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w losowaniu nagród
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Otwarcie wystawy
i podpisanie umowy partnerskiej
Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych Zamek oraz Stowarzyszenie Przypisani
Pó³nocy podpisa³y 11 kwietnia porozumienie, na mocy którego bêd¹ wspó³pracowaæ w okrelonych dziedzinach swej dzia³alnoci. Do tych zadañ nale¿y m. in.
propagowanie wiedzy o historii miasta, wydawanie wspólnych ksi¹¿ek i artyku³ów oraz
organizacja imprez zwi¹zanych z tymi zagadnieniami.
Podpisanie porozumienia odby³o siê po
odczycie pracownika IPN Paw³a Kalisza
na temat Ob³awy augustowsko-suwalskiej
w 1945 roku.
Odczytowi towarzyszy³o otwarcie wystawy pt. Urz¹d Bezpieczeñstwa w walce
z podziemiem niepodleg³ociowym.
O szczegó³ach czytaj na s. 8.
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Fot. Boles³aw S³omkowski

Przejcie
pod wiaduktem

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

(V21602)

Burmistrz Wac³aw Olszewski spotka³ siê z dyrektorem oddzia³u olsztyñskiego Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w sprawie przejcia dla pieszych
pod wiaduktem w kierunku osiedla Siejnik.
Ustalono, ¿e miasto w³¹czy siê w
rozwi¹zanie tego problemu. Jednym z
elementów bêdzie remont ul. Zamostowej. Projekt przejcia dla pieszych wraz
ze cie¿k¹ rowerow¹ zostanie równie¿
w³¹czony do priorytetów miejskich. Koszt
przedsiêwziêcia, to wed³ug wstêpnych
szacunków ok. 1,5 miliona z³otych. Koszty
budowy samego przejcia bêd¹ pokryte
z kasy GDDiA.

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V16005)

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

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Wypadki

 7 kwietnia o 14.05 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y z ulicy Kociuszki skutki kolizji drogowej.
 7 kwietnia o 19.42 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy szosie wiêtajno po¿ar
suchej trway.
8 kwietnia o 6.29 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. 11 Listopada po¿ar suchej trawy i ga³êzi.
 8 kwietnia o 20.42 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 9 kwietnia o 8.16 dwa zastêpy JRG PSP
i PSP E³k zabezpiecza³y naruszone dachówki na budynku szko³y przy ul.
Zamkowej.
 9 kwietnia o 16.33 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 9 kwietnia o 19.57 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ w Kowalech Oleckich po¿ar suchej trway.
 10 kwietnia o 9.38 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ w wiêtajnie poszukiwanie osoby zaginionej.
 10 kwietnia o 15.50 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z mieszkania
przy alei Zwyciestwa.
 10 kwietnia o 16.38 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ nad³amany konar drzewa zand
budynku szko³y przy ul. Kolejowej.
 11 kwietnia o 22.43 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. rodkowej po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 13 kwietnia o 5.21 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP wiêtajno usuwa³y w wiêtajnie skutki wypadku drogowego.

Informacji udzieli³a
starszy stra¿ak Katarzyna Jegliñska

KOPALNIA KRUSZYWA
(V22901)

MORENA

Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 0-509-776-769
oferuje
¿wir ze z³o¿a i sortowany do
32 mm, kamienie otoczaki,
brukowce oraz g³azy ozdobne
Transport, tel. 0-501-266-713

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
OLEJ
OPA£OWY

00
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Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V18803)

od 7 do 18
30

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

Czterdzieci minut po pó³nocy 9 kwietnia dosz³o do wypadku drogowego. Jad¹cy alej¹ Wojska Polskiego samochód
prowadzony przez dziewiêtnastoletniego Micha³a M. uderzy³ w drzewo.
Wstêpne ustalenia wykaza³y, ¿e kierowca nie dostosowa³ prêdkoci do warunków atmosferycznych i wpad³ w polizg. Ponadto kierowca nie mia³ prawa
jazdy oraz by³ pod wp³ywem dzia³ania
narkotyków.
Dwudziestoletni pasa¿er pojazdu z
obra¿eniami brzucha zosta³ odwieziony
do szpitala w Olecku.
**
13 kwietnia o 5.10 rano Fiat 126p
uderzy³ w s³up trakcji elektrycznej w
wiêtajnie. Kieruj¹cy pojazdem siedemnastoletni Pawe³ K (mieszkaniec gm. wiêtajno) nie mia³ prawa jazdy i jecha³ pod
wp³ywem alkoholu. Mia³ go 0,5 promila
we krwi.
W wyniku wypadku dwudziestosiedmioletni pasa¿er Fiata ze z³aman¹ koci¹
udow¹ zaosta³ przewieziony do szpitala.

