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Nagroda NIKE przyznana
Otrzyma³ j¹ Wies³aw Myliwski
za Traktat o ³uskaniu fasoli

Nr 40 (509)

Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

9 padziernik 2007 r .

16 padziernika (wtorek) br. w Olecku odbêdzie siê uroczystoæ zwi¹zana z ods³oniêciem
i powiêceniem pomnika Jana Paw³a II.

Ods³oniêcie pomnika
Jana Paw³a II w Olecku

To fina³ prac, których podj¹³ siê Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika Jana Paw³a II w Olecku. Utworzono konto
bankowe, na które od 5 padziernika 2005r. prowadzono zbiórkê
publiczn¹ w formie dobrowolnych wp³at na konto bankowe
Komitetu i zbierania ofiar do puszek kwestarskich. Wybrano
równie¿ projekt pomnika do realizacji po uprzednim przeprowadzeniu stosowanego konkursu.
Ci¹g dalszy i program na s. 3.

Nr 40
(509)

Cena 1,40 z³

 Justyna Miszczak  srebro w trójboju,
 Dominika Olszewska  z³oto w kategorii juniorek m³odszych i + 68 kg,
 Zuzanna £apanowska,  z³oto w kat. m³odziczek do 53 kg.

2 z³ota i srebro
w Wa r s z a w i e

W dniach 5-6.10.2007 zawodnicy Taekwondo Olimpijskiego z klubu Hidori uczestniczyli w zawodach i sparingach w
Warszawie. Dzieci, m³odzicy, juniorzy m³odsi brali udzia³ w Fina³ach
Warszawskiej Olimpiady M³odzie¿y. Juniorzy i m³odzie¿owcy brali udzia³ w walkach sparingowych z zawodnikami AZS
AWF Warszawa, którzy w wiêkszoci wchodz¹ w sk³ad kadry
narodowej Polski.
O szczegó³ach w nastêpnym numerze TO.

Wielki sukces oleckich policjantów  s. 5.
Budynek TBS
zasiedlony
12 padziernika nast¹pi odbiór techniczny nowych budynków mieszkalnych,
a o 14.00 Burmistrz wrêczy klucze ich
lokatorom.
W chwili obecnej zosta³ z³o¿ony ju¿
wniosek na budowê nastêpnego dwóch
czterdziestoomiorodzinnych budynków.
Miasto na ten cel przeka¿e Spó³ce dzia³ki usytuowane na zapleczu alei Zwyciêstwa. Powsta³ ju¿ projekt budowlany jednego z tych budynków. Je¿eli firma dostanie dofinansowanie to ju¿ na
pocz¹tku 2008 roku rozpoczn¹ siê prace
budowlane.
(M)

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

NOWOÆ W OFERCIE

welurowe dekoracje samoprzylepne
na cianê, drzwi, meble
 szeroka gama kolorów i wzorów
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V57404)

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

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

WSZYSTKO DO DOMU

 serwisy, fili¿anki, szk³o
 garnki, patelnie
 kwietniki, wieczniki
SUPER CENY!!!  SPRAWD NAS

(V62601)

MAJSTER

Rys. Krzysztof Kamiñski

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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Dwa w jednym

KRONIKA
PO¯ARNICZA
 3 wrzenia o 14.35 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
budynku gospodarczego w wiêtajnie.
 3 wrzenia o 19.53 jeden zastêp JRG
PSP pomaga³ przy ul. Sk³adowej w transporcie chorego do karetki pogotowia.
 4 wrzenia o 9.17 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ drzewo zagra¿aj¹ce budynkowi kocio³a w Szarejkach.
 5 wrzenia o 17.21 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ gniazdo szerszeni z pla¿y gminnej w Zatykach.
 5 wrzenia o 18.28 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku przy ul. Kolejowej.
 6 wrzenia o 13.05 jeden zastêp JRG
Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

3 padziernika patrol policji zatrzyma³ VW Golfa kierowanego przez dwudziestodziewiêcioletniego Wojciecha S.
Kierowca mia³ we krwi 2,84 promila alkoholu. Mia³ poza tym s¹dowy zakaz
prowadzenia pojazdów mechanicznych
za jazdê po spo¿yciu alkoholu.
W trakcie czynnoci prowadzonych
przez policjê pasa¿erka przesiad³a siê na
miejsce kierowcy i próbowa³a odjechaæ
z miejsca zatrzymania pojazdu. Policjantom uda³o siê samochód zatrzymaæ i
wtedy okaza³o siê, ¿e trzydziestopiêcioletnia Aneta K. mia³a we krwi 1,82 promila alkoholu.
Informacji policyjnych udzieli³ r
zecznik prasowy policji
m³odszy aspirant Dariusz Pawluczyk

Z okazji tak wa¿nego i wspania³ego wiêta
 Dnia Edukacji Narodowej,
sk³adamy wszystkim Pedagogom najserdeczniejsze ¿yczenia.
Du¿o zdrowia, pomylnoci, energii i wytrwa³oci,
bycie mogli w pe³ni realizowaæ plany osobiste i zawodowe.
Ponadto wiele wyrozumia³oci, cierpliwoci,
umiechu ka¿dego dnia i zadowolenia z uczniów.
Dziêkujemy za ka¿de starania, które wk³adacie
w wychowanie oraz edukacjê dzieci i m³odzie¿y powiatu oleckiego.
Wasz wysi³ek uczyni z nich ludzi m¹drych i prawych.
Starosta Olecki Stanis³aw L. Ramotowski
Wicestarosta Olecki Maria W. Dzienisiewicz
Naczelnik Wydzia³u Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
Krystyna Wiszniewska

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:

RODZICU!!!

STACJA PALIW Rarytas

ul. E³cka 4

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

(V53706)

NAJTANIEJ W MIECIE

wydajemy karty rabatowe!

(V51807)

AUTOMYJNIA od 730 do 1800
ON
OLEJ
Pb95
OPA£OWY
LPG
Sta³ym klientom

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

Sprawd, czy Twoje dziecko
je¿d¿¹ce motocyklem zapisa³o swoje organy do banku narz¹dów!!!

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V57004)

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE

(L16704)

TANKUJESZ U NAS,

ZBIERASZ

Pijani kierowcy

 22 wrzenia o 11.00 patrol policji zatrzyma³ na drodze prowadz¹cej z Jurek do Krzywego £adê. Kieruj¹cy ni¹
piêædziesiêcioszecioletni Jan T. mia³
we krwi 1.7 promila alkoholu.
 22 wrzenia w wiêtajnie patrol policji
zatrzyma³ Fiata 126p. Kieruj¹cy nim
trzydziestoczteroletni Artur N. mia³ we
krwi 1,6 promila alkoholu. Nie mia³ te¿
uprawnieñ do kierowania pojazdami
mechanicznymi.
 29 wrzenia o 22.50 patrol policji zatrzyma³ w Olecku do rutynowej kontroli VW kierowanego przez dwudziestodziewiêcioletniego Marka W. Mia³
on we krwi 0,2 promila alkoholu.
 1 padziernika o 18.40 zatrzymano na
ulicy Nocznickiego jad¹cego rowerem
czterdziestodziewiêcioletniego Henryka
K., który mia³ we krwi 2,4 promila alkoholu. Ponadto mia³ ju¿ orzeczony
przez s¹d zakaz prowadzenia pojazdów
za jazdê po spo¿yciu alkoholu.
 1 padziernika policjanci zatrzymali jad¹cego rowerem ulic¹ Go³dapsk¹ dwudziestoczteroletniego Grzegorza S. Mia³
on we krwi 1,62 promila alkoholu.
 6 padziernika o 1,00 zatrzymano na
ul. Wojska polskiego Forda Aspire.
Kieruj¹cy nim dwudziestodwuletni
Jakub W. mia³ we krwi 0,96 promila
alkoholu.

 Marek Ca³kiewicz
 Anna Jegierska
 Piotr Klejment
 Mariusz Marciñczyk
 Maria Sujeta
 Katarzyna Zaborowska

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ 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)

!
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OLECKI TERMINARZ

Kole¿ankom i Kolegom  nauczycielom wychowania fizycznego  z okazji Dnia Edukacji Narodowej du¿o pomylnoci w pracy zawodowej i ¿yciu osobistym ¿ycz¹:
w imieniu Zarz¹du MLKS Czarni i Rady Miejskiej
Józef Wasilewski
Karol Sobczak
Andrzej Kamiñski
Romuald Wojnowski
(L19401)

Wystawy sta³e
 8.00  15.00  wystawa malarstwa Zbigniewa Felixa P³awskiego pt. Melancholia miejsca, Galeria Prawdziwej Sztuki
im. A. Legusa, plac Wolnoci 22.
 galeria Wies³awa Bo³tryka  Armii Krajowej (zaplecze)  Wystawa malarstwa W. £ukasik, grafika W. B. Bo³tryk, fotografia T. Kosiorowski, rzeba K. Puchalskiej.

Ods³oniêcie pomnika C.d. ze s. 1.
Jana Paw³a II w Olecku

12 padziernika (pi¹tek)
14.00  wrêczenie kluczy do mieszkañ
w bloku TBS przy ul. Kociuszki
17.00  Simpsonowie  wersja kinowa,
film  kino ROK Mazury Garbate
13 padziernika (sobota)
12.00  Czarni Olecko  Kosza³ek Opa³ek, mecz pi³ki no¿nej trampkarzy
12.00  Czarni Olecko  Pogoñ Banie
Mazurskie, mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych
14.00  Czarni Olecko  Vêgoria Wêgorzewo, mecz pi³ki no¿nej m³odzików
17.00  Simpsonowie  wersja kinowa,
film  kino ROK Mazury Garbate
14 padziernika (niedziela)
10.00  turniej OLDA  boiska strzelnicy
14.00  Czarni Olecko  Granica Kêtrzyn, mecz pi³ki no¿nej IV ligi
14.00  Czarni Olecko  KS £abêdnik,
mecz pi³ki no¿nej klasy B seniorów
(mecz wyjazdowy)
17.00  Simpsonowie  wersja kinowa,
film  kino ROK Mazury Garbate
16 padziernika (wtorek)
17.00  ods³oniêcie pomnika Jana Paw³a II, plac Wolnoci
19 padziernika (pi¹tek)
17.00  Katyñ, film  kino ROK Mazury Garbate
19.30  Katyñ, film  kino ROK Mazury Garbate
20 padziernika (sobota)
12.00  Czarni Olecko  Start Kruklanki, mecz pi³ki no¿nej trampkarzy
(mecz wyjazdowy)
12.00  Czarni Olecko  Pogoñ Ryn,
mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych (mecz wyjazdowy)
17.00  Katyñ, film  kino ROK Mazury Garbate
19.30  Katyñ, film  kino ROK Ma-

Mieszkañcy Olecka mieli wp³yw na
wybór projektu  makiety prac wystawiano w kocio³ach, g³osowano równie¿ poprzez Internet. Ostatecznie wygra³ projekt pani Anny Drozd-Tutaj z
Krakowa. Na pó³nocno-zachodniej pierzei
Placu Wolnoci w Olecku stanie pomnik Wielkiego Polaka. Na skrzyd³ach
drzwi z piaskowca wyryte s¹ fragmenty
homilii wyg³oszonej przez Jana Paw³a
II podczas wizyty w 1999r. w E³ku:
 ... W wietle Chrystusa
Poszerzaj¹ siê horyzonty ludzkiej
egzystencji,
Rodzi siê poczucie wiêzi z drugim
cz³owiekiem
Zaczyna siê dostrzegaæ wiat ludzi i ich potrzeby

(L19601)

Porz¹dek uroczystoci
16 padziernika (wtorek)
16.15  powiêcenie przez J.E. ks.biskupa

Jerzego Mazura Zak³adu Opieki D³ugoterminowej w Jakach
16.45  monta¿ s³owno-muzyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli
ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Olecku
koció³ p.w. NMP KP w Olecku
17.00  uroczysta Msza w. koncelebrowana przez J.E. ks. Biskupa Jerzego
Mazura  koció³ pw. NMP KP w Olecku
18.00  uroczystoci zwi¹zane z ods³oniêciem i powiêceniem pomnika 
skwer na pó³nocno-zachodniej pierzei
Placu Wolnoci w Olecku:
- krótkie wyst¹pienie przewodnicz¹cego
Komitetu Wac³awa Olszewskiego
- krótki monta¿ s³owno-muzyczny dzieci
ze SP nr 1w Olecku
- przeciêcie wstêgi i powiêcenie pomnika
- sk³adanie kwiatów
- poezje Karola Wojty³y w wykonaniu
Lubelskiej Federacji Bardów.

Wszystkim, którzy odprowadzili
na miejsce wiecznego spoczynku

.P. WAC£AWA KOZ£OWSKIEGO
serdecznie dziêkuje rodzina zmar³ego

Dy¿ury aptek
(L18201)

OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
NR. NOE/003 PARTNER DEKRA
AUTO  BEKA Sp. z o.o.
19-400 OLECKO UL. E£CKA 2
TEL. 087/5239431//KOM. 0601152462

W ostatni¹ sobotê padziernika w godzinach otwarcia
stacji oferujemy bezp³atny przejazd przez cie¿kê diagnostyczn¹ oraz regulacjê wiate³ w samochodach osobowych w dniach otwartych stacji  Bezpieczny samochód
w ramach wyjazdów na dzieñ Wszystkich wiêtych.

