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Potykaj¹c siê mo¿na zajæ daleko;
nie wolno tylko upaæ i nie podnieæ
siê. Johann Wolfgang von Goethe
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Lotnisko
w Olecku?

Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

1 kwietnia 2008 r .

Nr 13
(533)

Cena 1,40 z³

Wywiad z Bogdanem Skórkiewiczem
 prezesem Delphia Yachts Kot s.j.
(czytaj na s. 10-11)

(Centrum Handlowe IMPPULS, I piêtro)

tel. (087) 737-80-40; 0-728-387-720
NAJNI¯SZE CENY W REGIONIE

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

(V13105)

OKNA  nowy salon, aleje Lipowe 1B

(V16303)

Jeden z oleckich przedsiêbiorców
podj¹³ inicjatywê zorganizowania/budowy lotniska. Rozmowy z holendersko-francusk¹ firm¹ zajmuj¹c¹ siê przewozami
lotniczymi oraz dzier¿aw¹ ma³ych lotnisk
trwaj¹ ju¿ od sierpnia ubieg³ego roku.
Olecka firma mia³aby staæ siê wspó³w³acicielem lotniska, które prawdopodobnie zostanie umiejscowione na terenach
przylegaj¹cych do TAG.
Lotnisko bêdzie mog³o obs³ugiwaæ
dwusilnikowe ma³e samoloty pasa¿erskie
i kurierskie. System przewozów zosta³by
równie¿ w³¹czony do strefy miêdzynarodowej obs³uguj¹cej po³¹czenia pomiêdzy
pañstwami nadba³tyckimi, a mo¿e tak¿e
i Rosj¹ (Okrêg Kaliningradzki).
Lotnisko bêdzie mia³o dwa pasy: jeden 1800 metrów, dla
samolotów wiêkszych i startów oraz krótszy 1500 mertów dla
ma³ych samolotów transportowych i czarterowych. Na skraju
od wschodniej strony l¹dowiska bêdzie umiejscowiona wie¿a
kontrolna i oddalony od niej o oko³o 150 metrów pawilon
obs³ugi pasa¿erskiej.
Obie firmy podejm¹ konkretne rozmowy z w³adzami miasta
po 17 kwietnia, bowiem dopiero 15 kwietnia zostanie przydzielona licencja na organizacjê oraz zostan¹ nadane tzw. pasy
komunikacji namiarowej i pasy podejæ samolotów.
W jednym z nastêpnych numerów opublikujemy wizjê artystyczn¹ projektu budowy lotniska.

Fot. Archiwum Delphia Yachts s.j.

Aneta Makowska

 finalistk¹ Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y
w Taekwondo Olimpijskim
29.03.2008 w Ciechanowie rozegrano eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w Taekwondo Olimpijskim.
Na tych zawodach bardzo dobrze wypad³a Aneta Makowska
z HIDORI Olecko. Zajê³a ona tam pierwsze miejsce i zapewni³a sobie miejsce w fina³owej ósemce Mistrzostw Polski,
które odbêd¹ siê pod koniec kwietnia w Boles³awcu.
Dla Anety by³ to pierwszy start w zawodach tej rangi,
tym bardziej cieszy dobry wynik.
Wiêcej o Anecie Makowskiej przeczytasz na s. 19.

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V16003)

PRACA

Zatrudnimy kasjerów
i informatyka-sprzedawcê

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

WIOSENNE PROMOCJE
NOWE NI¯SZE CENY NA:
- BATERIE KFA
- KABINY PRYSZNICOWE
- GRES i TERAKOTÊ
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

KRONIKA
PO¯ARNICZA

* 17 marca o 8.30 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
* 17 marca o 10.10 trzy zastêpy JRG PSP
wy³awia³y zw³oki z jeziora Olecko Ma³e.
* 18 marca o 4.22 jeden zastêp OSP G¹ski usuwa³ w lepiu skutki kolizji drogowej.
* 18 marca o 9.00 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP wiêtajno usuwa³y we
Wronkach drzewo zagra¿aj¹ce budynkowi.
* 18 marca o 11.48 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar sadzy w kominie domu
mieszkalnego w Markowskich.
* 18 marca o 16.36 jeden zastêp JRG PSP
otwiera³ na osiedlu Siejnik zatrzaniête drzwi mieszkania.
* 20 marca o 6.36 jeden zastêp JRG PSP,
jeden OSP wiêtajno, 2 OSP Wydminy oraz jeden PSP JRG Gizycko usuwa³y skutki wypadku drogowego w
Pietraszach.
* 20 marca o 12.55 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. rodkowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
* 22 marca o 6.50 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
* 22 marca o 15.47 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Grunwaldzkiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
* 22 marca o 20.28 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. 1 Maja po¿ar mieci w
mietniku kontenerowym.
* 23 marca o 20.11 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Wojska Polskiego po¿ar
sadzy w kominie kot³owni.
* 24 marca o 12.25 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ przy placu Wolnoci wodê z
zalanego mieszkania.
* 25 marca o 11.38 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy przy ul. Warmiñskiej.
* 25 marca o 14.27 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy na osiedlu
Siejnik.
* 25 marca o 14.28 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Wieliczki gasi³y po¿ar
suchej trawy przy ul. Przemys³owej.
* 25 marca o 15.15 dwa zastêpy JRG PSP
gasi³y po¿ar wêdzarni w budynku mieszkalnym w Krupinie.
* 25 marca o 19.10 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy przy szosie
wiêtajno.
* 26 marca o 9.50 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ konar drzewa zagra¿aj¹cy budynkowi przy ul. Zamkowej.
* 26 marca o 14.36 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy przy ul. Ko-

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
ciuszki.
* 26 marca o 17.34 jeden zastêp OSP
G¹ski gasi³ po¿ar suchej trawy w lepiu.
* 26 marca o 18.05 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mieci w mietniku kontenerowym przy ul. Warmiñskiej.
* 27 marca o 11.38 dwa zastêpy JRG PSP
oraz jeden OSP wiêtajno poszukiwa³y osoby zaginionej.
* 27 marca o 15.43 jeden zastêp JRG PSP
otwiera³ zatrzaniête drzwi mieszkania
przy ul. Wodnej.
* 27 marca o 17.36 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy
w Mciszewie.
* 27 marca o 20.39 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mieci w mietniku kontenerowym przy ul. Kolejowej.
* 28 marca o 18.50 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy na nieu¿ytkach w okolicy Mo¿nych.
* 28 marca o 21.32 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy
w okolicach Jab³onowa.
* 29 marca o 0.23 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy przy ul. Wiejskiej.
* 29 marca o 6.12 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji drogowej w okolicach Borawskich.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski

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:

 Anna Jab³oñska
 Miros³aw Jasiñski
 Zenon Korycki
 Anna £opalewska
 Jan Mas³owski
 Wojciech Soko³owski
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ 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.

Pijani kierowcy

 16 marca o 18.30 policjanci zatrzymali
w Wieliczkach piêædziesiêcioszecioletniego rowerzystê Jana M. Mia³ on
we krwi 2,1 promila alkoholu.
 17 marca o 11.20 zatrzymano jad¹cego
ulic¹ 11 Listopada Tarpana. Kieruj¹cy pojazdem czterdziestodziewiêcioletni
Andrzej Sz. Mia³ we krwi 2,6 promila
alkoholu.
 18 marca policjanci zatrzymali jad¹cego placem Wolnoci Nissana. Kieruj¹cy pojazdem dwudziestodziewiêcioletni Arkadiusz W. mia³e we krwi 0,2
promila alkoholu. Ponadto test wykaza³, ¿e jest on pod wp³ywem narkotyków. Od wyników dalszych badañ kierowcy jest uzale¿nione przedstawienie
zarzutów.
 20 marca o 7.20 w Pietraszach policjanci
zatrzymali Lanosa, którym kierowa³
szeædziesiêciodwuletni Stanis³aw M.
Kierowca mia³ we krwi 0,5 promila alkoholu.
 21 marca o 17.30 na placu Wolnoci
zatrzymano VW Golfa. Kieruj¹cy pojazdem dwudziestoczteroletni Marcin
J. mia³ we krwi 2 promile alkoholu.
 29 marca patrol policji zatrzyma³ w Po³omie VW Golfa. Kieruj¹cy samochodem dwudziestoletni Artur S. mia³ we
krwi 0,6 promila alkoholu.
 30 marca o 7.30 w pieñkach patrol policji zatrzyma³ Mercedesa. Kieruj¹cy
pojazdem dwudziestotrzyletni Maciej
S. mia³ we krwi 2,4 promila alkoholu.
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50% zni¿ka na
 wyprzeda¿ kolekcji
owietlenia
 wyprzeda¿ kolekcji
karniszy o 16 mm

ZAPRASZAMY!

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

Narkotyki
W nocy z 28 na 29 policjanci zatrzymali dwudziestoczteroletniego Andrzeja J., który posiada³ przy sobie skrêta
marihuany. Zatrzymanemu grozi kara do
2 lat pozbawienia wolnoci.

Uwaga na radary

Od 10 kwietnia na ulicach Kolejowej
i Armii Krajowej zamontowane zostan¹
radary rejestruj¹ce przekroczenie prêdkoci. Zdejmujmy wiêc nogê z gazu...

Absolutorium
dla Burmistrza

27 marca podczas Sesji Rady Miejskiej radni uchwalili jednog³onie absolutorium dla Burmistrza Wac³awa Olszewskiego. Uchwa³a zosta³a podjêta na
wniosek komisji rewizyjnej oraz po odczytaniu pozytywnej opinii regionalnej
Izby Obrachunkowej o wykonaniu bud¿etu.
AUTOMYJNIA od 7 30 do 18 00
ON
OLEJ
Pb95
OPA£OWY
LPG
Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V18801)

NAJTANIEJ W MIECIE

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

Pierwsze
stypendia

Rada Miejska przyzna³a pierwsze trzy
stypendia dla wybitnych sportowców.
Benificjentami zostali szachici Marta i
Kamil Gryglas oraz lekkoatleta Przemys³aw Szlaszyñski. Trenerem rodzeñstwa jest Czes³aw Spisak. Przemys³awa
trenuje Romuald Wojnowski.
Uroczystoæ przyznania stypendiów
odby³a siê podczas ostatniej Sesji Rady
Miejskiej. M³odych i s³ynnych ju¿ sportowców oraz ich trenerów radni i obserwatorzy obrad Sesji nagrodzili brawami
na stoj¹co.

Premiera

28 marca przy sali wype³nionej po
brzegi odby³a siê kolejna premiera grupy tetralnej O.S.A. pt. Burza w teatrze
GoGo.
M³odzi aktorzy zaprezentowali siê
nadzwyczaj sprawnie. Piêæ osób wype³ni³o dok³adnie teatraln¹ przestrzeñ. Na
sukces przedstawienia z³o¿y³a siê sprawna
re¿yseria, oszczêdna i pomys³owa scenografia, wytworzenie nastroju tajemniczoci. Nie mo¿na te¿ wyró¿niæ kogokolwiek z aktorów, gdy¿ grali przedstawienie z zaanga¿owaniem i czasami mistrzowskim uniesieniem.
Tygodnik Olecki gratuluje ca³emu
zespo³owi udanego przedstawienia.
Obsada: Emilia Ishizaka  córka, Kaja
Gierszewska  lalka, Justyna P³awska 
GOGO i Ksi¹¿ê Balearów, Damian Wilke
 ojciec i król, Aleksandra Ziopaja  matka
i królowa.
Re¿yseria: Piotr Kowalewski i Renata Dunaj, instruktor: Renata Dunaj, wiat³o,
dwiêk: Kamil Fidler, Roman Karsztun,
muzyka: Jacek Malinowski, Kamil Fidler,
scenografia: Renata Dunaj, Kamil Fidler,
Jagoda Raszkiewicz.
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
* wystawa plakatu Marka Sobczyka w
Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa,
I piêtro, ROK MG, p. Wolnoci 22.
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria
Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
2 kwietnia (wtorek)
9.00  Z Dedykacj¹ do Nieba prezentacja twórczoci m³odych poetów  sala
widowiskowa ROK
3 kwietnia (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo
Powiatowe, ul. Kolejowa 32
4 kwietnia (pi¹tek)
17.00  Alvin i wiewiórki, film  kino
Mazur
19.00  27 sukienek, film  kino Mazur
5 kwietnia (sobota)
11,00  Czarni Olecko  Orzysz, mecz
pi³ki no¿nej m³odzików (wyjazd)
12.00  Czarni Olecko  Znicz Bia³a Piska, mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych
12.00  Czarni Olecko  Prostki, mecz
pi³ki no¿nej trampkarzy (wyjazd)
17.00  Alvin i wiewiórki, film  kino
Mazur
19.00  27 sukienek, film  kino Mazur
6 kwietnia (niedziela
14.00  Czarni Olecko  GLZS Srokowo,
mecz pi³ki no¿nej klasy B seniorów
(wyjazd)
15.00  Czarni Olecko  Vêgoria, mecz
pi³ki no¿nej IV ligi
17.00  Alvin i wiewiórki, film  kino
Mazur
19.00  27 sukienek, film  kino Mazur
11 kwietnia (pi¹tek)
17.00  Step Up 2, film  kino Mazur
19.00  Mg³a, film  kino Mazur
12 kwietnia (sobota)
10.00  Czarni Olecko  Rona 03 E³k,
mecz pi³ki no¿nej trampkarzy
12,00  Czarni Olecko  P³omieñ E³k, mecz
pi³ki no¿nej m³odzików
16,00  Czarni Olecko  Jeziorak, mecz
pi³ki no¿nej IV ligi (wyjazd)
17.00  Step Up 2, film  kino Mazur
19.00  Mg³a, film  kino Mazur

Dy¿ury aptek
 31.03.2008r.-4.04.2008r., ul. Zielona 37
 5.04.2008r.-6.04.2008r., pl. Wolnoci 7B
(V18701)

Drukarski chochlik

W artykule o urz¹dzeniu terenu zielonego wokó³ Urzêdu
Miejskiego wkrad³ siê b³¹d. Ratusz przeznaczy na ten cel 25
tysiêcy z³otych. Podalimy, ¿e 250 tysiêcy. Za pomy³kê przepraszamy.

