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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród
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Bêdzie osiedle domów jednorodzinnych
Przedstawiciele holenderskiej firmy
Mebraki odwiedzili po prawie rocznej nieobecnoci Olecko. Redakcja przypomina, ¿e firma ta zamierza zbudowaæ na terenach sadu dowiadczalnego obok osiedla Siejnik 300 domów jednorodzinnych.

Miasteczko ma byæ osiedlem strze¿onym, a powierzchnia odmów ma wynieæ
od 180 do 300 metrów kwadratowych.
Burmistrz Wac³aw Olszewski goci³
4 maja prezesa i wiceprezesa tej firmy.
Dokoñczenie na s. 3.

Obchody wiêta 3 Maja

Fot. Boles³aw S³omkowski

MAJSTER

M.Pietraszewski

Bezpieczny
wekeend

od 27 kwietnia do 6 maja
policjanci zanotowali na drogach:
- 1 wypadek drogowy
- 3 kolizje
- skontrolowali 211 pojazdów
- wypisali 49 mandatów
- pouczyli 7 kierowców
- ujawnili 5 nietrzewych kierowców
- zatrzymali 4 dowody rejestracyjne oraz 3 prawa jazdy

(V24703)

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

Akcja policyjna

Cena 1,40 z³
Wywiad z Henrykiem
Trznadlem  zastêpc¹
Burmistrza Olecka

Bogus³aw M. Borawski:  Patrz¹c
na dzia³alnoæ Burmistrza Wac³awa Olszewskiego nie sposób nie zauwa¿yæ Pañskiego zaanga¿owania w funkcjonowanie
i rozwój gminy.
Henryk Trznadel:  Mylê, ¿e moje
burmistrzowanie jest nieco inne od tego
co dzia³o siê przed 2002 rokiem. Ustawa
samorz¹dowa rozszerzy³a wtedy kompetencje burmistrza. Nie ma ju¿ zarz¹du i
przesta³ on decydowaæ o strategicznych
dzia³aniach w gminie. Teraz zarówno dzia³ania, jak i projekty uchwa³ przygotowuje
Burmistrz. Burmistrz pe³ni w gminie funkcjê podobn¹ do jednoosobowego zarz¹du w spó³ce prawa handlowego.
C.d. ns s. 10.

CENTRUM HANDLOWE

MARKET BUDOWLANY

Zapraszamy wszystkich na zakupy.
Posiadamy w sprzeda¿y bogaty wybór
glazury, terakoty, karniszy, farb.
Gwarantujemy zaskakuj¹co niskie ceny
oraz fachow¹ i mi³¹ obs³ugê.
Tel. (87) 520 44 46

Nr 19
(488)

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

(K10802)

Kto mia³ jeden plan, ginie.
Kto mia³ dwa, zostaje przy ¿yciu.

Centrum Handlowe IMPULS og³asza konkurs z
okazji Dnia Dziecka. Ka¿dy, kto w maju zakupi
jednorazowo zabawki za kwotê co najmniej 30
z³, dostanie kupon, który 1 czerwca wemie udzia³
w losowaniu atrakcyjnych nagród!

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

NAJTANIEJ W MIECIE
(V20006)

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

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

29 kwietnia o 22.10 zatrzymano wandala który zdewastowa³ budkê telefoniczn¹.
Zatrzymany to dwudziestopiêcioletni Jan
O. Mia³ on we krwi 2 promila alkoholu.
Zatrzymania dokonano dziêki powiadomieniu telefonicznemu policji.
Tego samego dnia o 22.50 zatrzymano dwudziestodwuletniego Daniela K.,
który id¹c drog¹ Olecko  Sedranki niszczy³ s³upki drogowe z foli¹ odblaskow¹.
Pó³ godziny wczeniej policjanci zatrzymali dwudziestoszecioletniego Krzysztofa M., który mia³ karê do odbycia w
areszcie ledczym i ukrywa³ siê.

Trefny telefon

27 kwietnia policjanci zatrzymali mê¿czyznê, mieszkañca Olecka, który mia³ ze
sob¹ telefon komórkowy pochodz¹cy z
kradzie¿y w E³ku. Twierdzi³ on, ¿e telefon
kupi³ w lombardzie. Ustalenia policji nie
potwierdzi³y podawanego przez mê¿czyznê pochodzenia telefonu. Zatrzymany
zosta³ odes³any do dyspozycji KPP w E³ku.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 07-13.05.2007r., ul. Kolejowa 15
 14-20.05.2007r., pl. Wolnoci 25

ZBIERASZ

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE
STACJA PALIW  Rarytas

ul. E³cka 4

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

(V22605)

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

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

kierowcy

 24 kwietnia oko³o 11.00 patrol policji
zatrzyma³ jad¹cego ul. Kociuszki rowerzystê. Czterdziestoczteroletni Ryszard G. mia³ we krwi 1,8 promila alkoholu.
 26 kwietnia oko³o 18.15 policjanci zatrzymali do kontroli Poloneza. Kieruj¹cy nim dwudziestojednoletni £ukasz
S. mia³ we krwi 2,4 promila alkoholu.
Odpowiedzia³ on przed sadem grodzkim ju¿ nastêpnego dnia w tzw. trybie
przyspieszonym.
 28 kwietnia oko³o 2.50 zatrzymano na
ul. W¹skiej BMW. Kieruj¹cy nim dziewiêtnastoletni Kamil B. mia³ we krwi
0,8 promila alkoholu.
 28 kwietnia o 22.10 patrol policji zatrzyma³ w Kowalach Oleckich Fiata 126p.
Kierujacy nim dziewiêtnastoletni Karol
S. mia³ we krwi 1,1 promila alkoholu.
 1 maja o 19.25 policjanci zatrzymali jad¹cego rowerem trzydziestoczteroletniego Andrzeja N. Mia³ on we krwi
2,5 promila alkoholu.
 1 maja w Wieliczkach o 23.35 zatrzymano innego rowerzystê. Dwudziestotrzyletni Pawe³ K. Mia³ we krwi 1,5 promila alkoholu.

Nieustaj¹cy konkurs

TANKUJESZ U NAS,

(V24503)

 18 kwietnia o 1.28 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni placu Wolnoci
skutki kolizji drogowej.
 18 kwietnia o 10.38 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kasprowicza po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 18 kwietnia o 15.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ przy ul. Go³dapskiej pochylone drzewo nad budynkiem.
 18 kwietnia o 16.46 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca ratowniczego (Park 1).
 19 kwietnia o 14.01 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Zielonej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 20 kwietnia o 16.13 dwa zastêpy OSP
Wieliczki gasi³y po¿ar suchej trawy w
okolicach Wilkas.
 20 kwietnia o 19.15 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ przy ul. Parkowej pochylone drzewo nad budynkiem.
 20 kwietnia o 20.33 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP G¹ski gasi³y w
lepiu po¿ar w piwnicy budynku mieszkalnego.
 21 kwietnia o 19.05 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 22 kwietnia o 17.56 dwa zastêpy OSP
wiêtajno gasi³ po¿ar suchej trawy w
okolicach wiêtajna.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski
 23 kwietnia o 10.17 jeden zastêp JRG
PSP poprawia³ w Krupinie gro¿¹ce zawaleniem gniazdo bociana.
 23 kwietnia o 15.04 jeden zastêp OSP
G¹ski gasi³ po¿ar suchej trawy w G¹skach.
 23 kwietnia o 21.58 jeden zastêp JRG
PSP i OSP Kowale Oleckie usuwa³y w
okolicach Rogówka skutki kolizji drogowej.
 24 kwietnia o 16.03 jeden zastêp JRG
PSP i OSP Szczecinki gasi³y w Pieñkach po¿ar samochodu.
 24 kwietnia o 18.07 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy szosie wiêtajno po¿ar
suchej trawy.

AUTOMYJNIA

Pijani

Nastêpni wandale
zatrzymani

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:

 marzena Alicka
 Paulina Bielecka
 Ewalina D. Borowska
 Halina Jarocka
 Rysard Marciniak
 Marzena W³odarska

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ 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)

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

Bêdzie osiedle domów jednorodzinnych

C.d. ze s. 1.
Wizyta ich nie wi¹za³a siê tylko z poczynaniami prawnymi i kurtuazyjnymi 
zap³acili oni gminie równie¿ zaleg³oci
podatkowe, jak te¿ wyjanili tak d³ug¹
nieobecnoæ. Okaza³o siê, ¿e poprzedni
przebywaj¹cy w Polsce biznesmeni nie
mieli potrzebnych do ca³kowitego zakoñczenia transakcji uprawnieñ.
Odwiedzili równie¿ pracowniê urbanistyczn¹ w Suwa³kach, gdzie powstaje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tam podpisali umowê na wy-

konanie dok³adnych planów osiedla.
Prezes firmy Mebraki zapewni³ Burmistrza, ¿e bêd¹ budowaæ osiedle. Przedstawicielem firmy w Olecku bêdzie Grzegorz Nadolski.
Budowa osiedla mo¿e doprowadziæ
do doæ du¿ego wzrostu liczby mieszkañców miasta, nawet o 1000 osób.
Wzros³yby przychody kasy miejskiej
zwi¹zane z podatkami. Wzros³oby zapotrzebowanie na zawody zwi¹zane z obs³ug¹ tak wielkiego osiedla.
Opracowa³ BMB

Konkurs na pami¹tkê z Mazur

Nowy cmentarz

nagrodê finansow¹:
I miejsce  3.000,00 z³ brutto
II miejsce  2.000,00 z³ brutto
III miejsce  1.000,00 z³ brutto
Nagrodzone i wyró¿nione prace bêd¹
eksponowane na wystawie pokonkursowej, która zostanie zorganizowana z okazji
Wojewódzkich Obchodów wiatowego
Dnia Turystyki.
Wiêcej informacji na stronie internetowej: www.warmia.mazury.pl, zak³adka og³oszenia.
Anna Turowska

VAT za paliwo

Do 31 marca wp³ynê³y 64 wnioski od
producentów rolnych o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napêdowego. W zwi¹zku z tym Urz¹d
Miejski zg³osi³ do wojewody zapotrzebowanie na dotacjê w wysokoci 106.800
z³otych. Wyp³aty zostan¹ zrealizowane
w przeci¹gu maja.

Trwaj¹ prace nad projektem modernizacji drogi od ulicy
Lenej do nowego cmentarza. W najbli¿szym czasie projekt
bêdzie konsultowany.
(V5710)

OLECKI TERMINARZ
Wystawy sta³e
 8.00-15.00  wystawa fotografii Algimantasa Vorevièiusa Galeria sztuki prawdziwej im. A. Legusa, plac Wolnoci
(do czwartku  od pi¹tku) wystawa
 Wystawa Powrót do przesz³oci sla
wystawowa ZST, ul. Zamkowa
10 maja (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Kolejowa 32,
(Starostwo)
11 maja (pi¹tek)
17.00  300  film, kino ROK Mazury
Garbate
19.00  300  film, kino ROK Mazury
Garbate
12 maja (sobota)
12.00  Czarni  Mazur E³k  mecz trampkarzy
14.00  Czarni  Znicz Bia³a Piska  mecz
wyjazdowy juniorów
17.00  300  film, kino ROK Mazury
Garbate
19.00  300  film, kino ROK Mazury
Garbate
13 maja (niedziela)
10.00  IX turniej o puchar Tygodnika
Oleckiego (tenis ziemny)  korty MOSiR
10.00  Turniej Pi³ki No¿nej Dru¿yn szecioosobowych  ma³y stadion MOSiR
15.00  Czarni  Leniki N Ram  mecz
seniorów
17.00  300  film, kino ROK Mazury
Garbate
19.00  300  film, kino ROK Mazury
Garbate
18 maja (pi¹tek)
17.00  Sposób na rekina  film, kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Miss Potter  film, kino ROK
Mazury Garbate

ZAPROSZENIE

13.05.2007r. Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku
obchodziæ bêdzie uroczystoci 45-lecia powo³ania Spó³dzielni.
W programie uroczystoci:
* 1000  msza w. dziêkczynna w intencji mieszkañców w
Kociele NMP Królowej Polski.
* 1130  uroczysta sesja z czêci¹ artystyczn¹ w sali kina
Regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate.
* 1200  imprezy rekreacyjno-sportowe na obiektach Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji.

Z okazji 15-lecia
IMPULSU
(V23604)

Samorz¹d Województwa WarmiñskoMazurskiego zaprasza do wziêcia udzia³u w Konkursie na Pami¹tkê Regionu
Warmii i Mazur o nagrodê Marsza³ka
Województwa.
Celem konkursu jest pozyskanie oryginalnych prac na potrzeby promocji
województwa warmiñsko-mazurskiego.
Konkurs jest otwarty, obejmuje wszystkich twórców, profesjonalnych, nieprofesjonalnych i wytwórców rêkodzie³a
artystycznego, animatorów kultury lub
ich wychowanków. Konkurs obejmuje
nastêpuj¹ce kategorie:
a) wyroby symbolizuj¹ce region, miejscowoæ lub lokaln¹ tradycjê,
b) artystyczne dzie³a z lokalnym motywem.
Prace konkursowe nale¿y dostarczyæ
osobicie lub nades³aæ poczt¹ w terminie do 30.06.2007 r.
Autorzy zwyciêskich prac otrzymaj¹

!
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w dniach 1 i 2 czerwca firma gwarantuje
5% rabatu na wszystkie zakupy!