Narkotyki

11 kwietnia oko³o 18.20 policjanci
zatrzymali szesnastoletniego dawida M.,
który posiada³ przy sobie 0,85 grama
marihuany. Nieletni stanie przed s¹dem
rodzinnym.

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:

 Izabela Andruczyk
 Janina Ho³ownia
 Piotr Klejment
 Adam Mroczkowski
 Zdzis³aw Nowakowski
 Joanna Wierciszewska
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
 9 kwietnia patrol policji zatrzyma³ w
Kowalach Oleckich piêædziesiêciojednoletniego rowerzystê Zygmunta K.
Mia³ on we krwi 3,4 promila alkoholu.
Jest to nowy niechlubny rekord!
 11 kwietnia o 17.50 zatrzymano w Golubkach rowerzystê czterdziestodwuletniego Grzegorza Z. Mia³ on we krwi
2,1 promila alkoholu.
 12 kwietnia o 10.00 pztrol policja zatrzyma³ Fiata 126p. Kieruj¹cy pojazdem
czterdziestosiedmioletni Edward O. jecha³
pod wp³ywem alkoholu. Pobrano od
niego krew w celu zbadania iloci alkoholu we krwi.

Wyrazy
wspó³czucia
z powodu mierci

MATKI
sk³adaj¹

MARKOWI
GA£¥ZCE

cz³onkowie Stowarzyszenia
Kulturalnego Przypisani
Pó³nocy z siedzib¹
w Olecku

Dy¿ury aptek
 12-20.04.2008r., pl. Wolnoci 7B
 21-25.04.2008r., ul. Sk³adowa 6

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

(V8810)
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Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
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Zrób zakupy za 3000 z³,
wype³nij kupon,
a mo¿esz wygraæ

KIA PICANTO
9 sierpnia 2008

WIELKI FINA£
Piknik Budowlany
w Olecku

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

Spad³ z dachu

7 kiwetnia o 14.40 dosz³o do tragicznego w skutkach wypadku budowlanego. Pracuj¹cy na dachu buduj¹cego siê
bloku mieszkalnego mê¿czyzna, czterdziestodziewiêcioletni Henryk S., straci³ równowegê i spad³ na betonow¹ p³ytê obok
budynku ponosz¹c mieræ na miejscu.
Okolicznoci zdarzenia bada policja.

K³usownik

10 kwietnia o 17.30 stra¿nikom rybackim i jednemu policjantowi uda³o siê
zatrzymaæ k³usownika Witolda K (mieszkañca Kowal Oleckich). K³usowa³ on na
ryby za pomoc¹ siatki. W trakcie przes³uchania ustalono ponadto, ¿e na ryby
wybra³ siê rowerem i jecha³ po spo¿yciu
alkoholu. Mia³ go we krwi 0,2 promila.

Ulica Produkcyjna

Dwie dzia³ki budowlane po³o¿one przy
tej ulicy zosta³y wystawione do sprzeda¿y. Maj¹ powierzchniê 2213 m2 i 2072 m2.

Ulica Zamkowa

Bardzo atrakcyjna dzia³ka po³o¿ona
przy tej ulicy zosta³a wystawiona w przetargu nieograniczonym. Ma ona powierzchniê 2216 m2.

Markowi
Ga³¹zce

szczere wyrazy
wspó³czucia z powodu
mierci

MATKI

Ik³ada redakcja
Tygodnika Oleckiego

Prace

pielêgnacyjne
w parku

W parku centralnym zaczê³y siê prace pielêgnacyjne. Przede wszystkim dotycz¹ one trawników.
Mamy naprawdê piêkny park w centrum miasta ale ¿eby ci¹gle tak wygl¹da³, potrzebna jest ci¹g³a praca. Na pocz¹tku wiosny lekko zrusza siê ziemiê, a
nastêpnie dogniata siê trawê.
Prace polegaj¹ te¿ na ci¹g³ym sprz¹taniu terenu parku. Ca³a cie¿ka jest sprz¹tana w pi¹tek przed weekendem.