"
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Jak radni
chc¹ oszczêdzaæ

Na sesji Rady Powiatu Oleckiego 27 marca br. samorz¹dowcy g³ównie rozmawiali na temat udzielenia absolutorium
dla Zarz¹du Powiatu. W dyskusji najbardziej krytyczny g³os
wyrazi³ Leszek Ga³czyk, który konsekwentnie od pocz¹tku
kadencji krytykuje Zarz¹d Powiatu.
- Ten bud¿et by³ dziewiêæ razy zmieniany, ostatni raz w
grudniu 2007 roku. Wielokrotnie mówi³em na tym forum, ¿e
nasz powiat nadmiernie zad³u¿a siê. Nasze d³ugi bie¿¹ce
sp³acamy przy pomocy kolejnych kredytów i po¿yczek  mówi³
radny. Skrytykowa³ te¿ pomys³ emisji obligacji powiatowych.
Starosta olecki broni³ pracy zarz¹du, t³umacz¹c to g³ównie
tym, ¿e dla powiatu najwa¿niejsza by³a sp³ata zad³u¿enia za
SP ZOZ w likwidacji: - Mo¿e uda nam siê to zrobiæ jeszcze w
tym roku  zapewnia³ radnych.
W g³osowaniu na 13 radnych, 12 popar³o udzielenie absolutorium. Jedynie radny Ga³czyk g³osowa³ przeciwko. On
te¿ przypomnia³ swój wczeniejszy wniosek, który nie by³ jeszcze
omawiany oficjalnie na komisjach Rady.
- Zacznijmy oszczêdzaæ od siebie. Dlatego proponujê g³osowanie wniosku o zmiany w statucie i regulaminie organiza-

cyjnym, tak aby zmniejszyæ iloæ posiedzeñ zarz¹du, Rady i
komisji. Wg niego nale¿y koniecznie zmniejszyæ sk³ad zarz¹du z czterech do trzech osób, likwiduj¹c etat wicestarosty,
który kosztuje podatników ponad 100 tysiêcy z³otych rocznie.
- Nie chodzi mi tu o zwolnienie pani Wicestarosty Marii
Dzienisiewicz, ale o szukanie realnych oszczêdnoci dla powiatu. Jak sobie przypominam, wczeniej Wicestarosta Olecki
pan Wac³aw Sapieha nie by³ zatrudniony na pe³nym etacie.
Wniosek przeciwny postawi³ za radny Jaros³aw Kuczyñski,
który by³  podobnie jak wiêkszoæ radnych  zaskoczony
zupe³nie pomys³em radnego Ga³czyka.
Przewodnicz¹cy Rady Marian wierszcz zarz¹dzi³ przerwê w obradach. Po jej zakoñczeniu radny Kazimierz Iwanowski wyrazi³ g³ono swoje zdziwienie z powodu tak nerwowej reakcji radnych.
- Nie ma w tym wniosku ¿adnej filozofii. My, jako Rada,
powinnimy szukaæ oszczêdnoci  przekonywa³ kolegów z
samorz¹du.
Ostatecznie radni zgodzili siê jednog³onie na to, aby sprawa
wyboru komisji statutowej oraz ewentualnych zmian w statucie zosta³a wyjaniona na posiedzeniach komisji w kwietniu.
Na zakoñczenie sesji podano w lampkach szmpana.
Darek Josiewicz

Promocja oleckiej oferty turystycznej
Od 14 do 16 marca 2008r. Gmina Olecko promowa³a siê w
Bia³ymstoku na Podlaskich Targach Turystycznych. Na naszym
stoisku do przyjazdu na 15. Przystanek Olecko zachêca³ sympatyczny ³o  maskotka festiwalu. Z powodu jubileuszu imprezy
pakiety promocyjne zosta³y uzupe³nione o gad¿ety z wizerunkiem
tego sympatycznego zwierzêcia. ¯eby je otrzymaæ trzeba by³o
odpowiedzieæ na proste pytania zwi¹zane z nasz¹ sztandarow¹
letni¹ imprez¹.
Wszystko wskazuje na to, ¿e dobrze wykorzystalimy okazjê
do zaprezentowania podczas tarów naszej oferty turystycznej m.in.
mieszkañcom Bia³egostoku. Informacja o targach z informacj¹ o
zaproszeniu na Przystanek Olecko ukaza³a siê m.in. w Gazecie
Wyborczej (dodatku bia³ostockim), maskotka imprezy oraz oleckie stoisko pokazano podczas emisji materia³u z targów przygotowanego przez TVP regionaln¹.

Naczelnik Urzêdu Skarbowego
w Olecku informuje, ¿e

19 kwietnia 2008r. (sobota)
jest

DNIEM OTWARTYM
w Urzêdzie Skarbowym w Olecku

Urz¹d bêdzie czynny w godz. od 9.00 do 13.00
DZIEÑ OTWARTY umo¿liwi podatnikom:
- sk³adanie zeznañ podatkowych oraz uzyskanie informacji
zwi¹zanych z rozliczeniem rocznym podatku za 2007 rok,
- sk³adanie podañ o wydanie zawiadczenia i jego odbioru w
tym samym dniu,
- z³o¿enie formularzy NIP i ich aktualizacja,
- sprawdzenie zgodnoci wp³at zaliczek na podatek dochodowy dokonywanych w trakcie roku przez osoby prowadz¹ce
dzia³alnoæ gospodarcz¹,
- fachow¹ pomoc pracowników urzêdu przy wype³nianiu zeznañ podatkowych.

Od 28 do 30 marca br. Olecko promowa³o siê na XIV Miêdzynarodowych Targach Turystyki, Sprzêtu Turystycznego, ¯eglarskiego i Sportowego GLOB 2008 w Katowicach. To najwiêksze w kraju wiosenne Targi bran¿owe. Stu szeædziesiêciu
siedmiu wystawców zg³osi³o swój udzia³.
Podobnie jak na Podlaskich Targach Turystycznych, sympatyczny ³o zaprasza³ na 15. jubileuszowy Przystanek Olecko.
Szereg naszych promocyjnych wydawnictw prezentuje zarówno
pojedyncze produkty turystyczne, m.in. wycieczkê po Olecku
(Szlakami przesz³oci), najwiêksze oleckie letnie imprezy (Przystanek Olecko, Mazurskie Spotkania z Folklorem), trasy turystyczne, czy Wiewiórcz¹ cie¿kê, jak i zbiorcze opracowania
(Przewodnik po Ziemi Oleckiej). Mapy turystyczne Olecka i powiatu, widokówki i szereg gad¿etów uzupe³niaj¹ pakiety promocyjne.

LEPIEJ HARCERZOWI
NI¯ FISKUSOWI

(L311)

Twój l % naprawdê dobrze zaprocentuje, poniewa¿:

- ZHP jest najwiêkszym stowarzyszeniem wychowawczym w
Polsce
- ZHP uczy jak byæ po¿ytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym
- ZHP zrzesza i obejmuje opiek¹ ponad 130 tys. dzieci i m³odzie¿y
- ZHP to organizacja o niemal 100-letniej tradycji
- ZHP to stra¿nik tradycyjnych wartoci
- ZHP to nowoczesny program
- ZHP to inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich i znajomych
Aby przekazaæ 1% swojego podatku organizacji po¿ytku
publicznego dokonaj odpowiedniej adnotacji w swym zeznaniu podatkowym PIT  podaj numer KRS 0000271499 z dopiskiem Hufiec Olecko ZHP a Urz¹d Skarbowy zrobi za Ciebie
resztê.
Nic nie tracicie, bo wskazan¹ kwotê Urz¹d Skarbowy przeleje
na konto Hufca.
Z harcerskim pozdrowieniem.

#
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Numer 112  w sytuacjach zagro¿enia zdrowia, ¿ycia lub mienia
Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowi¹zuj¹cym na terenie ca³ej Unii Europejskiej i s³u¿y wy³¹cznie
do powiadamiania w nag³ych sytuacjach zagro¿enia zdrowia,
¿ycia lub mienia, np.: po¿ary, wypadki drogowe, kradzie¿e,
w³amania, w przypadku u¿ycia przemocy, nag³e omdlenia i
utrata wiadomoci, powa¿ne uszkodzenie cia³a i silne krwawienie, przypadki pora¿enia pr¹dem, rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policjê, inna nag³a sytuacja zagra¿aj¹ca zdrowiu
lub ¿yciu.
Po³¹czenia wykonywane na numer alarmowy 112, obecnie odbierane s¹ przez Powiatowe/Miejskie Stanowiska Kierowania Stra¿y Po¿arnej (dla telefonii stacjonarnej) oraz w
Komendach Powiatowych Policji (dla telefonii mobilnej).
Operatorzy 112 dysponuj¹ w³aciwe s³u¿by ratownicze na podstawie przekazanych informacji lub jeli zachodzi taka koniecznoæ
mog¹ prze³¹czyæ rozmowê do dyspozytorów poszczególnych
s³u¿b ratunkowych.
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji zapowiada, ¿e alarmowy numer 112 bêdzie w pe³ni sprawny na
prze³omie maja i czerwca. Ze wzglêdu na przyzwyczajanie, komfort
obywateli i specyfikê niektórych wezwañ zachowane bêd¹
numery 997, 998, 999.
Co nale¿y robiæ krok po kroku od momentu wybrania numeru 112:
- miejsce rozmowy powinno znajdowaæ siê w pobli¿u miejsca
zdarzenia i pozwalaæ na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem (bez zak³óceñ),
- jeli to mo¿liwe, po³¹czenie z operatorem numeru 112 powinno byæ wykonane przez osobê znajduj¹c¹ siê bezporednio
w miejscu zagro¿enia lub inn¹ osob¹ bêd¹c¹ wiadkiem danego zdarzenia,
- nale¿y czekaæ cierpliwie do momentu zg³oszenia siê operatora, nie odk³adaæ s³uchawki do czasu, gdy po³¹czenie nie
zostanie podjête (po³¹czenie jest bezp³atne, nie generuje
kosztów dla zg³aszaj¹cego zdarzenie),
- przedstawiæ siê z imienia i nazwiska, krótko opisaæ zdarzenie
lub sytuacjê, której by³o siê wiadkiem w celu wezwania
przez operatora Centrum Powiadamiania Ratunkowego w³aciwej s³u¿by,
- wskazaæ miejsce przebywania/ adresu, w którym mia³o miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeli to mo¿liwe wskazaæ najszybsz¹ drogê dojazdu do miejsca zdarzenia,

Tel. 0-504-065-770

(087) 520 40 29

(V6409)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00

- udzielaæ dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania oraz wykonywaæ jego polecenia/ instrukcje,
- nie roz³¹czaæ siê do czasu wyranego polecenia operatora z
uwagi na koniecznoæ przekazania najwa¿niejszych informacji o zdarzeniu,
- jeli sytuacja nagle siê zmieni lub pogorszy, nale¿y szybko
o tym powiadomiæ operatora,
- nale¿y staraæ siê o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z
którego dokonywano zg³oszenia na wypadek, gdyby operator próbowa³ skontaktowaæ siê ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku zagro¿enia kilka osób
mo¿e dzwoniæ jednoczenie na numer alarmowy 112, zg³aszaj¹c to samo zdarzenie. Nie nale¿y siê irytowaæ, kiedy operator dokona przyjêcia zg³oszenia i po dokonaniu weryfikacji
oraz zadaniu jednego lub dwóch pytañ, szybko zakoñczy rozmowê.
Dzia³anie to ma na celu unikniêcie blokowania linii oraz powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zosta³y
ju¿
zadysponowane
w³aciwe
s³u¿by.
Inne numery alarmowe w Polsce:
999  Pogotowie Ratunkowe
998  Stra¿ Po¿arna
997  Policja
Sporz¹dzi³a: Anna Turowska

Gratka dla nastolatka
Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate zaprasza
na eliminacje do fina³u konkursu wokalnego XII Przegl¹du Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej Gratka dla nastolatka, które odbêd¹
siê 8 kwietnia 2008 r. (wtorek) o godz. 17:00 w sali widowiskowej
ROK MG. Wstêp 2 z³.

Wernisa¿

...wystawy plakatu Marka Sobczyka rozpocz¹³ VI Olecki
Przegl¹d Otwartych Filmów OP-OF. Kilkanacie plakatów i
projektów zosta³o wystawionych w Galerii Prawdziwej Sztuki
im. Andrzeja Legusa.
Marek Sobczyk ukoñczy³ warszawsk¹ ASP w 1980. By³
m.in. cz³onkiem Gruppy.
Goci³ ju¿ w Olecku. Na jednym z Przystanków Olecko
wystawione by³y wspólne prace Marka Sobczyka oraz Piotra
M³odo¿eñca, gdy tworzyli dwuosobow¹ grupê artystyczn¹
Zafryki.
Recenzja wystawy w nastêpnym numerze Tygodnika
Oleckiego.