"
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3 maja odpustowo i samorz¹dowo

Witaj majowa jutrzenko

3 maja, w wiêto Konstytucji 3 Maja i NMP Królowej
Polski, odby³ siê odpust parafialny w kociele na wzgórzu.
Jak zwykle licznie brali w nim udzia³ zarówno parafianie z
Olecka i okolic jak i gocie; wród nich wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Jerzy Kisielewski, Burmistrz
Olecka Wac³aw Olszewski, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Oleckiego, pe³nomocnik powiatowy PiS w Olecku Marian
wierszcz, Starosta Olecki Stanis³aw L. Ramotowski.

Na zakoñczenie procesja wiernych przesz³a naoko³o wi¹tyni. Z³o¿ono te¿ tradycyjnie, jak co roku, wi¹zanki i zapalono
znicze pod tablic¹ Zwi¹zku Sybiraków w kruchcie kocio³a,
pod krzy¿em misyjnym i pomnikiem miejskim, gdzie przemówienie okolicznociowe wyg³osi³ Burmistrz W. Olszewski.
Zwi¹zek Sybiraków uhonorowa³ Stanis³awa Ramotowskiego
i W³adys³awa Krajewskiego honorowymi odznakami ZS.

3-majowe obchody uwietni³a gra miejskiej orkiestry dêtej, dyrygowanej przez Jana Orlika. Grupa ta przepiêknie zagra³a
olecczanom i ich gociom przy pomniku miejskim piosenkê
Witaj majowa jutrzenko, wieæ naszej polskiej krainie.
D. Josiewicz
Fot. Boles³aw S³omkowski

We mszy w., prowadzonej przez ksiêdza infu³ata W³odzimierza Wielgata z E³ku czynny udzia³ bra³y poczty sztandarowe oleckich szkó³ i gimnazjów, Wszechnicy Mazurskiej, Zwi¹zku
Sybiraków, wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej,
oleckiej policji i stra¿y po¿arnej, ZHP i NSZZ Solidarnoæ.
Oczywicie nie mog³o zabrakn¹æ tam cz³onków Prawa i Sprawiedliwoci oraz Ligi Polskich Rodzin.

#
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wiêto Flagi nie tylko od wiêta?
Od 2004 roku w Polsce 2 maja obchodzi siê Dzieñ Flagi. Tego dnia szczególn¹ uwagê zwraca siê na ten symbol
naszej pañstwowoci. Szczególnie za prezydentury prof. Lecha Kaczyñskiego przyk³ada siê do tego wielk¹ wagê. St¹d te¿
g³ówne uroczystoci odby³y siê w po³udnie, 2 maja, w Warszawie, na dziedziñcu Belwederu.
W Olecku, jak zwykle, miasto zosta³o oflagowane ju¿ 30 kwietnia. Symbole
narodowe znalaz³y siê tak¿e na wszystkich instytucjach, szko³ach i placówkach
pañstwowych oraz samorz¹dowych.
Oleckim prekursorem nadawania odwiêtnego charakteru majowemu wedle
piosenki Witaj majowa jutrzenko, by³
nieod¿a³owanej pamiêci p. Antoni Maksimowicz.
Miejmy nadziejê, ¿e ju¿ niebawem, po

zmianie przez Radê Miejsk¹ uchwa³y o
przyznawaniu medalu Zas³u¿ony dla Olecka, p. Pan Antoni zostanie nim uhonorowany...
Dariusz Josiewicz
Komentarz
W zwi¹zku ze spraw¹ wieszania w
te majowe dni flag narodowych jak gdyby
na rozkaz, bo tak nakazuje prawo, nasuwa siê pewna refleksja. Czy parlamentarzyci w³anie tej kadencji mogliby zmieniæ
zapis ustawowy, ¿e flagê narodow¹ RP
wywiesza siê na instytucjach pañstwowych i samorz¹dowych wy³¹cznie w dniu
wi¹t pañstwowych, czyli tylko 1, 2 i 3
maja oraz 15 sierpnia i 11 listopada. Z
takim wnioskiem czy te¿ rezolucj¹ do
Parlamentu RP mogliby wyst¹piæ radni
miejscy z Olecka oraz samorz¹d powiatowy...
D.J.

Wielka majówka
u seniorów

11 maja (pi¹tek) o godz. 11. w sali
widowiskowej oleccy seniorzy z Polskiego
Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów organizuj¹ obchody Dnia Niepe³nosprawnych.
Natomiast 19 bm, w sobotê, o godz.
7. ruszaj¹ na wycieczkê po naj³adniejszych
miejscach na Mazurach i Suwalszczynie. W programie tego rajdu autokarowego znajduj¹ siê Stañczyki, Szypliszki,
Cisowa Góra, Jeleniewo, Wigry.
Na koniec w Dowspudzie, przy Pa³acu Micha³a Paca, seniorzy zakoñcz¹ imprezê wspólnym ogniskiem. Koszt wycieczki  cz³onkowie  20, inni  25 z³.
Zapisy do 14 maja w biurze zwi¹zku przy
placu Wolnoci 22.
W Dniu Matki, 26 maja, chór seniorów Oleckie Echo, który obchodzi w
tym roku 10-lecie swojej dzia³alnoci, zapiewa w GOK-u w Wydminach. (jod)

Pomnik w nowym miejscu

(L5108)

W przeci¹gu maja Pomnik Rzemios³a zostanie przeniesiony w nowe miejsce. Burmistrz zg³osi³ do Starostwa rozpoczêcie robót budowlanych w tym zakresie. Celem robót jest te¿
przygotowanie miejsca pod pomnik Jana Paw³a II.
Ceg³ê na odtworzenie pomnika Rzemios³a podaruje jeden
z oleckich przedsiêbiorców. Równie¿ elementy metalowe pomnika wykona olecka firma. Wszystkie te prace bêd¹ prowadzone nieodp³atnie.

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

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

Promocja bojlerów GALMET
 do 15% rabatu

(V29201)






(V24004)

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

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA

(V22505)

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

(V16308)

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

$
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Rada@pl

Wac³aw Klejmont stwierdzi³: Uwa¿am, s¹ telefony, s¹ listy. Spotyka siê z
ludmi na ulicy, dzwoni¹ do mnie. Uwa¿am, ¿e nie powinno siê narzucaæ formy
kontaktu i ka¿dy z radnych powinien sam
o nim decydowaæ. Jak na satyryka przysta³o skomentowa³ pomys³: Ja siê na
skrzynkach z «ma³pami» nie znam. Ale
jeli Rada uchwali, ¿e mam byæ w skrzynce
z «ma³p¹»  bêdê!.
Gra¿yna Obuchowska: Mylê, ¿e tylko
chêtnym takie skrzynki powinno siê zak³adaæ. Ja pracujê i nie mam w dzieñ kontaktu z wyborcami. Dla mnie internet do
tego celu jest niezbêdny. Jestem za utworzeniem takiej poczty. Chcia³abym siê
wypowiadaæ, robiæ kompy, tak jak siê mówi
na komisji. Trzeba broniæ w³asnej ... (tu
zawiesi³a Radna g³os). Komentarze na
forum s¹ negatywne i pozytywne. Moja
propozycja na wspólnym posiedzeniu
komisji owiaty powiatu i miasta by³a
nastêpuj¹ca: aby sesje by³y filmowane i
puszczane w kablówkach. Ma³e jest za-

interesowanie posiedzeniami rady wród
mieszkañców, ale musimy siê broniæ. Drog¹
internetow¹ broniæ siê by³oby ³atwiej.
Jan Fabczak: W XXI wieku komunikacja internetowa jest czym naturalnym. Proponujê otworzyæ stronê Rady.
Kto bêdzie chcia³ napisaæ czy zadaæ pytanie - zada, kto z radnych bêdzie chcia³
odpowiedzieæ, odpowie na nie.
Wac³aw Klejmont:  Popieram wniosek Radnego w ca³ej rozci¹g³oci. Uwa¿am, ¿e ta strona by³aby mo¿liwoci¹ uzupe³niania informacji skracanych, pomijanych i przeinaczanych w publikatorach.
Krzysztof Fidler: Jak najbardziej muszê
poprzeæ kolegê Mi³una. Jestem za utworzeniem adresów mailowych. Osobicie
¿ó³ci siê nie bojê, bo nie zawsze muszê
na ni¹ odpowiadaæ, tu nie ma siê czego
baæ. Jeli za chodzi o filmowanie obrad
Sesji, uwa¿am za niepotrzebne. Ka¿dy z
mieszkañców mo¿e przyjæ. Obrady po³¹czonych komisji pokaza³y jakie jest zainteresowanie sprawami miasta wród mieszkañców. By³a jedna osoba.

Opracowanie na podstawie przeprowadzonych ankiet na reprezentatywnej próbie
losowej 683 uczniów gimnazjów w powiecie oleckim (nr 1 i 2 w Olecku, w Judzikach, Babkach Oleckich, Kijewie, Sokó³kach, Kowalach Oleckich, wiêtajnie,
Wieliczkach, w Szkole Spo³ecznej STO w Olecku) w dniach 01.03  04.04.2007 r.

wych patriotów m³odzie¿ uzna³a: Lecha
Wa³êsê  8% (Judziki  9%, Gimnazjum
nr 1 w Olecku  15%, Sokó³ki  8%, Kijewo  10%, wiêtajno  10%), obecnego prezydenta Lecha Kaczyñskiego  4%
(Babki Oleckie  23%, Wieliczki  5%,
Szko³a Spo³eczna STO  10%), Andrzeja Leppera (Gimnazjum nr 2 w Olecku 
5%), Romana Giertycha - 3% (Szko³a Spo³eczna STO  10%) i Adama Ma³ysza 
2% (Kowale Oleckie  15%).
Najwiêkszym patriot¹ w historii Polski w oczach m³odzie¿y zosta³ Karol
Wojty³a  27% (Gimnazjum nr 2 w Olecku, Sokó³ki, Szko³a Spo³eczna STO, Wieliczki, Judziki, Babki Oleckie, Kowale
Oleckie) i Józef Pi³sudski  16% (wiêtajno, Kijewo, Gimnazjum nr 1 w Olecku).
Dla 13% uczniów wiêta pañstwowe
to zwyczajny, zwyk³y dzieñ. 10% obchodzi
je uczestnicz¹c we mszy wiêtej, 4%
odpoczywa i tyle samo ogl¹da transmisje w TVP.
Podczas obchodów wi¹t narodowych
14% m³odzie¿y gimnazjalnej niczego nie
oczekuje, ¿adnych dodatkowych imprez,
8% - dyskotek, 5% - parad i festynów.
Wojciech Jegliñski, nauczyciel
Gimnazjum nr 2 w Olecku
Andrzej Malinowski, nauczyciel
Zespo³u Szkó³ w Judzikach
Za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu badañ socjologicznych serdecznie dziêkujemy:
- p. Barbarze Taraszkiewicz, kierownikowi ZDZ w Bia³ymstoku zs. w Olecku,
- p. Reginie Bogatko i p. Bo¿enie Raczykowskiej z Biura Podró¿y Orbita w
Olecku,
- p. Dorocie i Tomaszowi Piekutowskim
z firmy Pelikan w Olecku

(czytaj  Rada ma³pa pe el)

Na ostatniej Sesji RM radny Mariusz
Mi³un zaproponowa³, by wszystkim radnym za³o¿yæ skrzynki internetowe o bardzo prostych adresach. Wszystko po to,
by u³atwiæ kontakt z mieszkañcami. T³umaczy³ to równie¿ tym, ¿e niektórzy z wyborców nie maj¹ odwagi w bezporedniej rozmowie powiedzieæ o swoich bol¹czkach. Radni natomiast nie maj¹ czasu i zbyt zabiegani zapominaj¹ o rozmowach z mieszkañcami.
Przewodnicz¹cy Rady Krzysztof Sobczak powiedzia³: Mam pewne obawy przed
takim rozwi¹zaniem. Nie wiem czy Pañstwo wchodzili na forum publiczne, gdzie
jest omawiana praca Burmistrza i Rady.
Takie strony mog¹ siê staæ furtk¹ dla
ró¿nego rodzaju malkontentów, którzy
raczej zalej¹ siê ¿ó³ci¹ ni¿ napisz¹ jaki
powa¿ny komentarz.

