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Nie traæ czasu, czekaj¹c na natchnienie. Zacznij, a natchnienie
znajdzie ciebie. H. Jackson Brown Jr
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

19 czerwca 2007 r .

VI MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ
¯AKÓW O PUCHAR PREZESA PZPN

Nr 25
(494)

Cena 1,40 z³
21 marca w Radiu
Bia³ystok w audycji
Poczta Literacka
o godz. 20.15 b¹d¹
czytane wiersze
i proza laureatów
konkursu
Mistrz Pióra.
Wiersze laureatów
publikujemy ju¿ dzisiaj na str. 10-11.

W dniach 15-17 czerwca br. na stadionie MOSiR w Olekcu rozegrano turniej
pi³ki no¿nej o Puchar Prezesa PZPN. Szerzej o turnieju za tydzieñ.

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

Atrakcyjne ceny,
du¿y wybór towarów.

(V32203)

W sprzeda¿y rekreacyjny sprzêt ogrodowy dla dzieci
- hutawki, drabinki szczebelkowe, kó³ka gimnastyczne, uchwyty wspinaczkowe.
Tel. (87) 520 44 46
Uczennica Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Olecku im. J. Kochanowskiego,

Marlena
Murawska,

w konkursie organizowanym m.in. przez
Gazetê Wspó³czens¹, zosta³a Miss
Polonia Podlasia Nastolatek.
Wywiad z Miss w nastêpnym numerze TO.

Redakcja

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

w godzinach 1200 -1700
(we wtorek nieczynna)

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

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

(V37701)

MAJSTER

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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Sesja Rady Powiatu

 24 maja o 21.10 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ nietoperza z klatki domu przy
alei Zwyciêstwa.
 25 maja o 13.41 jeden zastêp JRG PSP,
dwa JRG PSP E³k, jeden OSP Cichy
oraz dwa OSP wiêtajno gasi³y w okolicach Po³omu po¿ar lasu.
 26 maja o 2.41 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ w okolicach Sokó³ek drzewo powalone na jezdniê.
 26 maja o 9.53 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Przemys³owej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 26 maja o12.16 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ na osiedlu Siejnik plamê oleju
z jezdni.
 27 maja o10.27 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ przy ul. Go³dapskiej miejsce
wypadku drogowego. Samochód potr¹ci³ przechodnia, a kierowa uciek³ z
miejsca wypadku.
 27 maja o14.10 jeden zastêp OSP Lenarty zabezpiecza³ przebieg meczu pi³karskiego.
 27 maja o19.15 dwa zastêpy JRG PSP i
jeden zastêp OSP Lenarty usuwa³y w
okolicach Lenart skutki wypadku drogowego.
Informacji udzieli³ starszy
kapitan Adam £apucki
 28 maja o 9.43 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y na osiedlu Siejnik drzewo znad
budynku mieszkalnego.
 28 maja o 11.04 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.

Zapraszam na VIII Sesjê Rady Powiatu w Olecku na dzieñ 28 czerwca 2007 roku
(czwartek), godz. 1400 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w
Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek Sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Podjêcie uchwa³y w sprawie wst¹pienia kandydata w miejsce wygas³ego
mandatu.
4. lubowanie radnego Andrzeja Edmunda
Steckiewicza.
5. Wybór Wiceprzewodnicz¹cego Rady
Powiatu:
a) zg³oszenie kandydatów,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) prezentacja kandydatów,
d) przeprowadzenie g³osowania tajnego,
e) podjêcie uchwa³y w sprawie wyboru
Wiceprzewodnicz¹cego Rady Powiatu.
6. Informacja Starosty z wykonania uchwa³
Rady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
7. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
8. Zapytania i interpelacje radnych.
9. Wnioski i owiadczenia radnych.
10. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
11. Informacja w zakresie realizacji zadañ zwi¹zanych z kultur¹ fizyczn¹,
promocj¹ powiatu.
12. Stan utrzymania powiatowych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej.
13. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego
Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Oleckiego na lata 2004-2007 z
uwzglêdnieniem perspektywy na lata

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ
OPA£OWY
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Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V36702)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

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

STACJA PALIW Rarytas

MARKET
BUDOWLANY

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE
ul. E³cka 4

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

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V36102)

(V37501)

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

KRAM

Wojska Polskiego 18

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

(V24509)

ZBIERASZ

2008-2011 za okres 2 lat (lata 2005-2006).
14. Raport z wykonania Powiatowego
Programu Ochrony rodowiska dla
Powiatu Oleckiego na lata 2004-2007
z uwzglêdnieniem perspektywy na lata
2008-2011 za okres 2 lat (lata 2005-2006).
15. Podjêcie uchwa³:
a) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie powo³ania Komisji Sta³ych Rady,
b) w sprawie wyra¿enia zgody na odst¹pienie od odwo³ania darowizny,
c) w sprawie zmian bud¿etu powiatu na
rok 2007,
d) w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki d³ugoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
e) w sprawie zaci¹gniêcia kredytu na sfinansowanie deficytu bud¿etu i sp³atê
wczeniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek na 2007rok,
f) w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Oleckiego.
16. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
interpelacje i wnioski radnych.
17. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady.
18. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
19. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:

 Beata Fiedorowicz
 Andrzej Jeziorski
 Piotr Klejment
 Adrianna Ladziñska
 Jerzy Makal
 Norbert Zdanio

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ 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
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15

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

Gminy Kowale Oleckie i Wieliczki z³o¿y³y gminie oleckiej ofertê wspólnej inwestycji. Dotyczy ona budowy wspólnej kanalizacji sanitarnej. Prawdopodobne
jest, ¿e równie¿ gmina wiêtajno przy³¹czy siê do tego przedsiêwziêcia.
Wg planu z gminy Kowale Oleckie
do wspólnej instalacji pod³¹czone zosta³yby Sto¿ne i Golubki. W gminie Wieliczki w sk³ad sieci wejdzie miejscowoæ
Wieliczki.

Wed³ug wstêpnych szacunków olecka
oczyszczalnia cieków jest w stanie sprostaæ temu zadaniu.
Mo¿na by³oby przygotowaæ w porozumieniu z tymi gminami wspólny wniosek, który mia³by du¿e szanse powodzenia.
Mo¿na przy okazji uzbroiæ i nasze tereny. Jest to jednak sprawa przysz³oci.
W chwili obecnej jestemy na etapie rozmów i rozwa¿añ  owiadczy³ Burmistrz
Wac³aw Olszewski.

Remont drogi
Zajdy - lepie

Monitoring
w szko³ach

Zarz¹d Województwa Warmiñsko-Mazurskiego przyzna³ dofinansowanie na
przebudowê drogi gminnej Zajdy  lepie. 70 tysiêcy z³otych pochodzi ze rodków Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. Burmistrz umowê w
tej sprawie podpisa³ 21 maja.

28 maja...

W Gimnazjum nr 2 przy S³owiañskiej
oraz w Zespole Szkó³ na Siejniku za³o¿ono kamery telewizyjne. Bêd¹ one monitorowaæ tereny szko³y jak i place poza
budynkiem. System robi du¿e wra¿enie
nie tylko na uczniach  stwierdzi³ Burmistrz.

Prace publiczne

... zosta³ og³oszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót drugiego odcinka ulicy Tunelowej wraz z
parkingiem. Oferty zostan¹ otwarte 28
czerwca.

7 osób pracuje w ramach robót publicznych. Osoby pracuj¹ przy prowadzeniu bie¿¹cych robót melioracyjnych
oraz remontach.

cie¿ka spacerowa

... nad modernizacj¹ ulicy Lenej do
nowego cmentarza. Termin realizacji zamówienia to 27 lipca b.r.

Projekt zagospodarowania cie¿ki spacerowej w parku miejskim zosta³ przed³o¿ony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Olsztynie.

Prace projektowe

Trwaj¹ prace projektowe nad Centrum Ratownictwa Wodnego w G¹skach
oraz nad kompleksem sportowo-rekreacyjnym przy wietlicy wiejskiej w Borawskich.
(V30206)

Trwaj¹ prace projektowe...

Kukowo  Zajdy
 Zabielno

Trwaj¹ prace projektowe nad wodoci¹giem Kukowo  Zajdy  Zabielno. W
zakres zamówienia miejskiego wchodzi
równie¿ wycena zakresu prac budowlanych. Czêæ zamówienia dotyczy równie¿ projektu kanalizacji sanitarnej Kukowo  Olecko.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 19-24.06.2007r.,
pl. Wolnoci 25
25.06.-01.07.2007r.,
ul. Kolejowa 15

Nowy sklep
z odzie¿¹
zachodni¹
zaprasza

OLECKI TERMINARZ
Wystawy sta³e
8.00  15.00  wystawa malarstwa Ángeli de la Vega Galeria sztuki prawdziwej im. A. Legusa, plac Wolnoci
* Wystawa Powrót do przesz³oci sala
wystawowa ZST, Zamkowa
19 czerwca (wtorek)
11.00  Gdzie jest Hosi, prapremiera
teatralna, sala widowiskowa ROK Mazury Garbate
13.00  posiedzenie Komisji Zdrowia,
Owiaty i Bezpieczeñstwa, Starostwo,
pokój nr 28
18.00 - Gdzie jest Hosi, premiera teatralna, sala widowiskowa ROK Mazury Garbate
20 czerwca (roda)
10.00  przetarg na sprzeda¿ lokalu, biuro Spó³dzielni Mieszkaniowej, ul. Zyndrama 4 (szczegó³y TO nr 24/493 s.7)
13.00  posiedzenie Komisji Bud¿etu,
Finansów i Gospodarki, Starostwo, pokój
nr 28
22 czerwca (pi¹tek)  KONIEC ROKU
SZKOLNEGO !!!  WAKACJE
24 czerwca (niedziela)
16.00  Czarni  Vêgoria  mecz seniorów
29 czerwca (pi¹tek)
17.00 - Piraci Z Karaibów: Na Krañcu
wiata, film, kino
30 czerwca (sobota)
* mija termin zg³aszania kandydatów na
³awników (szczegó³y To 24/493, s. 9)
* mija termin nadsy³ania prac w konkursie na Pami¹tkê z Mazur (szczegó³y
TO 19/488 z 8 maja )
17.00 - Piraci Z Karaibów: Na Krañcu
wiata, film, kino
1 lipca (niedziela)
10.00  VII turniej o puchar Ignasiówki (tenis ziemny)  korty MOSiR
17.00 - Piraci Z Karaibów: Na Krañcu
wiata, film, kino
2 lipca (poniedzia³ek)
17.00 - Piraci Z Karaibów: Na Krañcu
wiata, film, kino
3 lipca (wtorek)
17.00 - Piraci Z Karaibów: Na Krañcu
wiata, film, kino

ELF
od rody 6.06.2007 r.

ul. Armii Krajowej 24

(L10102)

Miêdzygminna sieæ kanalizacyjna

!
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Wyniki egzaminów gimnazjalnych Spo³ecznego Gimnazjum STO w Olecku s¹ lepsze od przeciêtnego wyniku
w powiecie, województwie i kraju.