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V4710)

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

$
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Chroñmy zdrowie przed wp³ywem zmian klimatycznych

WIATOWY DZIEÑ ZDROWIA 2008

wp³yw na rodowisko bêdzie pozytywny. Pamiêtajmy o tym, ¿e im wiêcej zu¿ywamy energii elektrycznej, tym wiêcej
trzeba zu¿yæ paliw kopalnych, by wyprodukowaæ tê energiê i tym wiêcej CO2
jest emitowanego do atmosfery. Oto kilka porad dotycz¹cych oszczêdzania
energii w gospodarstwie domowym.
· Nie pozostawiajmy urz¹dzeñ elektronicznych w trybie oczekiwania (standby), zamiast ich ca³kowitego wy³¹czenia, poniewa¿ w tym czasie pobieraj¹
one energiê, a nasze rachunki za energiê
elektryczn¹ rosn¹ w skali roku o 10%.
· Nie zostawiajmy w³¹czonego wiat³a w
pomieszczeniach, z których wychodzimy.
Korzystajmy równie¿ w pomieszczeniach, w których spêdzamy du¿o czasu, ze wietlówek kompaktowych, które
zu¿ywaj¹ ok. 5 razy mniej energii ni¿
tradycyjne ¿arówki.
· Po zakoñczeniu ³adowania telefonu
komórkowego wyjmujmy z kontaktu ³adowarkê, poniewa¿ przez ca³y czas pobiera ona pr¹d.
· Kupuj¹c lodówkê, zamra¿arkê lub pralkê zwróæ uwagê na to, by urz¹dzenie
te by³o w najwy¿szej klasie energetycznej (od A do A++).

Dworcem nale¿y siê zaj¹æ

Jak pisa³em w poprzednim wydaniu TO, tworzony LOT
lub te¿ np. samorz¹d lokalny powinien koniecznie zaj¹æ siê
modernizacj¹ zrujnowanego dworca PKP w Olecku.
Na sesji Rady Miejskiej w Olecku 27 marca radny Jaros³aw Bagieñski popar³ ten pomys³. Szef klubu rdanych PiS
zapyta³ siê Burmistrza Wac³awa Olszewskiego, czy samorz¹d
miejski nie powinien wyst¹piæ do dyrekcji PKP z wnioskiem o
przejêcie tego budynku.
- Pomys³ jest wart rozpatrzenia. Apelujê jednak o cierpliwoæ. Jeszcze w tym roku powinnimy znaæ dok³adnie
plany PKP co do planowanego po³¹czenia Rial Baltica  z
Helsinek do Warszawy. Gdy te decyzje zapadn¹, bêdzie nam
³atwiej nak³oniæ w³adze kolei do niezbêdnego remontu tego
obiektu.
D. Josiewicz

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Burmistrz podziêkowa³ w imieniu
Liosów za pomoc

Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski na ostatniej sesji Rady
Miejskiej 27 marca podziêkowa³ radnym i wszystkim olecczanom, którzy pomogli w przyjedzie rodziny polskiej  Liosów
z Kazachstanu  do Olecka.
- Nasi gocie jechali do Olecka cztery doby. Jutro (od pi¹tku,
28 marca br.) Pan Anatol idzie ju¿ do pracy w zak³adach
Pana Romana Prawdy  poinformowa³ burmistrz.
(jod)

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V18501)

Jak co roku w dniu 7 kwietnia obchodziæ bêdziemy wiatowy Dzieñ Zdrowia
upamiêtniaj¹cy powstanie wiatowej
Organizacji Zdrowia (WHO). Tegoroczne has³o dnia brzmi: Chroñmy zdrowie
przed wp³ywem zmian klimatycznych.
Intensywna dzia³alnoæ gospodarcza
cz³owieka doprowadzi³a do negatywnych
zmian w rodowisku przyrodniczym. Nie
wszyscy zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e
to m.in. energia elektryczna wp³ywa na
zmiany klimatu. Zbyt du¿a koncentracja
CO 2 w atmosferze jest odpowiedzialna za
efekt cieplarniany, powoduj¹cy anomalie pogodowe takie jak d³ugotrwa³e susze, silne opady, czy gwa³towne wiatry.
Zmniejszenie emisji CO2 mo¿e zahamowaæ postêpuj¹ce zmiany klimatyczne
zagra¿aj¹ce naszemu zdrowiu.
Okazuje siê, ¿e nie tylko przemys³ ma
negatywny wp³yw na rodowisko. Ka¿dy z nas mo¿e przyczyniæ siê do zmniejszenia emisji CO2, co mo¿e zahamowaæ
postêpuj¹ce zmiany klimatyczne zagra¿aj¹ce naszemu zdrowiu. Wystarczy ma³a
zmiana codziennych nawyków, a nasz

· Wbrew obiegowym opiniom zmywarka
do naczyñ jest znacznie oszczêdniejsza ni¿ tradycyjne zmywanie.
· 60-70% energii potrzebnej do przygotowania posi³ku mo¿na zaoszczêdziæ
poprzez przykrywanie garnków podczas gotowania.
Wiêcej informacji na temat zmian klimatu oraz obchodów wiatowego Dnia
Zdrowia znaleæ mo¿na na stronach:
* www.biomasa.org (serwis powiêcony zmianom klimatycznym i odnawialnym ród³om energii),
* www.climatechange.eu.pl (serwis powiêcony zmianom klimatycznym oraz
dzia³aniom zapobiegaj¹cym z perspektywy Unii Europejskiej)
* www.wwf.pl (serwis organizacji ekologicznej)
* www.managenergy.net (mo¿na znaleæ
tu gry oraz pobraæ kolorowanki dla dzieci
m³odszych)
* www.zaklinaczedeszczu.pl (propaguje dzia³ania edukacyjne podnosz¹ce
wiadomoæ ekologiczn¹ dzieci w zakresie oszczêdzania energii)
* www.who.int/world-health-day (strona
wiatowej Organizacji Zdrowia)
* www.who.un.org.pl (strona Biura wiatowej Organizacji Zdrowia w Polsce)
Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna

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

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800
(V14904)

www.olecko.prawojazdy.com.pl

14
kwietnia

16
tel. 520-23-36

%
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Bogus³aw Marek Borawski

Zau³ki kultury

Krajobraz miasta

Niestety, gdy felieton ten uka¿e siê w
Tygodniku, wystawa fotografii Filipa Pud³o
¯ycie jest podró¿¹, podró¿owaæ znaczy
¿yæ zniknie ju¿ ze cian Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa.
Chcia³bym jednak pomimo tego kilka
s³ów o owych fotogramach skreliæ.
Z jednej strony jest w tych zdjêciach
czysta egzotyka, a co za tym idzie i etapowanie dziwnoci¹ i innoci¹ ludów zamorskich, jak pisa³ nasz wielki antropolog. Z drugiej jednak strony na pierwszy
plan wysuwa siê kompozycja kadrów oraz
ich nastrój. Sztandarowym chyba zdjêciem
jest obraz kubistyczny prawie. Na pierwszym planie bia³o wybielony taras ubogiego domu, jasne i w czystej barwie utrzymane ciany. Za tarasem za, za murem,
daleko w tle, miasto schodz¹ce po potê¿nym zboczu góry do niewidocznej rzeki.
Z pomiêdzy domów wyrasta ogromny most,
drugi daleko w tle ginie prawie w zamglonym krajobrazie. Widok nierealny i realny
zarazem. Bliskoæ i oddalenie. Renesan-

sowa mgie³ka Leonarda
i kubistyczne formy Braque.
W tych fotogramach, tak jak we wszystkich zdjêciach egzotycznych l¹dów, jest ukryta jaka niezrozumia³a dla
widza anegdota. (Ale
nad znaczeniem detali w
obrazach Breugla tocz¹
siê od wieków i toczyæ
bêd¹ dyskusje). Filip Pud³o potrafi jednak wywo³aæ nastrój chwili. Z
wiêkszoci fotografii
emanuje cisza, wyciszenie. I dlatego, gdy
w obraz wkrada siê ruch, jego zaznaczenie, staje siê on elementem ciszy i j¹ podkrela. W tê ciszê wchodz¹ dwie starsze
panie i kroki ich s³ychaæ na mokrych kamieniach chodnika.
Zauwa¿alna jest fascynacja autora starymi ludmi. Zmarszczki kobiet graj¹ w
s³oñcu. Ubogoæ podwórek, gzymsów z
kwiatami, domów jest zaznaczona. Jednak umiech ludzi, dla których stanowi¹
one t³o, czyni je bogatymi i radosnymi.
Tych, którzy notuj¹ czy to w fotografii,
czy w historii powszechnej interesuje
zawsze najbardziej wiat, który odchodzi
lub odszed³.
Jedne z nielicznych zdjêæ, na których
widaæ doæ du¿o ludzi, to typowy sztafa¿
miejski: restauracja, która wysz³a na ulicê.
Rozstawione stoliki, gocie. Wokó³ ciasno
pochylone nad ulic¹ domy. I jeszcze zdaje siê, ¿e na pierwszy rzut oka, skrzywiona

perspektywa. Jednak w centrum zdjêcia
ciany stoj¹ prosto. Czysta i logiczna kompozycja. Mistrzowsko dobrany ka¿dy szczegó³ zdjêcia.
Fotografik uchwyci³ jeszcze jedno dziwne
dla mnie zjawisko. Choæ tak inny krajobraz Portugalii, jej miast, jest taki polski.
Mo¿e to mg³a zalegaj¹ca nad horyzontem?
Mo¿e to s³oneczne rozedrgania?
Bohaterem zdjêæ nie jest jednak miasto ani ludzie. Bohaterem jest wiat³o pe³gaj¹ce na twarzach, rêkach, dachach, kwiatach, oknach i murach. I nawet jest w ciemnym
zdawa³oby siê zau³ku, ukrytej w bramie kawiarni. wiat³o czeka na widza. Jest tu¿
na bram¹, na ulicy. Rzuca sk¹pe refleksy
na twarz starej kobiety, która zmywa kamienn¹ posadzkê wod¹ z gumowego wê¿a.
Ka¿de ze zdjêæ tej wystawy jest anegdot¹. Ka¿de z nich jest zamkniêt¹, mistyczn¹
i zarazem naturaln¹ histori¹.
Bogus³aw M. Borawski

Z.P.U. Prawda Sp. z o.o.
ul Go³dapska 33

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

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

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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¿ 17
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.

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

s³oneczne,

(V18401)

przydomowe oczyszczalnie cieków

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(K11206)

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

 du¿y wybór owietlenia

Kolektory

w atrakcyjnej cenie
Telefon kontaktowy: (087) 520 30 53

 POGRZEB JU¯ ZA 1690 z³,
w tym:
 trumna, krzy¿
 tabliczka, klepsydry
 obs³uga pogrzebu
 transport  karawan
(K15802)

PROMOCJA

(V7009)

oferuje brykiet opa³owy

&
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MONOGRAFIA PRASY OLECKIEJ (5)  LECH KALEJTA
Niejednokrotnie bywa, ¿e kilka tytu³ów toczy ze sob¹ swoist¹ walkê o w¹ski rynek reklam. Z drugiej strony zdarzaj¹ siê jednak powiaty, gdzie nie ma
¿adnej lokalnej gazety. Obecnie istnienie wielu pism jest zagro¿one z powodów finansowych, a dziennikarze pracuj¹
na ich rzecz spo³ecznie.
2.3. Prasa lokalna a w³adza samorz¹dowa
Prasa lokalna ma przede wszystkim,
jako podstawowe zadanie ka¿dego medium, informowaæ lokaln¹ spo³ecznoæ
o wydarzeniach maj¹cych miejsce na
danym terenie.
W zwi¹zku z utworzeniem, zgodnie z
ustaw¹ o samorz¹dzie terytorialnym, faktycznych i realnych w³adz samorz¹dowych po 1989 roku znaczna liczba, o ile
nie wiêkszoæ, informacji w prasie lokalnej dotyczy w³anie dzia³alnoci tych¿e
organów. Z tego te¿ powodu nie jest
niczym dziwnym, ¿e o mediach regionalnych czy lokalnych czêsto dyskutuje siê
w kontekcie samorz¹dów lokalnych oraz
w³adz wojewódzkich. Dosyæ czêsto pojawia siê te¿ pytanie o niezale¿noæ polskiej prasy lokalnej.
Prasa lokalna powinna byæ swego
rodzaju ³¹cznikiem pomiêdzy w³adz¹ samorz¹dow¹ a spo³ecznoci¹ lokaln¹. Na
forum takich mediów czêsto powstaje
dialog miêdzy obywatelami a samorz¹dem. Alexis Tocqueville w swej pracy
O demokracji w Ameryce pisa³, ¿e demokracja amerykañska opiera siê na
wspó³pracy obywateli, ich wspó³rz¹dzeniu i rozwi¹zywaniu problemów poprzez
w³adze lokalne, wspólnie z obywatelami. Natomiast prasa lokalna stanowi ku
temu sposobnoæ 14 .
Fakt, ¿e takie mo¿liwoci istniej¹ niekoniecznie oznacza, ¿e zarówno prasa
lokalna, w³adza, jak i obywatele z nich
korzystaj¹. Cztery lata rz¹dów Sojuszu
Lewicy Demokratycznej by³y naznaczone aferami korupcyjnymi. Dwa lata rz¹dów Prawa i Sprawiedliwoci charakteryzowa³y siê tak¿e aferami, ale i podwy¿szonymi niepokojami i podzia³ami spo³ecznymi. Te wydarzenia wprowadzi³y
pewne zmiany do dzia³ania mediów 
zarówno ogólnokrajowych, jak i regionalnych czy lokalnych. Coraz czêciej
zdarza siê, ¿e ogólnie rozumiana prasa
zajmuje siê jedynie polityk¹, a przy tym
szczególnie: pods³uchuje, prowokuje i
atakuje w³adze. I to czêsto bez wzglêdu