Wiewiórcza cie¿ka

... jest sprz¹tana raz w tygodniu. Wraz z
rozpoczêciem sezonu turystycznego bêdzie sprz¹tana codziennie.

Remont chodnika

Rozstrzygniêto przetarg na remont
chodnika przy ul. S³owiañskiej. Wykona
go przedsiêbiorca olecki. Roboty maj¹
zostaæ ukoñczone do koñca kwietnia.

Osiedle Siejnik

Chodnik na osiedlu wykona przedsiêbiorstwo z Olecka. Koniec prac przewidziany jest na 30 kwietnia.

Markowi
Ga³¹zce

wyrazy wspó³czucia
z powodu mierci

MATKI

sk³adaj¹ pracownicy
Regionalnego Orodka
Kultury w Olecku
Mazury Garbate

(V18703)

!
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria
Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
* Wystawa Urz¹d Bezpieczeñstwa w
walce z podziemiem niepodleg³ociowym  siedziba OSA Zamek, plac
Zamkowy
* Wystawa plakatu Marka Sobczyka 
Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa, plac Wolnoci 22
15 kwietnia (wtorek)
* Mija termin nadsy³ania prac w konkursach na ilustracjê, pamiêtnik oraz projekt ok³adki do powieci Henryka Sienkiewicza (szczegó³y TO 13/533, s. 12)
* Telentiada  rejonowy turniej tenisa
ziemnego dla dzieci do lat 10
16 kwietnia (roda)
10.00  Targi Edukacyjne 2008, Zespó³
Szkó³ Licealnych i Zawodowych, ul.
Go³dapska
18 kwietnia (pi¹tek)
17.00  Jumper, film  kino Mazur
19.00  Motyl i skafander, film  kino
19 kwietnia (sobota)
9.00  13.00  Dzieñ Otwarty w Urzêdzie
Skarbowym (szczegó³y TO 13/533, s. 40
12.00  Czarni Olecko  Pogoñ Ryn, mecz
pi³ki no¿nej trampkarzy (wyjazd)
13.00  Czarni Olecko  Mamry Gizycko,
mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych
17.00  Jumper, film  kino Mazur
19.00  Motyl i skafander, film  kino
20 kwietnia (niedziela)
11.30  Czarni Olecko  Vêgoria, mecz
pi³ki no¿nej klasy B seniorów
12.00  Czarni Olecko  Olimpia Mi³ki,
mecz pi³ki no¿nej m³odzików (wyjazd)
15.00  Czarni Olecko  Huragan, mecz
pi³ki no¿nej IV ligi
17.00  Jumper, film  kino Mazur
19.00  Motyl i skafander, film  kino
21 kwietnia (poniedzia³ek)
14.00 Wiosenny turniej mini pi³ki no¿nej dla szkó³ podstawowych i gimnazjów  stadion MOSiR
22 kwietnia (wtorek)
* up³ywa termin nadsy³ania prac w Konkursie na recenzjê z VI OPOF (szczegó³y TO 12/532, s. 4)
14.00 Wiosenny turniej mini pi³ki no¿nej dla szkó³ podstawowych i gimnazjów  stadion MOSiR
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Strona OSP www.lenarty.olecko.pl ju¿ dzia³a
Internet wkracza wszêdzie. W naszym
powiecie istnieje ju¿ wiele portali www,
g³ównie prowadzonych przez samorz¹d,
jego jednostki, organizacje pozarz¹dowe
i firmy. 6 kwietnia do tego grona do³¹czy³ portal o adresie: www.lenarty.olecko.pl, za³o¿ony przez OSP Lenarty z inicjatywy jego prezesa Stanis³awa Ciechanowicza.
Na tych stronach oprócz informacji
o druhach, m³odzie¿owych dru¿ynach po¿arniczych z Lenart, znajduje siê tak¿e
du¿o informacji o parafii w Judzikach,
skupiaj¹cej 5 wsi: Judziki, Lenarty, Bialskie Pola, Babki Oleckie i Bia³¹ Oleck¹.
Oddzielny link nale¿y do Centrum
Owiatowo-Kulturalnego, dzia³aj¹cego ju¿
z powodzeniem w remizie OSP.