3 LATA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
Dobro mojego kraju
jest wartoci¹ najwy¿sz¹

Uczniowie gimnazjów powiatu oleckiego s¹ zadowoleni z cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej (56% ankietowanych). Wielu z nich zauwa¿a zmiany
w swoim rodowisku z faktu przynale¿noci do UE: dop³aty dla rolników (16%),
budowa i modernizacja obiektów sportowych (13%), lepsze drogi (10%), dotacje i dofinansowania na ró¿ne cele (9%),
a tak¿e wygl¹d szkó³ i poprawa bazy dydaktycznej, w tym komputeryzacja (7%).
Zauwa¿a te¿ negatywne strony, jak np.
podwy¿ki towarów w sklepach (22%) czy
opuszczanie kraju przez m³odych ludzi
w celu poszukiwania pracy (4%).
Prawie po³owa badanych gimnazjalistów wi¹¿e swoj¹ przysz³oæ zawodow¹
z wyjazdem i prac¹ w krajach Unii (48%),
wczeniej zamierza siê tam kszta³ciæ, zdobywaæ i podnosiæ swoje kwalifikacje (42%).
Sporód 27 pañstw Unii Europejskiej
dla 27% uczniów najbli¿szym krajem, z
ró¿nych wzglêdów, s¹ Niemcy (Gimnazjum w Kowalach Oleckich, Babkach
Oleckich, Judzikach, Wieliczkach, Sokó³kach, Kijewie, wiêtajnie, Gimnazjum nr
2 w Olecku, Szko³a Spo³eczna STO w
Olecku), natomiast dla 17% Wielka Brytania (Gimnazjum nr 1 w Olecku).
59% badanych gimnazjalistów stwierdza, i¿ w krajach Unii pracuj¹ cz³onkowie ich rodzin: kuzyni (46%), ojciec (9%),
brat i siostra (po 8%). G³ówn¹ przyczy-

n¹ ich wyjazdu by³y zbyt niskie zarobki
w kraju (38%).
53% ankietowanych uwa¿a, i¿ cz³onkostwo Polski w UE nie jest zagro¿eniem dla naszej kultury, tradycji i jêzyka. Dla 66% z nich dobro Polski jest
najwy¿sz¹ wartoci¹. 75% uczniów szanuje inne kultury. 47% stwierdza, ¿e Polska
powinna byæ tylko dla Polaków. 34% jest
odmiennego zdania. Wg 34% m³odych
respondentów mniejszoci narodowe
zamieszkuj¹ce w Polsce nie powinny mieæ
specjalnych praw, za 22% opowiada siê
za ich przyznaniem. Nazwa hymnu Unii
Europejskiej Oda do radoci jest znana 97% gimnazjalistów.
46% badanych nie chce, by Polska
przyst¹pi³a do strefy Euro (wiêtajno,
Gimnazjum nr 2 w Olecku, Sokó³ki, Szko³a
Spo³eczna STO, Judziki, Babki Oleckie,
Kowale Oleckie), natomiast 35% oczekuje tego (Kijewo, Wieliczki, Gimnazjum
nr 1 w Olecku).
Dzieñ Flagi Pañstwowej jest obchodzony w Polsce 2 maja. O tym fakcie
wie 36% ankietowanych gimnazjalistów.
39% uczniów posiada w domu flagê pañstwow¹, wywiesza j¹ 18%.
80% uczniów deklaruje, i¿ podczas
uroczystoci szkolnych, apeli i wa¿nych
wydarzeñ piewany jest w gimnazjach
hymn pañstwowy. 74% zna go w ca³oci, a 69% wie, ¿e jego autorem jest Józef Wybicki.
Za wspó³czenie ¿yj¹cych prawdzi-

%
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• Spo³eczna szko³a Podstawowa STO  klasa I
• Spo³eczne Gimnazjum STO  klasa I
• Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce STO 
klasa I
Klasy poszczególnych oddzia³ów licz¹ maksymalnie 16 osób.
W przypadku klas pierwszych Szko³y Podstawowej
oraz Gimnazjum o przyjêciu decyduje kolejnoæ
zg³oszeñ.
Podstaw¹ zakwalifikowania kandydata do Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego STO jest ukoñczenie przez niego gimnazjum oraz wynik egzaminu
gimnazjalnego. Przyjêcie kandydatów do klasy pierwszej
Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego STO w Olecku
nastêpuje na podstawie postêpowania kwalifikacyjnego, którego sk³adnikiem jest konkurs wyników z
egzaminów gimnazjalnych i wyników na wiadectwie
ukoñczenia gimnazjum.

Remont fontanny
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F kupiê

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

Fontanna w parku doczeka³a siê w tym roku remontu. Za
95 tysiêcy z³otych wykona go jedna z oleckich firm. Remont
ma zostaæ ukoñczony do 6 czerwca.

Programy rozszerzone bêd¹ realizowane od klasy
pierwszej na fakultetach, wed³ug deklaracji i zainteresowañ uczniów:
- fakultet matematyczno-fizyczny  rozszerzenie matematyki i fizyki
- fakultet matematyczno-geograficzny  rozszerzenie matematyki i geografii
- fakultet matematyczno-informatyczny  rozszerzenie matematyki i informatyki
- fakultet biologiczno-chemiczny  rozszerzenie biologii i chemii
- fakultet humanistyczny  rozszerzenie jêzyka polskiego, historii i WOS
- dodatkowe godziny z jêzyków obcych, aby uczniowie
mogli pog³êbiaæ i utrwalaæ swoje wiadomoci.
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szko³y
(w Sekretariacie dostêpne s¹ druki podañ) ul.
M³ynowa 8, 19-400 Olecko, tel. 0 87 520 24 18.

Wodoci¹g w Doliwach

20 kwietnia w Doliwach zosta³o przeprowadzone zebranie
wiejskie. Tematem by³a budowa wodoci¹gu w tej wsi. Nastêpnym etapem bêdzie sporz¹dzenie projektu budowlanego.

Redakcja

Tygodnika Oleckiego, ul. Zielona 37
czynna : poniedzia³ek, roda, czwartek, pi¹tek
w godzinach 1200-1700
(we wtorek nieczynna)

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

(V16408)

L7302

Zespó³ Szkó³ STO w Olecku
og³asza nabór
do nastêpuj¹cych typów szkó³:

&
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XI Makroregionalne Przes³uchania Instrumentów Dêtych (cz. 2)
WYRÓ¯NIENI AKOMPANIATORZY:
Jinwoo Kim  ZSM im. I. J. Paderewskiego, PSM I st. w Bia³ymstoku
Dariusz Micha³owski - PSM I st. im. I. J.
Paderewskiego w Olecku
Jolanta Ciepliñska - PSM I i II st. im. F.
Chopina w Olsztynie
Marina Diakonowa  Dzieciêca Szko³a
Sztuki w Guriewsku
Olena Spivak  Slonytska - PSM I i II
st. im. F. Chopina w Olsztynie
Justyna Brzdêk - ZSM im. I. J. Paderewskiego, PSM I st. w Bia³ymstoku
NAUCZYCIELE WYRÓ¯NIONYCH
UCZNIÓW:
Weronika Kordowska - PSM I st. im. I.
J. Paderewskiego w Olecku
Jan Orlik - PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Olecku
Ryszard Jasionowski  PSM I st. w E³ku
Marcin £ukawski  PSM I st. w E³ku
Beniamin Przedziêk  ZSM im. I. Paderewskiego, PSM I st w Bia³ymstoku
Gienadij Trutniew  Dzieciêca Szko³a Sztuki
w Guriewsku
Miros³awa Nowak  Dobrych³op - PSM
I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie
Andrzej Paszko  PSM I st . w Szczytnie
Karol Olszewski - ZSM im. I. J. Paderewskiego, PSM I st. w Bia³ymstoku
Bernard Michniewicz  PSM I st. w Go³dapi

Czy kto
rozpozna siê
dzi na tym
zdjêciu?
Harcerze pod pomnikiem w
1947 roku.
Pierwszym dru¿ynowym
mêskiej dru¿yny w Olecku
za czasów dyrektor Brzeskiej by³ Ryszard Modzelewski. Bonawentura Szredel by³ w tym czasie zastêpowym.
Fot. Archiwum
Ryszarda Modzelewskiego.

Ma³gorzata Nowakowska  PSM I st w
Mr¹gowie
Aleksandra Tomaszewska  PSM I st.
im. J. S. Bacha w Mr¹gowie
Aneta Baca  PSM I st. w Lidzbarku
Warmiñskim
Sylwester Sobola - ZSM im. I. J. Paderewskiego, Filia Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I stopnia przy Akademii
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, Filia w Bia³ymstoku
Diana Ma³gorzata Sienkiewicz  PSM I
st. w Gi¿ycku
Wojciech Dunaj - ZSM im. I. J. Paderewskiego, Filia Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I stopnia przy Akademii
Muzycznej im. F. Chopina w Warsza-

Fot. Boles³aw S³omkowski
wie, Filia w Bia³ymstoku
Tadeusz Niedzwied - PSM I i II st. im.
F. Chopina w Olsztynie
S³awomir Bielski - ZSM im. I. J. Paderewskiego, PSM I st. w Bia³ymstoku
Artur Nowicki - ZSM im. I. J. Paderewskiego, PSM I st. w Bia³ymstoku
Marcin £ukawski  PSM I st. w E³ku
Cezary Gryc - PSM I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie
Simona Kassak  Hajny - PSM I i II st.
im. F. Chopina w Olsztynie
Agnieszka Pyczkowska - PSM I st. im.
I. J. Paderewskiego w Olecku
Grzegorz Karpowicz  PSM I st. im. J.S.
Bacha w Grajewie

'
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Piêkna nasza
Polska ca³a
Co to jest Polska?  spyta³ Ja w przedszkolu.
Polska to las i zbo¿e w polu...
W Przedszkolu z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku odby³a siê uroczystoæ, która mia³a na celu przybli¿yæ
naszym najm³odszym piêkno naszego kraju,
zapoznaæ z miejscami, które warto zwiedziæ, rozbudziæ ciekawoæ.
Dzieci z grup 5-6 latków zebra³y siê
w sali, gdzie ich kole¿anki i koledzy zaprezentowa³y monta¿ s³owno-muzyczny
o naszej ojczynie. Maja Makarewicz
natomiast przedstawi³a wiersz pt. ,,War-

III miejsce - Aleksandra Morawska 
Przedszkole Samorz¹dowe w Wieliczkach,
III miejsce - Katarzyna Anuszkiewicz 
Przedszkole z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku
oraz wyró¿nienia:
* Julia Gajewska  Zespó³ Szkó³ w Babakach Oleckich,
* Micha³ Naruszewicz  Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi w
G¹skach,
* Czarek Bia³ow¹s  Zespó³ Szkó³ w
Olecku.
Dla wszystkich nauczycielek pod kierunkiem których zosta³y wykonane prace
wrêczono podziêkowania.
Danuta Paukszt
szawskie serce, którym wywalczy³a
pierwsze miejsce w konkursie recytatorskim
w Wieliczkach.
Wa¿nym momentem tej uroczystoci by³o rozstrzygniêcie konkursu plastycznego pt. Moja Ojczyzna, w którym bra³y udzia³ dzieci 5-6- letnie z naszego przedszkola oraz dzieci z klas 0
przy Szko³ach Podstawowych z gminy
Olecko i Przedszkola Samorz¹dowego w
Wieliczkach. Na konkurs wp³ynê³y 63
prace wykonane ró¿nymi technikami.
Komisja w sk³adzie: p. Ma³gorzata
£azarska, p. Krystyna G³êbocka i dyrektor Ma³gorzta Puchalska przyzna³a
nastêpuj¹ce nagrody:
I miejsce  Justyna Barszczewska  Zespó³ Szkó³ w Babkach Oleckich,
II miejsce - Paulina Jankowska  Szko³a Podstawowa nr 1,
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Wywiad z Henrykiem Trznadlem
 zastêpc¹ Burmistrza Olecka
Zastêpca Burmistrza za jest urzêdnikiem i nie jest wybierany tak jak kiedy przez Radê, a zatrudniany bezporednio przez Burmistrza. Czêsto zatrudnia
kogo spoza Rady, czego przyk³adem
jestem ja.
Naturalnie, zatrudnia kogo, kogo zna,
do kogo ma zaufanie i z kim chcia³by
wspó³pracowaæ. Czêsto zatrudnia kogo
spoza Rady, czego przyk³adem jestem ja.
Naturalnie, zatrudnia kogo, kogo zna,
do kogo ma zaufanie i z kim chcia³by
wspó³pracowaæ.
BMB:  Jak¹ konkretn¹ rolê Burmistrz Panu powierzy³?
HT:  Kiedy by³o tak, ¿e Burmistrz
zajmowa³ siê konkretnymi zadaniami gminy,
za jego zastêpca innymi. Po prostu ka¿dy
z nich odpowiada³ za swoj¹ dzia³kê. W
tej chwili Burmistrz odpowiada za ca³oæ!
Jak¹ bym decyzjê nie podj¹³, co bym nie
zrobi³, to i tak odpowiada za to Burmistrz.
Ja jestem tylko pracownikiem.
BMB:  To na czym polega Pana
dzia³alnoæ?
HT:  Ustalamy z Burmistrzem kierunki dzia³ania. Ustalamy je na tydzieñ,
miesi¹c. Gdy strategia zostanie ustalona, wtedy w³¹czam siê ja. Otrzymujê polecenia dotycz¹ce wykonania konkretnych dzia³añ. Generalnie to odci¹¿am w
pracy Burmistrza.
BMB:  Z tego co zauwa¿y³em, pe³ni Pan funkcjê publick relations gminy. Wi¹¿e siê z tym pewna anegdota.
¯yczliwi i przyjaciele nazywaj¹ Pana
Spinacz.
HT:  Spinaczem nazwa³ mnie Kisiel i to publicznie.1 Ca³a Polska s³ysza³a, gdy zwróci³ siê tak do mnie podczas emisji programu Kawa czy herbata? Na jednym ze spotkañ nazwa³ mnie
tak Marek Miros2 , który powiedzia³ do
Kisiela: Heniek to jest spinacz. On
wszystkich zepnie do kupy. To siê bardzo
Jerzykowi spodoba³o i od tej chwili czêsto siê tym zwrotem pos³uguje.
Publick relations  cieszê siê, ¿e tak
jestem postrzegany. Mam nadziejê, ¿e nie
jest to czarny pijar. Jest to pozytywny,
dobry pijar, s³u¿¹cy temu miastu, promuj¹cy je.
BMB:  Dziêki przyjacio³om Olecka.
HT:  Niew¹tpliwie, mamy kilku przyjació³ w mediach, polityce, urzêdach, artystów, którym zasialimy bakcyl pozytywnego mówienia o Olecku. Niektórzy
1
2