I znowu maj¹ siê czym chwaliæ!
rednia punktów z czêci humanistycznej w Spo³ecznym Gimnazjum STO
w Olecku to 38, z czêci matematyczno-przyrodniczej  30. W porównaniu
z wynikami powiatu oleckiego uczniowie s¹ lepsi o (odpowiednio) 7 oraz 6
punktów. W województwie warmiñskomazurskim punkatacja wygl¹da³a nastê-

puj¹co: czêæ humanistyczna  29,76,
czêæ matematyczno-przyrodnicza 
24,55. Wyniki w kraju to (odpowiednio): 31,48 punktu oraz 25,31 punktu.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e przeciêtna w szko³ach niepublicznych jest wy¿sza od 5
do 6 punktów w porównaniu z osi¹gniêciami ich rówieników w szko³ach

publicznych.
Gimnazjalici pisz¹ co roku egzamin
w dwóch czêciach: czêæ humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza. Za ka¿d¹ z czêci uczeñ mo¿e otrzymaæ maksymalnie 50 punktów, czyli w sumie
100. Dobrze zdany egzamin jest przepustk¹ do wybranych szkó³ ponadgimnazjalych, wiêc punktacja staje siê szczególnie wa¿na dla ambitnych absolwentów gimnazjów. Uczniowie Spo³ecznego Gimnazjum STO w Olecku nie bêd¹
mieli problemu z dostaniem siê do
wymarzonych liceów.
Mo¿e warto inwestowaæ w przysz³oæ
dziecka?
(B)

Cz³owiek nie korek. Po alkoholu tonie

L7308

Cz³owiek nie korek. Po alkoholu tonie i Najpierw alkohol, potem woda.
Odwrotnie w tej historii nie ma ¿ycia pod takimi has³ami rusza wojewódzka
kampania dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa nad
wod¹. Celem kampanii jest informowanie m³odych mieszkañców naszego regionu o konsekwencjach wchodzenia do
wody pod wp³ywem alkoholu.
Policyjne statystyki naszego województwa pokazuj¹, ¿e w ci¹gu ostatnich dwóch lat przyczyn¹ 47 utoniêæ
by³ w³anie alkohol. Od 1 maja roku tego
do statystyk dosz³o kolejnych 5 takich
przypadków.
W jeziorze Buwa³no pod Orzyszem
uton¹³ 52-letni mê¿czyzna. Dzi od rana
policjanci i stra¿acy z Ostródy kontynuuj¹ poszukiwania 36-letniego mieszkañca tamtejszej gminy. Z ustaleñ wy-

nika, ¿e obaj zanim poszli nad jezioro,
pili alkohol, Policjanci wyjaniaj¹ przyczyny utoniêcia w rzece Wad¹g, 40-letniego mê¿czyzny. Najprawdopodobniej
mieszkaniec Olsztyna wczeniej pi³ alkohol. - to tylko przyk³ady komunikatów z czerwca tego roku. Te sytuacje
dok³adnie opisuje has³o kampanii: Najpierw alkohol, potem woda. Odwrotnie
w tej historii nie ma ¿ycia. Dlatego Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Wojewoda Warmiñsko -Mazurski
oraz Prezydent Olsztyna na rozpoczynaj¹cy siê w³anie sezon letni przygotowuje kampaniê spo³eczn¹ ¯ycie.
Na projekt sk³adaj¹ siê dwie podstawowe formy przekazu: spot reklamowy oraz plakat. Spot emitowany bêdzie
w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych.
Przygotowany i wyprodukowany zosta³

Zespó³ Szkó³ STO w Olecku
og³asza nabór
na rok szkolny 2007/2008
do nastêpuj¹cych typów szkó³:

• Spo³eczna szko³a Podstawowa STO
• Spo³eczne Gimnazjum STO
• Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce STO

Klasy poszczególnych oddzia³ów
licz¹ maksymalnie 16 osób.

W przypadku klas pierwszych Szko³y Podstawowej oraz Gimnazjum o przyjêciu decyduje kolejnoæ zg³oszeñ.
CZESNE: Uczniowie, przyjêci w roku szkolnym
2007/2008 do Spo³ecznej Szko³y Podstawowej oraz

przez profesjonaln¹ agencje reklamow¹.
Aktorami filmu s¹ uczniowie olsztyñskich szkó³.
Plakat ma zostaæ rozprowadzony na
terenie naszego województwa. Umieszczony zostanie m.in. w szko³ach, budynkach administracji samorz¹dowej i
s³u¿b ratowniczych, kocio³ach, autobusach oraz miejscach zwi¹zanych z wypoczynkiem nad wod¹. Dla m³odych ludzi
przygotowano równie¿ koszulki z logo
kampanii.
Jeszcze przed wakacjami do szkó³ w
naszym województwie pójd¹ policjanci. Pos³uguj¹c siê m.in. filmem i plakatem t³umaczyæ bêd¹ m³odym ludziom jak
bezpiecznie spêdzaæ wakacje.
Koszt ca³ej kampanii to koszt wyprodukowania 500 koszulek. Spot i plakat wyprodukowane zosta³y bezp³atnie.

Spo³ecznego Gimnazjum STO posiadaj¹cy redni¹ ocen co najmniej 4,5 nie op³acaj¹ czesnego
przez ca³y rok szkolny. W przypadku utrzymania
wysokiej redniej w kolejnych latach nauki  70%
czesnego.
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.
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szko³y
(w Sekretariacie dostêpne s¹ druki podañ), ul.
M³ynowa 8, 19-400 Olecko, tel. 0 87 520 24 18.

#
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O emerytach zwyk³o siê mówiæ, ¿e s¹ na zas³u¿onym odpoczynku. I chocia¿
wypoczynek mo¿na rozpatrywaæ w sposób przenony i dos³owny, to w odniesieniu do seniorów pojêcie to nie ma najlepszych skojarzeñ.

O nich pamiêta Zwi¹zek
Nauczycielstwa Polskiego

Okaza³o siê jednak, ¿e ów stereotyp
o przebrzmia³ej sprawnoci umys³owej
i fizycznej osób tzw. trzeciego wieku,
mo¿na ³atwo przetestowaæ.
Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP
w Olecku pod nowym kierownictwem
Tomasza Gawroñskiego  przewodnicz¹cego sekcji i przy wsparciu prezesa zarz¹du oddzia³u Józefa Siwki wraz z sekcj¹ z Go³dapi zorganizowa³y w dniach
19.05-30.05 wypoczynek dla emerytów 
zwi¹zkowców w Jastrzêbiej Górze, urokliwej miejscowoci nadmorskiej, z klifem siêgaj¹cym do 33m, z szerok¹ piaszczyst¹ pla¿¹, gdzie wiatr i s³oñce nie tylko
opalaj¹, lecz równie¿ przywracaj¹ si³y
witalne (czytaj  m³odoæ), z miejscem
najdalej wysuniêtym na pó³noc Polski 
54 50 11.
Jak wypoczywano? Rano  spacer
lub bieg wzd³u¿ pla¿y. Dzieñ  wg uznania: pla¿owanie, zwiedzanie, spacery.
Oprócz piasku, który jest tak unikalny,
¿e w³adze morskie wyda³y zakaz jego
wynoszenia z pla¿y, Jastrzêbi¹ Górê otacza
przepiêkny Lisi Jar z mrocznymi w¹wozami i szumem strumyka, W¹wóz Ch³apowski z urokliw¹ ¿ó³ci¹ ¿arnowców i
d³ugim tunelem pod jezdni¹, Nadmorski
Park Krajobrazowy z rolinnoci¹ niespotykan¹ na Mazurach i niebosiê¿nymi
drzewami. Wieczór  spotkania integracyjne przy grillu i piwie, i niewa¿ne czy
by³o to Dêbowe, ¯ywiec, czy Karmi, zawsze s³u¿y³o budowaniu dobrego nastroju.
Uczestnicy prezentowali swoje talenty
literackie lub wokalne, a warto wspomnieæ
chocia¿by o sukcesie kole¿anki z Go³dapi, która potrafi³a stworzyæ z nas tak pie-

waj¹cy zespó³, ¿e nie tylko s³ucha³y go
grupy m³odzie¿y i dzieci z tzw. Zielonych
Szkó³, ale te¿ chêtnie przy³¹cza³y siê do
naszych wystêpów.
Wieczór tmo¿na by³o spêdziæ w pabie, kafejce lub na deptaku, przy którym
znajduj¹ siê stoiska z licznymi, ró¿norodnymi propozycjami kulinarnymi, (nie
wykluczaj¹c ryb sma¿onych, wêdzonych
lub na wynos). Godny polecenia jest
Kredens  lokal gastronomiczny utrzymany w kolorycie lat 20.
Zwiedzalimy wiele. Do niezapomnianych wycieczek nale¿y pobyt na Helu.
Bylimy w Cha³upach, Ku¿nicy, Juracie(niestety, nie u prezydenta). W Jastarni

Walne Zgromadzenie Przypisanych Pó³nocy
Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kulturalnego
Przypisani Pó³nocy, które odbêdzie siê 21.06.2007 r. (czwartek) o godzinie
1800 w siedzibie Stowarzyszenia  sala AGT, ul. Partyzantów, II piêtro.
Porz¹dek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia
za lata 2003-2006.
3. Odczytanie sprawozdania komisji rewizyjnej.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wybór w³adz stowarzyszenia na kolejna kadencjê.
6. Dyskusja dotycz¹ca programu dzia³ania na najbli¿sze lata.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

goci³ nas pan Struk, w³aciciel muzeum
Pod Strzech¹, produkuj¹cy metod¹
cha³upnicz¹ drewniane ³odzie-pomaranki, posiadaj¹cy wiedzê, ¿e w Olecku buduje siê jachty. Nie mo¿na te¿ nie wspomnieæ o zwiedzaniu Cetniewa, rozpropagowanego za czasów prezydentury Aleksandra Kwaniewskiego.

W ramach op³aty za pobyt znalaz³o
siê te¿ wy¿ywienie  wystarczaj¹ce.
Co jest godne polecenia? Oprócz zabytków w Pucku, Swarzewie, we W³adys³wowie czy te¿ piêknie odrestaurowanych dworów i pa³aców w Krokowej,
Bychowie, Zwartowie czy Rzucewie
nale¿y koniecznie zwiedziæ Pracownê
Bursztynu w Ch³apowie, ¿eby kupiæ oryginalne ozdoby, a tak¿e nabyæ py³ z
bursztynu, niedostêpny w sprzeda¿y
detalicznej, a s³u¿¹cy przywracaniu w³aciwego funkcjonowania dróg oddechowych (inhalacje) i sprawnoci ruchowej
(nacieranie).
Czy mo¿na w Olecku rozpoznaæ
uczestników wypoczynku? Tak. S¹ to
osoby naj³adniej opalone, odm³odzone
i umiechniête na co dzieñ.
Oczekiwania zwi¹zkowców a plany
ZNP? Sekcja Emerytów i Rencistów planuje dalsze formy wypoczynku. Plany
na najbli¿sz¹ przysz³oæ  to wyjazd jesieni¹ do Kowna: zwiedzanie i spektakl
w operze.
Na co mog¹ liczyæ w³adze ZNP w
Olecku? Oczywicie na sympatiê seniorów, liczny udzia³ w organizowanych imprezach, poparcie dzia³alnoci zwi¹zkowej i wdziêcznoæ za zainteresowanie siê
ich losem, tj. uatrakcyjnienie ¿ycia na
zas³u¿onym odpoczynku.
(dn)

$
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WIÊTAJNIADA
z ryb¹ w herbie

Hala sportowa

Jaros³aw Bagieñski ...






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

(V24010)

... podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej podziêkowa³ policji za dotychczasowe dzia³ania. Zaznaczy³, ¿e efekty pracy policji s¹ widoczne.
Zaznaczy³, ¿e jego macierzysta Komisja ds. Rodzinnych przy
wspó³pracy Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych wraz z policj¹ musz¹ siê spotkaæ w celu opracowania dzia³ania na nadchodz¹ce lato. Nie wykluczy³ te¿ ewentualnego przeszkolenia cz³onków komisji.

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

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Kolektory

s³oneczne,

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V36802)

przydomowe oczyszczalnie cieków

cie¿ka rowerowa

Projekt zagospodarowania trasy cie¿ki pieszej i rowerowej na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach zosta³ przed³o¿ony
do zaopiniowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie.

Biblioteka i WTZ
w jednym budynku

Trwaj¹ prace projektowe nad przystosowaniem budynku nr 6 po³o¿onego przy ul. Kopernika dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajêciowej i Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej.

OKRÊGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW NR NOE/003

(V25009)

Gminny Orodek Kultury i Sportu w wiêtajnie zaprasza
na WIÊTAJNIADÊ z ryb¹ w herbie.
23 czerwca (sobota)
7.00  Towarzyskie Sp³awikowe Zawody Wêdkarskie na jez.
Mulistym
10.30  pokaz WOPR Bezpieczne lato Mecz siatkówki pla¿owej  pla¿a w wiêtajnie
14.00  blok rozrywkowy dla dzieci: Podró¿ przez pieæ oceanów, konkursy i dobra zabawa z bia³ostock¹ Muz¹
16.00  wystêpy muzyczne oraz:
- konkurs kulinarny Ryba po naszemu- og³oszenie wyników
- Echo, sobowtór Krzysztofa Krawczyka i Bosmañski Klan
- Konkurs Wianków i Pokaz wiêtojañski na pla¿y /godz.24.00
22.00  zabawa ludowa przy GOKiS do bia³ego rana
24 czerwca (niedziela)
9.30  zbiórka we Wronkach (szko³a)
Sp³yw kajakowy £an¹ Strug¹ W poszukiwaniu zaginionych wianków...
Informacje szczegó³owe tel. 087/5215441 lub 691115221
e-mail: gokis_swietajno@interia.pl
ZAPOZNAJ SIÊ Z PROGRAMEM !!!
ZG£O SWÓJ UDZIA£ W KONKURSACH JU¯ DZI !!!