W bogatej galerii fotografii OSP Lenarty znajdziemy m.in. zdjêcia z budowy stra¿nicy OSP, jej otwarcia oraz fotoreporta¿e z wielu imprez.
Nie zabrak³o tak¿e bardzo atrakcyjnej oferty na wynajem sali (min. 80 osób)
na imprezy, szkolenia i konferencje (z
miejscami noclegowymi).
W rubryce aktualnoci znajdziemy te¿
najnowsze informacje o zebraniu Zarz¹du OSP  12 kwietnia, na którym m.in.
odbêdzie siê dyskusja o obchodach Dnia
Stra¿aka i zakupie redniego wozu oraz
turnieju bilardowym dla dzieci do lat 13
(13 bm.).
Niech ta strona bêdzie inspiracj¹ dla
innych spo³ecznoci wiejskich...
(jod)

Glob 2008

Gmina Olecko promowa³a swoj¹ ofertê turystyczn¹ na XIV
Miêdzynarodowych Targach Turystyki, Sprzêtu Turystycznego, ¯eglarskiego i Sportowego GLOB 2008, w Katowicach.

ZAPROSZENIE
Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku serdecznie zaprasza do
udzia³u w
V TARGACH EDUKACYJNYCH
2008 SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU OLECKIEGO
 Termin: 16kwietnia 2008r., godz. l0.00
 Miejsce: ZSLiZ w Olecku, ul. Go³dapska 29
Celem Targów Edukacyjnych 2008 jest
zapoznanie uczniów gimnazjów z pe³n¹
ofert¹ edukacyjn¹ szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu oleckiego oraz mo¿liwociami zdobycia okrelonego wykszta³cenia, zawodu i specjalizacji po ukoñczeniu wybranej szko³y ponadgimnazjalnej.
W czasie trwania Targów odbêd¹ siê
prezentacje szkó³ ponadgimnazjalnych
powiatu oleckiego.

W trakcie trzech dni, tj. 28-30 marca br. pracownice Oleckiego stoiska przekonywa³y, ¿e warto przyjechaæ do Olecka.
Zainteresowaniem cieszy³a siê oferta turystyki aktywnej oraz
oferta agroturystyczna. Zachêca³ymy do korzystania z Wiewiórczej cie¿ki oraz szeciu tras turystycznych wytyczonych
przez atrakcyjne krajobrazowo tereny.
Najwiêksz¹ niespodziank¹ by³o spotkanie i rozmowa z fanem grupy Lady Pank, który uczestniczy³ w zlocie zorganizowanym na ubieg³orocznym Przystanku Olecko z okazji 25-lecia
grupy.
Podobnie jak na Podlaskich Targach Turystycznych, sympatyczny ³o  maskotka imprezy  zaprasza³ na 15. jubileuszowy Przystanek Olecko.
Zabawne gad¿ety promocyjne zwi¹zane z t¹ sztandarow¹
imprez¹ spodoba³y siê turystom  mamy nadziejê, ¿e skutecznie zachêc¹ do odwiedzenia Olecka.
Warto dodaæ, ¿e Miêdzynarodowe Targi Turystyki, Sprzêtu Turystycznego, ¯eglarskiego i Sportowego GLOB 2008 to
najwiêksze w kraju wiosenne targi bran¿owe.

Listy do redakcji
Proszê o wyjanienie, czy akwizytorzy farmaceutyczni przychodz¹cy do przychodni w godzinach pracy lekarzy, mog¹
wchodziæ do gabinetów lekarzy i zabieraæ czas, który powinien byæ przeznaczony dla pacjentów.
Nazwisko i adres do wiadomoci redakcji

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V21002)