Jerzy Kisielewski.
Burmistrz Go³dapi

z nich traktuj¹ Olecko jak drug¹ ojczyznê. Opowiadaj¹c co siê u nas dzieje
innym, dzwoni¹, wymieniaj¹ dowiadczenia. Jest to pozytywny przyk³ad mojej
dzia³alnoci.
Jerzy Kisielewski odgrywa tutaj rolê
wiod¹c¹. Pomaga nam wtedy, gdy mamy
w miecie problemy nie do rozwi¹zania. Gdy trzeba z kim pomówiæ i nie
mo¿emy znaleæ kontaktu. Zna wszystkie nasze problemy i kontaktuje nas z
odpowiednimi ludmi. Czêsto do siebie
dzwonimy. Czêsto w naszym imieniu rozmawia ze swoimi goæmi w programach
telewizyjnych czy radiowych.
Jerzy Kiesielewski bardzo mocno
promuje nasze miasto. Oprócz niego s¹
tak¿e inni i bardzo czêsto ich gocimy.
To nasi przyjaciele. Do nich nale¿¹ wielcy sportowcy, tacy jak Zygmunt Smalcerz z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dziennikarze, tacy jak Karol Ma³curzyñski, przyjaciel Jerzego Kisielewskiego,
artyci tej miary co Jerzy Gruza. Spotka³em siê z nim na wrêczeniu nagród
Kisiela. Spyta³ mnie, kiedy bêdzie móg³
przyjechaæ do Olecka. Têskni za Oleckiem. Marek Ga³¹zka przygotowuje Przystanek Kino powiêcony prawie w ca³oci twórczoci Jerzego Gruzy.
BMB:  Czy to ju¿ pewne?
HT:  Z tego co wiem, Jerzy Gruza
zgodzi³ siê uczestniczyæ w Przystanku
Kino. Bêdzie spotkanie autorskie i projekcje jego filmów. Zreszt¹ podczas spotkañ t³umaczy³ nam, ¿e nie jest re¿yserem ale showmenem. On bardzo lubi
spotkania z publicznoci¹. Mylê, ¿e
spotkanie, które bêdzie mia³o miejsce
podczas Przystanku, bêdzie superwydarzeniem.
BMB:  Czêsto widzia³o siê w Olecku Listkiewicza.
HT:  Ja i Burmistrz, jak i wielu radnych, jestemy fanami pi³ki no¿nej i naszego zespo³u Czarni. Olecka pi³ka no¿na
dziêki temu ma siê bardzo dobrze. I chyba o to chodzi. Jest mo¿liwoæ w niedzielê pójæ na stadion i zobaczyæ dobry mecz.
BMB:  Mo¿e ju¿ nied³ugo mecz
czwartej ligi?
HT:  Jestem optymist¹. Czarni na
pewno wejd¹ do czwartej ligi. Sprzyja
temu zaanga¿owanie zawodników, dzia³aczy
i w³adz miasta. To procentuje. Chocia¿by wracaj¹c do wizyty Listkiewicza. Pokazalimy mu nasze obiekty i mo¿liwoci. Opowiedzielimy o tym jak chcemy
te obiekty dalej modernizowaæ. Listkie-

wicz spyta³, w której lidze mamy zespó³
pi³ki no¿nej. Andrzej Kamiñski odpowiedzia³, ¿e w serie A. Listkiewicz spowa¿nia³, a po chwili stwierdzi³, ¿e klasa
A to jest zbyt s³abo. No i zaczêlimy
wspólnie o awans do czwartej ligi walczyæ: my z Burmistrzem szukaj¹c sponsorów, a Karol Sobczak jako trener. Dzi
mamy ten awans praktycznie w kieszeni. Mamy dru¿ynê na miarê naszego miasta.
Wi¹¿e siê to z presti¿em  i nale¿y siê z
tego cieszyæ.
BMB:  Uda³o siê zebraæ przedni¹
dru¿ynê.
HT:  Tak! Ma³o tego! Ronie narybek. Kamil Szarnecki trenuje juniorów
starszych, s¹ w województwie nie do
pokonania. Adam Wyszyñski prowadzi juniorów, którzy w swojej kategorii
nie maj¹ przeciwników. Za cztery, piêæ
lat czêæ zawodników z dru¿yny odejdzie, ale bêd¹ m³odzi i ona nadal bêdzie
wietna. Zawodników bêdziemy mieli z
w³asnego podwórka.
BMB:  Czy starczy nam pieniêdzy?
HT:  Mylê, ¿e tak. Przewiduje siê
bowiem podzielenie czwartej ligi i utworzenie na jej bazie trzeciej. Nie bêdzie
ona obejmowaæ czterech, a tylko dwa
województwa: warmiñsko-mazurskie i
podlaskie. Olecko le¿y porodku, czyli
wszêdzie by³oby nam blisko.
BMB:  W³adze miasta doæ du¿o
inwestuj¹ w pi³kê no¿n¹. Jakie s¹ priorytety?
HT:  Inwestujemy w m³odzie¿, w
sprzêt. Du¿e pieni¹dze zosta³y zainwestowane w infrastrukturê. To zaowocowa³o tym, ¿e na naszym stadionie zaczêto rozgrywaæ mecze miêdzynarodowe.
Kontakty z prezesem Listkiewiczem
by³y mo¿liwe dziêki wczeniejszym spotkaniom z Dariuszem Dziekanowskim,
Micha³em Globiszem oraz z innymi trenerami reprezentacji narodowej, chocia¿by
z Zamirskim. Przyje¿d¿ali oni do Olecka by rozegraæ mecze m³odzie¿ówek. Sportowy klimat w Olecku, obiekty sportowe oraz wspaniali kibice bardzo im odpowiadaj¹. Jako miasto mamy bardzo dobr¹
opiniê w Polskim Zwi¹zku Pi³ki No¿nej.
Uwa¿a siê tam, ¿e potrafimy bardzo dobrze zorganizowaæ mecz miêdzynarodowy, potrafimy stworzyæ klimat i spi¹æ to
organizacyjnie. Organizujemy w doskona³y sposób treningi obydwu reprezentacji. Po prostu, zawodnicy lubi¹ do nas
przyje¿d¿aæ  wielki uk³on w stronê Andrzeja Kamiñskiego.
BMB:  A czy to mo¿e siê prze³o¿yæ
na inne dzia³ania?
HT:  Dariusz Dziekanowski jest zauroczony Oleckiem. Obaj z Burmistrzem
jestemy od kilku lat jego serdecznymi
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kolegami. Jest to dla mnie zaszczyt, ¿e
jestem jego wprowadzaj¹cym do Polskiego
Zwi¹zku £owieckiego. Dariusz Dziekanowski jako hobby upodoba³ sobie ³owiectwo. W chwili obecnej jego sta¿ zosta³
zaniedbany ze wzglêdu na mecze reprezentacji. Bo to jest wa¿niejsze. Inwestuje w wiedzê, jak¹ mo¿e zdobyæ przy Benhakerze. Dzwoni czêsto do mnie, ale czasu
na przyjazd tutaj nie mo¿e znaleæ.
BMB:  A mo¿e by tak dziêki tej znajomoci zaprosiæ Brenhakera?
HT:  Rozmawialimy ju¿ na ten temat. Niewykluczone, ¿e przyjad¹ razem
do Olecka. Jest tylko jeden warunek 
¿adnych dziennikarzy. Ta wizyta ma byæ
odpoczynkiem.
BMB:  Polska bêdzie organizowaæ
wraz z Ukrain¹ Mistrzostwa Europy w
pi³ce no¿nej. Dla Miast, w których bêd¹
mecze, mo¿e to byæ szansa na rozwój.
My natomiast, szczególnie ciana wschodnia, mo¿emy zostaæ pominiêci. Co Pan
o tym myli?
HT:  Zgadzam siê z tym myleniem.
Zaraz po og³oszeniu informacji o Polsce
i Ukrainie w Olecku gocili parlamentarzyci. Podczas spotkania Burmistrz spyta³
siê jak bêdzie z podzia³em funduszy. Dowiedzia³ siê, ¿e zaraz na drugi dzieñ po
tej informacji minister rozwoju regionalnego zaprosi³a do siebie marsza³ków województw by ustaliæ nowy podzia³ rodków na infrastrukturê. Dzisiaj jeszcze nie
wiem czym to spotkanie zaowocowa³o.
Nasze obawy s¹ jednak takie, ¿e mistrzostwa Europy mog¹ siê w Polsce odbyæ
kosztem inwestycji w naszych województwach. Nie znamy do chwili obecnej decyzji, jakie podjêto.
BMB:  S¹ jednak jakie przypuszczenia.
HT:  Mo¿e to byæ mniej pieniêdzy,
na przyk³ad, na ochronê rodowiska, na
energiê odnawialn¹ lub infrastrukturê
drogow¹. Nie powinno jednak pieniêdzy
zabrakn¹æ na rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej. Na to powinno byæ.
Je¿eli bêd¹ Mistrzostwa Europy, to powinno byæ na hotele, na restauracje, na
boiska sportowe, które bêd¹ s³u¿yæ poszczególnym reprezentacjom. Tutaj upatrujê szans.
BMB:  Zgadza siê to z naszym kierunkiem rozwoju.
HT:  Tak! Priorytetem dla Burmistrza i Rady, wed³ug ustalonego uchwa³¹
kierunku, jest budowa hali widowiskowo-sportowej z ca³ym zapleczem: basenem, stadionami, salami odnowy itp. Dochodzi do tego tartan na stadionie, sztuczna
murawa oraz owietlenie, renowacja przyleg³ego parku oraz dalsza rozbudowa
kortów tenisowych. Jest to wszystko w

jednym wielkim programie. W chwili
obecnej nie wiadomo ile to bêdzie: czterdzieci milionów, czy piêædziesi¹t. Us³ugi budowlane dro¿ej¹ z dnia na dzieñ.
Drugim wa¿nym zadaniem jest czteroipó³milionowa inwestycja w centrum
miasta  plac przed domem kultury oraz
renowacja starego ratusza.
Inwestycje, takie jak budowa fabryki biopaliw czy budowa elektrociep³owni na biomasê, prowadz¹ prywatni inwestorzy. W dniach 9-11 maja podjête
bêd¹ ostateczne decyzje odnonie budowy w Olecku fabryki biopaliw i elektrociep³owni. 9 maja odbêdzie siê spotkanie w WMSSE w Olsztynie, a 10 i 11
maja w Olecku. Do tych spotkañ przywi¹zujemy ogromn¹ wagê. Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e mamy bardzo niekorzystn¹ sytuacjê pod wzglêdem zaopatrzenia w ciep³o mieszkañców. Nie wszyscy p³ac¹ jednakowo  zale¿y to od tego,
z której kot³owni brane jest ciep³o.
W pe³ni rozumiemy mieszkañców i ich
irytacjê z wysokich rachunków za ciep³o i chcemy zrobiæ wszystko, ¿eby im
ul¿yæ. Je¿eli te rozmowy skoñcz¹ siê fiaskiem, bêdziemy musieli szybko dzia³aæ.
Mamy ju¿ wstêpnie ustalone pewne rozwi¹zania. Ale w zwi¹zku z dobr¹ koniunktur¹ gospodarcz¹ w kraju w dziedzinie
energii odnawialnej robi¹ siê problemy,
np. 1m3 trocin kosztuje oko³o 10euro, a
z 1m3 mo¿na wyprodukowaæ 1 gigad¿ul
ciep³a, to jest 40 z³. Niewiele wiêcej kosztuje
1GJ wyprodukowany z oleju opa³owego. I powtarza siê sytuacja w kraju z
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, kiedy
to pañstwo dop³aca³o do zakupu pieców
olejowych. Gdy przez 10 lat urzêdy, szko³y,
szpitale i wiele innych instytucji zainstalowa³o piece olejowe, podniesiono
akcyzê i koszt wyprodukowanego ciep³a z oleju opa³owego jest w tej chwili
najwy¿szy. Obecnie paliwo energetyczne dro¿eje najszybciej. Przyk³ad z w³asnego podwórka  Zak³ady Prawda
sprzedaj¹ odpady i trociny w postaci
brykietów, natomiast kupuj¹ energiê, bo
to jest bardziej op³acalne. Tak ¿e nie jest
wykluczone, i¿ po 7 latach wrócimy ponownie do mia³u wêglowego. Zainstalowanie nowoczesnych pieców, fluidalnych,
na dzi nie wiadomo jeszcze ile bêdzie
kosztowa³o, nie wiadomo te¿ ile bêdzie
kosztowa³o wyprodukowane w nich ciep³o,
gdy dojdzie sp³ata kredytu i amortyzacja. Jest to powa¿ny problem i nale¿y
mieæ nadziejê, ¿e te rozmowy u³o¿¹ siê
pozytywnie.
S¹ jeszcze inwestycje wodoci¹gowe
i drogowe. Jest wiêc o co walczyæ.
BMB:  Mam nadziejê, ¿e system
zrównowa¿onego rozwoju preferowany