Trwaj¹ prace nad projektem hali sportowo widowiskowej
wraz z kompleksem, w którego sk³ad wejd¹: basen, sale odnowy, treningowe, zaplecze odnowy biologicznej itp. termin
realizacji zamówienia to 30 listopada b.r.

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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We udzia³ w festiwalowym konkursie!

I Festiwal Nauki
i Sztuki w Olecku

Z Festiwalem Nauki i Sztuki zwi¹zane s¹ ró¿notematyczne konkursy. Ze wzglêdu
na du¿e dowiadczenie Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w kszta³ceniu specjalistów
w ochronie rodowiska, z pierwsz¹ edycj¹ festiwalu, który odbêdzie siê w dniach 89 wrzenia 2007, chcemy powi¹zaæ nastêpuj¹ce tematy z dziedziny ekologii  naukowej podstawy wszelkich dzia³añ ochroniarskich.
¯ycie na moczarach  konkurs fo- 2007r. Prace przyjmowane s¹ w dziekatograficzny. S¹ to pod wzglêdem przy- nacie Wszechnicy Mazurskiej ul. Plac Zamrodniczym najcenniejsze miejsca: mokra- kowy 5, 19-400 Olecko.
d³a, torfowiska, bagna, ródlene oczka
Komunikat o wynikach konkursu zowodne, starorzecza, trzêsawiska. Maga- stanie og³oszony na stronie internetozynuj¹ wodê, s¹ ostoj¹ biologicznej ró¿- wej Uczelni www.wm.olecko.pl . Laurenorodnoci. Niedostêpne, tajemnicze, w aci zostan¹ dodatkowo powiadomieni teludowych opowieciach owiane legen- lefonicznie, dlatego wszystkich uczestd¹, a czasami kojarzone z groz¹. Dla fo- ników prosi siê o podanie numeru teletografików stanowi¹ bardzo wdziêczny fonu kontaktowego lub adresu e-mailoobiekt. Ze wzglêdu na planowan¹ wy- wego. Oficjalne og³oszenie wyników i
stawê prac, zdjêcia powinny byæ w jak wrêczenie nagród nast¹pi w trakcie trwania
najwiêkszym formacie (minimum A-4). Przed imprezy. Szczegó³y zostan¹ podane na
oddaniem trzeba je zatytu³owaæ i podpi- plakatach i w informacjach prasowych
saæ. Tych, którzy bêd¹ fotografowaæ te poprzedzaj¹cych festiwal. Uwaga! Symgrz¹skie tereny, prosimy o zachowanie boliczne nagrody bêdzie mo¿na odebraæ
wy³¹cznie osobicie i tylko w czasie trwaostro¿noci!
Termin sk³adania prac up³ywa 15 lipca nia festiwalu. Nagrody zostan¹ ufundo-

wane ze rodków sponsorów imprezy,
których poszukujemy i na których liczymy. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie
prawo do zatrzymania prac konkursowych
i wykorzystywania ich w celach edukacyjnych.
Dodatkowe informacje w sprawach
dotycz¹cych konkursów mo¿na znaleæ
na wczeniej podanej stronie internetowej. Mo¿na tak¿e zwróciæ siê z zapytaniem za porednictwem poczty elektronicznej lub telefonu (podane ni¿ej). Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w
I Festiwalu Nauki i Sztuki w Olecku.
Informujê, ¿e nasza edukacyjna impreza pozostaje w cis³ej zale¿noci z Festiwalem nauki i Sztuki w Siedlcach, który
bêdzie zorganizowany ju¿ po raz dziewi¹ty w dniach 18-21 padziernika 2007.
Obydwa festiwale w Siedlcach i w Olecku bêd¹ ³¹czy³y te same tematy konkursów, jednak terminy ich przeprowadzenia bêd¹ inne.
dr Ryszard Kowalski, organizator
Adres do korespondencji: Wszechnica Mazurska w Olecku, Plac Zamkowy 5, 19-400 Olecko, tel. 087 5203133;
rkow@ap.siedlce.pl, kom. 0602688622,
www.wm.olecko.pl

(V32304)

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¿ 16
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

(V32104)

Podpis: .................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................

Imiê i nazwisko ...................................................................................................

F x ?
F x 4
F x 3
F x 2
F x 1
Iloæ publikacji:

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

F inne
F wynajmê
F sprzedam

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



F kupiê

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

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

&
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Festiwal Ekologiczny w Kêtrzynie

W dniu 26 maja 2006 r. pod has³em
Ziemia naszym domem ju¿ po raz czwarty w Kêtrzynie odbywa³ siê Festiwal
Ekologiczny Czysty Powiat. W zmaganiach konkursowych na najlepszy
kabaret, piosenkê, fotografiê i pracê plastyczn¹ o tematyce ekologicznej, udzia³
wziê³o ponad 30 szkó³ podstawowych i
gimnazjum z ca³ego województwa warmiñsko-mazurskiego. Powiat olecki mia³
w Kêtrzynie równie¿ swoj¹ reprezentacjê w kilku kategoriach konkursowych:
uczniowie klasy pi¹tej i szóstej Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO przygotowali na konkurs prace plastyczne i piosenkê, zespó³ Akolada z Gimnazjum nr
1 równie¿ przygotowa³ piosenkê konkursow¹, a Zielona Dru¿yna- szkolny klub
ekologiczny ze Szko³y Podstawowej we
Wronkach wyst¹pi³ z kabaretem Jak uczylimy Jasia szanowaæ przyrodê.

Gospodarzem Festiwalu by³ Starosta
Kêtrzyñski -Tadeusz Mordasiewicz, a
program prowadzi³ pan Krzysztof Jañczak  czyli pan Japa znany z telewizyjnych programów dla dzieci. Ca³oæ

mia³a charakter wielkiego pikniku ekologicznego, podczas którego jedne zespo³y
prezentowa³y siê na scenie (zreszt¹ usytuowanej w bardzo urokliwej czêci Kêtrzyna nad samym jeziorem), z kolei grupy, które akurat nie wystêpowa³y, mog³y wzi¹æ udzia³ w dodatkowych konkurencjach o tematyce ekologicznej, jak np.:
ustawianie choinek w lesie, malowanie
na szkle. Mêska czêæ reprezentacji ze
Spo³ecznej Szko³y Podstawowej zmaga³a siê na przygotowanym przez policjantów
torze rowerowym, na którym by³o sporo
utrudnieñ. Nastêpnie musieli równie¿
stawiæ czo³a pytaniom teoretycznym na
temat ruchu drogowego. I chocia¿ walczyli zaciêcie, najlepsza w tej konkurencji okaza³a siê uczennica szko³y podstawowej w Kêtrzynie i to ona wygra³a g³ówn¹ nagrodê  rower górski.

Pomimo drobnych k³opotów organizacyjnych, nie do koñca zale¿nych od
organizatora, bowiem olbrzymie oberwanie
chmury, burza i silny deszcz, który zmoczy³ sprzêt na scenie, wszyscy uczestnicy dobrze siê bawili. Na zakoñczenie
Festiwalu Ekologicznego odby³ siê koncert zespo³u Mezo i Kasi Wilk.
W imieniu Pani Dyrektor Spo³ecznej
Szko³y Podstawowej STO i uczniów klasy pi¹tej i szóstej, które bra³y udzia³ w
Festiwalu Ekologicznym chcê bardzo
serdecznie podziêkowaæ Panu Starocie
Stanis³awowi Ramotowskiemu za dofinansowanie przejazdu i obiadów wszystkim
uczestnikom reprezentuj¹cym powiat olecki, natomiast panu Grzegorzowi Zdanio
 kierowcy szkolnego autobusu  za bezpieczn¹ podró¿ i cierpliwoæ.
Wychowawczyni kl. V SSP - J.K.
Fot. Joanna Kalejta

'
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Czytanie legend mazurskich
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku oraz filia WarmiñskoMazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w
Olecku zorganizowa³y wspóln¹ akcjê pt.
Czytanie legend mazurskich
W dniu 29 maja w filii Warmiñsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku odby³o siê g³one czytanie, w którym wziê³y udzia³ szeciolatki z Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi oraz ze Szko³y Podstawowej
nr 3 w Olecku. 12 czerwca w MiejskoPowiatowej Bibliotece Publicznej legend
mazurskich s³ucha³y szeciolatki ze Szko³y
Podstawowej nr 1.
Dzieci z prawdziwym zaciekawieniem
wys³ucha³y legend autorstwa Ireny
Kwintowej, Jadwigi Tressenberg, Jerzego

teka Pedagogiczna w Olecku. Celem tej
akcji jest przede wszystkim promocja
czytelnictwa i literatury regionalnej wród
najm³odszych.
Dzieci zosta³y zaproszone do udzia³u
w konkursie plastycznym, którego tematem s¹ wra¿enia, jakie w nich pozosta³y po wys³uchaniu czytanych bani.
Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi 18
czerwca 2007r. Naj³adniejsze prace Komisja Konkursowa nagrodzi dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
Fot. Katarzyna Je¿ewska

Marka £apo czytanych przez pani¹
Katarzynê Je¿ewska (kierownika Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Olecku) i pani¹ El¿bietê Rowiñsk¹ (kierownika filii Warmiñsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku). Dzieci
mia³y okazjê poznaæ Smêtka, K³obuka i
inne postacie czêsto goszcz¹ce w legendach i baniach mazurskich.
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku ju¿ od wielu lat propaguje tê formê edukacji dla najm³odszych licz¹c, ¿e czym skorupka za m³odu
nasi¹knie .
W tym roku do wspólnej akcji Czytanie legend mazurskich w³¹czy³a siê
równie¿ Warmiñsko-Mazurska Biblio-
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Konkurs Literacki
Mistrz Pióra rozstrzygniêty
Dnia 26.05.2007r. rozstrzygniêty zosta³ VII Powiatowy Konkurs Literacki
Mistrz Pióra pod patronatem burmistrza
Olecka. Komisja w sk³adzie: Agnieszka
Makarewicz  przewodnicz¹ca oraz Wac³aw Klejmont i Roman Karsztun  cz³onkowie po raz kolejny wy³oni³a laureatów.
W bie¿¹cym roku sporód dwudziestu
nades³anych przez gimnazjalistów z ca³ego powiatu zestawów najwy¿ej ocenione

zosta³y utwory trzech osób, w tym jednego ch³opaka. I miejsce w obu kategoriach rozpatrywanych równoczenie zaj¹³ Mateusz Iwanowski ze Spo³ecznego
Gimnazjum STO w Olecku. Ponadto komisja postanowi³a przyznaæ dwa wyró¿nienia: Dominice Oldze Stankiewicz z
Gimnazjum nr l w Olecku oraz Emilii Zyskowskiej z Gimnazjum nr 2 w Olecku.

I miejsce w VII Powiatowym Konkursie Literackim
Mistrz Pióra  Mateusz Iwanowski
Drzwi
Czy narodzilicie siê, na arenie jestecie ju¿?
Od pocz¹tku tworzymy mity bogów.
Szukamy kluczy do
aksamitnego domu.

Krzyk motyla
Krzyk motyla poderwa³ nas.
Wrzask przez mury i dusze
Przebi³ siê.

Ksiê¿yc jest besti¹ o wysch³ej krwi.
Starych genera³ów
ciesz¹ martwe oczy.

Poranny huk prowadzi³ nas.
(pamiêtajcie o sobie samych)
Matka rozkaza³a,
Nie bójcie siê.

Potrzebujemy staro¿ytnej magii.
Lot nad królestwem,
walka z wê¿em
uzdrowi nas.

Ciemna anatomia nie ostanie siê.
Potê¿na procesja przejdzie ulicami.
Odmieni los.
Boisz siê?

Teraz odejdcie
do swych
namiotów i snów.

Ksiê¿niczka
Ona by³a ksiê¿niczk¹,
królow¹ drogi.
Za rêkê prowadzi³a ¿ycie.
Nad ranem nadzieja opuci³a mnie.