na upodobania polityczne, poniewa¿ po
prostu krytykowaæ jest naj³atwiej, a obywatele maj¹ doæ polityków wszystkich
frakcji.
Z drugiej strony nierzadko siê te¿ zdarza
anomalia w odwrotnym kierunku. Czêsto
mo¿na siê spotkaæ z opini¹, ¿e prasa lokalna na jakim terenie jest s³aba, poniewa¿ zosta³a wpl¹tana w lokalne uk³ady
polityczne i przy tej okazji  tak¿e gospodarcze. Wówczas mamy do czynienia z sytuacj¹, gdy media nie tyle wspó³pracuj¹ z w³adz¹, ile pracuj¹ dla samej
w³adzy i z pominiêciem obywateli.
Z jeszcze innej strony zdarza siê, ¿e
dziennikarze jakiego lokalnego tytu³u
staraj¹ siê nale¿ycie wykonywaæ swoj¹
pracê, to znaczy w obiektywny i nieupolityczniony sposób, ale w³adza w danym
regionie uznaje, ¿e prasa lokalna przeszkadza jej w obowi¹zkach. Wówczas
rozpoczynaj¹ siê naciski w rozmaitych
formach ze strony samorz¹dów na lokalnych wydawców. Lokalny przedsiêbiorca mo¿e nie wygraæ przetargu, gdy-

by siê reklamowa³ w danej gazecie. Redakcja mo¿e utraciæ prawo do lokalu, który
dzier¿awi wskutek zerwania umowy.
W³adze mog¹ postaraæ siê, aby dziennikarze danego tytu³u nie mogli uzyskaæ
¿adnej informacji lub przynajmniej informacje mocno okrojone.
Inne zagro¿enie dla dziennikarzy stanowi fakt, ¿e w ma³ych miastach lub na
wsiach wszyscy siê znaj¹. Tak wiêc efekt
wywarty na czytelnikach wskutek jakiego tekstu jest b³yskawiczny i bezporedni. Ludzie osobicie przychodz¹ do
redakcji, gdy maj¹ jaki problem do rozwi¹zania i chc¹ go rozwik³aæ za pomoc¹
gazety lub co im siê w samej gazecie
nie podoba. Czêsto prosz¹ o interwencjê i pomoc. Natomiast krytykowane
osoby w bezporedniej rozmowie z dziennikarzem najczêciej domagaj¹ siê sprostowañ.
W tym miejscu nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na pojêcie prasy niezale¿nej.
C.d.n.

Pocztówki ze zbiorów Pana Dariusza Wijasa

Prezentujemy nastêpn¹ pocztówkê ze zbiorów Pana Dariusza Wijasa. Przedstawia ona po³udniow¹ stronê placu Wolnoci. Z budynków, które przedstawia
zdjêcie zachowa³ siê tylko pierwszy z lewej. Stoi on zaraz za Ratuszem. Przed nim
jest przystanek komunikacji miejskiej. Zdjêcie przedstawia pierzejê w 1904. Do drugiej wojny wiatowej przetrwa³y tylko pierwsze trzy kamienice przedstawione na
zdjêciu i ostatnia z nich. Podczas pierwszej wojny wiatowej Rosjanie zburzyli
wszystkie parterowe kamienice oraz wypali³y siê wnêtrza pozosta³ych budynków.
W miejsce zniszczonych powsta³y nowe budowle, w tym jedna zaprojektowana
przez tego samego architekta, z którego deski krelarskiej zszed³ d³ugi budynek na
zakrêcie ulicy Kolejowej.

Praca magisterska pt. Monografia prasy oleckiej po 1989r. napisana przez Pana Lecha Kalejtê na kierunku politologia w zakresie dziennikarstwa na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora,Wydzia³ Nauk Politycznych.

'
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T³umaczenie z niemieckiego dziêki staraniom Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej.
Przedruki  za zgod¹ Ko³a.
Zwi¹zek gimnastyczny Olecko z 1865 (ZGO 1865)
Autorstwa Gerharda Biallasa (c.d.)
Zacytujmy fragment z królewieckiej gazety Königsberger
Allgeimeinen Zeitung z roku 1938: Muzyka we krwi Pieñ
pochwalna na czeæ gimnastyczek z Olecka. 38 wydanie
>>Niemieckiej Gazety Gimnastycznej<< umieci³a du¿e zdjêcia
trzech amatorek bior¹cych udzia³ w Festynie Sportu i Gimnastyki we Wroc³awiu autorstwa dr Diema. W zasiêgu jego dok³adnego aparatu znalaz³y siê gimnastyczki z Olecka a umieszczony pod ww. tytu³em tekst brzmia³ nastêpuj¹co: Z jak¹ lekkoci¹ wykona³y swój gimnastyczny uk³ad, te dziewczyny z
ma³ego zwi¹zku gimnastycznego z Olecka, gdzie z Prus Wschodnich! Ich kole¿anka przygrywa³a im na akordeonie, co robi³o
jeszcze lepsze wra¿enie. Teraz ju¿ nikt nie powie, ¿e mieszkanki
Prus Wschodnich s¹ ociê¿a³e. Wykona³y swoje zadanie przynajmniej tak dobrze jak reszta zawodniczek Rzeszy. Jak bardzo
trzeba kochaæ ten sport, by zdecydowaæ siê wys³aæ swoj¹ kobiec¹ dru¿ynê a¿ do Wroc³awia, jak d³ugo powiêca³y siê treningom, dziêki którym wszystko tak dobrze posz³o, jak to widaæ na naszych zdjêciach. Dziewczyny z Prus Wschodnich odpiewa³y razem z wszystkimi pozosta³ymi dru¿ynami wspania³¹
pieñ ofiarnej pracy w zwi¹zku. Jej brzmienie by³o czyste i dobre. (niestety nie posiadamy wspomnianych w tym fragmencie
zdjêæ).
Wybuch wojny w 1939 roku ograniczy³ dzia³alnoæ zwi¹zku, poniewa¿ gimnastycy podlegaj¹cy obowi¹zkowi s³u¿by wojskowej zostali wcieleni do armii, i odbywa³y siê tylko, choæ z
niema³ym trudem, po³¹czone zajêcia z dzieæmi i m³odzie¿¹. W
1944 roku równie¿ je zawieszono a wojna wp³ynê³a na dalsze
losy ówczesnych gimnastyków i gimnastyczek z ZGO 1865.
Dr Reinhold Huwe, którego wojenne losy zagna³y do Dolnej Saksonii, próbowa³ wraz ze swoj¹ ¿on¹ Else odnaleæ wszystkich
ocala³ych cz³onków Zwi¹zku Gimnastycznego i wskrzesiæ jego
dzia³alnoæ. Uda³o siê to tylko zrobiæ w takim wymiarze, ¿e
cz³onkowie zwi¹zku spotykali siê razem przy okazji sportowych

wydarzeñ organizowanych ka¿dego roku przez Niemiecki Zwi¹zek
Gimnastyków i Gimnastyczn¹ Rodzinê Prus Wschodnich-GdañskaPrus Zachodnich. Podczas Niemieckiego Festynu Gimnastycznego
z 1963 roku w Essen mieræ dr Huwe zakoñczy³a jego trwaj¹c¹
ca³e ¿ycie pracê dla zwi¹zku. Jego ¿ona kontynuowa³a jego
dzie³o, a po jej mierci zadanie to przejê³a Hilde Varney-Hatscher a¿ do momentu, kiedy 17 maja 1989 roku z³ama³a j¹ ci¹gn¹ca siê latami, ciê¿ka, lecz znoszona przez ni¹ cierpliwie choroba. Od tego czasu wspólnoty próbowa³ strzec Alfred Hardt,
lecz zadanie to stawa³o siê coraz trudniejsze z biologicznego
punktu widzenia, otó¿ kr¹g cz³onków zwi¹zku stale siê zmniejsza³.

Dom Jahna latem 1989 roku
Podczas 29 i prawdopodobnie ostatniego spotkania Gimnastycznej Rodziny Prus Wschodnich-Gdañska-Prus Zachodnich w dniach 24-27 maja 1990 roku w Mölln, cz³onek naszego
zwi¹zku Erwin Regge, który wst¹pi³ do naszej wspólnoty ju¿
siedemdziesi¹t lat temu, odebra³ w zastêpstwie zbiór sztandarów Gimnastycznej Rodziny na 125-rocznicê istnienia ZGO
1865.
Oprócz wymienionych w powy¿szym tekcie zwi¹zków sportowych i gimnastycznych dzia³a³y w Olecku jeszcze inne: Sportowy
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej Prus, Pocztowy Zwi¹zek Sportowy Masovia e.V. (1928), Wspólnota Sportowa Kolei Rzeszy (1904)
oraz Zwi¹zek ¯eglarski na Wschodzie (1924) i Zwi¹zek Strzelecki.

Zwi¹zek Gimnastyczny Olecko

Polowanie na lisy dla
dziewczat i ch³opców
Niedziela, 27.11.38 od godz. 14 w Dworku Mazurskim.
Od 16 zapraszamy wszystkich cz³onków i przyjació³ na kawê.

Informacja ze str. 16 pisma.
************

Dr Reinhold Huwe

Za tydzieñ zapraszamy do dalszego ci¹gu czytania nr 20
Treuburger Heimatbrief z listopada 1990 r., gdzie przedstawimy opowiadanie Mój obrus autorstwa Hilde Varney-Hatscher.
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Wywiad z Bogdanem Skórkiewiczem
prezesem Delphia Yachts Kot s.j.
* Czy dla Polaków Delphia sprzedaje du¿o jachtów?
- Polacy coraz czêciej przymierzaj¹ siê do kupna jachtów. Jeszcze kilka lat temu, kiedy portfele by³y cieñsze, sprzeda¿ w
Polsce praktycznie ogranicza³a siê do pojedynczych jednostek. Sytuacja z roku na rok zmienia siê i coraz wiêcej Polaków staæ na takie ³ódki. Nie jest to jeszcze du¿a liczba osób,
ale rynek rodzimy z roku na rok ronie.
* Czy firmy zamawiaj¹ wiêksze partie jachtów przeznaczonych pod czartery?
- Jest troszeczkê inaczej. Firmy zainteresowane s¹ ³odziami
regatowymi. Prawid³owoci¹ jest, ¿e lubi¹ one swym pracownikom fundowaæ ró¿ne imprezy.
Na przyk³ad Delphiê 24 one design kupuj¹ po kilka sztuk
kluby ¿eglarskie i ró¿nego rodzaju firmy z przeznaczeniem do
regat.
My prowadzimy czartery morskich jednostek, takich jak Delphia
40.2, Delphia 37, Delphia 33 na Ba³tyku (marina znajduje siê
w Górkach Zachodnich w Gdañsku) oraz w Chorwacji. Nasze jachty mo¿na te¿ wyczarterowaæ na Mazurach. S¹ to
jednostki przeznaczone na wody ródl¹dowe i specjalnie
zaprojektowane pod czarter na jeziorach. Mam tu na myli
Phile 880 i 780.
* Czy w tym roku stocznia zorganizuje regaty w Olecku?
- Tak! Zachowana zostanie równie¿ formu³a regat. Jachty cigaæ siê bêd¹ parami. Klasa te¿ ta sama  Delphia 24 one
design.
* Z tego co wiem, ¿eglarze niechêtnie bior¹ udzia³ w tego
typu regatach. S¹ presti¿owe i jednoczenie niezwykle trudne.
- Tak. Jednak chcemy pozostaæ przy tej formule. Planujemy kampaniê

Bogdan Skórkiewicz
Fot. Archiwum Delphia Yachts s.j.
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medialn¹ dla Delphi 24
one design. Na razie przebieg i styl przedsiêwziêcia
jest tajemnic¹. Jeli pomys³ wypali i znajdziemy sponsora, to bêdzie
to du¿e przedsiêwziêcie.
Chcemy je zrealizowaæ
jeszcze przed olimpiad¹
w czerwcu  lipcu.
* W produkcji stocznia
zastosowa³a now¹ technologiê.
- Tak. Jest to tzw. technologia infuzji. Nie wiem czy
ktokolwiek w Polsce j¹
stosuje. My w Düsseldorfie jako jedyna firma
wystawilimy jachty wyprodukowane tylko t¹
metod¹. Ujmuj¹c to najprociej, jest to metoda
pró¿niowej produkcji lamodel musi mieæ nie tylko idealny kad³ub, ale te¿ tyle samo wa¿yæ, mieæ
takie same parametry itp. Ka¿dy inny
jacht mo¿emy równie¿ wykonaæ t¹
metod¹, ale klient musi za to dop³aciæ. Taka jednostka kosztuje bowiem
dro¿ej.
Na terenie Chorwacji Delphia
Yachts Kot s.j. posiada generalnego
importera  firmê Odisej Yachting d
o.o., która sprzedaje i czarteruje jachty
oleckiej stoczni.
Z ró¿nych róde³ wiemy, ¿e coraz wiêcej Polaków jedzi do Chorwacji by czarterowaæ jachty. Z tego
te¿ wzglêdu bardzo interesuje nas
tamten rynek. Chcemy rozwin¹æ flotê czarterow¹ jachtów Delphia.
minatu. Kad³ub wyprodukowany w ten
sposób ma idealn¹ strukturê wewnêtrzn¹, jest mocny i lekki.
* Czy wszystkie jachty stocznia produkuje t¹ metod¹.
- Nie. Technologiê infuzji stosujemy standardowo tylko przy produkcji Delphii
24. Jest to monotyp regatowy i ka¿dy
W styczniu tego roku Delphia
Yachts Kot s.j. otrzyma³a inne presti¿owe wyró¿nienie  nagrodê Top
Warmii i Mazur w kategorii Firma. Otrzyma³a je jako najwiêksza
stocznia w Polsce produkuj¹ca jachty
¿aglowe i zatrudniaj¹ca 600 osób.
W konkursie tym wyró¿niono firmy
napêdzaj¹ce polsk¹ gospodarkê.