przez Uniê nie pozwoli rz¹dowi na budowê infrastruktury sportowej zwi¹zanej
z ME w pi³ce no¿nej naszym kosztem.
HT:  To jest wiêta prawda. Miejmy wiêc nadziejê, ¿e tak siê stanie. To
jest iskra optymizmu. Marsza³kowie wykaz dzia³añ przekazali ju¿ do Brukseli.
Miejmy nadziejê, ¿e tam ju¿ siê nic nie
uda zmieniæ. Rz¹d chyba takiej w³adzy
nie ma? B¹dmy wiêc dobrej myli!
BMB:  Teraz przejdmy do spraw
zwi¹zanych z Pana wypoczynkiem. Pana
konikiem jest mylistwo.
HT:  Tak. Jest to piêkne hobby.
Romans z ³owiectwem zacz¹³em w 1978
roku. Pochodzê z rodziny z tradycjami
³owieckimi. Po pewnym czasie, kiedy za³o¿y³em rodzinê, postanowi³em to hobby od³o¿yæ. Uzna³em, ¿e s¹ wa¿niejsze
sprawy: ¿ona, dom, rodzina, a nie koledzy i ³owiectwo.
BMB:  Ma³o popularny w tych krêgach pogl¹d.
HT:  Byæ mo¿e. Koledzy i ³owiectwo jest dobre wtedy, gdy siê osi¹gnie
odpowiedni wiek i ma siê na to czas. Co
prawda kiedy mia³em tego czasu wiêcej, ale kiedy Burmistrz powo³a³ mnie do
Ratusza, czasu mam coraz mniej. Staram
siê jednak wygospodarowaæ weekend i
pojechaæ na polowanie. Wszyscy dziwi¹ siê, bo bior¹ urlopy w czerwcu, lipcu, sierpniu, dlaczego ja biorê go w padzierniku. Zaczyna siê wtedy sezon polowañ.
BMB:  Czasami takie polowanie
wi¹¿e siê z dzia³aniami promocyjnymi.
HT:  Tak. Mogê podaæ nawet przyk³ad. Co roku organizujemy polowanie
na ba¿anty. Zapraszamy na nie polityków, biznesmenów, urzêdników pañstwowych, jednym s³owem ludzi ze wiecznika. Czêstym gociem jest u nas marsza³ek Komorowski. Te polowania prze³o¿y³y siê na promocjê miasta. Oto przyk³ad: jestemy z Burmistrzem w Warszawie na po¿egnaniu radcy ambasady niemieckiej Wolfganga Peilera. Podesz³a do
nas ¿ona Dyrektora Generalnego Lasów
Pañstwowych i spyta³a kiedy dostanie
zaproszenie na polowanie na ba¿anty,
bo tyle o nich s³ysza³a. To chyba co
znaczy.
BMB:  Dobra impreza zawsze utrwali pamiêæ o miejscu, w którym siê odbywa.
HT:  Od wielu lat nie strzelam do
zwierzyny p³owej. Zalicza siê do niej
wszystkie sarny i jelenie. Jest to zbyt
piêkna zwierzyna, by do niej strzelaæ.
Bardzo moja postawa podoba siê Jerzemu Kisielewskiemu. Uwa¿am te¿, ¿e nale¿y bardziej opiekowaæ siê zwierzêtami
domowymi.
C.d. na s. 13.
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W poszukiwaniu korzeni (2)

Zostawiajmy po sobie dobre imiê
i trwa³¹ pamiêæ wród niemiertelnych,
aby nasze ¿ycie nie przesz³o nadaremnie.
Leonardo da Vinci

Chcia³a byæ aktork¹,
zosta³a telegrafistk¹
Porozmawiajmy teraz o matce Wac³awa i Krystyny Alinie
Obrêbowskiej.
- Kiedy siê urodzi³a i w jakiej rodzinie?
- Alina Obrêbowska (Korwin-Kijuæ) urodzi³a siê w Pietropaw³owsku w 1909 roku. To miasto le¿y w Kazachstanie nad rzek¹ Iszym. Jej ojciec Antoni polubi³ Ameliê
Dunin-W¹sowicz, córkê polskich zes³añców. Nale¿y dodaæ, ¿e dziadek Aliny Jerzy Korwin-Kijuæ by³ szlachcicem z herbu lepowron. Z zawodu in¿ynier. Za udzia³ w
powstaniu styczniowym w 1863 roku zosta³ zes³any w³anie do Pietropaw³owska.
- Alina mia³a rodzeñstwo?
- Tak. Braci Jerzego i Konstantego.
Kiedy pracowa³em w Kazachstanie niejednokrotnie by³em
w Pietropaw³owsku. Dzisiaj to miasto jest bardzo zaniedbane.
W³adze próbuj¹ je ratowaæ, odnawiaj¹ budynki, na razie tylko
te pañstwowe, rozwijaj¹ infrastrukturê. Ale ludziom jednak
¿yje siê le. A rzeka Iszym p³ynie nadal, nios¹c ze sob¹ w
pamiêci ludzkie historie, sukcesy i dramaty. Mieszkaj¹ tu potomkowie polskich zes³añców z XIX wieku i zes³añcy z roku
1937. Niestety, oni te¿ podzielaj¹ trudy ¿ycia w Kazachstanie,

Alina (11 lat) z braæmi Konstantym i Jerzym.

Alina (2 lata) z mam¹ i babci¹.
ale o swojej ojczynie pamiêtaj¹. Chc¹ wróciæ do Polski, tylko
¿e Polska
nie kwapi siê ku temu.
- Pani Agnieszko, co by³o dalej z Alin¹ po powrocie do
Polski?
- Alina z rodzicami i bratem zamieszka³a w Brzeciu.
Tutaj ukoñczy³a szko³ê powszechn¹. Po przeprowadzce do
Lidy rozpoczê³a naukê w omioklasowym gimnazjum, które
ukoñczy³a w 1932 roku. Od razu po szkole zatrudni³a siê
do pracy na poczcie. W miêdzyczasie dowiedzia³a siê, ¿e
przy Wy¿szej Szkole Oficerskiej Wojsk £¹cznoci w Zegrzu
zorganizowana zosta³a Szko³a £¹cznoci Juzistek, przygotowuj¹ca kadry telegrafistek dla wojska. Przyjmowane by³y
osoby o nienagannym pochodzeniu, dobrym zdrowiu fizycznym i psychicznym, ¿elaznych nerwach, szybkiej orientacji
oraz ze zdolnociami do nauki jêzyków obcych. S³uchaczki
kursu by³y skoszarowane i nosi³y mundury. Musia³y byæ
subordynowane, pilne i odpowiedzialne.
- Alinê przyjêto?
- Tak. W 1933 roku. W 1934 r. szko³ê wizytowa³ Marsza³ek Józef Pi³sudski. To jemu Alina z³o¿y³a meldunek: Panie
Marsza³ku, Juzistka Alina Korwinówna melduje pos³usznie.
Stan kampanii 44. Wszystkie obecne. A Marsza³ek na to:
Przyj¹³em. Dziêkujê.
Po ukoñczeniu Szko³y £¹cznoci oddelegowano Alinê do
Wilna do pracy na poczcie przy obs³udze telegrafu. Pojecha³a tam równie¿ ca³a jej najbli¿sza rodzina.
- ¯ycie jest przewrotne  Alina chcia³a byæ aktork¹, a
zosta³a telegrafistk¹. Nigdy tego nie ¿a³owa³a?
- Chyba ¿a³owa³a. Ale ona wtedy, jak to ka¿da m³oda
dziewczyna, chcia³a czym zab³ysn¹æ. Podjê³a nawet naukê
w Studium Teatralnym, oczywicie nadal pracowa³a na telegrafie. Patrz¹c z drugiej strony, to w teatrze pozna³a swego przysz³ego mê¿a. Absolwent Wydzia³u Prawa Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie Edward Obrêbowski zauwa¿y³

!
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Wilno. Alina Obrêbowska z mê¿em.
j¹ na scenie na Pohulance. Po krótkim okresie narzeczeñstwa 26 grudnia 1938 roku przed o³tarzem
Matki Boskiej Ostrobramskiej wziêli lub. Dok³ad-

nie po roku urodzi³a siê córka
Krystyna, a 7 grudnia 1940 r. syn
Wac³aw.
- Nasta³ czas wojny. Jak odnalaz³a siê w tym wszystkim Alina,
która mia³a ju¿ swoj¹ w³asn¹ rodzinê?
- Zosta³a ³¹czniczk¹ Armii Krajowej. Wtedy te¿ trzeba by³o z czego ¿yæ. Alina zaczê³a przepowiadaæ ludziom przysz³oæ, sta³a siê znan¹ w okolicy wró¿k¹.
Z tego zajêcia utrzymywa³a ca³¹
rodzinê.
- A po wojnie?
- W listopadzie 1946 roku
ostatnim transportem Alina z rodzin¹ przyby³a do Bia³egostoku. Alina Obrêbowska (23 lata)
- zdjêcie z 1932 roku.
Osiem osób zamieszka³o w jednym ma³ym pokoju. Dzieci posz³y
do szko³y, a m¹¿ pracowa³ jako
dyrektor Banku Narodowego. Po miesi¹cu Alina podjê³a pracê w
telegrafie. Aparatura by³a wtedy stara, po³¹czenia by³y tylko z
Warszaw¹ i E³kiem. Czasy trudne i wymagaj¹ce wielu wyrzeczeñ.
Obudzi³y siê w niej jednak m³odzieñcze marzenia. Chcia³a byæ
blisko teatru. Prowadzi³a zespo³y dramatyczne dla dzieci. Z przedstawieniami wyje¿d¿a³a na wie, nawet na do¿ynki do Olsztyna.
Ostatnie 10 lat przed emerytur¹, na któr¹ przesz³a w 1980
roku pracowa³a na dalekopisach w Gazecie Bia³ostockiej (dzi
Gazeta Wspó³czesna). Niestety, w kwietniu 2000 roku zmar³a.
c.d.n.

Wywiad z Henrykiem Trznadlem
 zastêpc¹ Burmistrza Olecka
Czêsto rolnicy nie zdaj¹ sobie sprawy ile szkody mo¿e wyrz¹dziæ na polach i w lesie kilka psów zebranych w
sforê. Gin¹ wtedy zaj¹ce, m³ode i starsze sarny czy jelenie. Trzeba pamiêtaæ,
¿e w ka¿dym zwierzêciu jest instynkt
drapie¿nika.
Nigdy nie uwiê¿ê, ¿e zwierzêta domowe nie robi¹ szkód! U znajomych, którzy
w to nie wierzyli, kot przyniós³ ze spaceru po polu pisklê skowronka.
Teraz ju¿ go pilnuj¹.
BMB:  Mo¿e jeszcze jaka anegdota?
HT:  W Wolisku, w puszczy Boreckiej, polowa³ król Hiszpanii, Juan Carlos.
Nie wiedzia³em o tym i w tym samym
czasie wybra³em siê ze znajomym na dzika.
Kilka razy przejecha³y na rz¹dowych rejestracjach BMW X5. Ale w tamtych
stronach to nie nowina. Oko³o pó³nocy
uda³o nam siê na obrze¿u puszczy strzeliæ dzika. Kolega zosta³, by go oprawiæ,
a ja postanowi³em pójæ jeszcze w jedno miejsce i sprawdziæ czy tam dziki nie
¿eruj¹. By³a pe³nia, niebo bez jednej chmurki i ksiê¿yc wieci³ jasno. Nagle zza krzaków
oko³o 100 metrów przede mn¹ wychodzi
dwóch mê¿czyzn. rodek puszczy, noc
 choæ jasna, ale noc. Na plecach mam

za³adowany sztucer. W magazynku piêæ
kul. U mê¿czyzn nie widzê ¿adnej broni.
Co mog¹ robiæ tutaj w lesie? K³usownicy? Ci s¹ zdolni do wszystkiego. Idê
jednak w ich kierunku, choæ nogi mi robi¹ siê miêkkie. Podchodzê. Wtedy oni
mi siê przedstawiaj¹, ¿e s¹ z Biura Ochrony
Rz¹du i jednoczenie pytaj¹ siê mnie co
ja tutaj robiê. Mówiê, ¿e jestem na polowaniu. Wtedy sprawdzili moje dokumenty
i dowiedzia³em siê od nich, ¿e poluje w
puszczy Juan Carlos. Poprosili, bym nie
szed³ w kierunku, który chronili. I tak
siê skoñczy³a ta przygoda. Kilka minut
póniej zadzwoni³ do mnie Jerzy Kisielewski. Bylimy na taki póny telefon
umówieni. Na wie¿o opowiedzia³em mu
tê przygodê. Stwierdzi³ krótko: to niesamowite i opowiada³ tê historiê w
Warszawie mówi¹c, ¿e co takiego mo¿e
zdarzyæ siê tylko w Olecku.
BMB:  Co Pan s¹dzi o artykule
Roberta Leszczyñskiego, który ukaza³
siê we Wprost?
HT:  Chcia³bym tutaj nawi¹zaæ do
pozytywnego pijaru naszego miasta w,
dos³ownie, ca³ej Polsce. Przyk³adem mo¿e
byæ w³anie Robert Leszczyñski i Janusz
Panasewicz. Na ka¿dym kroku podkre-

Dokoñczenie ze s. 11.
laj¹ oni, ¿e s¹ olecczanami. Na mnie zrobi³
wielkie wra¿enie Robert Leszczyñski.
Jestemy z ró¿nych pokoleñ. W 2003,
gdy Robert by³ najbardziej rozpoznawalnym  przez m³odzie¿ i nie tylko  dziennikarzem muzycznym, przyszed³ do mnie
bez zapowiedzi do Urzêdu. Przedstawi³
siê i spyta³ co móg³by zrobiæ dla promocji Olecka. Ja mu na to, ¿e najprostszym
sposobem by³oby, aby podczas wyst¹pieñ w Idolu mia³ na sobie koszulkê z
napisem Olecko. Uzna³ to za wietny
pomys³ i ju¿ w nastêpnym programie wyst¹pi³ z napisem Czarni Olecko. Napis
Czarni by³ znacznie mniejszy.
BMB:  A artyku³?
HT:  Jest to wielka promocja!
Wprost ma³o kiedy drukuje artyku³ na
trzech stronach. Ma jeszcze byæ czêæ
dalsza. Robert chce zrobiæ z tego ksi¹¿kê. Opowieæ o ma³ej ojczynie Olecku
osi¹gnê³a wymiar poznania, co przek³ada siê na promocjê. Mylê, ¿e wszyscy
mieszkañcy s¹ dumni z jego postawy.
W promocji miasta bior¹ udzia³ nie
tylko ludzie z zewn¹trz ale tak¿e ci, którzy tutaj siê urodzili, co osi¹gnêli i s¹
dumni ze swych korzeni i wierni Ma³ej
Ojczynie.
BMB:  Takich dzia³añ ¿yczmy wiêc
sobie wszyscy. Dziêkujê za rozmowê.