Krwawy legion
nie przeszkodzi mi w
zdobyciu bram.
Jeli zmarnujemy wit,
nie wybaczy nam tego ¿adne niebo.

Teraz wród gwiazd tañczy,
w skórê raka przybrana.
W snach widzê j¹.

Dominika Olga Stankiewicz
***
Zamknij okno
Nie pozwól aby wiatr
Rozwia³ marzenia nasze
Zas³oñ okno
Zas³on¹ ciemn¹
Nie pozwól dojrzeæ s³oñcu
Tajemnic naszych
Zamknij drzwi
Nie pozwól
Byle komu wejæ w serce twoje
Zamknij oczy
Nie pozwól
Przyæmiæ marzeñ rzeczywistoci¹
Od³ó¿ broñ wêdrowcze
Rozsi¹d siê wygodnie
Jestemy w raju
***
Nie zamykaj serca,
Pozwól mi w nim zostaæ,
Nie wyrzucaj mnie,
Nie koñcz.
Kiedy patrzy³am inaczej,
Myla³am o przysz³oci,
Widzia³am barwy przysz³ej zimy,
Zapominaj¹c o dawnych latach.
Nie zamykaj serca, proszê Ciê.
Wybacz, szansê jeszcze jedn¹ daj.
Daj mi czas.
Nie zamykaj serca,
Nie zatrzaskuj drzwi,
Wyrzuæ klucz.

Gdy nadejdzie wiosna,
spotkam j¹.
W oczy spojrzê g³êboko,
Czekam na pierwszy letni wiatr.

Chiny.
Rys. Wies³aw W. Bo³tryk

Min¹³ ju¿ wahania czas,
strony zosta³y wybrane.

I Wyró¿nienie

w VII Powiatowym Konkursie
Literackim Mistrz Pióra

Za wszystkie przewinienia z rêki mojej
Za wszystkie ³zy przelane
Proszê.
Wybacz mi.
Tylu ludzi pob³¹dzi³o gdzie
Pod niebem b³êkitnym
Ich drogi rozesz³y siê,
Ich ¿ycie straci³o sens.
***
Zanij
Policzek na poduszce u³ó¿
Zamknij oczy
Zanij
Lecz obud siê niebawem
Nie odchod
Obiecaj, ¿e odejdziecie razem.
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II Wyró¿nienie w VII Powiatowym Konkursie Literackim Mistrz Pióra
 Emilia Zyskowska
Po krótkim zastanowieniu ch³opak
Tajemniczy pos³aniec
Trwa³ piêkny, wrzeniowy dzieñ. zgodzi³ siê na wyprawê. Zdziwi³ siê, ¿e
W³anie rozpocz¹³ siê kolejny rok szkol- na dworze zapad³ ju¿ zmrok. Szli wród
ny w Gimnazjum w Z³otowie. Sebastian, starych, obskurnych zabudowañ. Miejosamotniony, wraca³ do domu. By³ w sce wygl¹da³o znajomo, jednak Sebastian
szkole nowy, poniewa¿ przeprowadzi³ siê by³ pewny, ¿e wczeniej budowle by³y
tu z rodzicami. Nagle, dogoni³a go grup- tu nowsze. Nagle zatrzymali siê przed jakim
ka ch³opaków. Sebastian pamiêta³ ich, budynkiem.
- Muszê ciê uprzedziæ, ¿e przenielibyli z jego klasy.
- Czeæ, nowy. Jestem Maciek, a to my siê kilkanacie lat w przesz³oæ. Nikt
Rafa³ im Kuba. Co ty taki przybity? Nie nas nie zobaczy ani nie us³yszy  odepêkaj, pomo¿emy ci siê wkrêciæ w towa- zwa³ siê tajemniczy mê¿czyzna.
- Chce mi pan wmówiæ, ¿e jest pan
rzystwo.
Ch³opcy rozmawiali jeszcze przez duchem, a teraz i ja przy okazji?!  rozechwilê i razem poszli do parku. W pew- mia³ siê ch³opak.
Mê¿czyzna nic nie odpowiedzia³, tylko
nym momencie Maciek wyci¹gn¹³ skrêty. Sebastian nie wiedzia³, co zrobiæ. Nie poci¹gn¹³ Sebastiana za rêkê. Jakie¿ by³o
chcia³ próbowaæ narkotyków, ale te¿ zdziwienie ch³opca, gdy bez trudu przepokazaæ, ¿e siê boi. Wzi¹³. Ch³opcy wy- szli przez cianê! Znaleli siê w samym
rodku imprezy.
palili po skrêcie i rozeszli siê.
- Ale odjazd! Pan naprawdê jest duSebastian wróci³ do domu. Usiad³
na tarasie, by trochê odpocz¹æ. Cieszy³ chem!  wykrzykn¹³ zdumiony ch³opak.
siê, ¿e rodziców nie ma, bo jeszcze tro-  Ale , w ogóle, co pan chcia³ mi pokachê krêci³o mu siê w g³owie. Zamkn¹³ zaæ? Ludzie dobrze siê bawi¹ i tyle.
- Dobrze siê bawi¹? Przyjrzyj im siê.
oczy, poniewa¿ s³oñce wieci³o bardzo
S¹ pod wp³ywem narkotyków  odrzek³
mocno. Nagle us³ysza³ nad sob¹ g³os.
- Narkotyki Nie wiedzia³em, ¿e cie- mê¿czyzna. - Widzisz tego ch³opaka przy
oknie? To Wiktor, dealer. T³umaczy³ siê,
bie te¿ to krêci.
- Kim pan jest? Co pan tu robi? Pro- ¿e jest w porz¹dku. Uwa¿a³, ¿e wszyscy
szê odejæ, bo zadzwoniê po policjê!  wiedz¹, jakie to wiñstwo, a przecie¿ bior¹.
zawo³a³ przestraszony nastolatek, widz¹c On tylko rozprowadza³ towar. Którego
dnia sam spróbowa³. Potem drugi, trzeci
obcego, ciemno ubranego mê¿czyznê.
- Nie bój siê, nic ci nie zrobi ê. Chce i tak zosta³o. W koñcu znajdzie siê na
dworcu. A tamta dziewczyna na kanacie tylko zabraæ w jedno miejsce.
- Jakie miejsce?! Ja nigdzie z panem pie? To Asia, bierze od pó³tora roku.
Najpierw by³y skrêty, potem kokaina i
nie idê! Nawet pana nie znam!
- Owszem, znasz mnie. Chod.

LSD, niedawno wstrzyknê³a sobie heroinê. Rodzice wyrzuc¹ j¹ z domu, skoñczy na dworcu, tak jak Wiktor. Zreszt¹,
przeniemy siê tam.
wiat zawirowa³ przed oczami Sebastiana. Powoli obraz zacz¹³ nabieraæ
ostroci. Znajdowali siê na dworcu, ale
nie takim, jakim pamiêta³ go ch³opak! By³o
tu mnóstwo m³odych ludzi, z rozszerzonymi oczami prosili o pieni¹dze, aby zaspokoiæ g³ód. Dziewczyny  nawet bardzo m³ode  czeka³y na klientów, aby
zarobiæ na kolejn¹ dzia³kê. To by³o prawdziwe piek³o na ziemi!
- Widzisz? Tak w³anie koñcz¹ narkomani. Czy i ty chcesz siê tu znaleæ?
 zapyta³ tajemniczy mê¿czyzna.
- Nie, nie, proszê, niech mnie pan st¹d
zabierze! Teraz wiem, czym gro¿¹ narkotyki. Ju¿ wiêcej nie wezmê.
- Dobrze, wracamy do domu  odrzek³ mê¿czyzna i znów wiat zawirowa³
przed oczami ch³opca. Tym razem znalaz³ siê w swoim w³asnym pokoju.
- To by³a dla mnie bardzo trudna lekcja,
ale dziêkujê panu za wszystko. Chcia³bym jeszcze tylko wiedzieæ, kim pan jest?
 zapyta³ nastolatek.
_ Twoim Anio³em Stró¿em - us³ysza³ w odpowiedzi.
W tym momencie Sebastian obudzi³
siê. By³ sam w pokoju, a zegarek wskazywa³ czwart¹ po po³udniu. Za oknem
wci¹¿ by³o jasno. Czy to by³ tylko sen,
czy naprawdê to prze¿y³em? Anio³ Stru¿
czy on rzeczywicie tu by³? Czy to tylko
wytwór mojej wyobrani? Chyba nigdy
siê nie dowiem Mimo wszystko to by³a
bardzo cenna lekcja 

Koniec roku szkolnego jest por¹ wyjazdów, biwaków, kolonii a wiêc i okazj¹ do czêstszych kontaktów ze zwierzêtami. W zwi¹zku z tym Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku apeluje o rozwagê i ostro¿noæ w obcowaniu ze zwierzêtami. Pamiêtajmy o nara¿eniu na zaka¿enie wcieklizn¹. Wcieklizna
jest niebezpieczn¹ dla ¿ycia cz³owieka zakan¹ chorob¹ wirusow¹. Nosicielem wirusa s¹ dzikie i domowe zwierzêta. Wirus wcieklizny przenosi siê zwykle poprzez ugryzienie ze zwierzêcia na inne zwierzê lub ze
zwierzêcia na cz³owieka. Nie leczone na czas zaka¿enie tym wirusem
zwykle koñczy siê zgonem. Musimy wiedzieæ, ¿e dzikie zwierzêta wykazuj¹ wrodzon¹ bojaliwoæ w stosunku do ludzi, je¿eli wiêc zauwa¿ymy
zwierzê sprawiaj¹ce wra¿enie oswojonego, zachowajmy ostro¿noæ,
gdy¿ najprawdopodobniej jest ono chore. B¹dmy równie¿ ostro¿ni w
kontaktach
z obcymi zwierzêtami domowymi.
Zwracajmy uwagê na to, by dzieci nie g³aska³y i nie ca³owa³y obcych zwierz¹t. To byæ mo¿e zaoszczêdzi im bólu zwi¹zanego z pogryzieniem lub ze szczepieniem.
Pamiêtajmy! Przyjazne nie znaczy bezpieczne.

Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Poszerzanie wyobrani. Wies³aw B. Bo³tryk

KOMUNIKAT
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Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (1)
Dominikana i Haiti

Andrzej Malinowski

Najpierw do Niemiec

Doæ d³ugo zastanawia³em siê dok¹d pojechaæ w lipcu. Wczeniej skontaktowa³em siê z Micha³em, 29-letnim prawnikiem z Warszawy, zapalonym podró¿nikiem, z którym mia³em siê udaæ na moj¹
kolejn¹ wyprawê. Co dwa dni zmienialimy decyzjê. Najpierw by³ Oman i Jemen, póniej Etiopia, Meksyk i po kolejnych przemyleniach klamka definitywnie
zapad³a: Ameryka rodkowa  Dominikana i Haiti. Zaplanowalimy objechanie wyspy dooko³a, na której znajduj¹
siê te dwa pañstwa. Co prawda w czerwcu
by³em w Ameryce Po³udniowej i powrót
w tamte strony po tak krótkim pobycie
w domu by³ nie do koñca trafiony. Ale
có¿ siê nie robi, by realizowaæ swoje
pasje
Micha³a pozna³em w 2004 roku w
Malezji, czekaj¹c na prom do Indonezji
na wyspê Sumatra. Póniej spotkalimy
siê jeszcze raz na Sumatrze i po miesi¹cu na Bali. On wtedy podró¿owa³ sam,
a ja z Jackiem, Gra¿yn¹ i Jadzi¹. Wymienilimy siê adresami i po 2 latach wspólnie
obralimy kurs w³anie na Amerykê. Czêsto
siê tak zdarza, ¿e ludzie poznani w trasie
póniej siê spotykaj¹ i razem podró¿uj¹.
Jestem klasycznym przyk³adem takich
znajomoci.
W Warszawie kupilimy bilety (w
zasadzie voucher, który póniej w Niemczech wymienimy na bilet) w firmie TUI
po 2300 z³ na osobê. Tañszych nie by³o,
bo kupowalimy je w sezonie. Wylot
mielimy z Berlina, wiêc musielimy tam
dojechaæ na w³asn¹ rêkê. 7 lipca spotkalimy siê w stolicy na dworcu centralnym i poci¹giem Intercity wyruszylimy do Niemiec (bilet 39 euro). Poci¹g
jecha³ doæ szybko, ale nie takiej prêdkoci i komfortu siê spodziewa³em  za
takie pieni¹dze! Micha³ zaczyta³ siê w
polskiej prasie, a ja wpatrywa³em siê w
mijane za oknem krajobrazy. W Rzepinie wsiedli polscy i niemieccy pogranicznicy i bardzo sprawnie kontrolowali paszporty.
Kiedy przyjechalimy do obskurnego i brudnego Berlina (nic siê praktycznie
nie zmieni³o od ostatniego mojego pobytu w stolicy Niemiec, w czêci wschodniej oczywicie) na dworzec Ostbahnhof, z nieba lun¹³ deszcz. Musielimy go
przeczekaæ. Na dworcu mnóstwo m³odych