ELF

 9-14.10.2007r., pl.
Wolnoci 7B
 15-21.10.2007r.,
ul. Zielona 37

(L17702)

ul. Armii Krajowej 24

MARKOWE CIUCHY W DOBREJ CENIE

Raz w tygodniu nowy towar!
Godziny otwarcia: 1000-1700

(V63001)

"
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Fundacja Rozwoju
Ziemi Oleckiej

... podpisa³a umowê partnersk¹ z miastem Gusiew (okrêg
kaliningradzki). Stronê polsk¹ reprezentowa³ prezes fundacji
Andrzej Wojczulewicz za stronê rosyjsk¹ Benedykta £uszczyk. W uroczystoci wzi¹³ udzia³ Starosta Olecki Stanis³aw
Ramotowski, Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski, zastêpca
burmistrza Henryk Trznadel. Na pami¹tkê pobytu mer Gusiewa Niko³aj Niko³ajewicz Cukanow otrzyma³ zdjêcie lotnicze Olecka,
za na rêce podpisuj¹cej porozumienie B. £uszczyk Burmistrz
przekaza³ komputer z ca³ym oprzyrz¹dowaniem.

Zak³ad Opieki D³ugoterminowej
w Jakach

... odwiedzi 16 padziernika Biskup Jerzy Mazur. Powiêci on
szpital, który swego czasu ubiega³ siê o nadanie im. Jana
Paw³a II. Bêdzie to pierwsza czêæ wizyty duszpasterskiej, której
g³ównym celem bêdzie ods³oniêcie i powiêcenie pomnika
polskiego Papie¿a stoj¹cego przy placu Wolnoci.

Wypadki

6 padziernika jad¹cy Audi 80 dwudziestotrzyletni Mariusz
W. nie zachowa³ nale¿ytej szybkoci i na skrzy¿owaniu dróg w
Sokó³kach straci³ panowanie nad pojazdem i uderzy³ w murowane ogrodzenie domu. W wypadku obra¿enia odniós³ dwunastoletni pasa¿er, który ze z³amaniem koci udowej zosta³ odwieziony do szpitala w Suwa³kach.
Kieruj¹cy mia³ we krwi 1,6 promila alkoholu.
*************
2 padziernika o 15.40 na ostrym zakrêcie w Doliwach dosz³o do wypadku drogowego. Kieruj¹cy Oplem Cors¹ dwudziestotrzyletni Adam K. wpad³ w polizg, zjecha³ na lew¹ stronê
jedni i zderzy³ siê czo³owo z samochodem ciê¿arowym Skania.
Kierowca i pasa¿er z obra¿eniami cia³a zostali przewiezieni
do szpitala w E³ku. Od kierowcy pobrano krew do badañ na
obecnoæ alkoholu.

Obwodnica Olecka

Dotychczasowa wspó³praca z Gusiewem to m. in. uzyskanie dofinansowania na remont Regionalnego Orodka Kultury oraz salê gimnastyczn¹ w G¹skach.
Mam nadziejê, ¿e Gusiew i Olecko bêd¹ siê wspieraæ w
pozyskiwaniu pieniêdzy na inwestycje sportowe i zwi¹zane z
ochron¹ rodowiska po to, aby naszym mieszkañcom ¿y³o siê
lepiej  powiedzia³ podczas uroczystoci Burmistrz Wac³aw
Olszewski. My nie patrzymy na wielk¹ politykê, na to co
dzieje siê w Rosji lub w Polsce. Uwa¿amy, zarówno w³adze
powiatowe jak i gminne, ¿e powinnimy wspó³pracowaæ z sob¹
na zasadzie partnerskiej i przyjacielskiej  doda³ Burmistrz.

zosta³a umieszczona w priorytetowym Programie Rozwoju
Polski Wschodniej. Wszystko wiêc wskazuje na to, ¿e na pewno
projekt jej budowy zostanie zrealizowany. W listopadzie zostanie ukoñczona kompletna dokumentacja jej budowy. Mo¿liwym jest nawet, ¿e pierwsze parce ziemne rozpoczn¹ siê w
trzecim kwartale 2008 roku.

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V53906)

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

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Kolektory

s³oneczne,

przydomowe oczyszczalnie cieków

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V60502)

Cieszê siê, ¿e wspó³praca wychodzi poza granice  powiedzia³ Starosta Stanis³aw Ramotowski.  Cieszê siê, ¿e s³u¿y ona ludziom bez wielkiej polityki. Martwi mnie to, ¿e warunki przekraczania granicy z obydwu stron zosta³y znacznie
ograniczone. Dziewiêtnacie powiatów naszego województwa
podjê³o rezolucjê skierowan¹ do naszych w³adz o jak najszybsze
przywrócenie ruchu granicznego z okrêgiem kaliningradzkim.

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

#
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Wielki sukces oleckich policjantów
4 padziernika w godzinach rannych funkcjonariusze Sekcji Kryminalnej zatrzymali trzech mieszkañców powiatu oleckiego trudni¹cych siê handlem narkotykami na wielk¹ skalê.
Zatrzymanymi s¹ mê¿czyni w wieku od 18 do 26 lat. Intensywne czynnoci ledcze trwa³y przez kilka tygodni.

Otwarta paczka z marihuan¹.
Wobec zatrzymanych s¹d w Olecku zas¹dzi³ trzymiesiêczny areszt tymczasowy.
Policja nie wyklucza dalszych zatrzymañ osób powi¹zanych przestêpczo z aresztowanymi
Otwarta paczka z której pobrano próbki jej zawartoci.
Chemiczne badania wykaza³y, ¿e zawiera amfetaminê.
W wyniku rewizji w domach i pomieszczeniach gospodarczych u¿ytkowanych przez zatrzymanych policjanci znaleli
zapakowane w foliê kilogram i 87 gramów amfetaminy oraz 384
gramy marihuany. Znaleziono te¿ znaczne iloci pieniêdzy
pochodz¹cych z handlu tymi u¿ywkami. Takiej iloci narkotyku jeszcze na terenie powiatu policja nie przechwyci³a. wiadczy to jednak o tym, ¿e zarówno Olecko jak i okolice s¹ dobrym rynkiem dla tego typu dzia³alnoci. Szacunkowa wartoæ rynkowa narkotyków to oko³o 44.130 z³otych.
Policjanci przypuszczaj¹ na podstawie wstêpnych ustaleñ,
¿e zatrzymani w ci¹gu ostatnich kilku lat rozprowadzili na terenie powiatu kilkanacie kilogramów narkotyków.

Droga nr 16

Droga krajowa nr 16, krêgos³up transportowy województwa warmiñsko-mazurskiego, zostanie zmodernizowana za rodki
unijne z bud¿etu infrastrukturalnego
ochrony rodowiska. Droga ta prowadzi przez E³k, Pisz, Olsztyn na zachód
województwa.

Pieni¹dze pochodz¹ce z handlu narkotykami.

Zostanie równie¿ zmodernizowany
odcinek drogi z Olecka do Suwa³k le¿¹cy na terenie gminy Olecko. Droga zostanie przebudowana do Baka³arzewa. Natomiast Sejmik Województwa Podlaskiego
zatwierdzi³ modernizacjê tej trasy na swoim
terenie.
Przewiduje siê równie¿ przebudowê
drogi Olecko-Wieliczki-Cimochy.

Nowe lampy

... zostan¹ ustawione w parku przy
dworcu PKS i PKP oraz na skwerku
obok Stra¿y Powiatowej. Inwestycje
zostan¹ ukoñczone jeszcze w tym roku.
Nowe owietlenie otrzymaj¹ równie¿
ulica Armii Krajowej oraz skate park
nad jeziorem.

W dniu 9 padziernika 2007 r. (wtorek) o godz. 15:00 w
sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku, przy
ul. Kolejowej 32, odbêdzie siê spotkanie przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych.
Celem spotkania bêdzie dyskusja i opracowanie Programu
wspó³pracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoæ po¿ytku publicznego na rok 2008.
Wszystkich zainteresowanych proszê o udzia³ w spotkaniu, na którym wspólnie poruszymy nurtuj¹ce nas tematy.
El¿bieta Buty³kin

PROMOCJA

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m 2

(V55705)

Spotkanie dla przedstawicieli
organizacji pozarz¹dowych

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98

$
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WIZYTA MARSZA£KA WOJEWÓDZTWA
4 padziernika w Starostwie Powiatowym odby³o siê spotkanie w Sprawie
Regionalnego Programu Operacyjnego.
W spotkaniu wzi¹³ udzia³ Marsza³ek Sejmiku Wojewódzkiego Jacek Protaz oraz
trzech dyrektorów departamentów.
Oprócz dyskusji na temat Programu
Operacyjnego omówiono równie¿ problemy zwi¹zane z Programem Rozwoju
Zasobów Ludzkich. Przedmiotem dyskusji z w³adzami powiatowymi i gminnymi by³o omówienie poszczególnych
zadañ tych programów.
Marsza³ek przedstawi³ ostateczn¹
wysokoæ dotacji, któr¹ zatwierdzi³a
Komisja Europejska oraz mo¿liwociach
ubiegania siê o te rodki.
Po spotkaniu Marsza³ek Jacek Protaz oraz dyrektorzy departamentów zwie-

dzili Zak³ady Prawda.
W swej wypowiedzi Marsza³ek zauwa¿y³, ¿e nie s¹dzi³, ¿e w takim ma³ym
miecie mog¹ funkcjonowaæ tak wielkie
zak³ady. Podziw wywo³a³a automatyzacja zak³adów oraz dba³oæ o ochronê
rodowiska. Zwiedzili m. in. kot³owniê
ekologiczn¹, której moc  8 megawatów
 zszokowa³a zwiedzaj¹cych.
Marsza³ek zwiedzi³ równie¿ szpital.
Podczas tej wizyty omówiono potrzeby
placówki oraz wymieniono pogl¹dy na
temat pomocy jakiej Sejmik móg³by udzieliæ
szpitalowi.
Zwiedzanie Olecka zakoñczono na
obiektach sportowych. Burmistrz pokaza³ dokonania miasta w tym zakresie oraz
przedstawi³ planowane kierunki rozwoju i rozbudowy bazy sportowo turystycz-

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego  czy kontrowersje?
Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej dosz³o
do doæ ostrej dyskusji dotycz¹cej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zastrze¿enia Radnych nie
dotyczy³y jednak zmiany planów inwestycji, ale sposobu ich dokumentowania. Za³¹cznik do projektu ustawy w postaci
mapy by³ zupe³nie nieczytelny. Nie wiadomo by³o jakiego miejsca w miecie
dotyczy, równie¿ skala mapki nie zgadza³a siê z jej faktyczn¹ wielkoci¹.
Zapis dyskusji:
Burmistrz Wac³aw Olszewski: 
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy terenów przyleg³ych
do tzw. Szyjki. Czêæ tego terenu, po³o¿onego przy ul. Kociuszki, od ul. ¯eromskiego a¿ do by³ej bazy GS-u, nie
uda³o nam siê zagospodarowaæ. Nie uda³o
siê nam tej dzia³ki sprzedaæ. Nie by³o na
ni¹ chêtnych.
Doszlimy do wniosku, ¿e te dzia³ki
nale¿a³oby przekszta³ciæ i przeznaczyæ pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Miasto bêdzie pilnie potrzebowaæ doæ
znacznych rodków na inwestycje, bo
aby otrzymaæ rodki unijne, musimy posiadaæ tzw. udzia³ w³asny. Z naszych obliczeñ wynika, ¿e na inwestycje w gminie powinnimy corocznie przeznaczaæ
5 milionów z³otych. Z tego te¿ powodu
musimy szukaæ ró¿nych rozwi¹zañ. Nie
tylko kredyty. Mylê, ¿e to rozwi¹zanie
poprawi wygl¹d Szyjki. Nie rezygnujemy bowiem z obiektów sportowych, jak
te¿ i parkingów. Natomiast ze sprzeda¿y

tych terenów mo¿emy pozyskaæ znaczne rodki finansowe.
Drugim terenem przeznaczonym do
sprzeda¿y s¹ dwie dzia³ki po³o¿one przy
ul. Norwida.
Jaros³aw Bagieñski:  Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia
i Bezpieczeñstwa przy jednym g³osie za
i trzech wstrzymuj¹cych siê zaopiniowa³a
uchwa³ê pozytywnie.
W³adys³aw Józef Gawroñski:  Komisja Owiaty ustosunkowa³a siê do projektu uchwa³y negatywnie. Dwóch radnych by³o przeciw, a piêciu radnych
wstrzyma³o siê od g³osu. Dlaczego? Ta
uchwa³a dotyczy zamiany terenów przeznaczonych dla rekreacji na zabudowê
mieszkaln¹. Na posiedzeniach nad uchwa³ami bardzo du¿o dyskutujemy i w zwi¹zku
z tym nie pierwszy ju¿ raz komisja ma
powa¿ne zastrze¿enia do przedstawianych
nam za³¹czników. Wymagamy, aby komisja owiaty mog³a z planów wiedzieæ,
gdzie znajduj¹ siê dzia³ki. Dokumenty s¹
kserowane i skala podana na nich nie
zgadza siê ze stanem faktycznym. Wa¿n¹ dla nas spraw¹ jest naniesienie na
plan nazw ulic. Ze wzglêdu na to, ¿e mapa
by³a nieczytelna, trudno by³o komisji zlokalizowaæ te dzia³ki. Pomimo naszych
prób za³¹czniki s¹ za ka¿dym razem podawane nam w ten sposób. Z tego te¿
wzglêdu piêæ osób wstrzyma³o siê od
zabrania stanowiska. Natomiast dwie by³y
przeciwne. Gdyby informacja by³a rzetelna, wynik g³osowania, byæ mo¿e, by³by inny.