"
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ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

Meble stylowe, antyki,
d¹b, orzech, sKÓRA i inne

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V14210)

Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK,
odszkodowania; ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89

(V21806)

Olecko, ul. Kopernika 10 (piwnica), tel. 0-604-571-902

BIURO RACHUNKOWE

(V29301)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* ASTRA, restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. 0-87-520-2568
V17907
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K6208
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L7801
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V15309
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L6503
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
L2912
* BUDOWLANE: ocieplania budynków, stany surowe, posadzki, tel. 0-501-789-634
K7008
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K5809
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79919
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K8805
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V23504
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V22006
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V27102

wype³niamy wnioski na dotacje unijne.
Biuro Obrachunkowe BEISTAND
Olecko, Aleja Zwyciêstwa 3/8
tel. (087) 523-91-59, kom. 600 853 877

Powy¿ej 4 wniosków z jednej okolicy - mo¿liwoæ dojazdu do klientów.
(V14709)

FUH KRET Wies³aw Morusiewicz

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

k2okna@vp.pl

* Piecz¹tki, szyldy, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym Mazury), tel. (087) 520-04-80
V23105

PIZZA NA TELEFON

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

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
Tel. 0-603-440-115
(L7402)

(V11301)

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

(V20006)

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

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200
(V24104)

ROLNIKU!

DOTACJE UNIJNE

* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V10812
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V27002
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L6304
* MARKOWA ODZIE¯ Trendy: Vila, Morgan, Mexx i inne,
plac Wolnoci 6D (II piêtro nad salonem lubnym) V12710
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
K11001
* mia³e wypadek, zadzwoñ, przys³uguje Ci odszkodowanie,
tel. 0-604-856-353, e-mail: marianolecko@wp.pl
K8706
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V17707
* nadzory, kierowanie robotami budowlanymi, przegl¹dy techniczne, ekspertyzy techniczne budowlane, roboty ogólnobudowlane, tel. 0-695-304-939
V28802
* naprawa: pralek, lodówek, innych urz¹dzeñ ch³odniczych,
STANKIEWICZ, tel. 0-87-520-33-66, 0-508-723-894 V25403
* naprawa urz¹dzeñ ch³odniczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, Marian Kruszniewski, tel. 0-87-520-13-48, 0-601693-546
V23005
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V21816

(V16209)

(V25204)

* 30000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia.
Tel. (087) 520-20-55
V23704

* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V26902
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V26912
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V14909
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V15109
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V26802
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L6603
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V12810

(V28702)

US£UGI

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V17607
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-30-73
mowych
tel. (087) 520-27-89
(V20206)

kom. 0-660-422-476 badanie miêsa

* PUB PIWNICA, plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-3
V18107
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6. Tel. 0-605-192-330

K5909

#
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* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L6803

SERWIS OGUMIENIA

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

(V24603)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2713)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V12510
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K29501
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V28602
* STYLIZACJA PAZNOKCI, konkurencyjne ceny, wiosenne promocje, plac Wolnoci 6D, tel. 0-695-393-616 V12620
* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57

V318

* SUKNIE LUBNE, wypo¿yczalnia, sprzeda¿, plac Wolnoci 6D, tel. 0-886-364-909
V12610
* wiadczê us³ugi kierownika budowy, nadzór budowlany,
tel. 0-606-697-830
K11201
(V15209)

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne,
wyroby z ryb
Sklep rybny KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K8306
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4611
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K10003
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L5805
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V16808

(V22106)

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

(V15009)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

(V29401)

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
V21906

OLECKIE CENTRUM
L
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Olecko, Aleje Lipowe 3
Jerzy Miliszewski
Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

tel. 520-23-36

Rozpoczêcie
kursu

4

CZERWCA

www.olecko.prawojazdy.com.pl

OG£OSZENIA DROBNE

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L4709
* mieszkanie dwupokojowe, tel. 0-604-557-693
L5406
* pilnie kupiê dom lub trzypokojowe mieszkanie, tel. 0-607685-558
K11501
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
K9404
PRACA
* praca na umowê-zlecenie w firmie kosmetycznej, tel. 0-609600-338
K10702
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L7502
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L4809
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L5506
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L7601
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L5308
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L7701
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L6004
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L6104
* dzia³kê budowlan¹ 3000 m.kw., Sedranki, tel. 0-87-523-0277, 0-608-727-597
L7103
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K10402
* Ford Skorpio automat zamieniê na mniejszy. Tel. 0-663953-737.
K11401
* lady ch³odnicze, tel. 0-691-407-184
K10103
* rega³ ch³odniczy sklepowy 3,7 metra, tel. 0-606-982-084 K9903
* siewnik zbo¿owy, 2,5 metra, tel. 0-605-171-286
V11101
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L6204
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L6703
WYNAJEM
* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
(V16418)
* lokale do wynajêcia, Sk³adowa, tel. 0-885-441-703
K9804
* pilnie poszukujê mieszkania do wynajêcia, Olecko lub okolice,
tel. 0-506-329-456
K10602
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L8001
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L7901
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L5705

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V21706)

US£UGI

$
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Kalendarz imion

8 maja
Dezyderii, Eryki, Ilzy, Izy, Kornelii, Lizy,
Stanis³awy
Achacego, Aleksandra, Benedykta, Eryka,
Fryderyka, Kornela, Marka, Micha³a,
Mirona, Piotra, Stanis³awa, Wiktora
9 maja
Beaty, Bo¿eny, Karoli, Karoliny, Katarzyny, Marii, Tekli, Ulriki
Beatusa, Bo¿ydara, Grzegorza, Joba, Karola,
Miko³aja, Otokara, Pachomiusza
10 maja (Dzieñ Hutkika oraz Dzieñ Pracownika Gospodarki Komunalnej)
Antoniny, Beatrycze, Dory, Izydory, Wiktoryny
Antoniana, Antoniego, Antonina, Chocies³awa, Cierpimira, Czêstomierza, Czêstomira, Gordiana, Gordona, Hioba, Izydora, Jana, Symeona, Szymona
11 maja
Hortensji, Igi, Ignacji, Mirandy, Miry,
W³adys³awy
Alberta, Filipa, Franciszka, Ignacego, Ja-

kuba, Leoncjusza, Ludomira, Lutogniewa, Lwa, Mamerta, Metodego, ¯egoty
12 maja
Balbiny, Domiceli, Fanny, Imeldy, Joanny, Nawojki, Salwiny
Achillesa, Domicjana, Dominika, Epifaniego, Jana, Jazona, Nereusza, Pankracego, Wszechmi³a, Wszemi³a, Wszemira
13 maja
Agnieszki, Dobies³awy, Glorii, Magdaleny, Marii, Ofelii, Roberty
Andrzeja, Arona, Cichos³awa, Ciechos³awa, Cieszymira, Dobies³awa, Gerwazego, Jana, Mucjusza, Piotra, Roberta,
Rolanda, Serwacego
14 maja
Bonifacji, Bony, Dobies³awy, Izydy, Julity, Justyny
bazylego, Bonifacego, Boñczy, Dobies³awa, Filipa, Jeremiasza, Jeremiego, Macieja, Micha³a, Wiktora, Wiktoriusza, Wiktoryna

Gotujemy
na mikrofali

Domowy kit do pod³óg

Co gotujemy w kuchence mikrofalowej? Gotujemy to wszystko, co zawsze
gotowalimy, z tym ¿e krócej. Na czas
gotowania ma wp³yw sk³ad potrawy, jej
temperatura i iloæ. Przyjmujemy zasadê, ¿e gdy podwójna iloæ, to dwa razy
d³u¿szy czas gotowania.
Pamiêtajmy, ¿e:
* szybciej gotuj¹ siê ma³e, p³askie porcje,
* du¿e iloci zupy ugotujemy szybciej,
gdy od czasu do czasu zamieszamy j¹
w naczyniu,
* aby nie pêka³y, trzeba nak³uæ powierzchniê produktów, które gotujemy w ³upinach (ziemianki, jab³ka, pomidory itp.),
* gotowane produkty dzielimy na mo¿liwie równe porcje, wtedy ugotuj¹ siê
równomiernie,
* woda podczas gotowania w mikrofali
nie paruje, wiêc trzeba jej czterokrotnie mniej.

UWAGA - TURNIEJ
13 maja o godz. 12. na ma³ym stadionie odbêdzie siê turniej o Puchar
Prezesa Spó³dzielni Mieszkaniowej w
Olecku (szóstek pi³karskich) powy¿ej 16- stu lat. Z tego te¿ powodu Fina³ OLDA zaplanowano na 20 maja na
godz. 10.
Zapraszamy

Wykonanie nie jest trudne. W 2 litrach wody rozmoczyæ pó³ kg kleju stolarskiego. Po zagotowaniu dodaæ bardzo
drobnych trocin, tak du¿o, by powsta³a
gêsta ci¹gn¹ca siê masa. Masê dobrze
wymieszaæ.
Tak otrzymanym ciep³ym kitem uszczelniæ otwory w pod³odze. Kit jest bardzo trwa³y.
A oto druga recepta. 2,5 kg kredy
szlamowej zmieszaæ z æwieræ kg pokostu
lnianego i po³ow¹ szklanki wody. Wszystko
dok³adnie zagnieæ do uzyskania masy o
konsystencji ciasta. Je¿eli chcemy kit zabarwiæ mo¿na dodaæ nieco br¹zowej farby. Kitem zalepiamy otwory.

Temperatura
pieczenia ciast

Ciasta kruche piecze siê w bardzo
mocno nagrzanym piekarniku  ok. 250°C.
Ciasto dro¿d¿owe wymaga rednio
nagrzanego piekarnika  180-200°C.
Ciasto biszkoptowe wymaga piekarnika jeszcze mniej nagrzanego  170°C.
Pierniki pocz¹tkowo piecze siê w piekarniku w temperaturze 150°C, a gdy ciasto
zaczyna odstawaæ od brzegów formy 
wzmacnia siê p³omieñ do 180°C.

Plamy z octu...

... wywabia najskuteczniej mieszanka 0,5
dkg myd³a, 1 dkg terpentyny i 0,5 dkg
amoniaku

Przys³owia
i powiedzenia
 Bez nagrody têskni praca jak kaczka
albo gê bez wody.
 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.
 Na w. Izydora (10 maja) czêsto bywa
ch³odna pora.
 Pankracy, Serwacy, Bonifacy (10-13
maja), li na ogród ch³opacy.
 Jeli w maju nieg siê zdarzy, to lato
dobrze wyparzy.
 Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze
obrodzi.
 Przed Pankracym (11 maja) nie ma lata,
po Bonifacym (14 maja) mróz odlata.
 Gdy przed Pankracym (11 maja) przymrozek nocny siê zdarzy, zimn¹ wiosnê zwarzy.
 Pnakracy, Serwacy, Bonifacy (11, 12,
13 maja) zimni wiêci.
 Jak siê rozsierdzi Serwacy (13 maja),
to wszystko zamrozi i przeinaczy.