ludzi (w sobotê mecz Niemcy - Portugalia, wiêc st¹d taka frekwencja), wiêkszoæ
pijanych. Nie mielimy konkretnie zaplanowanego noclegu, wiêc w dworcowej
ksiêgarni kupilimy plan Berlina i dziêki
niemu dotarlimy, na piechotê  10 minut od dworca  do hostelu (schroniska) Pegasus przy ulicy Komuny Paryskiej 35 (Pariser Kommune str.; hotel
@pegasushostel.de) w dzielnicy Friedrichshain. Samolot do Punta Cana na Dominikanie mamy jutro o godz. 9.00 z lotniska Schönefeld. W hostelu na szczêcie by³y wolne miejsca, ale cena zbi³a
nas z nóg  25 euro na osobê i to za
³ó¿ko w pokoju 8-osobowym, koedukacyjnym, bo mieszka³y w nim dwie dziewczyny  jedna z USA, druga z Japonii,
Irlandczyk, Amerykanin i Niemcy. Koszmar wszyscy podchmieleni. W cenê
noclegu wliczona by³a pociel (4 euro).
Nasz hostel jest brzydki, niedoinwestowany. Okna ledwo siê zamykaj¹, drzwi
byle jakie, ciany brudne, czyli niemiecka prowincja. Nasze schronisko to budynek z 1903 roku po by³ej szkole i internacie dla ¿ydowskich dziewcz¹t. Wyk¹palimy siê (s¹ prysznice) i poszlimy
na d³ugi spacer. Socjalistyczne budow-

Na zdjêciu: autor.
nictwo, blokowiska, dziury w jezdni i na
chodnikach, na których co kilkadziesi¹t
metrów le¿¹ narkomani i m³odzie¿ z jakiego od³amu kulturowego obwieszana sznurami, ³añcuchami i pijana. ciany budynków w graffiti. W ulicznych
kafejkach sporo Niemców i muzu³manów.
Na rzece Szprewa ogl¹dalimy skoki na
bangie. W drodze powrotnej zapoznalimy siê z rozk³adem stacji metra, by jutro z rana siê nie denerwowaæ. Poszlimy spaæ o godz. 23 nie maj¹c pewnoci czy wstaniemy o godzinie 5 (nie mamy
budzika) i nie spónimy siê na samolot.
C.d.n.

Hispaniolamap - na wyspie Haiti znajduj¹ siê dwa pañstwa:
Dominikana i Haiti

!
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W poszukiwaniu korzeni (6)

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

W Olecku wiele osób stara siê dog³êbnie poznaæ dzieje swoich przodków,
odtworzyæ je na tyle, na ile mo¿na, siêgaj¹c g³êboko w przesz³oæ,
bo przecie¿ w ka¿dym z nas tkwi poczucie zakorzenienia, poznania
historii w³asnej rodziny, swego ³añcucha pokoleniowego.
Z Agnieszk¹ Obrêbowsk¹ rozmawia³ Andrzej Malinowski.

Dom na wzgórzu ostoj¹ polskoci
* Jak nazywali siê rodzice pani tecia Wac³awa Obrêbowskiego?
- Amelia i Antoni. Amelia urodzi³a
siê 3.04.1888 roku w Pietropaw³owsku obecnie Kazachstan, wówczas carska
Rosja. Tam te¿ w 1908 roku zawar³a zwi¹zek
ma³¿eñski z Antonim Korwinem-Kijuciem.
Ona mia³a wtedy 20 lat, a on 40.
* Jak trafili do tak dalekiego kraju, do rodkowej Azji?
- Amelia tam siê urodzi³a  na obczynie, wród stepów. By³a córk¹ powstañca styczniowego, którego za udzia³
w powstaniu w 1863 r. zes³ano na Syberiê. Jej ojciec Stanis³aw przebywa³ z ¿on¹
na zes³aniu ju¿ 25 lat. Przybyli z Wo³ynia, gdzie rodzina Dunin-W¹sowicz mia³a
swój maj¹tek.
Antoni urodzi³ siê w 1868 roku w
Komylanach na terenie obecnej Litwy
w powiecie oszmiañskim w szlacheckiej
rodzinie Korwin-Kijuciów herbu lepow-

INFORMACJA
KASA ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO ODDZIA£ REGIONALNY W AUGUSTOWIE informuje,
¿e zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007r.
jednorazowe odszkodowanie z tytu³u wypadku przy pracy rolniczej lub choroby
zawodowej pozosta³o bez zmian i wynosi
470z³ za ka¿dy procent sta³ego lub d³ugo-

ron. Mia³ czworo dzieci i przynajmniej
jedn¹ siostrê. Tajemnicze jest jego przybycie do Pietropaw³owska.
Rodzina nie mia³a prawa opuszczania miasta i zmiany miejsca zamieszkania. Po zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego
Amelia i Antoni zamieszkali w du¿ym domu
na wzgórzu, który sta³ siê ostoj¹ polskoci. Matka Amelii, s³yn¹ca ze swej
urody, prowadzi³a salon, w którym
przyjmowa³a polskich wygnañców z ojczyzny. Amelia na wieczorkach gra³a na
fortepianie, piewa³a pieni patriotyczne, recytowa³a wiersze dla goci.
Po roku od lubu na wiat przysz³a
córka Alina  matka mojego tecia, weso³a i energiczna kobieta. Po niej urodzi³o siê jeszcze dwóch braci.
* Wkrótce wybuch³a I wojna wiatowa
- W roku 1914 Antoni mia³ 46 lat i
musia³ odbyæ s³u¿bê w wojsku rosyjskim,
która trwa³a 3 lata. Podczas wojny zginê³o 12 milionów ludzi, ale jemu uda³o
siê prze¿yæ i wróciæ do domu.
* A po wojnie
- Rok 1918 przyniós³ wiele zmian.
Utworzy³ siê nowy ³ad miêdzynarodowy. W Pietropaw³owsku, nale¿¹cym do
Rosji, te¿ da³o siê to odczuæ. W wyniku
rewolucji obalono monarchiê. W³adzê
przejêli bolszewicy. Rosja bolszewicka
by³a obezw³adniona wojn¹ domow¹ i klêsk¹
poniesion¹ w wojnie z Polsk¹. Odrodzi³o siê pañstwo polskie, bêd¹ce tyle lat
pod zaborami.
Rodzina Korwin-Kijuciów po Rewolucji Padziernikowej mog³a opuciæ Rosjê.
Nie by³ to dla niej spokojny okres. Najpierw cztery lata mieszkali w Brzeciu
Litewskim, potem dziewiêæ w Lidzie, gdzie
trwa³ego uszczerbku na zdrowiu.
Zmianie ulega wysokoæ zasi³ku chorobowego  od 19 czerwca 2007r. zostaje podwy¿szony do kwoty 8 z³ za ka¿dy
dzieñ niezdolnoci do pracy trwaj¹cej
nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni.
**
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Oddzia³ Regionalny w Augustowie informuje, i¿ Uchwa³¹ nr 6 Rady
Ubezpieczenia Spo³ecznego Rolników z
dnia 31 maja 2006r. sk³adka na ubezpie-

na grulicê zmar³ ich syn Konstanty 
maj¹c zaledwie 19 lat. W Lidzie w latach
30. Antoni pracowa³ jako inspektor w
Urzêdzie Skarbowym. Nastêpnie przeprowadzili siê do Wilna, gdzie mieszkali kilkanacie lat. Tam, na cmentarzu antokolskim, spoczywa Antoni. Zmar³ w 1938
roku w wieku 70. lat.
* I kolejna wojna
- Amelia pozosta³a przy rodzinie córki
Aliny Obrêbowskiej i pomaga³a przy
dzieciach  Krystynie i Wacku, gdy ich
matka dzia³a³a jako ³¹czniczka w AK i
zarabia³a na ¿ycie wró¿¹c z kart.
W 1946 roku rodzina musia³a siê
ewakuowaæ. Wilno nie nale¿a³o ju¿ do
Polski, teraz by³a to Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka. Los chcia³, ¿e
trafili do Bia³egostoku.
Amelia w wieku 58 lat prowadzi³a
stateczne ¿ycie wdowy, ciesz¹c siê szczêciem dzieci i wnuków. Wprawdzie nie
zawsze by³o lekko, ale zawsze pozostawa³a nadzieja.
C.d.n.

czenie wypadkowe, chorobowe i macierzyñskie na III kwarta³ 2007r. zosta³a
ustalona w wysokoci 72,00z³. za ka¿d¹
osobê podlegaj¹c¹ temu ubezpieczeniu.
Osoby objête wy¿ej wymienionym
ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie op³acaj¹ 1/3 pe³nej sk³adki,
tj. 24,00 z³. Sk³adka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w III kwartale 2007r.
wynosi 30% obowi¹zuj¹cej w czerwcu
br. emerytury podstawowej (597,46 z³)
tj. 179,00 z³.

"
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PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V31205)

* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L11001
* Skarpa, noclegi, restauracja, przyjêcia okolicznociowe,
tel. 0-87-520-18-50
V31705
* stacja paliw Rarytas, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L9703
* Zielony kot, przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660-432109
V35503

US£UGI

ADLER

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

(V30406)

(V36502)

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V29307)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K12204
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L7807
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V30905
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L6509

BIURO RACHUNKOWE

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V31005
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V31305
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V26808
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L6609
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V30306
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V10818
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V27008
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L9404
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
K11007
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V35003
* naprawa: pralek, lodówek, innych urz¹dzeñ ch³odniczych,
STANKIEWICZ, tel. 0-87-520-33-66, 0-508-723-894 V25409
* naprawa urz¹dzeñ ch³odniczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, Marian Kruszniewski, tel. 0-87-520-13-48, 0-601693-546
V23010
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V36512
Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

Marcin Kruszniewski
Naprawa urz¹dzeñ ch³odniczych, klimatyzacyjnych,
elektrycznych. Tel. (087) 520-13-48; 0-601-693-546

(V28708)

(V25210)

* 30000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia.
Tel. (087) 520-20-55
V23710

FUH ELEKTROCOOL

(V37901)

* ASTRA, restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. 0-87-520-2568
V35403
* COLOSSEUM, Hotel, Restauracja, tel. 0-87-520-26-43 V33404
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V36202
* Elipsa, PU Merda, noclegi, wesela, przyjêcia, tel. 0-87520-29-77
V31605
* GUSIEW  regularna linia autobusowa, tel. 0-504-063-770 V36212
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V26908
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V26918
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* PUB PIWNICA, plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-03
V18113
* Rarytas. Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87520-47-55
V35303

* fryzjerskie: strzy¿enie, farbowanie, czesanie, tel. 0-506-396376
K13103

(V36402)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Tel. (087) 520-36-55, (087) 520-44-98, kom. 0-600-273-713
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K12305
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79925
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K37601
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V23510
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V27108

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
V324

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
Tel. 0-603-440-115
(L11101)

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V35103
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-30-73
tel. (087) 520-27-89 mowych
(V36902)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

ROWERY

DOBREJ MARKI

sprzeda¿, naprawa

Armii Krajowej 6, tel. (087) 520-29-75

* ryby, tel. 0-87-520-12-06

(V31505)

V32504

#
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OG£OSZENIA DROBNE

SERWIS OGUMIENIA

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

(V24609)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2719)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V30006
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K29507
(V31405)

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne,
wyroby z ryb
Sklep rybny KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V28608
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K8312
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4617
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K10009

(V37102)

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

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!
L9005
V35204

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

(V31105)

* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199

(V29407)

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
V36602

¯WIROWANIA JAKI

k/Olecka oferuje:

 ¿wir pospó³ka
 ¿wir siany 032 mm
 kamieñ otoczak 3280 mm
 kamieñ otoczak 81 mm i wy¿ej

(V30805)

Tel. 0-509-776-769

OLECKIE CENTRUM
L
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Olecko, Aleje Lipowe 3
Jerzy Miliszewski
Rozpoczêcie kursu

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800
www.olecko.prawojazdy.com.pl

6

sierpnia

tel. 520-23-36

INNE
poszukujê wykonawcy do wykonania ogrodzenia z kamienia,
tel. 0-691-407-184
K13002
KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L8805
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
K9409
PRACA
* praca na umowê-zlecenie w firmie kosmetycznej, tel. 0-609600-338
K10708
* praca przy polbruku i ociepleniach, tel. 0-504-919-923 K12504
* przyjmiemy pracowników fizycznych: mê¿czyzn, kobiety,
praca sezonowa, cegielnia Gordejki.
L9504
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L7508
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32
L8905

* zatrudniê uczniów na praktyczn¹ naukê zawodu sprzedawca, magazynier, tel. 0-87-520-15-30
L9803
* zatrudnimy mechanika, tel. 0-87-520-02-12
V30316
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24 (sklep
zoologiczny)
L10302
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L10402
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L9304
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L6010
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L10901
* dzia³kê budowlan¹ 3000 m.kw., Sedranki, tel. 0-692-745-529
do 16.00
L10002
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K12604
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L10502
* kury nioski jednoroczne, tel. 0-691-518-512
K13203
* lady ch³odnicze, tel. 0-691-407-184
L9604
* Renault Megane, 1,9TDI, 1999, PILNIE, tel. 0-600-936-589 L9105
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359 L10801
* sukniê lubn¹, tel. 0-508-478-214
L9902
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L8110
WYNAJEM
* apartament do wynajêcia, tel. o-604-184-868
V10701
* dom do wynajêcia, Niedzwieckie, tel. 0-606-792-853 K13401
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L8007
* pomieszczenia na dzia³alnoæ gospodarcz¹, 50 m.kw., targowa 12, tel.0-87-520-27-99
K13303
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L7907
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L10601
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V36302)

US£UGI

$
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Kalendarz imion
19 czerwca
Julianny, Juliany, Michaliny, Ody, Odylii,
Odylli, Sylwii
Borzys³awa, Bo¿ys³awa, Gerwazego,
Juliana, Odona, Protazego, Romualda
20 czerwca
Benigny, Bogdy, Bogny, Bogumi³y,
Bo¿eny, Diny, Florencji, Florentyny,
Rafaeli
Bogdana, Florencjusza, Florentyna,
Micha³a, Rafaela, Rafa³a, Sylweriusza
21 czerwca (Dzieñ Pracowników Morza)
Alicji, Alojzji, Alojzy, Demetrii, Marii,
Marty, Rudolfiny, Rudolfy
Alojzego, Dynamierza, Ikarusa, Rudolfa, Teodora
22 czerwca
Innocenty, Pauliny, Sabiny, Saby
Agenora, Broniwoja, Eberharda, Euzebiusza, Flawiusza, Hilarego, Innocente-

go, Inocentego, Jana, Kiry³a, Paulina,
Tomasza
23 czerwca (Dzieñ ojca)
Agrypiny, Albiny, Edeltrudy, Sydonii,
Trudy, Wandy, Zenobii
Albina, Arystoklesa, Bazylego, Dobrowies³awa, Józefa, Piotra, Prospera, Sydoniusza, Zenona
24 czerwca
Danuty, Dany, Dorydy, Emilii, Giny, Janiny
Bart³omieja, Bartosza, Benigny, Fausta,
Jana, Janis³awa, Mierogniewa, Wilhelma, Wiliama
25 czerwca
Doris, Doroty, Dory, Lucji, £ucji, Tolis³awy, Wilhelminy
Albrechta, Emila, Emiliusza, Jana, Maksyma, Olbrachta, Prospera, Tolis³awa,
Wilama, Wilhelma, Wiliama, Witolda,
W³astymila

CZY PARADONTOZÊ Mi³osne czary
MO¯NA LECZYÆ?
Nocy wiêtojañskiej
Ka¿da postaæ paradontozy wymaga
indywidualnego podejcia. W pierwszej
fazie lekarz rozmawia z pacjentem, chc¹c
wyrobiæ w nim siln¹ motywacjê do leczenia. Nastêpnie usuwa siê z³ogi p³ytki
nazêbnej i poddzi¹s³owej. Pacjent musi
maksymalnie przestrzegaæ higieny jamy
ustnej, starannie czyciæ zêby i przestrzenie miêdzyzêbowe. Po ka¿dym jedzeniu
trzeba p³ukaæ dzi¹s³a przepisanymi preparatami. Potem mo¿e nast¹piæ faza korekcyjna. S¹ to zabiegi chirurgiczne na
tkankach przyzêbia. W trzeciej fazie przeprowadza siê leczenie bodcowe. Polega ono na wstrzykiwaniu biostyminy lub
zabiegach fizykoterapeutycznych. Jeli
istniej¹ wskazania, poprawia siê zgryz i
warunki ¿ucia. Stomatolog wspó³pracuje tak¿e z lekarzami innych specjalnoci,
na przyk³ad z diabetologiem, Jeli pacjent choruje na cukrzyce, lub z gastrologiem, gdy w grê wchodz¹ choroby
uk³adu pokarmowego.

wie¿a cebula...

Przekrojona na pó³, zamoczona w
cukrze pudrze, czyci doskonale zardzewia³e ostrza no¿y.

Doskona³y nawóz

Woda, w której by³o p³ukane miêso
wo³owe czy cielêce mo¿e byæ u¿yta do
zasilania domowych rolin.

Plamy...

... z t³uszczu wywabiamy alkoholem.

* we mocn¹ niæ i witkê wierzbow¹
d³ugoci twojej d³oni, zamotaj razem. W
koñce nici i w witkê wbij dwie szpilki
tak, by siê nie rozmota³o. Wykop do³ek
pod du¿ym drzewem, nasyp p³atków kwiatowych, myl¹c ca³y czas o swojej mi³oci, w³ó¿ zamotan¹ witkê, zakop, udepcz
i pokrop zaczarowan¹ wod¹.
* We lubczyk, miêtê, p³atki dzikiej
ró¿y, zmieszaj, zsiekaj na miazgê, dodaj
miodu. Potem rozcieñcz zaczarowana wod¹.
Ten p³yn odced, wlej do s³oika i wrzuæ
pêk spl¹tanych nici. Powiedz w mylach
niech mi³oæ spl¹cze siê ze mn¹ i nigdy
nie rozpl¹cze. Parê kropli mo¿esz daæ
ukochanej osobie do napoju oraz staraj
siê, by jej rêka dotknê³a p³ynu. S³oik z
reszt¹ zakop w wilgotnym miejscu.

Zió³ka na schudniêcie

W m³ynku dok³adnie sproszkowujemy nastêpuj¹c¹ mieszankê zió³ wziêtych
w równych czêciach: owoce kopru w³oskiego, kminku, korê kruszyny, kwiat
rumianku, ziele srebrnika, ziele morszczynu, korzeñ lukrecji, ziele konwalii.
Jedn¹ ³y¿eczkê tej mieszanki zu¿ywamy
trzy razy dzienne, najlepiej po posi³kach.
Prowadz¹c tak¹ kuracjê warto przez
co najmniej dwa, trzy miesi¹ce jadaæ
mo¿liwie du¿o jarzyn, za mniej potraw
m¹cznych i cukrów. Nale¿y tak¿e wystrzegaæ siê soli. Warto równie¿ ograniczyæ
pijanie p³ynów, a pokarmy zawsze dobrze ¿uæ.

Przys³owia
i powiedzenia
 Kiedy deszcz przed w. Janem, to po
¿niwach gbur jest panem.
 Czerwiec ciep³y i suchy, dodaje otuchy.
 Gdy w Wandy (23 czerwiec) deszcz,
mg³a i wieje na dobre siano utraæ nadziejê.
 Jak siê Jan (24 czerwiec) obwieci³,
takich bêdzie dni trzydzieci.
 Jak siê Jan (24 czerwiec) obwieci, takich bêdzie dni czterdzieci.
 Gdy w. Jan (24 czerwiec) ³¹kê kosi
lada baba deszcz uprosi.
 Na w. Jana (24 czerwiec) z kos¹ do
siana.
 wiêty Jan (24 czerwiec) przynosi oleju
dzban. (W koñcu czerwca t³oczono
olej rzepakowy, st¹d to przys³owie).
 W pocz¹tku lata poranne grzmoty s¹
zapowiedzi¹ rychliwej s³oty
 Czerwiec siê czerwieni, bêdzie doæ
w kieszeni.
 Czerwiec nosi dnie goronce kosa
brzynczy ju¿ na ³once.
 W czerwcu pe³nia sprowadza burzê,
a ostatnia kwadra deszcze du¿e.
 Gdy czerwiec z burzami, staw rybny
a las grzybny.

Rak

22 czerwca
- 22 lipca
Urodzeni pod znakiem raka s¹ nadmiernie wra¿liwi. Obawiaj¹
siê zbyt silnych emocji
i rozczarowañ uczuciowych. S¹ ludmi
mi³ymi i ³agodnymi.
Zbyt jednak czêsto ulegaj¹ wp³ywom
innych. Czêsto wpadaj¹ w melancholiê.
Nie doæ, ¿e Raki maj¹ doæ delikatny organizm to jeszcze s¹ hipochondrykami. Dlatego te¿ cierpi¹ na wszystkie
choroby wiata  choæ najczêciej z urojenia. Nie wychodz¹ jednak na tym najgorzej i do¿ywaj¹ pónej staroci w pe³ni zdrowia i wspania³ej kondycji. Ze
wzglêdu na ci¹g³e emocje maj¹ wra¿liwy
¿o³¹dek oraz s¹ nara¿eni na owrzodzenia dwunastnicy. Czêsto choruj¹ na p³uca
oraz na choroby stawów kolanowych.
Najbardziej wykszta³conym zmys³em u
Raka jest smak.

Atrament ...

... znika pod wp³ywem kwasku cytrynowego. Dotyczy to jednak tylko zwyk³ego
atramentu.

%
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Listy
ze Shrewsbury

Grzegorz Leoñczuk
5 czerwca 2007

Dwóch pozna³em tu Murzynów, z którymi podj¹³em temat zwi¹zany z jednym
z tekstów do Olecka. Jaki czas temu pisa³em Pañstwu o potrzebie s³owiañskiej
jednoci, zapowiadaj¹c rozszerzenie tematu odnonie reszty wiata. Rozszerzenie,
bo dotyczy to w czêci zjednoczenia Ziemi.
Has³o jednoci naszej planety poci¹ga
i czy mog³oby byæ inaczej? W gruncie
rzeczy jestemy wszyscy jedn¹ rodzin¹
 ludzk¹ rodzin¹. Dawniej, w z³otych
czasach, królów nauczono podejcia:
poddani s¹ najbli¿szymi krewnymi, którymi nale¿y siê opiekowaæ. Dzi, w systemie podawanym za rz¹dy ludu, w którym lud tak naprawdê ma niewiele do
powiedzenia, nie ma o czym mówiæ. Kolejne rz¹dy dochodz¹ na par¹ lat do
g³osu, a czêsto chyba do wp³ywów i
dostatku, jaki mo¿na sobie wyrobiæ i potem
znikaj¹. Odpowiedzialnego nie ma. Króla dawniej kto rozlicza³. On pozostawa³.
Rozlicza³a go s³awa, zadowolenie poddanych lub sprzeciw. Ale wiedziano, jakie s¹ zasady w tym trwa³ym systemie.
Dzi trwa³oci nie ma, jest przypochlebianie siê urabianemu ludowi, ze to on
rz¹dzi. No, wybiera proponowanych. Za
komuny ka¿dy cz³owiek systemu nale¿¹cy do partii w pierwszym rzêdzie móg³
zdobyæ mandat pos³a. Dzi to przesz³oæ,
od kandydata partia wymaga sporej wp³aty
na pocz¹tek I to jest próg, którego lud
nie przeskoczy czêsto. Wiec nie ma ju¿
¿adnych rz¹dów ludu. Dodaæ trzeba, o
czym powszechnie wiadomo wród redniego i starszego pokolenia, ¿e i za komuny pose³ nie s³uchaj¹cy partii  co
on móg³ zrobiæ?
Demokracja jest iluzj¹, gdy pañstwo