Ostatnim sukcesem stoczni jest Delphia 33, który zdoby³ presti¿ow¹, amerykañsk¹ nagrodê, przyznawan¹ przez magazyn Cruising World za najlepszy,
importowany jacht do Stanów Zjednoczonych. Jacht zosta³ te¿ nominowany
do tytu³u Europejski Jacht Roku 2007. Nagroda ta jest przyznawana przez
najwiêksze i zarazem najwa¿niejsze opiniotwórczo czasopismo ¿eglarskie w
Europie Die Yacht. Najlepsz¹ jednostkê wybieraj¹ dziennikarze zajmuj¹cy
siê na co dzieñ testami jachtów. Nagroda jest przyznawana corocznie w klasach okrelaj¹cych d³ugoæ jachtu.
W przysz³ym roku bêdziemy ubiegaæ siê o to, by tytu³ ten otrzyma³ nasz
najnowszy jacht Delphia 46. W chwili obecnej pracujemy nad prototypem.
Model musi byæ przetestowany. Premierê jachtu planujemy na jesieñ tego
roku. Bêdziemy mocno pracowaæ nad promocj¹ tego modelu.
Delphia 46 ma d³ugoæ 14,06 metra, 4,48 szerokoci. Zanurzenie wynosi
2,40. Maszt jachtu ma wysokoæ 20,5 metra mierz¹c od linii wodnej. Du¿y
jacht niesie du¿e ¿agle. ¯agiel g³ówny (grot) ma 62,6 m2, ¿agiel przedni (genua) ma 60,4m2. Przy sprzyjaj¹cych wiatrach mo¿na postawiæ spinaker maj¹cy 130m 2. Tak wiêc przy dobrej pogodzie powierzchnia o¿aglowania to 223m 2!!!
jacht posiada równie¿ wbudowany na sta³e silnik Volvo D.
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A to ciekawe...

Pod¹¿aj¹c alejkami w kierunku zachodnim przejdziemy pod okaza³ym egzemplarzem liwy kulistej. To drzewo wita
wiosnê pokrywaj¹c siê gêsto bia³ym
kwieciem. Kojarzy siê z ogromnym bia³ym dmuchawcem.
Teraz znajdziemy siê w czêci o
charakterze typowo parkowym. Powita
nas kolekcja drzew iglastych typu: jod³y kalifornijskie, koreañskie, japoñskie,
wirginijskie ja³owce, cyprysiki lawsona.
Jednak¿e to, co przykuwa uwagê, to wielka
rzadkoæ na terenach pó³nocno-wschodnich, a mianowicie wierk sitkajski. Jest
to rolina pochodz¹ca z ciep³ych rejonów Azji i trudno aklimatyzuje siê w
naszych warunkach. Spotykamy tu kilka egzemplarzy, które dobrze sobie radz¹ i przetrwa³y ju¿ wiele zim...
W okresie jesienno-wiosennym zaskakuj¹ce wra¿enie robi¹ mikrobioty syberyjskie. Przebarwione na buraczkowy
kolor ³uski wyró¿niaj¹ je z zielonego t³a.
Ich barwê, poprzez kontrast, podkrelaj¹ z³ote ja³owce chiñskie. W tej czêci
ogrodu zobaczymy tak¿e sosny czarne,
rosn¹ce zwartymi kolumnami. Oprócz bar-

Dalszy ci¹g wycieczki po Ogrodzie
Krajobrazowym Olecka Panorama

dzo ciemnej barwy, wród rodziny sosen
wyró¿nia je ich kszta³t.
W kolekcji rolin iglastych, dominuj¹cych w tej czêci, mo¿na zachwyciæ siê
japoñskimi modrzewiami. Od powszechnie wystêpuj¹cego modrzewia europejskiego ró¿ni je d³uga, niebieska ig³a oraz nie-

Eurokabareton 2008

Do 23 kwietnia 2008 r. przyjmowane s¹ zg³oszenia gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych oraz
studentów do 26. roku ¿ycia z województwa warmiñsko-mazurskiego do konkursu Eurokabareton 2008.
Organizatorami konkursu jest Samorz¹d Województwa Warmiñsko-Mazurskiego. Celem konkursu jest popularyzacja problematyki europejskiej wród
m³odzie¿y z województwa warmiñsko-mazurskiego ,
a tak¿e popularyzacja problematyki to¿samoci europejskiej oraz dzia³añ na rzecz realizacji idei Europy bliskiej jej obywatelom.W pierwszym etapie szko³a
zainteresowana udzia³em w konkursie powinna przes³aæ
swoje zg³oszenie wraz z prezentacja zarejestrowan¹
na noniku multimedialnym (CD, DVD, VCD) do Departamentu Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Promocji,
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Warmiñsko-Mazurskiego. W tym etapie Komisja Oceniaj¹ca wy³oni 5 finalistów konkursu, którzy bêd¹ mieli
mo¿liwoæ zaprezentowania siê w trakcie Pikniku
Europejskiego, który odbêdzie siê 9 maja br.
Fina³ konkursu odbêdzie siê 9 maja 2008 r. podczas Pikniku Europejskiego. W jego trakcie przedmiotem oceny bêd¹ prezentacje sceniczne. Wyniki
konkursu zostan¹ og³oszone tego samego dnia. Zwyciêzcy konkursu otrzymaj¹ sprzêt multimedialny o
wartoci 2500 z³. Prace nale¿y przesy³aæ do 23 kwietnia
na adres:
Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i
Promocji Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego, ul. Partyzantów 87, 10-402
Olsztyn, tel./fax (089) 534 00 19.

typowe kszta³ty  kule, sto¿ki i formy
p³acz¹ce.
Roliny iglaste o¿ywia kompozycja
liciasta. Najnowsze odmiany berberysów, piêciorników, tawu³, z³otlinu japoñskiego, kalin oraz drzewa o dwubarwnych liciach.

UWAGA KONKURSY

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku i Szko³a Podstawowa nr 1 w Olecku im. H. Sienkiewicza og³aszaj¹ z okazji XVI Ogólnopolskiego Zlotu Szkó³ Sienkiewiczowskich nastêpuj¹ce konkursy dla dzieci
i m³odzie¿y:
1. Ilustracja do wybranej powieci Henryka Sienkiewicza
1) W konkursie udzia³ bior¹ uczniowie szkó³ podstawowych.
2) Prace maj¹ byæ w formacie A3 i A4, technika dowolna.
3) Do ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ formularz zg³oszeniowy (dostêpny w
sekretariacie ROK MG)
4) Prace nale¿y dostarczyæ do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
na oddzia³ dla dzieci do dnia 15.04.2008r.
5) Fina³ konkursu odbêdzie siê podczas Gali XVI Ogólnopolskiego Zlotu
Szkó³ Sienkiewiczowskich 30 maja 2008r.
2. Moje spotkanie z bohaterem powieci Henryka Sienkiewicza  kartka
z pamiêtnika
1) W konkursie udzia³ bior¹ dzieci ze szkó³ podstawowych klas IV-VI
oraz gimnazjów.
2) Praca czcionk¹ 12 pkt o objêtoci 3 stron A4 (uczniowie gimnazjum) i
2 stron (uczniowie klas IV-VI SP)
3) Forma pracy - pamiêtnik.
4) Do ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ formularz zg³oszeniowy.
5) Prace nale¿y dostarczyæ do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
na oddzia³ dla dzieci do dnia 15.04.2008r.
6) Fina³ konkursu odbêdzie siê podczas Gali XVI Ogólnopolskiego Zlotu
Szkó³ Sienkiewiczowskich 30 maja 2008r.
3. Projekt ok³adki do wybranej powieci Henryka Sienkiewicza
1) W konkursie udzia³ bior¹ uczniowie szkó³ gimnazjalnych
2) Prace maj¹ byæ w formacie A3 i A4, technika dowolna.
3) Do ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ formularz zg³oszeniowy.
4) Prace nale¿y dostarczyæ do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
na oddzia³ dla dzieci do dnia 15.04.2008r.
5) Fina³ konkursu odbêdzie siê podczas Gali XVI Ogólnopolskiego Zlotu
Szkó³ Sienkiewiczowskich 30 maja 2008r.

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy do Mongolii i Chin

OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

!
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Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007 (3B)

Pekin  Chiny, 01.07.2007 r. Na Wielkim Murze Chiñskim

Zwyczaj umacniania murem pó³nocnych granic Chin pojawi³ siê ju¿ w V wieku p.n.e. Budowê rozpoczêto w 770 r. p.n.e.
Za panowania pierwszego cesarza z dynastii Tsin dosz³o do
po³¹czenia kawa³ków muru. Mia³ on 8 tys. km  teraz 2,5 tys.
Zbudowany z ceg³y i p³yt granitowych. W zasadzie budowla
jest niewielka: wysokoæ  6,6 m, szerokoæ  6,5 m. Budowa
trwa³a prawie 1700 lat z przerwami (nawet 100-letnimi). Wznosi³o go 3,5 mln osób (70% ówczesnych mieszkañców Chin).
Zmar³o 1 mln; za niepos³uszeñstwo zamurowywano ¿ywcem.
Co roku na murze odbywa siê bieg maratoñski. W Huanghua
Li zachowa³y siê umocnienia i wie¿e stra¿nice (wszystkich
jest a¿ 25 tysiêcy).
wi¹tynia Nieba

bo projektowane by³y zgodnie z przekonaniem ludzi staro¿ytnoci, ¿e niebo jest okr¹g³e, a ziemia  kwadratowa.
A tak w ogóle wszystkie zabytkowe obiekty w Chinach
straci³y ju¿ wszelkie znaczenie religijne, powróci³y do r¹k ludu
pracuj¹cego, który je wytworzy³ i wykorzystuje dzi jako miejsce
wypoczynku oraz prowadzenia wychowania patriotycznego i
klasowego dla m³odego pokolenia.
Po doæ du¿ej dawce wra¿eñ Marek z ¿on¹ zaprosili nas
do prawdziwej chiñskiej restauracji, gdzie podaje siê chiñski
smako³yk  kaczkê po pekiñsku???? Oni p³acili, wiêc zgodzilimy siê na taki manewr. W rodku miejsca numerowane,
obs³uga w bia³ych fartuchach z wysokimi czapkami, mówi¹ca
oczywicie po chiñsku z kilkoma angielskimi frazami. Najpierw
przybieg³a do nas m³odziutka Chineczka (oni wszyscy wygl¹daj¹ na m³odych) i przynios³a gor¹ce bia³e rêczniki do wytarcia r¹k, a póniej pa³eczki. Uda³o siê jednak wyb³agaæ widelce. Na stole pojawi³y siê zaraz zimne tutejsze piwa i po kilkunastu minutach przyszed³ kucharz z kaczk¹. Myla³em, ¿e da
nam j¹ ca³¹, ale on mia³ o tym wszystkim inne wyobra¿enie.
Na naszych oczach zacz¹³ j¹ strugaæ i kroiæ na niewielkie plasterki. Jaka inna Chinka przynios³a w miêdzyczasie sosy, pêdy
bambusa i dziwne talerze. Po chwili kaczka znalaz³a siê na
obrotowym stole i zajadalimy siê jej smacznym miêsem.