nej, m.in. Pprzebudowê dwóch boisk pi³karskich oraz wykonanie hali widowiskowo-sportowej z basenem. Marsza³ek obieca³,
¿e wspomo¿e dzia³ania w³adz w tym zakresie. Po zrealizowaniu tego pomys³u w
Olecku powsta³aby druga Spa³a.
Burmistrz Wac³aw Olszewski zosta³
umówiony na spotkanie z zajmuj¹c¹ siê
rodkami unijnymi Bo¿en¹ WrzeszczZwada w Sejmiku Wojewódzkim. Wspólnie
zostanie ustalone do jakich dzia³añ miasto ma z³o¿yæ wnioski oraz sposób wnioskowania: czy jedno wielkie zadanie, czy
hale i stadiony bêd¹ zg³aszane oddzielnie.
Podsumowuj¹c wizytê Marsza³ka zarówno miasto jak i powiat wypad³y bardzo dobrze i otrzyma³y zapewnienia, ¿e
najwa¿niejszy w województwie Urz¹d
bêdzie wspiera³ poczynania oleckich w³adz.
Spotkanie zaaran¿owa³ Edward Adamczyk  wicemarsza³ek województwa.
Gra¿yna Obuchowska:  Mam zastrze¿enia do tej uchwa³y. Pan Burmistrz
twierdzi, ¿e nie bêdzie zniszczona ani pla¿a,
ani boiska. W uchwale czytamy jednak,
¿e plan zagospodarowania dotyczy terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,
terenów pla¿y trawiastej i terenów komunikacji pieszo-rowerowej. Za³¹czniki,
które otrzymalimy na komisjê, by³y nieczytelne. Równie¿ Pan Franciszek (Franciszek Osiecki) nie by³ w stanie konkretnie
wyt³umaczyæ o jakie tereny chodzi.
Wac³aw Olszewski:  Zapiski w projekcie uchwa³y s¹ konkretne i adekwatne do tego, co chcemy zrobiæ. Do ka¿dej uchwa³y intencyjnej mówi¹cej o przyst¹pieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawsze jest
za³¹cznik graficzny. Jest na nim zaznaczona granica dotycz¹ca zmian w planie
zagospodarowania. Jest to linia czerwona na tym planie i ja j¹ mogê z pamiêci
odtworzyæ. Je¿eli Pani Radna nie wierzy
to mo¿emy pojechaæ, niekoniecznie we
dwoje, i ja mogê tê granicê pokazaæ.
Pla¿a trawiasta  to nie dotyczy pla¿y na Szyjce, gdzie s¹ wyrobiska ¿wirowe. Pod zabudowê przeznaczmy tereny
le¿¹ce bardzo blisko ul. Kociuszki.
Gra¿yna Obuchowska:  Ile metrów
od brzegu jeziora powstanie zabudowa
jednorodzinna?
Franciszek Osiecki:  Szeædziesi¹t
metrów od brzegu jeziora.
***
Wszystkie zastrze¿enia Radnych by³y
zupe³nie ³atwe do rzetelnego przedstawienia: wystarczy³o na planie dopisaæ
nazwy ulic i wyrysowaæ podzia³kê metrow¹. I NIE BY£OBY SPRAWY!!!
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Starostwo Powiatowe w Olecku inicjatorem
programu ochrony kasztanowców

POMÓ¯MY
KASZTANOWCOM

W dniu 25.09.2007 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku odby³o siê spotkanie, w którym wziêli udzia³ uczniowie i nauczyciele placówek owiatowych z obszaru powiatu oleckiego oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Olecku.
Dotyczy³o ono zorganizowania akcji ,,POMÓ¯MY KASZTANOWCOM w powiecie oleckim. Spotkanie poprowadzi³a Wicestarosta Olecki Maria W. Dzienisiewicz.
Podczas spotkania zaprezentowano film ,,Jak ratowaæ kasztanowce?. Nastêpnie pracownik Wydzia³u rodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Olecku Tadeusz Aszurkiewicz
przedstawi³ propozycjê przeprowadzenia inwentaryzacji kasztanowców na terenie powiatu oleckiego. Zgodnie stwierdzono, ¿e
nale¿y przyst¹piæ do akcji ochrony kasztanowców, a problem ten
powinien byæ omówiony na zajêciach szkolnych. Akcjê trzeba
rozpropagowaæ poprzez strony internetowe szkó³, samorz¹dów
gminnych i powiatowego oraz media.
Koordynatorem akcji ,,POMÓ¯MY KASZTANOWCOM na
terenie miasta Olecko jest Kierownik Wydzia³u Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska Marianna Kisielska, natomiast
dla miejscowoci bêd¹cych siedzibami gmin wiejskich Wydzia³
rodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Olecku. Koordynatorzy akcji przygotuj¹ mapy z podzia³em miasta na rejony, które zostan¹
przydzielone poszczególnym szko³om.
Zachêcamy gor¹co do przekazywania propozycji i pomys³ów na temat zwalczania szrotówka do koordynatorów akcji. Dziêkujemy za uczestnictwo w spotkaniu, zrozumienie problemu i w³¹czenie siê do akcji.
Je¿eli nadal chcemy widzieæ w naszym krajobrazie parków, alei tak wspania³e i popularne drzewa, o niezwyk³ych
walorach estetycznych, jakimi s¹ kasztanowce, to POMÓ¯MY KASZTANOWCOM.
Tak wiêc wszystko w naszych rêkach! ¯yczymy powodzenia w przeprowadzeniu akcji.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

TALENT ROKU

Organizator konkursu: Fundacja rodowisk Twórczych w
Olsztynie.
Cel konkursu: promowanie wyj¹tkowo uzdolnionych i szczególnie utalentowanych twórców wszelkich form kultury,
sztuki i nauki regionu warmiñsko-mazurskiego. Organizatorzy bêd¹ nagradzaæ najwybitniejszych twórców i propagowaæ ,,m³ode talenty umo¿liwiaj¹c im rozwijanie swoich umiejêtnoci artystycznych i naukowych.
Przedmiot konkursu: wy³onienie najwybitniejszych przedstawicieli kultury, sztuki i nauki z terenu woj. warmiñskomazurskiego w nastêpuj¹cych dziedzinach: literatura (proza, poezja, satyra), muzyka, taniec, estrada (kabaret), sztuki

piêkne (malarstwo, rzeba, grafika), sztuki wizualne (teatr,
film, fotografika), astronomia, historia, filozofia i inne.
Kandydatów do konkursu mog¹ zg³aszaæ rodowiska artystyczne, organizacje o charakterze kulturalnym, instytucje.
Nagrody dla zwyciêzców: zdobywcy nagród w poszczególnych kategoriach otrzymaj¹ nagrodê pieniê¿n¹, statuetkê
Jakubka Olsztyñskiego, dyplom, mo¿liwoæ pos³ugiwania
siê w korespondencji i promocji has³em ,,Talent Roku.
Termin zg³aszania kandydatów: do 31.10.2007 r.
Wiêcej szczegó³ów:
Fundacja rodowisk Twórczych w Olsztynie
ul. Nowowiejskiego 5a, 10-162 Olsztyn
tel. 089 527 33 99.
Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl
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Spotkanie z dyrektorami
i ksiêgowymi szkó³ i placówek

(K20302)

W dniu 05.10.2007 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku
odby³o siê spotkanie z dyrektorami oraz ksiêgowymi szkó³ i
placówek, dla których organem prowadz¹cym jest Powiat Olecki.
Celem spotkania by³o omówienie wytycznych do projektów
bud¿etów szkó³ i placówek owiatowych na 2008 r.

Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. W ramach tych programów bêdzie mo¿na pozyskaæ miêdzy innymi pieni¹dze na:
- rozbudowê i modernizacjê istniej¹cych placówek i obiektów
wiadcz¹cych us³ugi z zakresu edukacji zawodowej,
- unowoczenienie szkó³ poprzez wyposa¿enie w sprzêt i pomoce naukowe optymalizuj¹ce procesy kszta³cenia,
- lokalne programy stypendialne dla uczniów,
- realizacjê projektów s³u¿¹cych poprawie jakoci kszta³cenia,
tak¿e w formie zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
- rozszerzenie oferty szkó³ o zagadnienia zwi¹zane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.
Powiat Olecki planuje aplikowaæ o rodki na modernizacjê
bazy kszta³cenia zawodowego oraz na termomodernizacjê obiektów
publicznych.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl
OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
NR. NOE/003 PARTNER DEKRA
AUTO  BEKA Sp. z o.o.
19-400 OLECKO UL. E£CKA 2
TEL. 087/5239431//KOM. 0601152462
POLECAMY US£UGI W ZAKRESIE:

Na spotkaniu poruszony zosta³ równie¿ temat aplikowania o rodki w nowym okresie programowania 2007-2013 z
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury oraz

Krystyna Ko³odziejska

... podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej zwróci³a uwagê na
brudne ulice i niewykoszone trawy na ich poboczach. Zapyta³a równie¿ Burmistrza o termin ustawienia zadaszonego przystanku dla korzystaj¹cych z komunikacji miejskiej.
Zwróci³a siê równie¿ z apelem o jak najszybsze rozwi¹zanie sprawy przejcia pod wiaduktem kolejowym.
Poruszy³a te¿ sprawê traktowania petentów przez panie
naliczaj¹ce zasi³ki rodzinne. Kobiety wychodz¹ stamt¹d z p³aczem.
Nie chodzi o to, by kogo poni¿aæ. Nie ka¿dy umie wype³niaæ
wnioski. Ja robiê to spo³ecznie u siebie w domu. I wyci¹gam
rêkê do cz³owieka. Natomiast te panie maj¹ za to p³acone.
Wystarczy tylko trochê kultury  zakoñczy³a K. Ko³odziejska.
Burmistrz obieca³, ¿e sprawdzi zasadnoæ tej skargi. Pierwszy
raz taka informacja do mnie dotar³a. Oczywicie, odwiedzê te
panie i przeprowadzê stosown¹ rozmowê  zakoñczy³.

Drogowe znaki poziome

zosta³y wreszcie umieszczone na jezdni trasy Olecko-Baka³arzewo.

DIAGNOSTYKA:
* OBS£UGA I NAPE£NIANIE KLIMATYZACJI SAMOCHODOWYCH
 Ultradwiêkowe urz¹dzenie do odka¿ania i odwie¿ania
uk³adów klimatyzacji!
 Pomiar i regulacja geometrii kó³ samochodów osobowych i ciê¿arowych.
 Pomiar i regulacja wiate³, sprawdzanie stanu amortyzatorów, zawieszenia i hamulców NOWOCZSN¥ LINI¥
DIAGNOSTYCZN¥ firmy NUSSBAUM.
 Diagnostyka i naprawy elektroniki samochodowej .
* AUTO  GAZ - profesjonalny monta¿ instalacji gazowych LPG.
* MECHANIKA POJAZDOWA - naprawy bie¿¹ce, usuwanie usterek.
BADANIA REJESTRACYJNE - TECHNICZNE
GODZ. OTWARCIA
Pn. - Pt. 800 - 18 00 SOBOTA 800-14 00:
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.
Prezes Zarz¹du
Krzysztof Gryniewicz
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dzy szkolni, nauczyciele wspomagaj¹cy
oraz wychowawcy.
Nasi nauczyciele maj¹ wysok¹ wiadomoæ problemu. W szkole funkcjonuje Szkolny System Wspomagania Roz-

Wystawa cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem i dobrym odbiorem u dzieci,
m³odzie¿y, nauczycieli i rodziców. Zaakcentowany zosta³ fakt, i¿ w szkole dzia³a
Rzecznik Praw Dziecka z Dysleksj¹. Rolê
doradcz¹ i wspomagaj¹c¹ uczniów z
problemami czytania i pisania pe³ni¹
nauczyciele jêzyka polskiego, pedago-

woju Uczniów ze specyficznymi trudnociami w czytaniu i pisaniu. Wszystkie
dzia³ania s³u¿¹ temu, aby nasza szko³a
by³a przyjazna ka¿demu uczniowi. Nale¿y ona do wyj¹tkowych placówek, gdzie
obok dzieci zdrowych funkcjonuj¹ te¿
uczniowie o specyficznych potrzebach
edukacyjnych.
Ma³gorzata Grzyb,
Ma³gorzta Burba
- nauczycielki Zespo³u Szkó³ w Olecku

Dysleksja rozwojowa jest zespo³em
trudnoci w uczeniu siê czytania i pisania. Badania przeprowadzone w Polsce
dowiod³y, i¿ problem ten dotyczy 15%
populacji, z czego l¿ejsze przypadki stanowi¹ oko³o 10%, a powa¿niejsze oko³o
4%. Oznacza to, ¿e w ka¿dej klasie mo¿na spotkaæ troje dzieci z tym problemem.
Liczba osób z dysleksj¹ stale wzrasta.
Zjawisko to jest uznawane jako problem
spo³eczny, o którym powinno siê czêsto
mówiæ. Ogromn¹ rolê w dziedzinie kszta³towania wiadomoci spo³ecznej odgrywa Polskie Towarzystwo Dysleksji, które
jest cz³onkiem Europejskiego Towarzystwa
Dysleksji.
Staraniem pracowników Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w Olecku oraz
pedagogów, psychologów i nauczycieli
powsta³ w naszym miecie Terenowy
Oddzia³ PTD. Jego siedziba znajduje siê
przy ul. Zamkowej 2. W ka¿¹ rodê miêdzy 13 a 15 na wszystkie pytania dotycz¹ce problemów dzieci z czytaniem i pisaniem odpowiadaj¹ pracownicy poradni.
Pierwszy tydzieñ padziernika 2007r.
zosta³ g³oszony Europejskim Tygodniem
wiadomoci Dysleksji. W Zespole Szkó³
w Olecku na os. Siejnik tydzieñ ten obchodzony by³ pod has³em Polubiæ ortografiê. Dzieci z tej okazji przedstawia³y
na plakatach sposób na poprawn¹ pisowniê.
Artystyczne podejcie do problemu da³o
piêkne efekty w postaci interesuj¹cych

prac, które ozdobi³y g³ówny hol szko³y. By³y te¿ uwidocznione podstawowe informacje na temat dysleksji.