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

#
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Listy do redakcji
Ognisko

W rodê, 26 marca, omioosobowy
zastêp Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z G¹sek oko³o godz. 18.00 gasi³ przez jedn¹ godzinê ognisko rozpalone przez Pani¹ S.,
mieszkankê lepia, przy pomocy trzech funkcjonariuszy Komendy Policji w Olecku
Wydzia³ Prewencji i w koñcu... nie ugasi³
tego ogniska. A by³o to tak.
**
Mieszkaniec lepia, pan F., wiek oko³o 50 lat, zauwa¿y³ trzech m³odych ludzi,
te¿ mieszkañców lepia, wiek ok. 22-25 lat,
jak poci¹gali winiówkê na skraju lasu przy
niewielkim ognisku rozpalonym z garci trawy,
paczki papierosów i kilku patyków. Oni te¿
go zauwa¿yli, ale do spó³ki nie zaprosili,
wiêc Pan F. zadzwoni³ po stra¿ po¿arn¹.
Co powiedzia³, nie wiadomo. Faktem
jest, ¿e wiedzia³ co powiedzieæ, bo oko³o
17.45 w G¹skach w³¹czy³y siê syreny zwo³uj¹ce ochotników-stra¿aków, a ci w niespe³na 7 minut ju¿ byli w lepiu  z pe³n¹
fantazj¹, na sygna³ach, zwarci i gotowi do
walki z ogniem. Jeden nawet swoim Komarem przyjecha³  pewnie nie zmieci³
siê w wozie stra¿ackim. Zatrzymali siê po
miniêciu bloków na drodze do Zajd, bo
nie mogli nigdzie dostrzec ognia. Po¿aru
od strony lasu nie by³o.
Traf chcia³, ¿e m³odzie¿y trunek siê
skoñczy³ i zgas³o mokre ognisko, a i pod
lasem znudzi³o siê siedzieæ, wiêc ruszyli
do lepia, pobudzeni trochê i zainteresowani wozem stra¿ackim. Pewnie co siê pali
 myleli, id¹c w kierunku stra¿aków.
Zdezorientowani stra¿acy, na czele z

Panem F. na darmo swego czasu traciæ
nie mog¹, ale co robiæ  postali, podzwonili, podebatowali dobre 10 minut, porozgl¹dali siê i  JEST, dostrzegli dym za jednym z budynków gospodarczych.
Dzielnie ruszyli na piechotê dobrych
ze 200 metrów, pozostawiaj¹c wóz stra¿acki z pracuj¹cym silnikiem i na sygna³ach wietlnych na drodze do Zajd w nadziei, ¿e nie przyjechali na darmo. I có¿
odkryli? Pani S. w towarzystwie kilku dzieci,
oparta na grabiach, pilnowa³a dopalaj¹cego siê ogniska, które rozpali³a w celu spalenia
zgrabionej trawy, kilku desek i trocin po
pi³owaniu drewna  mieci po wiosennych
porz¹dkach, przed wiosenn¹ kontrol¹ z
Gminy za czystoci¹. Co ciekawe, wcale
nie zdziwi³a siê wizyt¹ stra¿aków, bo ju¿
raz zgasili jej ognisko, tylko ¿e w 10 osób
i jeszcze w listopadzie 2007 r. twierdz¹c,
¿e nie jest pilnowane. Dopala³o siê ono
wtedy na rodku 10-arowej zaoranej dzia³ki i pada³ deszcz. Tylko ¿e wtedy dzwoni³a ¿ona Pana F.
Zaraz siê jednak zdziwi³a, bo Pan F.
kaza³ natychmiast ognisko zagasiæ, nie
podaj¹c rozs¹dnej przyczyny. Straszy³
mandatem i s¹dem, w koñcu wezwa³ na
pomoc policjê. Policja i owszem, przyby³a, oceni³a sytuacjê, oceni³a zagro¿enie,
pouczy³a, ¿e ogniska trzeba dopilnowaæ
do koñca i jeszcze siê upewniæ czy rzeczywicie jest wypalone, polewaj¹c np.
wod¹, przeprosi³a i odjecha³a.
Ale dzielny stra¿ak sam ze swym zastêpem nie odjecha³. Stwierdzi³, ¿e nie mog¹
teraz odjechaæ, bo jeli siê co zapali to
bêdzie ich wina i postanowili ogniska pilnowaæ do koñca, do spó³ki z Pani¹ S., licz¹c na to, ¿e zbrzydnie jej ich towarzystwo.