liczy miliony osób. One nie zbior¹ siê
na placu miasta, jak w demokracji ateñskiej, gdzie siê obywatele ogólnie znali.
Dzi demokracja jest jazd¹ do przodu bez
instrukcji obs³ugi pojazdu i prawa jazdy, gdzie ludzie maj¹ mniejsze uprawnienia ni¿ w ¿yciu zawodowym. Ale ka¿dy siê cieszy, bo  rz¹dy ludu! A dlaczego mniejsze uprawnienia? Có¿, ¿eby
byæ lekarzem, trzeba koñczyæ studia, technikiem  odpowiedni¹ szko³ê z praktykami, kierowc¹  kurs oczywicie. A to
s¹ odrobiny ¿ycia spo³ecznego. Poszczególne zawody, jakkolwiek ka¿dy godzien
szacunku.
Natomiast do prowadzenia statku o
nazwie Ojczyzna, który jest CA£OCI¥,
a nie odrobin¹ tej¿e, pos³owie nie potrzebuj¹ ¿adnych szkó³ kierowania pañstwem! Wystarczy, ¿e ich wybior¹! Gdzie
s¹ uprawnienia do tak odpowiedzialnego zadania? A za cztery lata ci pos³owie
prawdopodobnie w czêci odejd¹. Czy
bez studiów mo¿na byæ nauczycielem,
lekarzem, bez szko³y technikiem? I czy
ludzi mo¿na pos³aæ do najbardziej odpowiedzialnego zadania w pañstwie, do
rz¹dzenia, bez przygotowania? Nawet nie
ma takich szkól. Bo to s¹ rz¹dy ludu,
wiec takie szko³y wiadczy³yby o elicie,
a tu ma byæ po równo, w demokracji.
Demokracja jest dla mnie szkodliwym
mitem, pod którego odurzaj¹c¹ otoczk¹
(KA¯DY RZ¥DZI!) oligarchia, grupy wp³ywów, dzia³aj¹ na samej górze bez odpowiedzialnoci d³ugofalowej, jak¹ dawniej
w pañstwie mi¹³ monarcha, a w gospodarstwie gospodarz. Dot¹d jeszcze jest
tego pamiêæ, gdzie tkwi to w ludzie, w
nas. Powtarza siê, ¿e potrzeba gospoda-

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Zarz¹d Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o.
w Olecku og³asza przetarg na sprzeda¿:
1. Kot³owni olejowej po³o¿onej w Olecku przy ul. Nocznickiego 20 o pow. u¿ytkowej 127,7 m 2 wraz z udzia³em w
gruncie, oraz sieciami i pozosta³ymi urz¹dzeniami za
cenê wywo³awcz¹ netto 66.000,00 z³.
2. Pomieszczenia po kot³owni po³o¿onego w Olecku przy
ul. Kolejowej 34a o pow. u¿ytkowej 47 m2 wraz z udzia³em w gruncie za cenê wywo³awcz¹ netto 9.480,00 z³.
3. Kot³owni olejowej po³o¿onej w Olecku przy ul. 11-go
Listopada 24 o pow. u¿ytkowej 58,9 m2 wraz z udzia³em
w gruncie i urz¹dzeniami za cenê wywo³awcz¹ netto
18.000,00 z³.
4. Kot³owni olejowej po³o¿onej w Olecku przy ul. 11-go
Listopada 24b o pow. u¿ytkowej 17,8 m 2 wraz z udzia-

rza. Polsce trzeba gospodarza. Rosji te¿,
innym. Nie dzier¿awcy, który wyja³owi
maj¹tek przez cztery lata dzier¿awy, osiem,
potem: po mnie niech nawet potop. Czy
tak nie jest? Trzeba jednak zaznaczyæ,
¿e monarcha powinien byæ dobry, gospodarz dobry.
wiatu moim zdaniem po drodze do zjednoczenia, potrzeba teraz nie
gospodarza, ale Gospodarzy. Zasobnych,
silnych, odpowiedzialnych. Czuj¹cych,
¿e co osi¹gnêli, wolnych, podziwiaj¹cych jedni drugich za dobrobyt i zakasuj¹cych rêkawy do podniesienia w³asnych gospodarek. Na razie trzeba odejæ
od obecnego po³o¿enia, gdzie wolni
gospodarze (Polska, Wêgry, Czechy,
pañstwa Afryki, Afganistan itd.) zostali
obróceni w poddanych, nad którymi dawny
podziwiany towarzysz wzniós³ swój palec, poczyna ich traktowaæ jak ludzkie,
pañstwowe nic. Kolonie USA. I ten samozwaniec  ciemiê¿yciel g³osi nowy
porz¹dek wiata.
Taki porz¹dek odpada. I niech siê
wstydz¹. Chwa³a wolnym i wolni siê stañmy.
Jak zjednoczyæ wiat? wiatowa wioska powinna staæ siê wiosk¹ równych,
dostatnich gospodarzy, co pod wieczór,
po pracy, id¹ na pogawêdkê i z zadowoleniem ogl¹daj¹ swoje kwitn¹ce obejcia.
Do tego powinna powstaæ zjednoczona S³owiañszczyzna. Obok tego nale¿y zjednoczyæ m.in. Czarn¹ Afrykê.
Po³¹czyæ siê powinny w inny podobny
wspólny organizm Indie, Pakistan, Nepal, Bangladesz, Afganistan, Bhutan
himalajski.
I po³¹czyæ siê powinna te¿ wykorzystywana dot¹d przez USA Ameryka Po³udniowa.
To by³aby wioska z pewn¹ iloci¹
silnych, dostatnich, szanuj¹cych siebie.
Równoæ to dobre s³owo. I to dobre
z demokracji, skorzystaæ.
O tym rozmawia³em z Murzynami. Obaj
s¹ zainteresowani.

³em w gruncie i urz¹dzeniami za cenê wywo³awcz¹ netto 6.600,00 z³.
Do ceny netto zostanie doliczony nale¿ny podatek VAT.
Wszelkie koszty zwi¹zane z nabyciem w/w kot³owni ponosi kupuj¹cy.
Pisemne oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie PEC Spó³ka z
o.o. w Olecku, ul. Sk³adowa 7.
Bie¿¹cych informacji mo¿na uzyskaæ pod nr telefonu
087 520 26 61.
Termin sk³adania ofert mija 02.07.2007 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nast¹pi dnia 02.07.2007 r. o godz. 1200.
Zarz¹d PEC w Olecku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo
prowadzenia rokowañ z oferentami, swobodnego wyboru
ofert i uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn.
Prezes Zarz¹du Grzegorz Makarewicz
Olecko dnia 11.06.2007 r.
(K13601)
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K¹cik szachowy (39)
Czarni Olecko na fali

Na zdjêciu Czes³aw Spisak (po prawej) w decydujacym pojedynku z Andrzejem Plesiukiem.

Czes³aw Spisak w towarzyskiej partii z Jego Ekscelencja¹ Ksiêdzem Biskupem E³ckim Jerzym Mazurem.

BRAND

OLECKO - GUSIEW  13,30
GUSIEW - OLECKO  17,10

Tel.

0-504-063-770

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

(V13501)

Zapraszamy do sklepu

NEW PRODUCTS

Nowa odzie¿ markowa w super niskich cenach!
(L10202)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
DEMBUS

ca, odby³ siê I Rodzinny Turniej Szachowy o Puchar Jego Ekscelencji Biskupa
E³ckiego Jerzego Mazura w E³ku, w którym udzia³ wziêli: Czes³aw Spisak i Micha³ Brynda. By³ to turniej b³yskawiczny, rozegrany na dystansie 9 rund systemem szwajcarskim. Puchar Biskupa przyjecha³ do Olecka, zdoby³ go Czes³aw Spisak
zdobywaj¹c 8,5 pkt. W tyle pozostawi³
24 zawodników. Drugie miejsce zaj¹³ Andrzej Plesiuk uzyskuj¹c 7,5 pkt, trzeci
by³ Zdzis³aw Mazur z dorobkiem 6,5 pkt.
Bardzo dobrze zaprezentowa³ siê równie¿
Micha³ Brynda, który wród juniorów do
lat 18 by³ pierwszy, a w generalnej klasyfikacji zaj¹³ wysokie, pi¹te miejsce.

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

 Mustang  Wrangler  Adidas
 Nike
 Maxx
 Lee i inne

(V35603)

W dniach 2-3 czerwca b.r. w Suwa³kach odby³ siê X Miêdzynarodowy Turniej
Szachowy Dzieci i M³odzie¿y Suwaliada 2007. Jak co roku na ten presti¿owy
turniej zje¿d¿aj¹ siê najsilniejsi juniorzy
z Suwalszczyzny i wschodnich czêci
Warmii i Mazur. Zawody te ciesz¹ siê
równie¿ popularnoci¹ wród oleckich
szachistów, którzy od 10 lat bior¹ w nich
udzia³. Tym razem równie¿ nie zabrak³o
reprezentacji Czarnych Olecko, którzy
jak zwykle pokazali klasê. W grupie do
lat 10 Kamil Gryglas zdeklasowa³ przeciwników zdobywaj¹c 8,5 pkt z 9 partii i
zajmuj¹c tym samym pierwsze miejsce.
Natomiast w grupie do lat 15 Marta Gry-

glas zajê³a 3. miejsce z dorobkiem 6 punktów.
Dobra passa naszych zawodników
wci¹¿ trwa. W tym samym czasie, 2 czerw-

Plac Wolnoci 7C (I piêtro), tel. 0-608-253-598

'
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Lato nad wod¹

Powiatowe Olecko-Go³dapskie Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddzia³ w Olecku informuje, ¿e w sezonie
letnim 2007r. czynne bêd¹ na jez. Oleckie Wielkie k¹pieliska MOSiR:

1. Skocznia ( 01.06. - 30.09)
* ca³odobowy punkt prewencyjny akwenu (³odzie motorowe) wypo¿yczalnia sprzêtu p³ywaj¹cego
* punkt wydawania kart p³ywackich
* punkt nauki p³ywania
2.  Szyjka (24.06. - 31.08)
* punkt wydawania kart p³ywackich
* punkt nauki p³ywania
3. Dzika pla¿a (24.06.-31.08)
* punkt wydawania kart p³ywackich
* punkt nauki p³ywania
Dy¿ur ratowniczy na k¹pieliskach w
godz. 10.00-18.00, a w pozosta³ych godzinach k¹piel na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
***
POG WOPR (oddzia³ w Olecku) i
MOSiR organizuj¹ w miesi¹cu czerwcu
w ramach projektu promocji i ochrony

MOSiR zaprasza:

 20.06.2007  godz. 10.00  festyn sportowy Zespo³u Szkó³ Licealnych i
Zawodowych w Olecku - boiska przy
kortach
 23.06.2007  Wojewódzkie Zawody w
Sporcie Po¿arniczym Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych woj. WarmiñskoMazurskiego
 24.06.2007  godz. 16.00  mecz pi³ki
no¿nej seniorów Czarni Justyna Olecko  Vêgoria Wêgorzewo o mistrzostwo ligi okrêgowej. Uroczyste zakoñczenie sezonu 2006/2007, wrêczenie pucharu za zdobycie Mistrzostwa Ligi
Okrêgowej, uhonorowanie pi³karzy.
**
Informujê, ¿e codziennie czynna jest
wypo¿yczalnia sprzêtu p³ywaj¹cego na
skoczni miejskiej w godzinach 8.00 -20.00,
a tak¿e istnieje mo¿liwoæ korzystania z
boisk do pi³ki siatkowej pla¿owej oraz no¿nej.
U Prezesa WOPR-u Olecko na Pla¿y
Miejskiej ,,Skocznia istnieje mo¿liwoæ
zdania egzaminu na kartê p³ywack¹.
Dyrektor MOSiR Olecko
A. Kamiñski

zdrowia poprzez edukacjê na temat bezpieczeñstwa nad i na wodzie, wród
dzieci i m³odzie¿y w Krainie Spotkañ,
które ma na celu zwiêkszenie bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y przebywaj¹cych nad akwenami naszej gminy oraz
innych, poprzez edukacjê i nabywanie praktycznych umiejêtnoci, prawid³owych zachowañ na i nad wod¹.
Realizacja zadania polega na prelekcjach w szko³ach oraz przedszkolach
naszego miasta i gminy w terminie 15
czerwca - 30 wrzenia 2007r. oraz prelekcjach na k¹pielisku miejskim Skocznia poszczególnych klas (Zielona Klasa), po³¹czony z konkursem na ten temat oraz darmowymi przeja¿d¿kami ³odziami wios³owymi MOSiR.
Dla ka¿dej ze szkó³ proponujemy
na terenie k¹pieliska Skocznia w miesi¹cu czerwcu dzieñ otwartego k¹pieliska oraz przystani ze sprzêtem p³ywaj¹cym dla ca³ej poszczególnej szko³y
miasta i gminy Olecko, w tym:
- nauka p³ywania,
- prelekcja na temat bezpieczeñstwa nad
i na wodzie,
- przeja¿d¿ka sprzêtem p³ywaj¹cym oraz
pokaz jego prawid³owego wykorzystania w niesieniu pomocy osobom
znajduj¹cym siê w sytuacji zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia w wodzie.