Trudno by³o chodziæ po murze, zw³aszcza pod górê. La³
siê z nas pot. Na szczêcie w wie¿ach stra¿niczych by³o trochê cienia. W drodze powrotnej widzielimy wypadek. Na jezdni
le¿a³ do góry ko³ami samochód, które siê jeszcze krêci³y. Pasa¿erowie byli uwiêzieni, widzielimy ich. Widok okropny. Do
Pekinu wracalimy dwie godziny. Sporo korków ulicznych.
Od razu pojechalimy do wi¹tyni Nieba  bilety po 35 juanów.
Kaczka po pekiñsku

Kaczka podana.
wi¹tynia Nieba jest jednym z najpiêkniejszych parków w
Pekinie i cennym zabytkiem historycznym. Po³o¿ona jest w
po³udniowo-wschodniej czêci miasta zewnêtrznego. Zbudowana zosta³a w 1420 r. (na pocz¹tku dynastii Ming). Jest miejscem, gdzie cesarze dynastii Ming i Qing co roku sk³adali
ofiary, modl¹c siê do Nieba o obfite plony w danym roku.
Park poroniêty jest lasem starych tui  ponad 5 tysiêcy. Znajduje siê tu Pa³ac Qinian Dian (pa³ac mod³ów o urodzaj), Huangqiung Ju (o³tarz nieba) oraz Huanqiu Tan (taras
kosmosu). Wszystkie te trzy budowle maj¹ okr¹g³y kszta³t,

Kaczki hodowane s¹ pod Pekinem tuczone s¹ zbo¿em i soj¹.
Po zabiciu lakierowane melas¹, pompowane powietrzem, wype³niane wrz¹tkiem, suszone i pieczone nad ogniskiem (drewno drzew owocowych). Na po³udniu Chiñczycy jedz¹ psy i
koty. Ale ekolodzy coraz czêciej protestuj¹.
Na Plac Tiananmen wrócilimy z Tomkiem taksówk¹  20
juanów. St¹d ju¿ bardzo blisko do naszego hostelu. Poszlimy jednak do kawiarenki internetowej  godzina 3 juany
(1,30 z³). Ich kawiarenki s¹ inne ni¿ nasze. S¹ olbrzymie jak
hale targowe. Pe³no w nich dymu, Chiñczycy pluj¹ na pod³ogê, charchaj¹ i pal¹ papierosy. G³ono rozmawiaj¹, wrzeszcz¹.
Bylimy w szoku.
Posiadanie komputerów w domach jest ograniczone, tote¿
kawiarenki internetowe s¹ pe³ne Chiñczyków. Ale oni z internetu korzystaj¹ niewiele, raczej z gier komputerowych  s¹
nimi zafascynowani. W dodatku obowi¹zuje cenzura stron
internetowych.
W hostelu nie by³o wody. Okaza³o siê, ¿e jest awaria. Po
20 minutach zosta³a na szczêcie usuniêta i przez rury pop³ynê³a woda. Znów k¹piel w dziwacznych warunkach.
Takie s¹ Chiny.
C.d.n.

"
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Inny z ludzk¹ twarz¹

Tematyka Innego nie jest obca pisarzom i poetom. Wiêcej
tolerancji, zainteresowania drugim cz³owiekiem, czy wreszcie,
wiêcej wiedzy na temat samego siebie  to tematy wci¹¿ aktualne. Arthur Rimbaud pisa³ Ja to kto inny nawo³uj¹c do próby stworzenia nowego jêzyka, a co za tym idzie, przejrzenia
siebie. Ryszard Kapuciñski Innego dopatrywa³ siê niekoniecznie
poza granicami kraju, za Maria Janion po mistrzowsku przedstawia wci¹¿ ¿ywe obawy z nim zwi¹zane. Empatia i chêæ otwarcia
na nieznane oraz unikanie stereotypów jest najlepsz¹ form¹
poznania. Gdzie Indziej ma wiele do zaoferowania.

osad odciêtych od wiata, krzy¿e i studnie przydro¿ne, stodo³y, konie z wozami drabiniastymi przepe³nione sianem, ¿niwiarze i stogi na polach, drogi, które koñcz¹ siê, chocia¿ mapy
sugeruj¹ inaczej oraz obrz¹dek o wicie i wieczorne obyczaje,
to wszystko przek³ada siê na unikalnoæ rumuñskich wiosek,
na architekturê pe³n¹ folkloru.
Fascynuje gocinnoæ i otwartoæ ludzi, którzy bez oporów zaprosz¹ na wesele ka¿dego przypadkowo napotkanego
cz³owieka, uraczaj¹c go mocn¹ palink¹.
W wielu miejscach Rumunii, tych mniej znanych z turystycznych przewodników, bardzo ³atwo o uczucie, ¿e jest siê
blisko czego unikalnego i idealnego. Wci¹¿ jeszcze w tym
kraju mo¿na znaleæ ³¹kê, z której roztacza siê piêkny, niczym
nie ska¿ony widok. Zatrzymaæ siê, poczuæ spokój i ciszê. Wydaje siê wtedy, i¿ rumuñska prowincja jest najlepszym z mo¿liwych wiatów.
Ewa Koz³owska

Proust odnaleziony w Rumunii

Rumunia kojarzy siê zazwyczaj z prawos³awnymi monasterami i Drakul¹, a zaraz potem ca³kiem nieprzyjemnie. Jednak¿e
mo¿na bardzo szybko przekonaæ siê, jak naprawdê przedstawia
siê rumuñska rzeczywistoæ, wystarczyæ stworzyæ w³asny jej
obraz. To kraj ciep³y i otwarty. Unikaj¹c g³ównych dróg i turystycznych szlaków mo¿na ca³kowicie zauroczyæ siê rumuñskim
folklorem i wielokulturowoci¹, zapomnieæ o niepotrzebnych
uprzedzeniach.
Rumuniê naj³atwiej jest mi okreliæ jako cofniêcie siê w przesz³oæ, do dzieciñstwa, do wspomnieñ i opowieci, do dobrych
momentów, które przypominaj¹ siê w proustowski sposób poprzez zapachy lub wyrwane z pamiêci impresje. Odwiedzaj¹c
rumuñskie wioski pachn¹ce sianem, zamieszka³e przez ludzi, których
¿ycie toczy siê spokojnie z dala od pêdu i zgie³ku wielkomiejskiego, gdzie codziennoæ przesi¹kniêta jest folklorem i ciê¿k¹
prac¹, mam wra¿enie spe³nionej têsnoty do przesz³oci.
Kolory i faktura, ozdobne, rzebione bramy i zagrody czy
te¿ stare, drewniane domy z niepowtarzalnymi zdobieniami s¹
¿ywymi skansenami. Zagubione, pastelowe wioski saskie, do
których prowadzi czêsto jedynie tylko droga gruntowa zawiadczaj¹
o przesz³ym, bujnym ¿yciu, zadziwiaj¹c przy pierwszym odkryciu. Kolory ma³ych domków w osadach romskich budowanych
w³asnym sumptem i z wyranym brakiem przywi¹zania oraz potrzeby trwa³oci, zachwycaj¹ kolorami pe³nymi otwartoci, zawiadczaj¹ o wolnoci pe³nej konsekwencji.
Monumentalne, drewniane bramy, malowniczoæ górskich

Fotografie Rumunii przedstawiaj¹ moj¹ fascynacjê Innym
 ludmi zamieszkuj¹cymi ten kraj, ich ró¿norodnoci¹ i obyczajami, teraniejszoci¹ przeplataj¹c¹ siê z przesz³oci¹ oraz
analogiami przestrzeni i czasu. Bêdzie je mo¿na zobaczyæ podczas Festiwalu Kultury Rumuñskiej. Organizatorem i sponsorem wystawy jest Stowarzyszenie Wschodnia Perspektywa.
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Kalendarz imion
1 kwietnia (Prima aprilis)
Chryzanty, Gra¿yny, Hugony, Ireny,
Katarzyny, Teodory, ¯ermeny
Dariusza, Haralda, Hugona, Teodora,
Tobis³awa, Wenantego, Wenecjusza,
Zbigniewa, Zygmunta
2 kwietnia (Miêdzynarodowy dzieñ Ksi¹¿ki dla Dzieci)
Eryki, Malwiny, Marii, Teodozji, W³adys³awy
Arona, Eryka, Franciszka, S¹domierza,
Urbana, W³adys³awa
3 kwietnia
Benigny, Iny, Ireny, Renaty, Reny
Antoniego, Cieszygora, Jakuba, Pankracego, Ryszarda, Sykstusa, Sylwestra,
Winicjusza, W³adys³awa
4 kwietnia
Antoniny, Izydory, Kwiatos³awy, Kwiryny, Miry, Wac³awy
Ambro¿ego, Antoniego, Benedykta, Izy-

dora, Kwiatos³awa, Kwiryna, Platona,
Wac³awa, Zdzimierza
5 kwietnia (Dzieñ Lenika i Drzewiarza)
Ireny, Julianny, Juliany, Katarzyny, Kleo,
Mirochny, Wincenty
Alberta, Alojzego, Borzywoja, Bo¿ywoja, Dobromi³a, Fereniusza, Juliana, Kleofasa, Tristana, Wincentego
6 kwietnia
Ady, Celestyny, Izoldy, Katarzyny, Kornelii, Prudencji, Siecies³awy, Wity
Adama, Celestyna, Ireneusza, Marcelina, Marcina, Micha³a, Piotra, Sykstusa,
wiêtobora, Wilhelma, Williama, Wita,
Zachariasza
7 kwietnia (Dzieñ Pamiêci o Holocaucie)
Donaty, Herminy, Klary, Mariki, Ró¿y
Armina, Donata, Grzegorza, Hermana,
Herminiusza, Jana, Lotara, Przec³awa,
Przemys³awa, Rufina, Saturnina

PRZEDWCZENIE
ZGAS£Y TWÓRCA

w roku 1869. W latach nastêpnych obrazy jego zdobywa³y z³ote medale w salonach sztuki w Londynie, Berlinie i
Wiedniu. W okresie tym by³ najbardziej
znanym w Europie polskim artyst¹ 
rywalizowaæ z nim móg³ chyba tylko Jan
Matejko. Berliñska Akademia w uznaniu
zas³ug artystycznych nada³a mu honorowe cz³onkostwo i z³oty medal. Dyplom
oraz odznaczenie nadesz³y do uzdrowiska Reichenhall w Bawarii w dzieñ po
mierci artysty.

Nasz przepis
Kurczak
sma¿ony w majeranku

Kurczak, jedno jajko, m¹ka, sól,
pieprz, olej, majeranek
Kurczaka dzielimy na cztery porcje. Myjemy, a nastêpnie wrzucamy
na piêæ minut do gotuj¹cej siê wody.
Miêso po tym czasie wyjmujemy i obsuszamy.
W miseczce rozbijamy jajko i roztrzepujemy je z m¹k¹, sol¹ i pieprzem.
Ka¿d¹ z czêci kurczaka maczamy w
przyrz¹dzonej panierce, a nastêpnie
oprószamy majerankiem i sma¿ymy na
rozgrzanym t³uszczu na rumiano z
ka¿dej strony.
Danie mo¿na podawaæ z frytkami,
ziemniakami z wody lub gotowanymi
broku³ami lub kalafiorem.

Winogrona jako lek

Przy stanach zapalnych oczu smarujemy powieki sokiem wyciekaj¹cym z
podciêtych pêdów winogron. Mo¿na te¿
drobno pokroiæ licie winogron i robiæ z
nich ok³ady.



Tylko 28 lat ¿y³ niezwykle utalentowany polski artysta Maksymilian Gierymski (1846-1874). Da³ siê jednak poznaæ jako jeden z najzdolniejszych malarzy tworz¹cych na pocz¹tku II po³owy XIX wieku. By³ wybitnym koloryst¹.
Jego pejza¿e malowane jeszcze w czasie studiów artystycznych w Monachium
budzi³y zachwyt. Obok krajobrazów tworzy³ te¿ sceny rodzajowe, jak równie¿
obrazy historyczne. Pierwszy sukces
odniós³ na miêdzynarodowej wystawie

F kupiê

Przys³owia
i powiedzenia

 Choæ i w kwietniu s³onko grzeje, nieraz
pola nieg zawieje.
 Dobrze siê tam dzieje, gdy dwóch
orze, jeden sieje.
 Kwiecieñ rozmaicie plecie, bywa, ¿e
niegu do dziur namiecie.
 Gdy brzoza pêka, s³oñce grzeje, to
siê najlepiej sieje.
 Gdy kwiecieñ chmurny, a maj z wiatrami, dobry rok przed nami.
 Gdy w kwietniu ciep³e deszcze padaj¹, pogodn¹ jesieñ zapowiadaj¹.
 Grzmot w kwietniu dobra nowina,
ju¿ szron rolin nie pocina.
 Grom wszystko dobre znaczy, gdy
bêdzie s³yszany.

Kasza gryczana

Nale¿y do tradycyjnych dañ kuchni
polskiej, de rzadko J¹ dzi jadamy. A
szkoda, bo Jest jednym z najwartociowszych produktów spo¿ywczych. Zawiera sporo (8-20%) bia³ka rolinnego bogatego w aminokwasy, upodobniaj¹ce
Je do bia³ka znajduj¹cego ile w miêsie.
rednia porcja kaszy zaspokaja zapotrzebowanie doros³ego cz³owieka Ba magnez
- wa¿ny dla funkcjonowania miêsni, w
tym miênia sercowego; fosfor oraz krwiotwórcze ¿elazo. W jej ziarenkach jest te¿
wapñ. B³onnik za gwarantuje prawid³owy
przebieg procesu trawienia, przyspieszaj¹c
ruchy robaczkowe jelit Po¿ywienie przesuwa siê szybciej przez przewód pokarmowy, od¿ywcze sk³adniki przechodz¹
do krwi, a niespo¿ytkowane resztki s¹
wydalane. Chroni to przed uchy³kami Jelit,
mog¹cymi siê przekszta³ciæ w nowotwór.
Tradycyjnie wypiekana na sypko
kasza nale¿y do dañ wymagaj¹cych sporo
czasu, ale opakowana w foliowe torebki
gotuje siê kilkanacie minut. Z du¿¹ porcj¹
surówki l kubeczkiem kefiru zast¹pi obiad
w upalne dni lata.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
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* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V11906

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

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy na krêgle od 1200 do 2200

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V17102
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko,
tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A909
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
V17122
* wesela, przyjêcia, imprezy okolicznociowe, tel. 0-87-52040-50
V12905

US£UGI

ADLER

RA
TY
!

(V7109)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V7809

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!

chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

G¹ski 22 m 3, tel. 0-606-993-688

(V14505)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K16302
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L2603
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V15204
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L1904
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko,
ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
A2716

BUDOWLANE US£UGI
 BUDOWA DOMÓW!

