawet do 8 godzin
rozmowy. Cholera wie, kiedy cz³owiek
znajdzie siê w sytuacji, gdy bêdzie musia³ nagrywaæ. To, co powiedzia³ Guzowatemu Oleksy, sta³o siê tematem ostatnich
kilku
dni.
I co? Jak zwykle okazuje siê, ¿e media
maj¹ swoj¹ wizjê rzeczywistoci i  jak
jest w zwyczaju inteligenckiej prasy,
radia i TV  to wina rz¹du i PiS.
Do poczytania w przysz³ym tygodniu.
PAC