Zapewniamy pe³n¹ asekuracjê ratownicz¹.
Jednoczenie w miesi¹cu czerwcu,
w cyklu codziennym, organizujemy darmowy kurs przygotowawczy do kursu
na stopieñ m³odszego ratownika wodnego. Wiek nieograniczony. Zg³oszenia na k¹pielisku Skocznia lub w biurze MOSiR. Osobom niepe³noletnim
zgoda rodziców, oraz wymagane zawiadczenie lekarskie do uprawiania
sportów wodnych. Cykl przygotowawczy bêdziemy prowadziæ dla m³odzie¿y z Olecka i gminy przez okres ca³ych wakacji. Kurs ten przewiduje:
- doskonalenie nauki p³ywania,
- naukê p³ywania na ró¿nym sprzêcie p³ywaj¹cym przydatnym w ratownictwie, jak ³ód wios³owa, kajak, ³ód
¿aglowa,
- udzielanie pomocy osobom zagro¿onym w wodzie przy u¿yciu sprzêtu ratunkowego, typu ko³o ratunkowe, rzutki, pas ratowniczy, boja ratownicza SP i inne,
- p³ywanie pod wod¹ (na bezdechu)
przy u¿yciu sprzêtu ABC (maska, fajka, p³etwy),
- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Prosimy o wczeniejsze zg³aszanie
do biura MOSiR, ul. Park l tel. 087 520
2048. Nasz kontakt POG WOPR (oddzia³ Olecko) 0661318259.
POG WOPR

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.
Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH. 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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Kapitan Andreas Brecher wyszed³
z baraku pe³ni¹cego funkcjê kasyna bardzo póno. W g³owie szumia³o mu mocno
od wypitego alkoholu, jednak zimne
mazurskie powietrze ocuci³o go nieco,
igie³ki mrozu zaczê³y delikatnie k³uæ jego
twarz. Przekraczaj¹c drzwi zostawi³ za
sob¹ gwar rozmów i dwiêki muzyki,
zanurzy³ siê w zupe³nie inny wiat. Czerñ
i srebro. Kolory jego munduru. Teraz
by³y równie¿ barwami otaczaj¹cej go
przyrody. Oczy stopniowo przyzwyczai³y
siê do ciemnoci wy³awiaj¹c coraz wiêcej
szczegó³ów. cie¿kê prowadz¹c¹ do
kwater pokrywa³ wie¿y nieg, przymrozek pomalowa³ korony drzew jasn¹
barw¹, mocno kontrastuj¹c¹ z czarnymi teraz pniami. Pokrywaj¹cy wszystko lód przeistacza³ je w fantazyjnie rzebione kolumny wspieraj¹ce wygwie¿d¿one niebo.
Jak u Andersena  pomyla³, brakuje tylko Królowej niegu.
Na chwilê zatrzyma³ siê, podwiadomie nas³uchuj¹c, czy nie zabrzmi gdzie
g³os dzwonków. Odpowiedzi¹ by³a cisza. Chocia¿... Nie da³by g³owy, czy od
strony miasteczka Marggrabowa nie
us³ysza³ cichego dzyñ, dzyñ.... B³ogos³awione zapomnienie przywo³ane kolejnymi sznapsami odchodzi³o, stopniowo
zastêpowane powracaj¹cymi z now¹ moc¹
wspomnieniami. Widzia³ ma³ego Andreasa
na sankach w czasie kuligu, starszego
lizgaj¹cego siê na ³y¿wach po zamarzniêtym jeziorze, jako podchor¹¿ego podczas wakacji, wreszcie w mundurze podporucznika SS na polowaniu z Führerem. W takie noce pamiêæ p³ata³a czêsto figle. Nie chcia³ wracaæ jeszcze do
swojego pokoju, w tê noc mia³ ostatni¹
okazjê przejæ siê po lesie, w którym
spêdza³ dot¹d tyle czasu. Jutro odlatywa³, byæ mo¿e na zawsze opuszcza³ swoje
rodzinne strony. Zbli¿aj¹ca siê Armia
Czerwona wbrew komunikatom Ministerstwa Propagandy stanowi³a realne zagro¿enie. Oczami wyobrani widzia³ tych
dzikusów niszcz¹cych dom, w którym
siê urodzi³, rozje¿d¿aj¹cych czo³gami kocio³y, pal¹cych biblioteki.
Bezmylni barbarzyñcy  przemknê³o mu przez g³owê.
Trzask kroków sylwetki ubranej w
mundurowy p³aszcz bolenie wdar³ siê
w ciszê, otoczon¹ zamarzniêtymi pniami drzew. To w³anie na nich srebrne
wiat³o ksiê¿yca w swym tañcu, rzebi³o sylwetki rodem z dzieciêcych koszmarów. Pod p³aszczem poczu³ zimne ciarki,
wiedzia³, ¿e nie tylko z dzieciêcych. Jednak
ta prastara groza, równie¿ dziêki niemu, spoczywa³a teraz bezpiecznie upiona
w swym kamiennym sarkofagu, do któ-

rego klucze ju¿ wkrótce zostan¹ ukryte. Jeden ma dostarczyæ osobicie do
Berlina, o drugim nie wie nic. Nie, nie
obawia³ siê ju¿ tego, co sprawi³o, ¿e jego
skronie przyprószy³a siwizna, du¿o bardziej ba³ siê teraz kryj¹cych siê gdzie
w mroku sylwetek z gwiazd¹ na czapce. Zaciemnienie obowi¹zuj¹ce w zwi¹zku
z nalotami spotêgowa³o jeszcze ten nastrój.
Podwiadomie spojrza³ w kierunku
pokrytych maskowaniem sylwetek samolotów. Z tej odleg³oci ukryte za oszronionymi drzewami prawie nie wyró¿nia³y
siê, zlewaj¹c w jedno z bia³¹ powierzchni¹
lodu. Ostra zima sprzyja³a przeprowadzeniu ewakuacji, zamarzniête jezioro stanowi³o doskona³y pas startowy. Trzeci
garb na jego powierzchni... Skierowa³
siê w jego stronê, niedba³ym ruchem
odpowiadaj¹c salutuj¹cemu wartownikowi.
Zbli¿y³ siê do przyczajonej na lodzie
sylwetki Junkersa. Gdyby ktokolwiek
pozna³ sekret ³adunku, jaki kryje w swym
wnêtrzu... Wszyscy, którzy wiedzieli zbyt
du¿o ju¿ odeszli. Prawdê zna tylko on i

Bursztynowa
komnata?
jeszcze jeden stra¿nik sekretu. Spojrza³
na pozosta³e maszyny, prawdopodobnie która niesie drug¹ czêæ klucza.
Bo¿e, spraw, ¿eby nie trafi³y w ich
³apy...
Nawet nie chcia³ sobie wyobraziæ,
co mog³oby siê staæ, gdyby powierzony jemu i drugiemu powiernikowi ³adunek trafi³ w rêce wroga. Pradawnych nie
dawa³o siê kontrolowaæ, gdyby tak by³o
Rzesza skorzysta³aby z nich w walce z
Czerwonymi. Co siê wiêc mo¿e staæ je¿eli taka potêga wpadnie w rêce bezmylnych niedouków... Poczu³ siê przeraliwie bezradny... Zrobi³ wszystko co
móg³, tylko czy nie oka¿e siê, ¿e by³o
to zbyt ma³o? Nie mia³ ju¿ duszy, któr¹
móg³by obiecaæ diab³u za bezpieczne
dotarcie przesy³ki. Zbli¿y³ siê do ciemnej sylwetki samolotu. Obszed³ go dooko³a. Zacz¹³ siê zastanawiaæ, czy o
czym nie zapomnia³... Mo¿e co przy
pomniku... Sprawdza³ go setki razy, ale
postanowi³ zrobiæ to jeszcze raz. Dla
uspokojenia sumienia... Lekko zataczaj¹c siê wsiad³ do kubelwagena, postanowi³ skróciæ sobie drogê przez jezioro. Ruszy³ ostro, zbyt ostro, pojazd zatañczy³ na g³adkiej powierzchni, po krót-

kim zmaganiu z kierownic¹ Brecherowi
uda³o siê odzyskaæ panowanie nad nim.
Spokojnie min¹³ sylwetki samolotów
kieruj¹c siê w stronê drugiego brzegu
jeziora. Tam gdzie w ciemnej plamie
lasu stoi pomnik. Postawiony jeszcze
w latach dwudziestych, mia³ byæ pami¹tka
plebiscytu. Teraz zyska³ jeszcze inny
wymiar...
Bardziej wyczu³ ni¿ us³ysza³ dwiêk
pierwszego samolotu. Delikatna wibracja powietrza przeobrazi³a siê w wyranie s³yszalny grzmot, póniej do³¹czy³y do niej kolejne. Ciemne sylwetki bombowców poczê³y zas³aniaæ gwiazdy, domyli³ siê, jakie znaki nios¹ na skrzyd³ach. Myl o nalocie rozdwiêcza³a mu
w mózgu, jak wycie syren alarmowych,
ostro skrêci³ kierownic¹, samochód zatañczy³ na lodzie. Oko³o pó³ kilometra
dzieli³o go od samolotów, kiedy pokona³ po³owê dystansu us³ysza³ pierwszy
wybuch. Kolejne nastêpowa³y coraz
czêciej, towarzysz¹cy im trzask pêkaj¹cego lodu i wybuchaj¹ce gejzery wody
otacza³y Brechera z ka¿dej strony.
Trzydzieci metrów g³êbokoci- zd¹¿y³ pomyleæ, kiedy powierzchnia lodu
tu¿ przed nim pêk³a, ods³aniaj¹c zimn¹ powierzchniê wody. Nie nacisn¹³
nawet hamulca, wiedzia³, ¿e to nie ma
sensu...
***
Tej nocy z polowego lotniska pod
Marggrabow¹ nie wystartowa³ ¿aden
samolot. Macie do przeszukania obszar
o promieniu jakich piêædziesiêciu metrów przy tamtych bojach. Chcia³bym
znaæ lokalizacjê ka¿dego samolotu i ka¿dego pojazdu opancerzonego. I jeszcze
jedno, nie kozaczyæ mi... Wraki macie
nanieæ na mapê, a nie badaæ. Jak który wp³ynie do rodka samolotu, to w³asnorêcznie mu nogi z dupy powyrywam...
Z tak¹ g³êbokoci¹ nie ma ¿artów, ju¿
niejeden st¹d nie wyp³yn¹³... - g³os prowadz¹cego obóz dla p³etwonurków dominowa³ nad gwarem rozmów. Ch³opcy
schodzili ju¿ kilkakrotnie bli¿ej brzegu i
znajdowali sporo pami¹tek z czasów drugiej wojny. Powierzchnia pomostu nurkowego zagracona by³a skorodowanymi skorupami he³mów i resztkami broni.
- Trenerze, a czego my tam tak naprawdê szukamy  spyta³ jeden z m³odszych nurków, by³ tu po raz pierwszy i
podoba³o mu siê nurkowanie w poszukiwaniu skarbów.
- No Jêdru, mo¿e bursztynowej
komnaty, kto wie...
Ukryci pod betonowymi p³ytami,
zwi¹zani moc¹ pradawnej inkantacji, czekaj¹...
(Yendrek)
yedrek@wp.pl