V10407

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa
Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76
V8210
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V15304
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V10307
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L15205
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V13025
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

V70619

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V10707
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70

V4211
L15105

Kwalifikowany certyfikat elektroniczny (wymagany przez ZUS
od 21 lipca 2008)  oprogramowanie, sprzêt, integracja
z P³atnikiem. MTL Creation, 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

V4321

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V16702
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V18811
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V16902
(V15903)

(V14405)

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

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

tel. (087) 520-01-89

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89

* mikropo¿yczki 0%, (087) 520-18-17
(V19001)

ul. Kolejowa 31

Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
SERWIS GSM, KASY FISKALNE

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V11606

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

Agencja Kredytowa KORZYCIK

Przemys³aw Atkielski

* przesy³ki kurierskie, przewozy, tel. 0-601-159-718

V14205

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V18601)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

* ryby, tel. 0-504-060-955

A11016

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V8908)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V15104)

V12915

(V16803)

* Mazury - hotel, tel. 0-87-520-40-50

D@RKOMP

(V18901)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V17302
* Centrum  hotel, tel. 0-87-520-12-00
V12925
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
A809
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1712
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
K16801
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V9008

(V16203)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

US£UGI

%
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Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4011)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

(V17002)

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V14305
Sklep ogrodniczy TWÓJ OGRÓD
ul. Kociuszki 39
Ponadto wykonujemy us³ugi: glebogryzark¹, kosiark¹, wykaszark¹ i pi³¹ motorow¹. Tel. 0-698-150-133
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V11806
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562

V2112
K5204
K912
K1012
K1512
L1308

(V19101)

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.

Firma rekomendowana przez Polsk¹ Izbê
Przedsiêbiorców Bran¿y Pogrzebowej (PIPBP)

 przewóz krajowy i zagraniczny
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

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

(V11706)

K2211

ul. Sienkiewicza 7, tel. 0-516-610-646

* mieszkania trzypokojowe 63m2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e,
lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  lipiec 2008.
Tel. 0-604-456-732
(V15004)

Us³ugi lusarsko-spawalnicze
bramy, p³oty, drzwi, przês³a,

WYWÓZ MIECI
(K15504)

PRACA c.d.
* zaopiekujê siê z sercem osob¹ starsz¹ lub dzieckiem. Posiadam dowiadczenie w pracy z osobami starszymi oraz
dzieæmi, tel. 0-506-675-603
L909
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 L12804
* zatrudniê dziewczynê w klubie bilardowym, tel. 0-513-433-038 V20201
* zatrudniê mê¿czyznê w gospodarstwie rolnym, tel. 0-698021-120
K17001
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
V9607
SPRZEDAM
* alufelgi do Mazdy, tel. 0-885-723-071
K16402
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A13702
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
A1108
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A2405
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
A14001
* dzia³kê budowlan¹, Kukowo, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V17202
* dzia³kê budowlan¹, Oleszewo, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V17212
* dzia³kê rekreacyjn¹, budowlan¹ Dobki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
A13502
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K4705
* dzia³ki trzy do przekszta³cenia po 31 arów w zajdach ko³o
Olecka, tel. 0-502-383-541
K15703
* Fiat 126p elx, 1998, opony zimowe, 70.000 km, tel. 0-609535-117
L22518
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A13301
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A13901
* kserokopiarkê Cannon NP6317, tel. 0-87-520-01-00 K16203

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

INNE
* zginê³a suczka owczarek niemiecki, nagroda, tel. 0-601152-460
L2703
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L12904
* kupiê gara¿ po³o¿ony w okolicach ul. Zielonej. Tel. 0-501263-133
L2403
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V18831
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L13004
* potrzebna kobieta do opieki nad starsz¹ pani¹ dorywczo
na soboty i niedzielê, tel. 0-693-841-421
L2004
* sprzedawcê zatrudniê, tel. 0-87-520-26-39
A12704
* szukam opiekunki do dziecka (niepal¹cej), tel. 0-608-663450
L2803
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
K16502

* mieszkanie 17 m. kw., WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-52026-12
V17222
* mieszkanie 39 m. kw., tel. 0-660-885-346
K17101
* mieszkanie 72 m. kw., III piêtro, tel. 0-513-079-405 K16501
* okna pcv, drewniane, tel. 0-728-387-720
K16003
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V18821
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
A1009
* ryby, tel. 0-504-060-955
A2605
* siedlisko 2,8 hektara, blisko Olecka, tel. 0-783-494-315 K5104
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A14101
* szukam chêtnych na nowe mieszkania w centrum Olecka
(zacznie siê budowa), tel. 0-87-520-29-81, 0-609-902-981K15404
* ziemia rolna, 12 hektarów, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
A13602
WYNAJEM
* biura do wynajêcia, Kamienna 1A, tel. 0-602-354-963 K16601
* hala produkcyjna, 600 m. kw., tel. 0-502-088-402
K15504
* lokale handlowe po 430 m. kw., parter, do wynajêcia, tel.
0-604-145-272
A1206
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A2206
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L2503
* szukam gara¿u do wynajêcia w okolicach ul. Zielonej, tel.
0-501-263-133
L2902
* szukam mieszkania, tel. 0-508-216-250
K16701

&
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Fundusze dla opor nych (15)
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e wszystko siê spokojnie toczy swym torem, zmierzaj¹c do wielkiego otwarcia. 31 marca
ju¿ nied³ugo, a z nim otwarcie konkursów w ramach osi Przedsiêbiorczoæ
naszego regionalnego programu operacyjnego. Wiêc gdzie jest haczyk? Konkursy zostan¹ otwarte zgodnie z harmonogramem, czyli ostatniego dnia marca,
natomiast na z³o¿enie pierwszych wniosków czekaæ bêdziemy musieli kolejne
czterdzieci dni  do 12 maja br. Czy
to ju¿ data ostateczna? Chcê wierzyæ,
¿e tak, choæ obawiam siê, ¿e mo¿e byæ
inaczej.
Co spowodowa³o tak pokane opónienie? Oficjalnych wiadomoci brak, a
ja nawet nie chcê siê bawiæ w dociekanie. Podobnie jak i wiêkszoæ Pañstwa
uznajê, ¿e to przesta³o byæ ju¿ zabawne.
Czarne chmury nad Warmi¹. Jednak¿e
jak siê cz³owiek uprze, to nawet i w tej
czerni dostrze¿e janiejsze promyki. Przez
te 40 dni dokumenty konkursowe zostan¹ w koñcu ostatecznie zatwierdzone i
og³oszone, co pozwoli lepiej przygotowaæ wnioski. Du¿e porcje wytycznych
pojawiaj¹ siê sukcesywnie na stronach
RPO (www.rpo.warmia.mazury.pl). To, co
uwa¿am za szczególnie ciekawe, to karty oceny merytorycznej poddzia³añ osi
Przedsiêbiorczoæ. Analizuj¹c te wzory
(a wiêc jeszcze nie zatwierdzone dokumenty, a jedynie ich przypuszczalny
kszta³t) dochodzê do wniosku, i¿ regu³y
oceny promowaæ bêd¹ mikroprzedsiêbiorstwa (czyli firmy zatrudniaj¹ce mniej ni¿
10 pracowników) nastawione na rozwój
i ekspansjê oraz wzrost zatrudnienia.
Przyjrzyjmy siê na pocz¹tku poddzia³aniu 1.1.7, czyli dotacjom inwestycyjnym dla mikroprzedsiêbiorstw i sektora MP w zakresie innowacji i nowych
technologii. W podzia³aniu tym najbardziej punktowane bêdzie wprowadzenie
technologii, która na terenie naszego
województwa stosowana jest przez okres
krótszy ni¿ 60 miesiêcy. Technologia ta
musi byæ cile zwi¹zana z celami projektu, np. umo¿liwiaæ wytwarzanie nowego produktu lub znaczn¹ poprawê
efektywnoci pracy. Sama oszczêdnoæ
pr¹du lub pomniejszone gabaryty nie wystarcz¹. Za technologiê stosowan¹ w
naszym regionie przez okres krótszy ni¿
12 miesiêcy otrzymamy do 15 punktów,
przez okres od czterech lat do piêciu 3
punkty. Oczywicie skala przewiduje te¿
kolejne stopnie porednie. Podstaw¹ dla
punktowania tej kategorii bêdzie opinia
o innowacyjnoci wydana prze jednostkê

naukow¹ b¹d stowarzyszenie bran¿owe lub techniczne. 15 punktów to blisko 45% ca³ej mo¿liwej do uzyskania oceny
punktowej i wartoæ bliska granicy 60%
punktów zapewniaj¹cej kwalifikowalnoæ
projektu do dofinansowania.
Kolejne dwa kryteria zwi¹zane s¹ bezporednio z zatrudnieniem. Punktowane
bêdzie planowane zwiêkszenie zatrudnia
jak i jego utrzymanie. Zatrudnienie bêdzie szacowane w oparciu o tzw. roczne
jednostki robocze w ci¹gu 12 miesiêcy
poprzedzaj¹cych rok z³o¿enia wniosku
(czyli z ostatniego zamkniêtego okresu
obrachunkowego). Liczone wiêc bêd¹ tylko
i wy³¹cznie etatowe umowy o pracê.
Jeli w projekcie zagwarantujemy utrzymanie zatrudnia dla wiêcej ni¿ 4/5 naszych pracowników (nawet jeli zatrudniamy tylko jedn¹ osobê lub nasza firma dzia³a w oparciu o samozatrudnienie), to otrzymamy 9 punktów. Jakakolwiek gwarancja zatrudnienia da nam ju¿
3 punkty. Kolejne ³atwe punkty mo¿e
uzyskaæ mikroprzedsiêbiorstwo planuj¹c
zwiêkszyæ zatrudnienie. Zwiêkszenie zatrudnienia analizowane bêdzie na podstawie danych za zamkniêty rok obrachunkowy wzglêdem daty z³o¿enia wniosku w stosunku do ostatniego okresu
realizacji projektu, co do którego zatwierdzono nam sprawozdanie. Jakikolwiek
wzrost úredniorocznej liczby etatów zapewni nam juý 1 punkt. Za zwiækszenie
zatrudnia o ponad ¼ otrzymamy punktów 6.
O kryterium ekonomicznej i finansowej ju¿ wczeniej wspomina³em narzekaj¹c na tajemniczoæ i niekonkretnoæ
tego kryterium. Dzi sprawa wydaje siê
janiejsza. Efektywnoæ ekonomiczna i
finansowa projektu to stopieñ mo¿liwoci osi¹gniêcia wskaników i rezultatów

w trakcie realizacji projektu i utrzymania
w okresie 3 lat od zakoñczenia realizacji
projektu. Oceniaj¹cy bêd¹ brali pod uwagê
posiadane przez przedsiêbiorcê zasoby
finansowe, ludzkie i techniczne, prognozy
dla projektu, jak i dla ca³ej bran¿y. Podstaw¹ oceny bêd¹ dane zawarte we wniosku i biznesplanie. W³aciwe dobranie
wskaników, wiarygodne zabezpieczenia
i prognozy finansowe, wysokie prawdopodobieñstwo sukcesu projektu zapewni nam maksymalnie do 9 punktów. Jeli
nasze prognozy i gwarancjê bêd¹ mia³y
jakie podstawy, lecz wygl¹daæ bêd¹
oglêdnie blado, te¿ mo¿emy liczyæ na 3
punkty.
Na koniec pozostaj¹ jeszcze dwa moim zdaniem mniej istotne (przynajmniej
na nasze lokalne warunki) - kryteria.
Dodatkowe punkty bêdzie mo¿na zdobyæ wystêpuj¹c o mniej ni¿ 50% dofinansowania. Np. wnioskuj¹c o dofinansowanie na poziomie 40% otrzymamy
maksymaln¹ w tej kategorii liczbê punktów, czyli 3. Kolejne dwa otrzymamy, o
ile nasz projekt dotyczyæ bêdzie szeroko rozumianego przemys³u oraz us³ug
sanatoryjnych, odnowy biologicznej,
rehabilitacji, zdrowotnych, socjalnych dla
ludzi starszych, logistycznych, rachunkowych i finansowych.
I to tyle. Za tydzieñ postaram siê
przybli¿yæ zasady oceny wniosków do
podzia³ania 1.1.9, czyli dotycz¹cych inwestycji w przedsiêbiorstwach nastawionych na podnoszenie ich rynkowej konkurencyjnoci.
PKK RSWI dzia³a dziêki uprzejmoci
Starostwa Powiatowego w Olecku,
ul. Kolejowa 32 pokój 12.

Fot. Jan Mazurski

Kolejne 40 dni postu

Bartosz Cieluk

Konsultant Regionalnego Systemu
Wspierania Innowacji Warmiñsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Przybyli ju¿ pierwsi egzotyczni turyci do Olecka,
¿eby ,,polataæ po miecie i jego okolicach.