Rys. Wies³w B. Bo³tryk

POLUBIÆ CZYTANIE I PISANIE!
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Wywiad z Markiem Ga³¹zk¹

Kultura jak kamieñ wrzucony w wodê
Bogus³aw M. Borawski:  Otrzyma³ Pan
jedn¹ z najbardziej presti¿owych wyró¿nieñ, jakie za dzia³anie w sferze
kultury mo¿na uzyskaæ. Moje gratulacje.
Marek Ga³¹zka:  Có¿ mogê na to odpowiedzieæ? Bardzo siê z tego powodu cieszê! To wyró¿nienie jest rzeczywicie bardzo presti¿owe. Bardzo znacz¹ce i, generalnie rzecz bior¹c, najwa¿niejsze jeli chodzi o kulturê polsk¹. Zosta³o ono ustanowione niedawno
 trzy lata temu. Lista osób, które otrzyma³y tê odznakê to.. Panteon polskich
twórców. Znaleæ siê w takim gronie
jest nies³ychanym zaszczytem!
BMB:  Co dalej?
MG:  Jak siê takie wyró¿nienie dosta³o, mo¿na sobie powiedzieæ: pora umieraæ. Jak siê co takiego dosta³o, to
ju¿ mo¿na zawiesiæ gitarê na ko³ku i
dyplom wraz z medalem na gwodziu,
gdzie nad drzwiami, ¿eby wszyscy widzieli. ¯yæ z odcinanych kuponów i
wybraæ siê na zas³u¿on¹ twórcz¹ emeryturê.
Na szczêcie jest to medal br¹zowy Gloria
Artis. Teraz trzeba piêæ lat ¿eby dostaæ srebrny i znów piêæ lat, ¿eby otrzymaæ z³oty. Tak wiêc jeszcze dziesiêæ
lat muszê siê pomêczyæ.
BMB:  Wiem, ¿e ten medal zosta³ przyznany w naszym województwie tylko
czterem osobom.
MG:  Tak. Z³oty medal otrzyma³ Erwin
Kruk  wspania³y twórca i pisarz mazurski. Br¹zowy otrzyma³ równie¿
Wojciech Kass, kustosz muzeum w Praniu. O czym to wiadczy. Mylê, ¿e
jeszcze te dziesiêæ lat trzeba siê pomêczyæ.
BMB:  Jeszcze raz gratulujê, a teraz
spadamy na ziemiê. Jakie propozycjê na najbli¿szy rok kulturalny ma
ROK Mazury Garbate?
MG:  One s¹ jak zwykle pochodn¹
wypracowanego programu, który tworzy³ siê przez ostatnich kilkanacie lat.
Mo¿e nawet od kilkudziesiêciu lat, bior¹c
na przyk³ad Sztamê!
BMB:  No tak. Je¿eli wemie siê pod
uwagê, ¿e to ju¿ 28 lat!
MG:  Dwudziesta ósma ods³ona  to
siê w g³owie nie mieci! Rzeczywicie
propozycja domu kultury jest pochodn¹
tego co zosta³o wypracowane przez
ca³¹ rzeszê pracuj¹cych tu ludzi. Ci ludzie
oddali kulturze ca³e swoje serce. Inaczej w kulturze pracowaæ siê nie da.

Chcia³bym jeszcze nawi¹zaæ do tego
medalu. Nie by³oby go, gdyby nie grono
ludzi, z którymi przez te wszystkie lata
tutaj wspó³pracowa³em. Dziêki wszystkim tym, którzy tworzyli Teatr AGT,
Grupê Po drodze i wszystkim, których spotyka³em po drodze i dzisiejszej bardzo solidnej ekipie pracowników domu kultury.
Program musi byæ pochodn¹ tradycji
wypracowanej przez lata pracy. Trudno jest z czym tak wa¿nym zrywaæ.
Tym bardziej, ¿e wpisa³a siê ona w ramy
miasta i nasi obywatele nie wyobra¿aj¹ sobie, ¿e dom kultury nie mia³by
do niej nawi¹zaæ.
Jak mo¿na sobie wyobraziæ miasto bez
kolejnej edycji Przystanku Olecko?
Twórcy alternatywni, m³odzi  nie wyobra¿aj¹ sobie naszego miasta bez Sztamy. Zg³oszenia do udzia³u w imprezie przychodz¹ kilka miesiêcy wczeniej. Powoli zakorzenia siê przegl¹d filmowy, który ma coraz lepsz¹ opiniê w
rodowisku kina autorskiego, niezale¿nego, otwartego i niekomercyjnego w
kraju.
Mazurskie Spotkania z Folklorem bêd¹
w nadchodz¹cym roku obchodziæ dziesiêciolecie. I to s¹ nasze g³ówne wyznaczniki. Trzeba siê naturalnie zastanowiæ jak¹ formê bêd¹ przybiera³y poszczególne festiwale. One musz¹ siê
rozwijaæ, bo nie mo¿na staæ w miejscu
i przedstawiaæ ci¹gle te same propozycje.
BMB:  Piêtnasty Przystanek Olecko?
MG:  Jest to ma³y jubileusz, który zobowi¹zuje. Chcemy wzi¹æ pod uwagê,
szczerze i serdecznie, g³osy, które padaj¹ ze strony nie najm³odszych odbiorców Przystanku, ¿eby wróciæ do
starych klimatów. Chcia³bym du¿o wiêcej dzia³añ o charakterze ekologicznym,
du¿o wiêcej muzyki o charakterze folkowym, etnicznym, tzw. poezji piewanej, piosenki autorskiej, bardowskiej.
Nie chcê równie¿ rezygnowaæ z tego
co w miêdzyczasie trafi³o do najwiêkszej rzeszy mieszkañców i turystów:
pop rockowych koncertów. Maj¹ one
ju¿ swoj¹ tradycjê. Miejsce, jakie znalelimy w zesz³ym roku, jest fantastyczne. Mieci ponad dziesiêæ tysiêcy widzów! Mo¿na robiæ w koñcu koncerty bezp³atne, co spo³ecznoæ przyjê³a
z du¿ym zadowoleniem.
BMB:  Nie wiadomo czy to miejsce
bêdzie mog³o w ten sposób funkcjonowaæ?

MG:  Tak! Je¿eli boisko otrzyma sztuczn¹
trawê, to bêdziemy musieli szukaæ nastêpnego miejsca. Bêdzie trzeba koniecznie takie miejsce wtedy stworzyæ.
BMB:  Takie miejsca siê nie tworz¹!
One s¹ lub ich nie ma.
MG:  To wszystko zale¿y od programu, jaki chcemy prowadziæ. Pomimo
tego, ¿e w³adze miejskie oraz radni traktuj¹ finansowanie kultury jako jeden
z g³ównych priorytetów bud¿etu miasta, to wymaga ona jeszcze wiêkszego zaanga¿owania finansowego. Potrzebne s¹ ruchy o charakterze inwestycyjnym. Potrzebne jest bowiem w
miecie miejsce na imprezy o charakterze masowym.
BMB:  Olecko nie ma takiego miejsca? A amfiteatr nad jeziorem?
MG:  Jak ju¿ wspomnia³em, jest stadion, ale pe³niæ on mo¿e wy³¹cznie wielofunkcyjn¹ rolê. Polana zad jeziorem
wraz z amfiteatrem nie by³a do koñca
w³aciwym miejscem. Scena ta nie jest
odpowiednio uzbrojona, a amfiteatr
coraz bardziej popada w ruinê, bo nie
wk³ada siê w niego ¿adnych rodków
finansowych. On jest przede wszystkim za ma³y. Wiêc, gdzie my siê z imprezami podziejemy? Jeli za chodzi
o koncerty bezp³atne, to na polanie
nie ma szans aby tam pomieci³o siê
tyle osób co na ma³ym stadionie.
BMB:  Wiêc co dalej?
MG:  Szukam rozwi¹zañ. Mylelimy
o starej strzelnicy. To jest dosyæ interesuj¹ce miejsce. W ka¿dym b¹d razie
to, co w oleckiej kulturze bêdzie siê
dzia³o, zale¿ne jest od bud¿etu. Za za³ogê mogê rêczyæ. To s¹ ludzie z wielkim dowiadczeniem w organizacji tego
typu imprez. S¹ z tego powodu czêsto wynajmowani przez okoliczne orodki kultury do pomocy logistycznej przy
du¿ych imprezach masowych.
Chcia³bym tutaj siê odnieæ do tego, o
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czym pisano w G³osie Olecka: ja tam
bardziej. Okaza³o siê, ¿e chce dysko- BMB:  Przypisano Panu dzia³anie, z
siê wyrazi³em, ¿e ogromnie siê cieszê,
tek. Jednak póniej okaza³o siê, ¿e najktórym nie mia³ Pan nic wspólnego.
¿e stara ekipa nie spoczê³a na laurach
chêtniej chodzi³a na to, co im zaproDotyczy to zarzutów, ¿e Statuetkê Pai chce dalej co robiæ. To znaczy oczyponowalimy w sensie kultury wysosjonata Roku Stowarzyszenia Przywicie, ¿e du¿o robiæ. Nie co, byle
kiej: mityngi poezji piewanej, przedpisani Pó³nocy wrêczano podczas
co itd., tylko du¿o! To by³o okrelestawienia teatralne. Wielu z tych m³obankietu. Jaki ma Pan stosunek do
nie potoczne, ¿e co robiæ. Znaczydych ludzi zaczê³o uczestniczyæ w wielu
tego pomys³u, który to zosta³ podjêty
³o to, ¿e chcê w tej kulturze pracoformach amatorskiego ruchu artystyczprzez kapitu³ê Przypisanych?
waæ i tworzyæ.
nego: teatralnych, plastycznych i pi- MG:  No, mia³em jednak co z t¹ decysarskich.
BMB:  Mylê, ¿e to oczywiste. Chcia³zj¹ wspólnego, bo jestem w Kapitule.
bym równie¿ wyjaniæ, ¿e stwierdzeDiagnozowanie w kulturze polega nie na
Ja rzeczywicie nie wymyli³em tego.
nie o starej ekipie dotyczy rówtym, ¿e zrobi siê tysi¹c ankiet i weNa pocz¹tku nie by³em bardzo przenie¿ mojej osoby. Chcia³o mi siê co
d³ug nich bêdzie siê tê kulturê twokonany do tego pomys³u. Zawsze borobiæ wiêc robi³em. Bra³em udzia³
rzyæ. Diagnozowanie polega na tym,
wiem wrêczalimy statuetkê wyró¿niow tworzeniu kultury. Je¿eli mieszkañcy
¿eby proponowaæ i sprawdzaæ jaki jest
nym podczas koncertów Przystanków
bêd¹ tylko kulturê konsumowaæ, to
odbiór. To te¿ uwa¿ne s³uchanie poOlecko. Ale to, co wydarzy³o siê w
dom kultury jest po to, by daæ im ten
trzeb najbardziej kreatywnych odbiorkawiarni Arct, przekona³o mnie, ¿e
posi³ek. Dlatego jest taka, a nie
ców. Takich, którzy proponuj¹ konjest to bardzo dobry pomys³. By³a to
inna sytuacja domu
najwa¿niejsza w
Medal Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis  polski medal nadawany osobom tym momencie imkultury. Natomiast jeli
znajdzie siê kto kto wyró¿niaj¹cym siê w dziedzinie twórczoci artystycznej, dzia³alnoci kulturalnej preza.
chce kulturê tworzyæ, lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.
BMB:  Bankiet
Medal jest odznaczeniem szczególnie presti¿owym, honoruj¹cym najwybit- by³ po to, by wrêto bêdzie w Pana osobie mia³ mecenasa? niejsze postaci wiata kultury lub postaci maj¹ce na tym polu szczególne zas³ugi. czyæ nagródê PaZosta³ ustanowiony przez Sejm w lipcu 2005 r. z inicjatywy ministra kultury WalMG:  Ka¿dy, kto do
sjonata?!
demara D¹browskiego.
ROK Mazury GarbaMG:  Tak! Po
Posiada trzy stopnie:
te trafi, mo¿e siê zrepierwsze: nie by³ to
* I stopieñ - Z³oty Medal Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis,
alizowaæ. Dom kultu- * II stopieñ - Srebrny Medal Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis,
tzw. saport, czyli
ry na co dzieñ têtni * III stopieñ - Br¹zowy Medal Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis.
co przed czym.
¿yciem!
Minister nadaje medal z w³asnej inicjatywy lub na wniosek innych ministrów Gdyby odby³o siê
BMB:  Zarzut dotyczy³ lub kierowników urzêdów centralnych, rektorów szkó³ wy¿szych, marsza³ków wo- to na wernisa¿u,
jednak tego, ¿e dom jewództw, wojewodów, w³adz statutowych ogólnopolskich organizacji spo³ecz- by³oby to przy
kultury nie inspiruje nych lub stowarzyszeñ prowadz¹cych statutow¹ dzia³alnoæ kulturaln¹, kierowni- czym. Po drugie:
dzia³añ. Ja wiem, ¿e ków placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.
odby³o siê to przy
Medal stopnia wy¿szego mo¿na otrzymaæ po up³ywie 5 lat od nadania medalu udziale grona ludzi,
nie mo¿na za³o¿yæ, ¿e
w Olecku bêdzie tylu stopnia bezporednio ni¿szego. W przypadkach uzasadnionych wybitnymi osi¹- które wiedzia³o o
to a tylu aktorów, tylu gniêciami kandydata mo¿na odst¹piæ od powy¿szego wymogu.
co chodzi i potraMedal wykonany jest z tombaku, ma kszta³t kwiatu o wymiarach 54 mm na 54 fi³o doceniæ osi¹plastyków i ilu tam
muzyków. To s¹ indy- mm. Na awersie znajduje siê wizerunek or³a w koronie, na rewersie za twarz gniêcia, za które
widualne wybory sa- kobiety z wieñcem laurowym, nad któr¹ widnieje pó³kolisty napis Gloria Artis. zosta³ nagrodzony
Osoby odznaczone medalem: Wojciech Szczurek, Daniel Olbrychski, Gra¿yna Adam Andryszmych zainteresowaSzapo³owska,
Halina Fr¹ckowiak, Alicja Majewska, Halina Kunicka, Rena Rolska, czyk. Po trzecie:
nych. Agnieszka nie¿yñska chcia³a robiæ Hanna Rek, Jakub Ryfa, Tadeusz Woniak, Jacek Lech, Tadeusz Nalepa, Woj- wszyscy, którzy w
teatr tañca  dosta- ciech G¹ssowski, Ryszard Poznakowski, Magdalena Abakanowicz, W³adys³aw tej uroczystoci
³a salê i tworzy. Ro- Bartoszewski, Izabella Cywiñska, Jan Englert, Janusz G³owacki, Adam Hanuszkie- brali udzia³, czuli
wicz, Jerzy Hoffman, Gustaw Holoubek, Krystyna Janda, Zbigniew Jujka, Ryszard
man Karsztun orgasiê jak u siebie. Te
Kapuciñski, Jerzy Kawalerowicz, Tadeusz Konwicki, Kazimierz Kord, Andrzej
nizowa³ teatr ognia i
kilkadziesi¹t osób
£apicki, Jerzy Maksymiuk, Adam Michnik, Janusz Morgenstern, Wies³aw Ochman,
te¿ dom kultury stwomog³o spokojnie
Krzysztof Penderecki, Roman Polañski, Maryla Rodowicz, Hanka Bielicka, Francirzy³ mu taka mo¿li- szek Starowieyski, Józef Szajna, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Ewa Demar- skomentowaæ wywoæ...
czyk, Jolanta Fajkowska, Zbigniew Rybka, ks. Grzegorz Cebulski, Edyta Geppert, powiedzi i na ¿ywo
MG:  Diagnozowanie Krystyna Sienkiewicz, Wojciech Pszoniak, Tadeusz Baranowski, Henryk Jerzy polemizowaæ z laupotrzeb spo³ecznoci Chmielewski, Janusz Christa, Maria Nowotarska, Agata Pilitowska, Mieczys³aw reatem, a on móg³
ripostowaæ.
jest pierwszym etapem Remski.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Zas%C5%82u%C5%BCony_Kulturze_Gloria_Artis BMB:  Najwa¿pracy domu kultury.
Nastêpnym etapem
niejsz¹ postaci¹ w
jest projektowanie i wreszcie realizatym momencie by³ Pasjonat i tutaj siê
kretne, alternatywne dzia³ania lub
cja. Diagnozowanie nie polega jednak
z Panem w zupe³noci zgadzam!
uwagami pragn¹ ulepszyæ obecne.
na robieniu ankiet. Pamiêtam jak naDlatego ubolewam nad tym, ¿e aktyw- MG:  To by³o znakomite. Uwa¿am, ¿e
³adowany emocjami po studiach podtego trzeba siê trzymaæ i tak dalej dzia³aæ.
noæ m³odzie¿y jest mniejsza ni¿ w czaj¹³em tutaj pracê i wed³ug wyuczoneDzia³ania kulturalne, które zaproponusach kiedy my zaczynalimy pracê w
go modelu zrobi³em chyba tysi¹c anjemy, to s¹ wyznaczniki. Do nich bêd¹
sztuce. Jest to jednak problem wymakiet w szko³ach rednich. Chcia³em dosiê odnosiæ dzia³ania promocyjne. Dogaj¹cy ca³kiem odrêbnego spotkania i
wiedzieæ siê czego m³odzie¿ chce najdyskusji.
Dokoñcznie na nastêpnej stronie