Nasz przepis
Mó¿d¿ek z jajkami

50 dkg mó¿d¿ku wieprzowego
3 jajka
cebula, sól, pieprz,
³y¿ka smalcu, ³y¿ka mas³a rolinnego
posiekana natka pietruszki
10 kromek bu³ki
³y¿eczka octu
Zagotowaæ w garnku 1,5 litra wody,
wlaæ ocet, w³o¿yæ mó¿d¿ek, obgotowaæ go przez 3 minuty i wyj¹æ na sito.
Po os¹czeniu obraæ z b³onki. Na patelni rozgrzaæ mas³o i podsma¿yæ, nie
rumieni¹c, pokrajan¹ w kostkê cebulê. Posiekaæ mó¿d¿ek, dodaæ do cebuli, przyprawiæ sol¹ i pieprzem, sma¿yæ przez 5 minut, wbiæ jajka, wymieszaæ i sma¿yæ tak d³ugo, by ciê³y siê
bia³ka. Na drugiej patelni zrumieniæ na
smalcu kromki bu³ki i na gor¹ce nak³adaæ mó¿d¿ek. Posypaæ natk¹ pietruszki

Sznur...

... lub nici k³adzie siê do mocnego roztworu a³unu i suszy. Stan¹ siê niemal
nierozerwalne.

%

Tygodnik Olecki nr 19 (488)

27.03.2007r.

ledzê, co siê dzieje w Polsce pomiêdzy PiS-em, LPR i
Radiem Maryja i po raz pierwszy widzê dobrego cz³owieka w
o. Rydzyku. Oczywicie pogl¹dy niektóre mo¿e myæ mylne. I
zaczynam odczuwaæ jak¹ grozê na myl o o Kaczyñskim,
Lechu.
Rydzyk jest otwarty. Dobrze widzi, w mojej opinii, sprawê
ochrony ¿ycia poczêtego. Bo tu nie ma o czym dyskutowaæ.
Popieraj¹cy aborcjê to ludzie  nie ludzie. Demony. Cz³owiek
sk³ada siê z czterech czêci: zwierzêcej, demonicznej, ludzkiej
i boskiej. wiêci ¿yj¹ bardziej z boskiej, mówi¹ z boskiej, widz¹, dzia³aj¹ z boskiej. Czêæ ludzi ¿yje po zwierzêcemu, jeæ,
piæ, inne. Poziom ludzki - jest wy¿szy od zwierzêcego. Skoro
za powiedzielimy o godnym ¿yciu, ¿yciu po ludzku, czas
powiedzieæ co powtarza Sathya Sai  w g³êbi serca jestecie
b o s c y. ¯yjcie zgodnie z tym, idcie do tej strony najjaniejszej, w sobie.
Pomijam dot¹d najgorsze. Ale niestety pasmo ludzkie chwyta
te¿ cechy demoniczne, jeli nie stosujemy siê do zasad. Nie
¿yjemy choæby po ludzku. Jest i by³o kilka demonów w historii, jednym z nich by³, moim zdaniem, Hitler. Bo pewne
okrucieñstwa nie dadz¹ siê wyt³umaczyæ nawet zwierzêcoci¹ w g³êbi. To jest demonizm. Trzeba z tego wyrastaæ, wychowaæ w innym gucie. Do rzeczy jednak¿e.
Czym jest zabijanie dzieci przez matki, co nazwano, ju¿
³agodz¹c to samym s³owem, aborcja?

(V24803)

Drodzy Rodzice!
Mam przyjemnoæ powiadomiæ o staraniach stworzenia niepublicznej placówki przedszkolnej, w której to Wasze Dziecko bêdzie zauwa¿one, docenione, a jego zdanie
wys³uchane. W³anie w Jedynaczce  Niepublicznym Przedszkolu w Olecku, ju¿ od 1 wrzenia 2007 roku przez zabawê i wspó³czesne tendencje w pedagogice przedszkolnej,
ka¿dy z naszych Milusiñskich 4 i 5-latków zdobêdzie umiejêtnoci rozwi¹zywania problemów, nawi¹zywania kontaktów, pokonywania trudnoci i nieporozumieñ.
Mo¿liwe to bêdzie dziêki szerokiemu wachlarzowi zajêæ
dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowan¹ i dowiadczon¹ kadrê pedagogiczn¹.
Serdecznie zapraszam do wspó³pracy.
Z powa¿aniem Anna Derencz
P.S. Szczegó³owych informacji udzielam telefonicznie,
tel. 0-785-228-476
(K10902)

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
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Grzegorz Leoñczuk

Jest to zgroza ucieleniona. Dla nas matki to ostoja, to
dom. Czasem w ¿yciu maluszkowi straszno, ale aby do mamy!
Co, jeli ta Mama naraz okazuje siê, ¿e jest pu³apk¹ z³a, ¿e to
demon, co ubra³ postaæ mamy, ¿eby po¿reæ, straszliwie?
Opisuje potencjalny sen, z którego chcecie siê obudziæ,
przytuliæ siê, przestraszone, do prawdziwej mamy. Odetchn¹æ
i d³ugo jeszcze siê tuliæ na wspomnienie.
Dla czêci ludzi ten sen jest prawd¹. I ten demon po¿ar³.
Do¿ywocie od razu dla takiego potwora, jak s³usznie chce
Barbara Giertych. I dziêki wszystkim ludziom z wszystkich partii
i religii, którzy odganiaj¹ epokê zgrozy.

Partner DEKRA AUTO BEKA SP. Z O.O. 19-400 Olecko, ul. E³cka 2
tel. (087) 523-94-31 kom. 0-601-152-462

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Polecamy us³ugi w zakresie przegl¹dów rejestracyjnych:
1. OKRESOWE BADANIA
techniczne wszystkich pojazdów samochodowych: samochody osobowe, samochody ciê¿arowe, autobusy, ci¹gniki siod³owe i balastowe, samochody specjalne i ciê¿arowe specjalizowane,
2. OKRESOWE BADANIA
techniczne przyczep, naczep, ci¹gników rolniczych i motocykli
3. PIERWSZE BADANIA
techniczne przeprowadzane przed pierwsz¹ rejestracj¹ wszystkich rodzajów
i typów pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy w Polsce.
4. DODATKOWE BADANIA
techniczne wszystkich rodzajów i typów pojazdów:
pojazdów skierowanych do badañ przez organ kontroli ruchu drogowego,
pojazdów skierowanych do badañ przez wydzia³y komunikacji po zmianie
stanu faktycznego wymagaj¹cego zmiany danych technicznych w
dowodzie rejestracyjnym,
pojazdów po wypadku, kolizji drogowej,
pojazdów w których dokonano monta¿u instalacji do zasilania gazem,
pojazdów u¿ywanych jako taksówka (osobowa, baga¿owa),
pojazdów uprzywilejowanych,
pojazdów przewo¿¹cych materia³y niebezpieczne,
pojazdów dopuszczonych do przewozu miêdzynarodowego,
pojazdów przystosowanych do nauki jazdy lub egzaminowania kierowców,
pojazdów przystosowanych do ci¹gniêcia przyczep (pojazdy o DMC
do 3,5 tony),
wykonanie numeru nadwozia, podwozia, silnika, wykonanie tabliczki
zastêpczej.
Opiniowanie, wyjanianie, informowanie w sprawach dotycz¹cych warunków
technicznych pojazdów oraz w sprawach dotycz¹cych badañ technicznych pojazdów.
5. CERTYFIKATY JAKOCI
Wystawiamy certyfikaty jakociowe i gwarancyjne samochodom u¿ywanym.
6. DIAGNOSTYKA
Pomiar i regulacja geometrii kó³ samochodów osobowych i ciê¿arowych urz¹dzeniem GTO LASER Quatro i GTO LASER TRUCK. Pomiar i regulacja wiate³, sprawdzanie stanu amortyzatorów, zawieszenia i hamulców NOWOCZESN¥ LINI¥ DIAGNOSTYCZN¥ firmy
NUSSBAUM
7 NAPRAWA
Przygotowanie pojazdów do badania technicznego, naprawy bie¿¹ce, profesjonalny monta¿ instalacji gazowych LPG, usuwanie usterek. Diagnostyka i naprawy elektroniki samochodowej,
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DLA NASZYCH KLIENTÓW PO 6 MIESI¥CACH BADANIE
UK£ADU ZAWIESZENIA I HAMULCÓW  GRATIS!!!

&
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K¹cik szachowy (33)
Strategiczne b³êdy

Dzisiaj dalszy ci¹g interesuj¹cych, a
czêsto nawet zabawnych partii, w których
gracze naruszyli przynajmniej jedn¹ z zasad strategicznych w grze pocz¹tkowej.
Przedstawimy dwie pouczaj¹ce partie w³oskiego szachisty Greco Gioacchino, uwa¿anego za najwybitniejszego gracza i teoretyka szachów w XVII wieku. Greco pozostawi³ po sobie manuskrypty, które zawieraj¹ zapisy kilkudziesiêciu partii szachowych. Do dzisiaj s¹ one doskona³ym
materia³em dydaktycznym, zachwycaj¹
pomys³owoci¹ i niewiarygodnym wrêcz
zmys³em kombinacyjnym, zw³aszcza gdy
siê pamiêta, ¿e powsta³y prawie czterysta
lat temu.
Oto one:
1.e4 e5 2.Sf3 Hf6 ten ulubiony manewr
hetmanem jest czêsto stosowany przez
pocz¹tkuj¹cych graczy. Plan czarnych jest
prosty, zaatakowaæ pole f2 jednoczenie
hetmanem i goñcem. Je¿eli przeciwnik nie
zauwa¿y, to daæ mu tzw. mata szewskiego
(w jaki sposób siê broniæ przed takim matem pisalimy w poprzednim K¹ciku).
Posuniêcie hetmanem w debiucie ma jednak wiele wad. Po pierwsze narusza elementarne, strategiczne zasady rozgrywania partii szachowej; po drugie - dopóki
nie podejmiemy walki lekkimi figurami o
kluczowe pola w centrum i nie zdobêdziemy jakiego przyczó³ka (pola), hetmanowi bêdzie trochê ciasno, a co za tym idzie,
bêdzie ³atwym ³upem dla figur przeciwnika. W tym konkretnym przypadku brak
jest logicznego uzasadnienia dla tego
manewru hetmanem, gdy¿ bia³y skoczek
przes³ania pole f2 i ca³y plan skazany jest
z góry na niepowodzenie. Dlatego te¿ nast¹pi³o: 3.Gc4 bia³e graj¹ prawid³owo, rozwijaj¹ lekkie figurki 3....Hg6 czarnym nie
pozostaje nic innego, jak zmodyfikowaæ
swój pierwotny plan, zaatakowa³y wiêc
jednoczenie pionki e4 i g2 4.0-0 bardzo
dobry ruch, bia³e nie tylko zabezpieczaj¹
króla, ale równie¿ zastawiaj¹ pu³apkê, pozostawiaj¹c jako przynêtê niebronionego pionka na e4 4....H:e4 (diagram) czarne graj¹ konsekwentnie, ale s³abo. Pionek by³ zatruty i od tego momentu partia jest ju¿ przegrana.
B: Greco Gioacchino
Cz: NN

Bia³e w sposób perfekcyjny realizuj¹
swoj¹ przewagê...
5. G:f7! (je¿eli 5...K:f7 to 6.Sg5 i ginie
hetman) Ke7 6. We1 Hf4 7. W:e5 Kd8
(7....Kf7 8. d4 Hf6 9.Sg5+ Kg6 10. Hd3+
Kh5 11. g4 Kh6 12. Sf7 mat) 8. We8 mat

kolejne oddzia³y do walki. Nasuwa siê
pytanie jak to zrobiæ? 3. Gd3 f5 niestety
manewr jest nieudany i prowadzi do szybkiej pora¿ki... Nale¿y jednak dodaæ, i¿
pomys³ czarnego na rozbicie bia³ego centrum jest bardzo ciekawy. Przed bia³ym
powstaje problem, poniewa¿, gdy zbije
czarnego pionka na f5, to goniec czarnych
w rewan¿u zbije na g2 i bia³y straci wie¿ê.
Czarne decyduj¹c siê na posuniêcie f5,
bra³y pod uwagê mo¿liwoæ ataku na króla, licz¹c ¿e chwilowe jego os³abienie zrekompensuje ³up w postaci wie¿y. Jednak
siê przeliczy³y bo nast¹pi³o 4. e:f5! G:g2 5.
Hh5+ g6 6. f:g6 Sf6 (diagram) to ju¿ decyduj¹cy b³¹d, chocia¿ inne ruchy równie¿
nie mog³y uratowaæ, ale tylko przed³u¿yæ
i tak ju¿ przegran¹ partiê.
B: Greco Gioacchino
Cz: NN

W kolejnym przyk³adzie czarne postanowi³y wyprowadziæ najpierw lekkie figury, a walkê o centrum od³o¿y³y na dalszy
plan...
1. e4 b6 2. d4 Gb7 Plan, który wybra³y
bia³e jest obecnie bardzo rzadko stosowany w praktyce turniejowej. Czarne oddaj¹ bia³emu ca³e centrum i musz¹ wykonaæ wiele dok³adnych posuniêæ, aby nawi¹zaæ jak¹kolwiek walkê. ¯eby szybko
nie przegraæ trzeba rozbiæ falangê bia³ych
pionów w centrum, a potem wprowadziæ