'
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Pi³ka no¿na
30.03.2008.
Mimo, ¿e dru¿yna Czarnych wyjecha³a
na mecz dzieñ wczeniej i nie mo¿na by³o
mówiæ o zmêczeniu podró¿¹, przegra³a dosyæ
wa¿ny mecz w Elblagu. Nasza dru¿yna wysz³a na mecz z mocnym postanowieniem rewan¿u za jesienn¹ pora¿kê w Olecku, ale dobra postawa przez 45 minut nie wystarczy³a
na chocia¿by jeden punkt. Od pocz¹tku gra
toczy³a siê w rodku boiska, jednak to Czarni
próbowali swoich si³ pod bramk¹ Concordii.
Wysi³ek op³aci³ siê w 22. minucie, kiedy to
po wrzutce z prawej strony pi³ka trafia jednego z obroñców w rêkê, a pewnym egzekutorem rzutu karnego zosta³ Pietkiewicz. Strata
bramki rozsierdzi³a dru¿ynê gospodarzy, którzy z coraz wiêkszym animuszem atakowali
bramkê Czarnych. Tylko bardzo dobra dyspozycja naszego bramkarza (potwierdzona obrona
rzutu karnego w 42. minucie po faulu Wasilewskiego) i szczêcie pozwala³o Czarnym prowadziæ do przerwy 1:0.
Niestety, po przerwie Concordia z jeszcze

wiêksz¹ zaciêtoci¹ zaatakowa³a bramkê
Czarnych, co op³aci³o siê w 60. minucie,
kiedy to po dorodkowaniu z lewej strony
samobójcz¹ bramkê strzeli³ Ryszkiewicz.
Gospodarze poszli za ciosem i ju¿ 7 minut
póniej cieszyli siê z prowadzenia. Po stracie
drugiej bramki Czarni wyranie oddali pole
gry. Zaatakowali mielej dopiero po stracie trzeciej bramki, jednak na odrabianie strat
by³o ju¿ za póno.
Reasumuj¹c  w meczu ogl¹dalimy dwa
oblicza naszej dru¿yny, graj¹c¹ dobrze i
m¹drze w pierwszej po³owie oraz nie maj¹c¹ pomys³u na grê i kompletnie zagubion¹ po stracie bramek w drugiej.
Czarni zagrali w sk³adzie: G¹siorowski
- Wasilewski M., Pietkiewicz, Ryszkiewicz
(Nikicionek), Sadowski (Rytwiñski) - Cwaliñski, Drozd, Wyszyñski, Kubas (Jegliñski Marcin) - Strychalski, Jarmo³owicz.

Aktualna tabela
1. I³awa
16
41
2. Huragan Mor¹g
16
36
3. Zatoka Braniewo
16
33
4. Vêgoria Wêgorzewo 15
32
5. Start Dzia³dowo
16
30
6. Concordia Elbl¹g
16
30
7. Mr¹gowia Mr¹gowo 16
30
8. Czarni Olecko
16
22
9. Sokó³ Ostróda
16
22
10. P³omieñ E³k
15
21
11. Polonia Pas³êk
16
14
12. Zamek Kurzêtnik
16
14
13. Motor Lubawa
16
11
14. Mamry Gi¿ycko
15
10
15. Granica Kêtrzyn
15
16. MKS Szczytno
16
3
Kolejny mecz Czarni rozegraj¹ w dniu
6 kwietnia o godz. 15.00 z Vêgori¹ Wêgorzewo na stadionie w Olecku.

Taekwondo

Aneta Makowska

Wiek: lat 12. Uprawiana dyscyplina
sportu: Taekwondo Olimpijskie od 1,5
roku. Stopieñ: 7 kup. Klub: LUKS Hidori Olecko przy SP 4 Siejnik.
1. Jak i dlaczego rozpoczê³a siê moja
przygoda z Taekwondo?
- Rodzice chcieli zapisaæ mojego brata
na zajêcia, które mog¹ leczyæ krzywy
krêgos³up. Tata zaproponowa³ naukê Ta-

Wiceburmistrz Olecka  Henryk Trznadel z dyrektorem MOSiR Olecko  Andrzejem Kamiñskim w dniu 19 marca odwiedzili siedzibê Polskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Celem wizyty by³o
otrzymanie listów popieraj¹cych rozbudowê obiektów sportowych w Olecku, m. in.
hali z basenem, boiska ze sztuczn¹ traw¹, bie¿ni tartanowej.
W PZPN odby³o siê spotkanie z Prezesem Micha³em Listkiewiczem oraz by³ym senatorem RP Grzegorzem Lato. By³a te¿ okazja spotkaæ siê i porozmawiaæ z
selekcjonerem reprezentacji Polski  Leo Beenhakkerem. Wiceburmistrz Henryk
Trznadel zaprosi³ selekcjonera razem z Dariuszem Dziekanowskim do odwiedzenia w lipcu Olecka.
ekwondo. Kiedy Pawe³ szykowa³ siê na
pierwsze zajêcia, poprosi³am rodziców,
aby pozwolili mi pójæ z nim. Pocz¹tkowo mama by³a przeciwna, poniewa¿ mia³am
za du¿o obowi¹zków szkolnych. Po d³ugich namawianiach i obietnicach pozwoli³a
mi uczêszczaæ na Taekwondo razem z
bratem.
2. Co daje ci uprawianie Taekwondo?
- Porawia moj¹ kondycjê. Jestem bar-

dziej rozci¹gniêta.
3. Jaki jest twój najwiêkszy sukces w
Taekwondo?
- Z³oto na Otwartych Mistrzostwach
Olecka i z³oto w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w Taekwondo Olimpijskim
4. Co rodzice myl¹ o twojej pasji?
Uwa¿aj¹, ¿e to ciekawy sport i s¹ dumni
z naszych osi¹gniêæ.
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od 1300 do 1600 (póniej tylko fax): (0-87) 520 02 30, tel kom. w godz. 9 00-2000: 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. 12 00-17 00. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 297

Witam Pañstwa! Oczywicie po siedmiu dniach rozstania
znowu jestemy razem, podsumowuj¹c kilka ostatnich dni. Nie
bêdziemy siê rozczulali i wspominali jak nas sobie brakowa³o
przez ten tydzieñ.
Przede wszystkim trzeba napisaæ, ¿e mamy wiosnê. S¹ ju¿
bociany, ¿urawie... Widzia³em nawet ¿yw¹ wiewiórkê ju¿ zupe³nie obudzon¹ ze snu zimowego. Po czym pozna³em? Bo nie
mia³a na sobie pid¿amy. To znaczy, ¿e ju¿ wsta³a.
A co tam Panie w polityce? Chiñczyki trzymaj¹ siê mocno? Chiñczycy... tak. Ca³y wiat protestuje przeciw postêpowaniu w³adz chiñskich wobec Tybetañczyków. To dziwne, ¿e
wiat zawsze siê oburza kiedy mu tylko to pasuje. Jedn¹
rêk¹ grozi, a drug¹, i to pomagaj¹c sobie nogami, ci¹gnie z
Chin tani towar. Kto nawo³uje do bojkotu i nie kupowania towarów z Chin. Ba!
Nawet do nie u¿ywania produktów chiñskich... Jestem
przeciwny! Wbrew pozorom
jestem estet¹ i jak wszyscy
zrezygnujemy z chiñskich produktów to bêdzie le wygl¹da³o na ulicach. Wyobra¿acie sobie Pañstwo te t³umy
bosonogich ludzi, na których
od czasu do czasu bêdzie mo¿na zobaczyæ jakie skrawki
materia³u. Nie ruszy wiele samochodów... Bunt przeciw
Chinom z bojkotem ich towarów by³by mo¿e dla niektórych
fajny. Dla mnie taka manifestacja poparcia dla Tybetu jest
kolejn¹ mod¹ maj¹c¹ wiadczyæ o jakim pozorze tego, ¿e niby
jestemy inteligentni. Taka papka dla pozoranctwa. Bo do czego
taki bojkot prowadzi? Do jakiej zmiany w Chinach? Zmiana
bêdzie tylko na tym, ¿e Chiny bardziej uszczelni¹ mo¿liwoæ
dostêpu mediów do tej kwestii i brak informacji spowoduje,
¿e wielu uzna to za rzecz by³¹. Przypominam sobie jakie by³y
protesty wiat³ej inteligencji kiedy USA wraz z sojusznikami
odebra³y w³adzê w Iraku Husejnowi. Jaki to by³ krzyk! Dlaczego? Bo widziano zajêcie Iraku na szklanych ekranach. Jakie
by³y protesty przeciw odebraniu w³adzy praworz¹dnemu w³adcy
Iraku Saddamowi H. Dlaczego Ci sami przeciwnicy konfliktu i
wojny nie protestowali jak ich idol dawa³ rozkazy do wymordowania tysiêcy Kurdów i przeciwników jego rz¹dów? Wyjanienie jest proste: nie by³o relacji z tego w mediach, czyli

Listy do redakcji
Szanowny Panie
Pozwolê sobie na Pana adres odpowiedzieæ na ostatni artyku³ Paca.

Panie PAC

Za ka¿dym razem kiedy zapoznajê siê
z Pañsk¹ twórczoci¹ na ³amach TO, podkrela Pan swoj¹ niezale¿noæ partyjn¹ i
¿eby by³o jeszcze mieszniej  brak Pañskiego zaanga¿owania w polityce. Ja jestem cz³owiekiem z natury ufnym. Ufnym
¿onie, mediom, politykom, reklamie etc. etc.

wszelkiej maci postêpowcy i pacyfici uznali, ¿e nie widzieli
tego w TV, to znaczy, ¿e tego nie ma. Teraz kolej w Walce
o Tybet  jak znikn¹ przekazy telewizyjne, to zniknie ca³y
problem. Bo najwa¿niejsze jest to, by przy ogl¹daniu TV i
przegl¹daniu internetu mo¿na by³o spokojnie wypiæ piwo.
Syn wielkiego Wa³êsy, ma³y Jaros³aw, powiedzia³, ¿e warto
by³o daæ Chinom olimpiadê, bo to ich trochê ucywilizuje i
byæ mo¿e zmieni ich postêpowanie. Mówi³ o tym w programie A teraz MY. Trzeba by³o zobaczyæ czerwon¹ twarz
Jereczka jak red. Morozowski powiedzia³ mu, ¿e olimpiada w
Berlinie w 1936 roku te¿ mia³a s³u¿yæ ³agodzeniu Hitlera... No
có¿... o przekazaniu olimpiady do Chin trzeba by³o myleæ
wczeniej, a nie teraz dopasowywaæ ideologiê.
A co w Polsce? W naszym kraju jednak nast¹pi ratyfikacja Traktatu Lizboñskiego. Nie skoñczy³o siê ani zapowiadanym rozpadem PiS, ani wojn¹, ani utrat¹ wizerunku w
Europie. Czasem nie rozumiem naszego obecnego
Marsza³ka Sejmu czy obecnego Ministra Spraw Zagranicznych. Mo¿e gdyby jeden przesta³ czerpaæ wiadomoci z prasy dominikañskiej
(od pañstwa Dominikana, a
nie do zakonników), a drugi myla³ zanim wypowie
jakie s³owa, to by³oby lepiej. Okaza³o siê, ¿e PiS nie
jest ogarniête jak¹ antyeuropejsk¹ fobi¹, a wiêkszy opór przy ratyfikacji mo¿e wyst¹piæ ze strony konserwatywnego skrzyd³a PO, dla którego
zaznaczenie przyjêcia protoko³u brytyjskiego jako wa¿nej czêci
TL jest tak samo wa¿ne jak dla wiêkszoci w PiS. Sk¹d to
wiem? Proste! Bardzo uwa¿nie s³ucha³em w pi¹tek wypowiedzi pos³a PO Gowina. Pose³ PiS i pose³ PO mówili tak samo i
o tym samym, co przy otwartej ze zdziwienia buzi pos³a LiD
(chyba ju¿ nie istnieje) Napieralskiego zrobi³o na mnie wielkie wra¿enie. Domówienie siê do ratyfikacji Premiera i Prezydenta by³o ju¿ tylko swego rodzaju sformalizowaniem po cichu zawartego porozumienia...
Bawi mnie to, ¿e wiele osób dzi mi mówi, ¿e mia³em racjê
co do tego, ¿e TL zostanie ratyfikowany i to przy pe³nym
porozumieniu obu stron. Dlaczego mia³oby to nie nast¹piæ?
Do kolejnego naszego spotkania za tydzieñ. Mylê, ¿e
bêdziemy na siebie czekaæ z niecierpliwoci¹.
PAC

Jednak co mnie w tym wszystkim, co Pan
tworzy, przera¿a. Od razu mam dziwne
porównanie (no, mo¿e za du¿o powiedziane)
do programów  co prawda niedawno
pokazuj¹cych siê na ³amach wizji Pana Rywiñskiego i jego kolegi. Tacy wielcy artyci
polskiej sceny kabaretowej (tak naprawdê z lat 80-90), przez nikogo niechciani,
teraz nagle obwieszczaj¹ naszym rodakom
(w najlepszych godzinach programowychTVP1), jaki to rz¹d PO/PSL dziwny i generalnie to z³odzieje i szumowiny. Od pocz¹tku
ogl¹dam ten program i ani, powtarzam, ani
razu nie us³ysza³em krytyki PiS. Wracaj¹c

do sedna. Ci artyci równie¿ okrelaj¹
siê mianem niezale¿nych. Jak ju¿ wczeniej wspomnia³em, jestem z natury cz³owiekiem ufnym. Dlatego bardzo dziwi mnie
pisanie, piewanie, mówienie, rysowanie
w sposób, przynajmniej lekko mówi¹c 
orientacyjny, i zarazem zaklinanie siê na
swoj¹ niezale¿noæ.
Przypomina mi siê pewien kawa³: Rozlecia³ siê dom. Kto winny. Mo¿e woda?
Woda: nie to nie ja. Mo¿e piach? Piach:
nie to nie ja. Mo¿e cement? Cement: a wy
siê ode mnie odpier.... mnie tam w ogóle
nie by³o.