Tygodnik Olecki nr 40 (509)

C.d. ze s. 11.

Kultura jak kamieñ wrzucony w wodê
dam, ¿e Agnieszka nie¿yñska przygotowuje Ogólnopolski Festiwal Tañca
Wspó³czesnego. To bêdzie jeszcze jedna
du¿a impreza. Natomiast bardzo istotna jest praca codzienna. Tutaj odbywa siê mnóstwo ma³ych, drobnych
dzia³añ, zajêæ, na które mo¿na przyjæ
samemu lub wys³aæ swoje dzieci. S¹
to miejsca, gdzie mo¿na czynnie wzi¹æ
udzia³ w kulturze. Jest jeszcze prowadzona na bie¿¹co edukacja kulturalna
dzieci i m³odzie¿y. Praktycznie dotyczy to wszystkich dyscyplin sztuki.
Cieszy mnie jedna bardzo wa¿na sprawa.
Zwróci³y siê do nas absolwentki wa¿nych uczelni w Polsce i wa¿nych kierunków: animacji spo³eczno-kulturalnej i kulturoznawstwa. S¹ to osoby,
które pochodz¹ z Olecka i kszta³ci³y

siê jako wolontariuszki na imprezach
kulturalnych organizowanych przez dom
kultury.
Cieszê siê, ¿e chc¹ one wracaæ do Olecka. Ale inni... nasi wychowankowie nie
widz¹ tutaj dla siebie ¿adnej perspektywy. Oni wszyscy przyje¿d¿aj¹ tutaj
na ró¿nego rodzaju imprezy. Wiedz¹,
¿e nasze miasto ma swój klimat artystyczny i kulturalny. Nie widz¹ dla siebie
jednak miejsca socjalno-bytowego.
Zostaj¹ w du¿ych orodkach. To jest
ten ból. Cieszê siê, ¿e choæ te dwie
osoby do nas wróc¹.
Wypowiadaj¹c siê na temat uczestnictwa w kulturze nie zrzucam winy
na mieszkañców miasta. Konstatuje tutaj
pewien stan, jaki funkcjonuje.

wiêto Latawca 2007

Zg³oszenia do udzia³u w Konkursie
przyjmowane bêd¹ do 24 padziernika do
14.00 w sekretariacie Zespo³u Szkó³ Spo³ecznych STO przy ul. M³ynowej 8 lub
telefonicznie pod w godzinach pracy
szko³y (tel. 0-87-520-24-18 .
Zawody mog¹ zostaæ prze³o¿one na
dzieñ nastêpny w wypadku bezwietrznej pogody lub opadów deszczu.
Dla latawców, które zajm¹ trzy pierwsze
miejsca przewidziano cenne nagrody rzeczowe. Wszyscy, którzy wezm¹ udzia³
w zawodach, otrzymaj¹ pami¹tkowe dyplomy.
Oprócz pokazów organizatorzy przewiduj¹ inne atrakcje.
Sponsorzy: Zespó³ Szkó³ Spo³ecznych,
Wydawnictwo Wir
Sponsor medialny: Tygodnik Olecki

Zespó³ Szkó³ Spo³ecznych STO zaprasza do udzia³u w Wielkim Konkursie na Najpiêkniejszy Lataj¹cy Latawiec.
Wszystkich chêtnych zapraszamy!!!
Pokaz po³¹czony z konkursem odbêdzie siê 27 padziernika 2007 roku o
godzinie 12.00. Miejsce zostanie ustalone w terminie póniejszym.
Powo³ane przez organizatorów jury
najpierw oceni wygl¹d latawców, a w nastêpnej kolejnoci ich zdolnoæ do lotu.
Latawce, które nie wzbij¹ siê w powietrze i nie utrzymaj¹ w nim co najmniej 5
minut, nie zostan¹ sklasyfikowane. Ka¿dy z uczestników bêdzie mia³ piêæ minut
na start latawca od chwili zg³oszenia go
do lotu. Latawce musz¹ byæ wykonane
samodzielnie (nie mog¹ byæ kupione).

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

(V55805)

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

(V51707)

GRÜNLAND

Mo¿na polemizowaæ, ¿e tak nie jest, ¿e
nie mam racji.
BMB:  Sztuka i udzia³ w kulturze zawsze by³ elitarny. Chodzi o to, by ta
elita by³a jak najliczniejsza.
MG:  Tak! To tzw. teoria kamienia, który
wrzucony do wody tworzy fale. Staj¹
siê one w miarê rozchodzenia coraz
wiêksze.
BMB:  A potem fala ganie!
MG:  Trzeba rzuciæ nastêpny kamieñ.
BMB:  Dziêkujê za rozmowê.
***
Prawdopodobnie jeszcze w tym roku
redakcja Tygodnika Oleckiego zorganizuje spotkanie dotycz¹ce rozwoju kulturalnego naszego miasta. O spotkaniu
i jego przebiegu powiadomimy Czytelników.
Zapraszamy do

(V56305)

Punktu konsultacyjnego
dla osób chorych psychicznie,
niepe³nosprawnych intelektualnie
oraz ich rodzin
Miejsce: Warsztat Terapii Zajêciowej
w Olecku, ul. Kopernika 6
Telefon:

0 87 520 49 45
0 665 587 611

Czynne: poniedzia³ek, roda 1500-1800
psycholog
wtorek 1500-1800
doradca zawodowy
czwartek 1500-1800
prawnik
Projekt wspó³finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej

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

(V16709)

Wywiad z Markiem Ga³¹zk¹

!
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Konkurs modelarski
Wydawnictwo WIR og³asza konkurs
modelarski, którego przedmiotem jest
wykonanie modelu samolotu North American P-51 Mustang w skali 1:50
Warunki konkursu:
1. Pragn¹cy wzi¹æ udzia³ w konkursie
musz¹ zg³osiæ swój udzia³ w redakcji
Tygodnika Oleckiego. (od 13.00 do
16.00) w dniach pracy redakcji.
2. Ka¿dy z uczestników otrzyma za darmo
model wyprodukowany przez wydawnictwo WIR oraz zostanie zarejestrowany.
3. Przedmiotem konkursu jest mistrzowskie
wykonanie modelu w
skali 1:50.
4. W konkursie mo¿e
wzi¹æ udzia³ ka¿dy. W
miarê zg³oszeñ uczestnictwa jest przewidziany podzia³ na kategorie wiekowe.
5. Wykonanie modelu oceni komisja powo³ana przez
wydawnictwo WIR.
6. Model oceniany bêdzie
w nastêpuj¹cych dyscyplinach modelarskich: wykonanie modelu wg wycinanki wydawnictwa
WIR, wykonanie modelu
z retuszem oraz makieta z
wykorzystaniem modelu.
7. Nagrody zostan¹ przyznane za najlepsze wykonanie modelu:
- pierwsze miejsce 100 z³,
- drugie 60 z³,
- trzecie 30 z³.
Zostan¹ równie¿ przyznane wyró¿nienia po 15
z³otych.
Jury ma prawo w inny
sposób podzieliæ pule na-

Motocyklisto,
niewa¿ne co masz
pod dup¹, wa¿ne
co masz nad ni¹.