UWAGA

Fina³ jest bardzo pouczaj¹cy 7. g:h7
S:h5 8. Gg6 mat
Marta i Czes³aw Spisak

WÊDKARZE

K lub

Wêdkarski Ukleja w Olecku serdecznie zaprasza na
Spiningowe Jeziorowe Otwarcie Sezonu
Zawody odbêd¹ siê 13 maja 2007r na jeziorze Oleckie Wielkie.
£owimy z ³odzi w dwuosobowych za³ogach w jednej turze. Zbiórka zawodników przy pomostach LOK o 600 z w³asnymi ³odziami.
Op³ata startowa 20 z³  kobiety i juniorzy startuj¹ gratis! (obowi¹zuje
zezwolenie na po³ów ryb na j. Oleckie Wielkie - mo¿liwoæ wykupienia jednorazówki na miejscu).
Z wêdkarskim pozdrowieniem KW UKLEJA
Tel. kontaktowe 087 520 22 13 w godz. 7-14
607 302 389 Arnold Hoci³³o
601 152 462 Krzysztof Gryniewicz
607 291 491 Piotr Kowalewski

'
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OLDA
Runda zasadnicza OLDA
zakoñczona
Zawodnicy graj¹cy w Oleckiej Lidze
Dru¿yn Amatorskich zakoñczyli rozgrywki na etapie rundy zasadniczej graj¹c systemem ka¿dy z ka¿dym. Kolejnym i zarazem ostatnim etapem bêd¹ rozgrywki fina³owe. Dru¿yny zajmuj¹ce miejsca 1-4 zagraj¹ o mistrzostwo Ligi, natomiast zespo³y z miejsc 5-8 w finale pocieszenia.
W klasyfikacji najskuteczniejszego
strzelca prowadzi Rafa³ Rant (Ekipa Siejnik), który 12 razy umieci³ pi³kê w siatce przeciwników.
Wyniki z 6 maja:
1. Strongmen - Armagedon 3:0 (wo).
2. TSV Sk³adowa - Ekipa Siejnik 2:0 (1:0);
bramki: Dominik Ga³¹zka i Daniel
Rudziewicz.
3. Rapid Che³chy  Error 6:1 (1:0); bramki: Karol Bierdzio 2, Mariusz Cichanowicz 2, Robert Kozubowski i Marcin Kumi³ko  Mateusz Przekop.
4. PKS Dunajek - Ekipa Zielonego Jeppa
1:3 (0:2); bramki: Krzysztof ¯ukowski  Adam Konopko 2 i Kamil Pratko.

5. PKS Dunajek  Armagedon 3:0 (wo).
6. Strongmen - Ekipa Zielonego Jeppa
0:5 (0:2); bramki: Adam Konopko 3,
Sylwester Ruszczyk i Artur Æwikowski.
7.Strongmen - Ekipa Siejnik 2:7 (1:4);
bramki: Hubert Borowski i Rados³aw
Choubowicz  Rafa³ Rant 5, Piotr Klimko i £ukaszz Delegacz.
8. TSV Sk³adowa - Ekipa Zielonego Jeppa 3:2 (1:1); bramki: £ukasz Sêkowski 2 i Mariusz Kasprzak - Sylwester Ruszczyk i Kamil Pratko.
9. Strongmen  Error 3:1 (2:1); bramki:
Grzegorz Puzowski 2 i Kamil Jawiñski  Marek £owczyñski.
10. Red Powers  Armagedon 3:0 (wo).
Tabela Ligi:
1. Rapid Che³chy
21 30:11
2. TSV Sk³adowa
16 27:10
3. Ekipa Siejnik
16 32:10
4. Ekipa Zielonego Jeppa 16 28:14
5. Red Powers
12 20:13
6. PKS Dunajek
9 12:29
7. Strongmen
9 18:24
8. Error
6 11:20
9. Armagedon
0
1:39
Kolejno: miejsce, nazwa zespo³u,
punkty, stosunek bramek strzelonych do
straconych.

Talentiada
Sprawd siê, jaki-jaka jeste
W dniach 5-6 maja na kortach Miejskiego Orodka Sporu i Rekreacji w Olecku
spotka³o siê i rywalizowa³o prawie trzydziecioro dzieci w wieku 7-10 lat z miejskich szkó³ podstawowych. Dzieci w
pierwszym dniu zmagañ rywalizowa³y ze
sob¹ w piêciu konkurencjach sprawnociowych, czyli: biegu na 20 metrów, biegu
gwiadzistym, biegu wahad³owym, rzucie pi³eczk¹ tenisow¹ i biegu na 6 minut
( liczy³a siê liczba okr¹¿eñ kortu tenisowego). Nastêpnym blokiem sprawdzianu by³y gry zespo³owe (unihokej, mini
pi³ka no¿na). W niedzielê, tj.6.05.2007r.
dzieci zebra³y siê, aby dokoñczyæ sprawdzian. Zaplanowano i przeprowadzono
gry paratenisowe i gry tenisowe.
Po dwóch dniach zmagañ w formie
zabawy na korcie wygra³a dru¿yna o
nazwie CZARNE PANTERY w sk³adzie:
Karolina Kowalewska, Marta ¯yliñska,
Kuba Popko, Pawe³ Charmuszko. Druga
by³a dru¿yna DELFINÓW: Aleksandra
Kopiczko, Klaudia Klepacka, Emil Wa-

silewski, Kamil Dreszliñski. Trzeci¹ dru¿yn¹ sprawdzianu zosta³a dru¿yna: Justyna Woroniecka, Karolina K³os, Micha³ Bronikowski, Radek Olszewski o
nazwie WILCZURY. Ka¿de Dziecko uczestnicz¹ce w sprawdzianie otrzyma³o kolorowy dyplom, medal i drobn¹ maskotkê,
a najlepsza dru¿yna pucharki.
Dziêkujemy Rodzicom, a szczególnie
dzieciom za mi³o spêdzony czas na kortach MOSIR.

79)/)
MOSiR Olecko zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego
do wykorzystywania kortów tenisowych do prowazdenia lekcji
wychowania fizycznego.
Szczegó³y w biurze MOSiR!!

Tenis ziemny
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
w Olecku informuje, ¿e w dniu 1.05.2007
rozegrany zosta³ turniej tenisa ziemnego ,,Rozpoczêcie Sezonu 2007.
By³ to pierwszy turniej w tym cyklu na kortach ziemnych. Do turnieju zg³osi³o siê 10 zawodników i zawodniczek z:
Olecka, Warszawy, Gdañska, O¿arowa
i £om¿y.
W fina³owym meczu spotkali siê
Marek Kamiñski z Olecka i Adam Sty³a z £om¿y. Zwyciêzc¹ zosta³ Sty³a, który wygra³ 6:0 i 6:4.
Mecz fina³owy dostarczy³ wielu emocji,
wystarczy powiedzieæ, ¿e trwa³ prawie
trzy godziny, a kibice mogli ogl¹daæ dobry
mecz z d³ugimi wymianami pi³ek. W drodze do fina³u Marek Kamiñski pokona³
Micha³a Karnieja 9-4 i Patrycjê Supronowicz 9-1, a Adam Sty³a wyeliminowa³
Oskara Pokropka 9-2 i Micha³a Tymiñskiego 9-3.
Mimo silnego wiatru i ch³odnej pogody kibice dopisali.
Gratulujemy zwyciêzcy i wszystkim
uczestnikom rozpoczêcia sezonu 2007.

Najbli¿sze imprezy sportowe na obiektach MOSiR
 12. 05. - godz. 12.00  stadion g³ówny
 mecz pi³ki no¿nej trampkarzy Czarni
 Mazur E³k
 13. 05. - godz. 10.00. - korty  IX otwarty
turniej tenisowy o Puchar Tygodnika
Oleckiego
 13. 05. - godz. 12.00. - korty  otwarty
turniej tenisowy o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Spó³dzielni
Mieszkaniowej w Olecku z okazji 45
lat SM
 13. 05.- godz. 12.00. - ma³y stadionotwarty turniej mini pi³ki noznej o Puchar Prezesa Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku
 13. 05. - godz. 12.00. boisko pla¿owe
przy kortach - otwarty turniej siatkówki
pla¿owej o puchar Prezesa Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku
 13. 05- godz. 15.00. - stadion g³ówny
 mecz pi³ki noznej seniorów - Czarni
 Lenik Nowe Ramuki

Wydawca: 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 254

Dzieñ Dobry. Jakby nie patrzeæ, to i
tak musimy przyj¹æ fakt, ¿e w³anie minê³o kolejnych siedem dni naszego ¿ycia. Bo ¿ycie mija i jak to mówi¹: cz³owiek z roku na rok nie staje siê coraz
m³odszy. Czasem tylko na staroæ dziecinnieje, ale to inna historia.
A co siê porobi³o na wiecie? Tu te¿
nie bêdzie zaskoczenia, bo zrobi³o siê
bardzo du¿o. To znaczy, samo siê nie
zrobi³o. Zawsze jest kto, kto za tym samo
siê zrobi³o stoi. Ostatnio samo siê zrobi³o
na przyk³ad z podrêcznikiem do historii
Unii Europejskiej. Po raz pierwszy wiêkszoæ polityków, i to nawet opozycyjnych, chwali Ministra Edukacji Narodowej. Tym ministrem jest jak wiadomo
wicepremier Roman Giertych. A z jakiego powodu chwal¹? Bo minister w imieniu Polski nie popar³ deklaracji koñcowej 22. Sesji Sta³ej Konferencji Ministrów
Edukacji Rady Europy, która zakoñczy³a siê w sobotê w Stambule. I bardzo
s³usznie! Tak samo twierdz¹ prawie wszyscy. Prawie, bo jak zwykle spora grupka
nastawionych kosmopolitycznie cz³onków SLD uwa¿a, ¿e Europa powinna mieæ
tylko jedn¹ historiê. I to tak¹ s³uszn¹.
Chodzi o podrêcznik Crossroads of
European histories - Multiple outlooks
on five key moments in the history of
Europe (tytu³ francuski: Carrefours
dhistories europeennes. Perspectives
multiples sur cinq moments de lhistorie de lEurope), który po polsku brzmi:
Krzy¿uj¹ce siê drogi europejskich przesz³oci - Ró¿norodne pogl¹dy na piêæ
kluczowych momentów w historii Europy, przygotowany pod auspicjami Rady

Europy. Zawiera on teksty 35 autorów z
Europy. Znalaz³ siê tam i tekst autorstwa
profesora W³odzimierza Borodzieja z
Uniwersytetu Warszawskiego pod tytu³em: Ja³ta z polskiej perspektywy. Za
piêæ prze³omowych momentów w historii Europy uznano: rok 1848 i Wiosnê
Ludów, lata 1912-1913 i wojny ba³kañskie, rok 1919 i konferencjê wersalsk¹,
rok 1945 wraz z konferencjami w Ja³cie i
Poczdamie oraz rok 1989. W podrêczniku jest wiêcej odniesieñ do dobrobytu
socjalizmu i jako takiego najbardziej s³usznego pr¹du europejskiej myli, za której
ojca uwa¿a siê Karola Marksa. Okazuje
siê, ¿e przed XIX wiekiem Europa praktycznie nie istnia³a. Nie ma dziedzictwa
kulturowego ani Grecji, Rzymu czy chrzecijañstwa. Religie zosta³y potraktowane jako swego rodzaju zjawiska spo³eczne... mo¿e jako gus³a, czy taka ciekawostka

etniczna. Za to z podrêcznika nie bêdzie
mo¿na dowiedzieæ siê, kto rozpocz¹³ II
wojnê wiatow¹. Ba! Nawet I wojnê wiatow¹ przedstawiono jako ogólne wariactwo bez wskazania przyczyn i powodów.
Po prostu wybiórczo potraktowana historia, praktycznie fa³szuj¹ca rzeczywistoæ i prawdê historyczn¹. Przyjêcie takiej
historii jako podstawê wyk³adni przesz³oci
stwarza³oby bardzo niebezpieczny precedens w przysz³oci. Ju¿ dzi wielu przedstawicieli Niemiec kwestionuje prawo
Polski do obecnych granic. Po prostu
nie znaj¹ historii lub opieraj¹ siê na tym,
czego sami siê nauczyli w szko³ach.
Wed³ug wielu podrêczników historii w
Niemczech do wybuchu wojny przyczynili
siê jacy tam bli¿ej nieokreleni nazici,
a nawet mo¿na spotkaæ to, ¿e wojnê
wywo³ali sami Polacy prowokuj¹c liczne zajcia graniczne w sierpniu 1939 roku.
Na przyk³ad zaatakowali radiostacjê niemieck¹ w Gliwicach. Powa¿nie! Dzieci uczy
siê, ¿e ich dziadkowie ponieli wielk¹
klêskê pod Stalingradem w 1943 roku,
ale nie wyjania siê im, sk¹d siê tam oni
wziêli. Podobnie jak Rosja, która wojnê
dopiero liczy od 22 czerwca 1941 roku.
To, ¿e przed t¹ dat¹ bohaterska Armia Czerwona zniewoli³a kilka krajów,
zagarnê³a ich ziemie i prowadzi³a kilka
wojen, to ju¿ nie jest wa¿ne. Niewa¿ne
jest te¿, ¿e od wrzenia 1939 roku do 22
czerwca 1941 w czasie pokoju ¿ycie
straci³o kilkaset tysiêcy ¿o³nierzy radzieckich.
Komu zale¿y, by Europa by³a krajem bez przesz³oci lub okaleczonym historycznie? Nie wiem. Ale wiem, ¿e na
pewno nie mo¿na daæ nigdy zgody na
takie dzia³ania.
PAC