Motto
chopperowców
(L16604)

gród. Nagrodzone modele staja siê w³asnoci¹ wydawnictwa. Przeznaczone bêd¹
do ekspozycji na ró¿nego rodzaju imprezach modelarskich oraz jako przedmioty licytacji podczas Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy.
8. Modelarze zg³aszaj¹cy swój udzia³ w
konkursie automatycznie akceptuj¹ powy¿szy regulamin i warunki.
9. Zg³oszenia bêd¹ przyjmowane od chwili

wydania Tygodnika Oleckiego do
31 padziernika 2007 roku. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w po³owie
grudnia 2007. Wrêczenie nagród i wystawa modeli do koñca grudnia 2007
roku.
10. Wspó³organizatorami konkursu s¹:
Zespó³ Szkól Spo³ecznych STO, Regionalny Orodek Kultury Mazury
Garbate.
Konsultacje udzielane s¹ w redakcji Tygodnika Oleckiego mieszcz¹cej
siê przy ul. Zielonej 37 (naprzeciw przychodni zdrowia).
(V58603)

"
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(V56205)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V19905

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V62801)

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

(V51907)

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

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K16909
* autogaz, monta¿, tel. 0-87-523-94-31
L18401
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L19201
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V46510
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L15705
* biuro rachunkowe, Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713
V60902
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79940

(V52707)

Przemys³aw Atkielski

Komputery, naprawa, drukarki (tusze, tonery)
Serwis GSM, kasy fiskalne
Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89

* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, Stary Rynek 14/16, E³k, tel.
0-87-610-45-49, 0-504-138-644
V63101
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V46410
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V47010
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V58503
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L17802
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V62701
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47

V39515
V58403

JULIA  nowy sklep, ul. Targowa 12

RT
MPO
I
J
KRA

zaprasza w godz. 900-1700
* odzie¿ * obuwie * AGD

(V52507)

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536
* PUB PIWNICA - plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-03
V47410
* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V50708
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L16304
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L13908
* WESELA, przyjêcia, imprezy studenckie, ORGANIZUJEMY SYLWESTER PRZY ORKIESTRZE, UWAGA: du¿a
atrakcyjna przestrzeñ do tañca, Dom Weselny Eden, Gdañska
1, tel. 0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V61112
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660432-109
K17908

FHU D@RKOMP

* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K16610
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V52407
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L12313
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V60602
* mechanika pojazdowa, diagnostyka, tel. 0-87-523-94-31 L18301
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V51008
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V51917
* okrêgowa stacja kontroli pojazdów, tel. 0-87-523-94-31 L18501
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V50908
* producent odzie¿y roboczej, artyku³y BHP, wykonujemy loga,
hafty. Tel. 0-87-520-26-31
V49909
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V52207)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

Rowery dobrej marki, obni¿ka cen,
naprawy, skutery - raty na wszystko
Armii Krajowej 6, tel. (087) 520-29-75

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V46710)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V46810)

* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V61122
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V51507
* Dom Studenta, tanie noclegi, Sembrzyckiego 13, tel. 0-87520-25-60
V47310
* GUSIEW  regularna linia autobusowa, tel. 0-504-065-770 V51517
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA  bar, kuchnia tradycyjna, plac Wolnoci 14, tel.
0-87-520-15-78
V60702
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V61132
* ORBITA  biuro podró¿y: bilety autobusowe, lotnicze, promowe, wczasy, plac Wolnoci 4, tel. 0-87-520-37-73 V55905

(V57504)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V50808

* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V55106
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V56505
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V58203

(V52107)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

#
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Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K27304)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V62901
* sklep rybny Kasia, tel. 0-87-520-03-00
V47020
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V60902
* skup z³omu, Lesk 31, tel. 0-87-523-44-28, tel. 0-516-199-095 V52607
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V58903
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
V43313
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K19505
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4632
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K21601
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L17502
* us³ugi ogólnobudowlane, domowe instalacje elektryczne,
hydrauliczne i c. o., tel. 0-508-375-194, 0-87-523-41-43 K20005

(V52307)

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

(V46910)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!
 przewóz krajowy i zagraniczny
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

(K21401)

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
V52007

OG£OSZENIA DROBNE

INNE
* Pokoik w zamian za opiekê nad starsz¹ osob¹. Tel. 0-693841-421
L19501
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L13110
* drewno: sosna, wierk, osika, topola, lipa, tel. 0-608-335960, 0-602-438-499
L16803
* Fotel u¿ywany jednoosobowy, rozk³adany do spania. Tel.
0-693-841-431
K21801
* oddam w dobre rêce dwumiesiêcznego szczeniaka, piesek,
ma³y, czarny, tel. 0-609-535-177
L17902
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V51817
PRACA
* pomocnika ksiêgowego z wykszta³ceniem ekonomicznym
zatrudniê, tel. 0-507-077-369
L18601
* potrzebna pani do opieki nad starsz¹ osob¹, tel. 0-693-841421
L18101

PRACA c.d.
* praca przy polbruku i dociepleniach, Olecko, tel. 0-504-919923
K20404
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
L18801
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32
L13210

* zatrudniê pracowników budowlanych, Olecko, tel. 0-604145-272
L18001
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K20803
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L15007
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L17302
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L13709
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L16105
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L18701
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
L17002
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L17402
* mieszkania trzypokojowe 63m2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e, lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  sierpieñ 2008.
Tel. 0-604-456-732
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m.kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L15505
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 L17102
* sprzedam mieszkanie 39 m. kw. lub zamieniê na wiêksze,
tel. 0-602-672-231
K21302
* VW Golf, 1,4KAT, Gaz, 1993, grafit, 5-drzwiowy, tel. 0-600278-502
K21701
WYNAJEM
(V59702)

US£UGI

* do wynajêcia 17 pokoi z przeznaczeniem na gabinety odnowy biologicznej, lekarskie, biura lub handel, przy placu Wolnoci
8c, , tel. 0-600-431-203, 0-87-520-40-50
V61101
* mieszkanie 160 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-604-184-868
K21002
* mieszkanie do wynajêcia, 32 m. kw., tel. 0-887-144-335
K21501
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L17602
* pokoje jedno i dwuosobowe do wynajêcia, tel. 0-886-721854
K21202
, tel. 0-600-431-203, 0-87-520-40-50
V61101
* poszukujê mieszkania, ma³e, umeblowane, d³u¿szy okres,
tel. 0-695-111-123
K21102
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L19301
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00 L17202

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

Rozpoczêcie kursu

tel. 520-23-36
www.olecko.prawojazdy.com.pl

$
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Kalendarz imion

9 padziernika
Anastazji, Dobrawy, Genowefy, sary, Sybilli
Abrachama, Arnolda, Arona, Bogdana,
Dionizego, Jakuba, Jana, Ludwika, Przedpe³ka, Rustyka, Wincentego
10 padziernika
Alony, Mariny, Loretty, Oretty, Pauliny, Poli
Andrzeja, Budzis³awa, Daniela, Franciszka,
Gedeona, Gereona, Germana, Leona, Ludomira, Lutomierza, Lutomira, Paulina,
Przedpe³ka, Przemys³awa, Tomila, Tomi³a, Ziemowita
11 padziernika
Albiny, Aldony, Amelii, Dobrochny,
Dobromi³y, Dobromiry, Meli, Zenaidy,
Zenoidy
Aleksandra, Brunona, Dobromi³a, Dobromira, Emila, Emiliana, Gardomira, Gromis³awa, Mariana
12 padziernika
Grzymis³awy, Krysty, Krystyny, Salwiny, Serafiny, Witoldy

Edwina, Eustachego, Eustachiusza, Gaudentego, Grzymis³awa, Maksa, Maksymiliana, Serafina, Witolda
13 padziernika
Geraldyny, Januarii, Renaty, Reny, Wilfrydy
Daniela, Edwarda, Filipa, Geralda, Gerarda, Honorata, Januarego, Maurycego,
Miko³aja, Siemis³awa, Reginalda, Teofila, Ziemis³awa
14 padziernika
(Dzieñ Edukacji Narodowej)
Alany, Bernardy, Dominiki, Fortunaty,
Liwii, Sary
Alana, Bernarda, Damiana, Dominika,
Ewarysta, Fortunata, Gaudentego, Kaliksta, Kalista
15 padziernika
Aurelii, Drogos³awy, Florentyny, Gocis³awy, Idalii, Jadwigi, Jagody, Tekli, Teresy
Brunona, Drogos³awa, Gocis³awa, Leonarda, Sewera, Teodoryka, Zoriana

Przys³owia
i powiedzenia
 W Edwarda (13 padziernika) jesieñ
twarda.
 Grzmot padziernikowy  niedostatek zimowy.
 Jadwiga niegu przydwiga. (15 padziernika)
 Gdy padziernik ciep³o trzyma, zwykle mrona bywa zima.
 Na w. £ukasza pró¿no grzybów szukasz: lecz rydz jeszcze nie zawadzi,
jeli mróz go nie zdradzi (18 padziernika)
 Gdy ciep³y padziernik, zimny luty.
 Gdy padziernik ciep³o chadza, w lutym mrozy naprowadza.

Nasz przepis
Mazurski przecier z jab³ek
i owoców dzikiej ró¿y

3 kg jab³ek
59dag owoców dzikiej ró¿y
ok. 50-80 dag cukru
cynamon
Jab³ka dok³adnie myjemy, uk³adamy na blaszce i pieczemy w nagrzanym piekarniku. Gor¹ce przecieramy
przez sito. Owoce ró¿y myjemy, przekrajamy na pó³ i usuwamy nasiona i
w³oski. Dok³adnie p³uczemy i gotujemy w bardzo ma³ej iloci wody. Gor¹ce równie¿ przecieramy przez sito, a
nastêpnie mieszamy z przecierem z jab³ek. Teraz dodajemy cukier z odrobin¹ cynamonu i podgrzewamy mieszaj¹c. Gor¹cy przecier wk³adamy do wyparzonych s³oików, zamykamy i pasteryzujemy oko³o 15 minut.



Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)

UWAGA - zapraszamy
do udzia³u w zajêciach

Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate zaprasza na zajêcia plastyczne i rytmiczno-taneczne, które odbywaj¹ siê w poniedzia³kki i rody od
godz. 16 do 18.

F kupiê

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................
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Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (15)
Dominikana i Haiti
Prochy Kolumba
Niedaleko od hotelu, na tej samej ulicy, wypilimy rano
kawê, któr¹ podaje siê tu w ma³ych fili¿ankach. Pocz¹tek dnia
doæ pochmurny. Zwiedzalimy okolice Starego Miasta. Bylimy w Alkazar de Colon, gdzie urzêdowa³ Krzysztof Kolumb.

Santo domingo. Faro a Colon.
Bilet 30 peso. W Muzeum de Las Casas Realem ciekawe eksponaty i przestronne wnêtrza; sala, w której przyjmowano pos³ów i narzêdzia do torturowania niewolników. Bilet te¿ kosztowa³ 30 peso.
Przeszlimy jednym z trzech mostów, tym najni¿szym pontonowym na drug¹ stronê miasta, gdzie znajduje siê wielkie
muzeum z prochami Kolumba. Bilet 60 peso.
Pomnik w formie latarni morskiej znany jako Faro a Colon
zosta³ wzniesiony z okazji 500 rocznicy przybycia Kolumba
na wyspê Haiti (Hispaniola). Ta kontrowersyjna gloryfikacja
kolonizacji jest betonow¹ struktur¹ w kszta³cie krzy¿a. W 1992
roku, gdy oficjalnie otwarto Faro, prochy Krzysztofa Kolumba zosta³y przeniesione z Basilica Menor do
marmurowego
grobowca wewn¹trz budynku.
Z okazji wyj¹tkowych uroczystoci latarnia rzutuje pionowy
s³up wiat³a na
wysokoæ wielu
kilometrów.
Przy skrzyni
z prochami najs³ynniejszego ¿eglarza wiata sta³
¿o³nierz  wartownik, ale jakby od niechcenia, leniwy i bez
powagi.
Santo Domingo. W tej skrzyni znajduKolumb zmar³
j¹ siê prochy Krzysztofa Kolumba.

Andrzej Malinowski
20 maja 1506 roku
w Valladolid i tam
zosta³ pochowany. Prosi³ jednak,
aby pochowano
go w Nowym
wiecie, nie by³o
tam wtedy jednak
dostatecznie wa¿nego kocio³a.
Trzy lata póniej
jego szcz¹tki przeniesiono na wyspê Cartuja na
przep³ywaj¹cym
przez Sewillê Gwadalkiwirze. Dopiero w roku 1537
wdowa po jednym
z synów Krzysztofa, Maria de
Urz¹dzenie do produkcji cukru
Rojasy Toledo,
z trzciny cukrowej.
wys³a³a koci
mê¿a i tecia na
Santo Domingo, aby pochowano je w budowanej tam katedrze. Spoczywa³y tam do roku 1795, kiedy Hiszpania zrzek³a
siê Hispanioli na rzecz Francji. Uznano, ¿e prochy obu Kolumbów nie powinny pozostaæ na obcej ziemi. Trafi³y najpierw do Hawany na Kubie, a kiedy w 1898 roku wybuch³a
wojna hiszpañsko-amerykañska, z powrotem znalaz³y siê w
Sewilli. Ale w roku 1877 w katedrze w Santo Domingo odkopano o³owian¹ skrzyniê. Napis na skrzyni g³osi³, ¿e znajduj¹ce siê w niej koci nale¿a³y do znamienitego i s³awnego mê¿a,
don Cristobala Colona, a wiêc do Kolumba. Do Faro a Colon
przeniesiono je w 1992 roku - z okazji 500. rocznicy przybycia
Kolumba na wyspê.
Kiedy chcielimy ju¿ wyjæ z Faro a Colon z nieba lun¹³
deszcz. Musielimy wiêc czekaæ prawie godzinê siedz¹c przy
prochach Krzysztofa Kolumba.
W drodze powrotnej znów pada³o i musielimy szukaæ
drzew, by siê schroniæ przed deszczem. W znanym nam barze
zjedlimy obiad. Poszlimy jeszcze obejrzeæ okaza³y pa³ac prezydenta. Wokó³ niego wiele budynków rz¹dowych. Dzisiaj
wieczorem te¿ siedzielimy przy pomniku Kolumba.
C.d.n.

Okrutny los niewolników.

&
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KOMUNIKAT KOÑCOWY

XVI OLECKICH BIEGÓW DLA DZIECI i M£ODZIE¯Y
MIEJSKO-POWIATOWA INAUGURACJA SPORTOWEGO ROKU 2007/2008
OGÓLNOPOLSKA AKCJA POLSKA BIEGA
MOSiR OLECKO, 29.09.2007.
500 m ch³opców szk.podst.(klasy I-II)
1. Sura¿yñski Mateusz (SP 3 Olecko)
2. Barszczewski konrad (SP 3 Olecko)
3. Jachimski Hubert (SP 3 Olecko)
4. Maciejewski Wojciech (SP Mazury)
5. Grudziñski Filip (SP 3 Olecko)
6. Jurczuk Adam (SP 3 Olecko)
7. Zagrodzki Szymon (SP 3 Olecko)
8. Terlecki Mieszko (SP 3 Olecko)
9. Wojciechowski Krzysztof (SP 3 Olecko)
10. Przemielewski Przemek (SP 3 Olecko)
11. Sobolewski Jakub (SP 3 Olecko)
12. Kalinowski Marcel (SP 1 Olecko)
13. Jab³oñski Dawid (SP 3 Olecko)
14. Czarniecki Pawe³ (SP 3 Olecko)
15. £azarski Rafa³ (SP 3 Olecko)
16. £aziñski Piotr (SP 3 Olecko)
17. ¯akowski Sebastian (SP 3 Olecko)
18. Roszko Daniel (SP 3 Olecko)
19. Sokalski Rafa³ (SP 3 Olecko)
20. Ku³ak Jakub (SP 3 Olecko)
21. Laskowski Maksymilian (SP 3 Olecko)
700 m ch³opców szk.. podst. (klasy III-IV)
1. Olszewski Rados³aw (SP 3 Olecko)
2. Suchocki Krzysztof (SP G¹ski )
3. Dreszliñski Kamil (SP 3 Olecko)
4. Brynda Bartosz (SP Mazury)
5. Romski £ukasz (SP G¹ski)
6. Medycki Kamil (SP 4 Olecko)
7. Masalski Mateusz (SP 1 Olecko)
8. Szurkowski Karol (SP 4 Olecko)
9. Fieæko Maciej (SP 4 Olecko)
10. Jutkiewicz Pawe³ (SP Mazury)
11. S³awiñski Dawid (SP 1 Olecko)
12. Weisbrodt Mariusz (SP 3 Olecko)
13. Radzewicz Szymon (SP 1 Olecko)
14. Girtler Ariel (SP Judziki)
15. Masalski Damian (SP 1 Olecko)
16. Barszczewski Micha³ (SP 1 Olecko)
17. Krynicki Filip (SP Babki Oleckie )
18. Zawada Dominik (SP 3 Olecko)
19. Gawkowski Hubert (SP wiêtajno)
20. Rutkowski Mateusz (SP Judziki)
21. Mróz Jakub (SP 3 Olecko)
22. Smyk Arek (SP 3 Olecko)
23. Tomczyk Przemek (SP 3 Olecko)
24. Malinowski £ukasz (SP 3 Olecko)
25. Murynowicz Patryk (SP 3 Olecko)
26. Czarniecki Krystian (SP 1 Olecko)
27. Krot Micha³ (SP 1 Olecko)
28. Kasperuk £ukasz (SP wiêtajno)
29. Olszewski Krzysztof (SP 3 Olecko)
30. Sadowski Pawe³ (SP 3 Olecko)
31. Ga³a¿yn Micha³ ( SP 1 Olecko)
32. Krakowski Kamil (SP Swiêtajno)
33. Modzelewski Mi³osz (SP 1 Olecko)
34. Zab³ocki Kuba (SP 1 Olecko)

35. Terlecki Marcel (SP 3 Olecko)
36. Jab³oñski Mateusz (SP 3 Olecko)
37. Kaczor Kacper (SP 1 Olecko)
38. Dors Krystian (SP 1 Olecko)
39. Sitkowski Adrian (SP 1 Olecko)
40. Jusiñski Krzysztof (SP 1 Olecko)
41. Wiktorzak Bartosz (SP 1 Olecko)
42. Kowalczyk Kacper (SP 3 Olecko)
43. Putra Jakub (SP 3 Olecko)
44. Kotara Bartosz (SP G¹ski)
45. Wasilewski Emil (SP 3 Olecko)
46. Watros Marek (SP 1 Olecko)
47. Markowski Mariusz (SP 3 Olecko)
48. Urynowicz Gabriel (SP 3 Olecko)
49. Nalewajko Szymon (SP 3 Olecko)
50. Adamczewski Piotr (SP 1 Olecko)
51. Barszczewski Kacper (SP 1 Olecko)
52. Rozmys³owski Szymon (SP 1 Olecko)
53. Maksimowicz Filip (SP 1 Olecko)
54. Kowalewski Szymon (SP 1 Olecko)
55. Biszewski Mateusz (SP 1 Olecko)
56. Górski Micha³ (SP 3 Olecko)
57. Kopaliñski Rafa³ (SP 1 Olecko)
58. Baranowski Maciej (SP 1 Olecko)
59. Maksimowicz Patryk (SP 3 Olecko)
60. Truchan Marcin (SP 1 Olecko)
61. Baranowski Patryk (SP 1 Olecko)
62. Dermont Pawe³ (SP 3 Olecko)
63. Olenkiewicz Daniel (SP 1 Olecko)
64. Urbanowicz Jakub (SP 1 Olecko)
65. Bielawski Mateusz (SP 1 Olecko)
66. Sasin Filip (SP 3 Olecko)
67. Ostrowski Mateusz (SP 1 Olecko)
68. Kiczka Patryk Piotr (SP 1 Olecko)
69. Makarczyk Mateusz (SP 1 Olecko)
1000 m ch³opców szk. podst. (kl. V-VI)
1. Sak Sylwester (SP wietajno)
2. Sulima Kacper (SP 3 Olecko)
3. Arciszewski Mariusz (SP G¹ski )
4. Upiñski Dawid (SP 4 Olecko)
5. Kozielski Wojciech (SP Babki Olecki
6. Rekuæ Jakub (SP 4 Olecko)
7. Arciszewski £ukasz (SP G¹ski)
8. Orchowski Tomasz (SP 3 Olecko)
9. Sitkowski Kamil SP 1 Olecko)
10. Jasiñski Piotr (SP 3 Olecko)
11. Olszewski Damian (SP 3 Olecko)
12. Duszyñski Bartek (SP 3 Olecko)
13. Poturgiel £ukasz (SP 1 Olecko)
14. Jankowski Kamil (SP Babki Ol. )
15. Sad³owski Euzebiusz (SP Babki Ol.)
16. Rowiñski Mateusz (SP 1 Olecko)
17. Wilk Adrian (SP 4 Olecko)
18. Garkowski Micha³ (SP Swietajno)
19. Sofiñski Pawe³ (SP Babki Ol.)
20. Harasim Artur (SP 3 Olecko)
21. Malinowski Mateusz (SP 3 Olecko)

22. Kopiczko Jakub (SP 3 Olecko)
23. Jakubiak Micha³ (SP 3 Olecko)
24. Sitkowski Patryk (SP 1 Olecko)
25. Markowski Pawqe³ (SP 3 Olecko)
26. Zukowski Mateusz (SP 3 Olecko)
27. Szypulski Szymon (SP Babki Ol.)
28. Murawski Jakub (SP 1 Olecko)
29. Arkadiusz Ignaciuk SP 4 Olecko)
30. Nikielec Mateusz (SP 4 Olecko)
31. Wierczorek Krzysztof (SP 1 Olecko)
32. Janicki Mateusz (SP 3 Olecko
33. Oponowski Artur (SP 1 Olecko)
34. Dzikielewski Mateusz (SP 3 Olecko)
35. Bagieñski Mateusz (SP 3 Olecko)
36. Mrozowski Jakub (SP 3 Olecko)
37. Ulikowski Mateusz (SP 3 Olecko)
38. Puzowski Piotr (SP Mazury)
39. Grzymkowski Kacper (SP 1 Olecko)
40. RadzajMarcin (SP 1 Olecko)
41. £azarski Hubert (SP 3 Olecko)
42. Chmielewski Adam (SP 3 Olecko)
43. Kwiatkowski Kacper (SP 3 Olecko)
44. Pietraszewski Micha³ (SP 3 Olecko)
45. Turowski Rafa³ (SP 1 Olecko)
46. Mouhous Omar (SP 1 Olecko)
47. Wasilewski Dominik (SP 3 Olecko)
48. Marczak Mateusz (SP 3 Olecko)
49. G³êbocki Miko³aj (SP 1 Olecko)
2000m ch³opców - gimnazja kl. I-III
1. Sadkowski Sebastian (wiêtajno)
2. Kowalczyk Piotr (wiêtajno)
3. Stankiewicz Patryk (Kijewo)
4. Winiewski Tomasz (ZS Siejnik )
5. Krawiec Mateusz (ZS Siejnik )
6. Medycki Daniel (ZS Siejnik )
7. Supiñski £ukasz (ZS Siejnik)
8. Gryszkiewicz Piotr (wiêtajno)
9. ¯elazko Patryk (Kijewo)
10. Bogatko Robert (G 2 Olecko)
11. Pojawa Piotr Patryk (G 2 Olecko)
12. Makowski Maciej (ZS Siejnik)
13. Bartnik Marek (G 2 Olecko)
14. Smyk Patryk (ZS Siejnik )
15. Mejsak Mateusz (G 2 Olecko)
16. Sznel Marek (ZS Siejnik )
17. Nowak Patryk (ZS Siejnik )
18. Parda Dominik (Swiêtajno)
19. Iwanowski Arek (ZS Siejnik )
20. Piekutowski Pawe³ (G 2 Olecko)
21. Lipiñski Mateusz (ZS Siejnik )
22. Sobotko Micha³ (ZS Siejnik )
23. Kara Damian (ZS Siejnik )
24. Gryszkiewicz Kajetan (wiêtajno)
25. Topolski Rafa³ (G 2 Olecko)
26. Bazyleewicz Bartek (ZS Siejnik )
27. Wilk Rafa³ (ZS Siejnik )
28. Rowiñski Arkadiusz (G 2 Olecko)
29. Kopiczko Rafa³ (G 2 Olecko)
30. Kowalczyk Micha³ (wiêtajno)
31. Bubrowski Maciej (G 2 Olecko)
32. Jankowski Micha³ (G 2 Olecko)
33. Wa¿yñski Wojciech (G 2 Olecko)
34. Kardasz Micha³ (G 2 Olecko)
C.d. za tydzieñ

'
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przeprowadza³a kontrataki. Mimo, ¿e sêdzia
przed³u¿y³ mecz o oko³o 5 minut, wynik
ju¿ nie zmieni³ siê. Tak wiêc Czarni po
raz pierwszy w IV lidze odnieli zwyciêstwo na wyjedzie, a jednoczenie by³
to kolejny (czwarty) mecz bez pora¿ki
(zwyciêstwo z Zatok¹, remisy z Soko³em i Motorem we wczeniejszych 3 meczach). Oby tak dalej.
Po XI kolejce:
1. Jeziorak
10
27
2. Vêgoria
11
26
3. Zatoka
11
24
4. Huragan
11
23
5. Start
11
23
6. Mragovia
11
20
7. P³omieñ
11
18
8. Concordia
11
17
9. Sokó³
11
15
10. Motor
11
11
11. Czarni
10
11
12. Mamry
11
7
13. Granica
11
7
14. Polonia
11
7
15. Zamek
11
6
16. Szczytno
11
3
***
Czarni 2 Justyna Wieliczki
 Fala Warpuny  10-1
W zmeczu, który odby³ siê 7.10.2007r.
Czarni II Justyna Wieliczki pokona³y Falê
Warpuny 10:1.
Gratulujemy tak wysokiego zwyciêstwa. Nasz bramkarz Miliszewski obroni³ rzut karny  równie¿ gratulujemy.

Siatkówka

OLDA

Robert Jegliñski 4, Wojtek Sakowski i
£ukasz Ja³owski po 3, Karol Koz³owski
2, Kamil Sowa i Pawe³ Grabowski  Grzegorz Bomber i Radek Raczy³o dla Armagedon.
Za zwyciêstwo turnieju zespó³ zdobywa 10 punktów, natomiast kolejne
miejsca punktowane s¹ od 6 pkt. (za II
m. - 6, III m. - 5 itd.). Po pierwszych
zawodach prowadzi Ekipa z Zielonego
Jeepa (kpt. Pawe³ Duchnowski)  10 pkt.
przed Armagedonem 6 pkt.
Organizacyjnie turnieje kontroluj¹ pp.
Marcin Putra i Robert Smyk.

Start-Czarni Justyna Olecko -1:2

MOSiR i Liceum Ogólnokszta³c¹ce
w Olecku zapraszaj¹ na

TOWARZYSKI
TURNIEJ w SIATKÓWCE

4  osobowej (od 16 l.) o Puchar
Dyrektora LO w Olecku
* zawody odbêd¹ siê w hali LO ul.
Kociuszki, dnia 20.10. 2007r. (sobota) o godz. 1000;
* zg³oszenia pisemne dru¿yn (4 os. + 1
rezerwowy), przyjmuj¹ organizatorzy na
15min. przed rozpoczêciem turnieju ;
* ubezpieczenie NW we w³asnym zakresie;
* wpisowe 12 z³.  od dru¿yny;
* regulamin oraz system gier zostanie
przedstawiony kapitanom zespo³ów
przed rozpoczêciem zawodów.
* wszelkich informacji udziela sekretariat MOSiR /tel.: 087-5202048/ oraz p.
Wojciech Pilichowski (LO).
ZAPRASZAMY

Mini Liga Pi³ki No¿nej Amatorów
OLDA (jesieñ 2007).
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
w Olecku rozpocz¹³ kolejn¹ cyklicznie
odbywaj¹c¹ siê imprezê sportow¹ w naszym miecie. W miejsce dotychczasowej Ligi OLDA organizatorzy (MOSiR i
Rada Gminy LZS) zaproponowali cykl piêciu turniejów, które odbywaæ siê bêd¹
w ka¿d¹ niedzielê miesi¹ca na boiskach
strzelnicy.
Pierwszy turniej (7.X.2007.) zdominowali zawodnicy
Ekipy z ZieloneOLECKO - GUSIEW  13,30
go Jeepa pokonuj¹c wysoko ArmaGUSIEW - OLECKO  17,10
gedon (kpt. Grzegorz Bomber) 14:2
REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
(6:1). Bramki strzeDEMBUS
lali dla Ekipy:

Tel.

(L14307)

W rozegranym 6.10.2007r. meczu Czarni
Justyna Olecko pokonali w Dzia³dowie
miejscowy Start 2:1. Bramki dla Czarnych
zdobywali Jarmo³owicz i Strychalski.
Gratulacje!
Wygrana tym bardziej cieszy, ¿e Czarni
oko³o 35 minut grali w os³abieniu, bo za
drug¹ ¿ó³t¹, a w efekcie czerwon¹ kartkê,
boisko opuci³ Szarnecki. Czarni ten mecz
powinni nawet wygraæ wyzej, bo mieli ku
temu wiele szans. Cieszy i to, ¿e mecz
by³ w wykonaniu Czarnych dobrym widowiskiem. Jeszcze raz wielkie gratulacje.
Bramki: 1-0 S. £ukaszewski  21', 1-1
Jarmo³owicz 27', 1-2 Strychalski  75'.
Sk³ady:
Start: R, Madej, M. Mostek, K. Pieckowski, K. Chrzanowski, P. Wernik, W.
Borowski (46' M. Czarnecki), S. £ukaszewski,
T. Ch¹dzyñski, M. Tomczak (73' P. Czarnecki) ,B. Szczêsny (46' D. Karski), P.
Kaczorowski (65' M. Zakrzewski)
Czarni: Krupiñski, M. Wasilewski, K.
Pietkiewicz, M. Ryszkiewicz, D. Raducha,
A. Wyszyñski (84' P. Drozd), K. Szarnecki, M, Jegliñski, P. Cwaliñski (88' P.
Wasilewski), W. Strychalski, S. Jarmo³owicz
Kartki  ¿ó³te: Ch¹dzyñski, £ukaszewski (Start) - Szarnecki, Jarmo³owicz (Czarni), czerowna: Szarnecki (57', za dwie ¿ó³te).

Od pierwszych minut Start chcia³
szybko zdobyæ prowadzenie i przewa¿a³
na boisku, nasi pi³karze ograniczali siê
do gronych kontrataków. W 21 minucie Czarni stracili pi³kê na rodku boiska, pomocnik Startu przebieg³ z ni¹ oko³o
30 metrów poda³ j¹ na lew¹ stronê, sk¹d
nastapi³o dorodkowanie, które chia³
przej¹æ nasz bramkarz, niestety nie uda³o siê i £ukaszewski praktycznie z oko³o
11m strzeli³ do pustej bramki  zrobi³o
siê 1-0 dla Startu. 6 minut poniej Szarnecki poda³ do Jarmo³owicza, który znalaz³ siê w sytuacji sam na sam z bramkarzem gospodarzy i nie zmarnowa³ okazji,
wyrównuj¹c stan meczu na 1-1.
W pierwszej po³owie Czarni mogli
jeszcze pokonaæ bramkarza gospodarzy,
ale nie wykorzystali dogodnych sytuacji. Na pocz¹tku drugiej po³owy, w 48
minucie, ¿ó³t¹ kartkê zobaczy³ Szarnecki, 9 minut póniej za faul taktyczny sêdzia pokaza³ Kamilowi 2 ¿ó³t¹ kartê, co
automatycznie oznacza³o wykluczenie z
gry. Start bêd¹c w przewadze szybko chcia³
powdwy¿szyæ wynik. Jeszcze bardziej nasili³y siê ataki. Obrona gospodarzy gra³o bardzo wysoko, co umo¿liwia³o Czarnym przeprowadzanie kontrataków. W
75 minucie Strychalski otrzyma³ pi³kê i
znalaz³ siê w sytuacji sam na sam z bramkarzem Startu. Wojtek nie zmarnowa³ okazji
i Czarni wyszli na prowadzenie. Od tego
momentu Start za wszelk¹ cenê chcia³
strzeliæ bramkê a nasza dru¿yna jeszcze
bardziej wzmog³a obronê i w dalszym ci¹gu

Pi³ka no¿na

0-504-065-770
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 274

I znowu tydzieñ za nami. Nie..., nie
jest to nudne. To po prostu taka kolej
rzeczy, ¿e czas przemija. Nie bêdziemy jednak
zastanawiaæ siê nad tym jak skonstruowane
s¹ kalendarze i dlaczego tygodnie maj¹
po siedem dni. W XVIII wieku we Francji proponowano zmianê tygodnia siedmiodniowego na tydzieñ maj¹cy dziesiêæ
dni. Nic z tego nie wysz³o i ma³o co siê
nie skoñczy³o katastrof¹ ekonomiczn¹.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e dziewiêciodniowy tydzieñ pracy jest korzystny z
punktu widzenia zarabiania pieniêdzy 
brzmi fajnie. Ale problem jest jeden: cz³owiek wytrzyma tych kilka dni wiêcej, ale
siê konie buntuj¹. A jak nie patrzeæ wczesna
gospodarka mimo zastosowania maszyny parowej w przemyle g³ównie polega³a na takim usprawnieniu jak koñ i jego
si³a poci¹gowa.
Ale dajmy spokój. Kto by
siê tam w dzisiejszych czasach
przejmowa³ koniem jako jednostk¹ napêdow¹. Chyba, ¿e chodzi o dziesi¹tki czy setki koni
mechanicznych, ale te nie chodz¹ na owiec, a co najmniej
na rzepaku i to przetworzonym
na paliwo. Dzi pozosta³o nam
kilkanacie dni do wyborów.
Do wyborów musimy iæ wszyscy. Dlaczego? Bo taki jest nasz
obowi¹zek: uczestnictwo w tym
wiêcie demokracji. Liczy siê
ka¿dy g³os i to niezale¿nie na
kogo bêdzie oddany. To nie prawda, ¿e
nie mamy wp³ywu na to co dzieje siê w
naszym kraju czy polityce. To w³anie
wybory decyduj¹ o tym jaki bêdzie rz¹d,
program gospodarczy i ludzie, którzy bêd¹
rz¹dziæ przez najbli¿sze cztery lata. Nie
mo¿e powtórzyæ siê sytuacja, ¿e partia,
której nie podoba siê demokratyczny wybór
obywateli, jest ci¹gle podwa¿any i marginalizowany na rzecz tego, ¿e jaka grupa w³óczkowa pokona³a inteligentów, którym z racji posiadania wy¿szego statusu
spo³ecznego i wykszta³cenia w³adza siê
nale¿y. Po miesi¹cach i latach równie¿ okaza³o siê, ¿e jest tylko jedna inteligencja i
autorytety, które maj¹ prawo do dobrych
i jedynie s³usznych rz¹dów. To przykre,
¿e ci sami ludzie tak ochoczo pisz¹cy ró¿ne
listy protestacyjne jako autorytety i organizuj¹ce ró¿nego rodzaju debaty o zagro¿eniu demokracji nie wystosowa³y
¿adnego listu z podpisami autorytetów
przeciw has³u: Zabierz babci dowód osobisty. Gdzie podzia³y siê te autorytety,

te siwe i m¹dre g³owy, gdy jaka nieodpowiedzialna i g³upia grupa szczeniaków
nawo³ywana do uniemo¿liwienia innym
wziêcia udzia³u w wyborach, w których
ma wiête prawo uczestniczyæ ka¿dy pe³noletni cz³owiek. Gdzie ta troska o demokracjê i ten p³acz o mo¿liwoæ pozbawienia ludzi ich prawa wyborczego, które jest podstaw¹ demokracji? Co, co jest
zapisane w kodeksie karnym jako czyn
zagro¿ony kar¹, dla tych autorytetów
jest tylko nieszkodliwym dowcipem. A to
jest w³anie totalitarne i jak to lubi¹ czêsto okrelaæ: faszystowskie pozbawianie
ludzi ich praw do wolnych wyborów. Jako nie by³o ani w prasie, ani w innych
mediach tego zbiorowego p³aczu nad
krzywdzon¹ demokracj¹. I co tu mówiæ o
tych autorytetach? Marni to szczególni

Rys. Krzysztof Kamiñski
przedstawiciele i mêdrcy narodu, co tylko popieraj¹ wybran¹ grupê tych uprawnionych do w³adzy. A co po debacie w
zesz³ym tygodniu? Oczywicie  wg wielu
wygra³ Prezio, mimo ¿e niewiele mówi³
konkretów. Dziwne to zwyciêstwo obwieszczone przez inteligenckie media, skoro
na sonda¿ach tylko zyska³ jego przegrany
przeciwnik. Najbardziej widoczne by³y te
opad³e szczêki licznych ekspertów, którzy obwiecili zwyciêstwo Prezia. I ten
ogólnonarodowy huk tych szczêk o biurka.
I od razu by³o widaæ nerwowoæ wielu
wybieranych. Zaczê³y siê odgrzewane kotlety: a ja co wiem o historii i
dawnych sprawach przeciwnika! Pan Szef
zapomnia³, ¿e przez tyle lat starano siê
takimi dowodami zniszczyæ jednych z
najbardziej popularnych polskich polityków prze³omu XX i XXI wieku. I robiono
to za pomoc¹ p³k Lesiaka i s³u¿b specjalnych. Robiono to za pomoc¹ procesów
s¹dowych i filmów dokumentalnych typu
Dramat w trzech aktach. I odbywa³o siê

to w czasach gdy ci politycy np. byli poza
parlamentem i na czarnych listach s³u¿b
specjalnych, s¹dów i prokuratur. Dzi
za pomoc¹ tych odgrzewanych kotletów
próbuje siê podnieæ swoje notowania.
Dziwnie to wygl¹da, bo raczej wiadczy
o bezradnoci i braku w³asnego programu i hase³ jeli spotkania wyborcze ograniczaj¹ siê tylko do atakowania przeciwnika, mówieniu o tym co podobno le robi
przeciwnik i ostre, bo ju¿ inteligencko
nie przebiera siê w rodkach, nawet stosuj¹c knajacki jêzyk, atakuje siê adwersarzy. I nadal mówi siê o sobie, ¿e siê
jest inteligencj¹. No trudno... Mamy tak¹
inteligencjê i autorytety na jakie sobie
zas³u¿ylimy. Dla mnie zabawne jest to,
¿e jeden z wielkich autorytetów mówi¹cych
o z³ej polityce zagranicznej i o dyplomato³kach sam stwierdzi³, ¿e nale¿y prowadziæ dyplomacjê na kolanach: Jeli panna nie jest piêkna
i posa¿na, to powinna byæ choæ
sympatyczna, a nie nabzdyczona... Czyli byæ potulna, s³uchaæ
i robiæ co mówi¹ inni.
Nie jestem kim wa¿nym, ale
uwa¿am, ¿e nawet ludzie uwa¿aj¹cy siê za autorytety z powodu
wieku, zas³ug czy wiedzy powinni
od czasu do czasu spojrzeæ na
siebie w lustrze, bo samouwielbienie i samostawianie siebie na
postumentach nale¿nych pomnikom jest bardzo czêsto przejawem zdziecinnienia i arogancj¹
wobec innych. Historia ju¿ niejednokrotnie nam udowadnia³a,
¿e prawdziwi bohaterowie s¹ czêsto niezauwa¿ani i pomijani przez uzurpatorów i
krzykaczy. A ostatnie sonda¿e pokazuj¹
wyranie, ¿e ludzie nie lubi¹ jak siê ich
okrela g³upcami tylko dlatego, ¿e w
wyborach opowiadaj¹ siê po nieodpowiedniej wg wybranych stronie. To
kara za pychê i samouwielbienie.
Ja gor¹co namawiam Pañstwa do wziêcia udzia³u w wyborach. Ka¿dy g³os Pañstwa jest bezcenny. Nie pozwólcie decydowaæ za siebie innym. To Wasze wiêto wolnego wyboru i prawa, jakie daje
nam, zwyk³ym obywatelom, si³ê z jak¹ siê
musz¹ liczyæ wszyscy politycy. To w³anie w pojedynczym g³osie jest si³a demokracji i trzeba to wykorzystaæ, bo jak
mówi stare powiedzenie: Nieobecni nie
maj¹ racji i jeli co bêdzie nie tak i nie
wg waszej woli, to ¿al bêdzie mo¿na mieæ
tylko do siebie. A tak bêdziemy mogli
sami sobie powiedzieæ: zrobi³em wszystko co by³o w mojej mocy, pojedynczego
cz³owieka.
PAC