Protokó³ jury
z kwalifikacji do fina³u XII edycji konkursu piosenki
Gratka dla nastolatka
które odby³y siê w ROK MG w dniu 8.04.2008r.
Komisja w sk³adzie:
1. El¿bieta Rzepecka  dyrektor PSM I st. w Olecku (przewodnicz¹ca)
2. Marta Je¿ewska  dyrektor Regionalnego Orodka Kultury
Mazury Garbate w Olecku
3. Renata Dunaj
 starszy instruktor ds. edukacji kulturalnej dzieci i m³odzie¿y w Orodku Kultury
4. Tadeusz Lemañski wspó³twórca zespo³u wokalno-tanecznego Juvenes, animator kultury muzycznej w Olecku
stwierdzi³a, ¿e w eliminacjach do fina³u XII edycji konkursu
piosenki Gratki dla nastolatka uczestniczy³o 40 podmiotów
wykonawczych. Do fina³u zakwalifikowani zostali:
I. Kategoria klas 0-IV
1. Olga S³owik , SP Wieliczki
2. Sylwia Kapuciñska, Zespó³ Szkó³ w Olecku SP4
3. Kinga Tez, Zespó³ Szkó³ w Olecku SP4
4. Dominika Zagacka, ZS Babki Oleckie
5. £ucja Szwejser, SP4 Olecko

Ognisko dopala³o siê do godz. 23. Zeszli
siê s¹siedzi, by³o wiosennie-majowo, a
dzielni stra¿acy nie dotrwali do koñca 
odjechali o godz. 19.00.
Przykre, gasili ogieñ na godzinê, nie
kiwnêli palcem, zarobili 80 z³, na darmo
wezwali policjê i to za podatników pieni¹dze...
Ceniê pracê stra¿aków, jest potrzebna. Naprawdê, ¿ycie ludziom ratuj¹. Ale
co zrobiæ, by dla paru groszy nie popadli
w paranojê?
Powinno byæ tak  stra¿ak przyjecha³,
oceni³ zagro¿enie i zastêp odwo³a³. Ale nie,
trzeba pokazaæ kto jest gór¹! I jeszcze k³amaæ, ¿e ognisk paliæ nie wolno. Ale od
tych, co po tak¹ pomoc dzwoni¹, oczekuje siê, ¿e bêd¹ rozs¹dni i gdy nie ma potrzeby, to na darmo takich s³u¿b wzywaæ
nie trzeba  tylko w uzasadnionych przypadkach i przy realnym zagro¿eniu.
Nie to jest jednak zaskakuj¹ce. Napisa³em ten list, poniewa¿ jad¹c wczoraj przez
G¹ski zobaczy³em jak dzielny Stra¿ak SAM
i jego s¹siad, który te¿ bra³ udzia³ w akcji,
robi¹ TO SAMO CO PANI S. DZIEÑ
WCZENIEJ! Palili ogniska, robi¹c wiosenne porz¹dki wokó³ w³asnych domów.
To co? W koñcu wolno paliæ te ogniska, czy nie? Mo¿e zapytajmy w³adzê, jak
to jest z tymi ogniskami. Mo¿e trzeba, zanim rozpali siê takie ognisko, zadzwoniæ
po stra¿ po¿arn¹, poinformowaæ, wtedy nie
bêdzie dochodzi³o do takich niepotrzebnych wyjazdów.
Ca³y lepieñ mia³ sensacjê dnia, wóz
stra¿acki sta³ przez godzinê w gotowoci
bojowej, na sygna³ach i nikt nie wiedzia³
co siê sta³o. A jakie domys³y siê wytworzy³y. A to przecie¿ by³o tylko ognisko.
Ognisko.
Czytelnik

II. Kategoria klas V-VI oraz I-II Gimnazjum
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aleksandra Steckiewicz , Gimnazjum Wieliczki
Karolina Milewska , SP Wieliczki
Kinga K³oczko , Gimnazjum nr 2 Olecko
Kamil Fiedorowicz, Zespó³ Szkó³ w Olecku SP4
Olga Grzêda, Gimnazjum nr 2 w Olecku
Anna Jarz¹bska, SP G¹ski

III. Kategoria klas III Gimnazjum oraz szko³y rednie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marlena Mejsak , Gimnazjum nr 2 Olecko
Katarzyna Ratuszna, ZSLiZ Olecko
Aleksandra Or³owska, ZSLiZ Olecko
Patryk Oreszuk, Gimnazjum wiêtajno
Daria Lachowicz, ZSLiZ w Olecku
Justyna Burzyñska, Gimnazjum nr 1 Olecko

Jury:
El¿bieta Rzepecka - przewodnicz¹ca
Renata Dunaj
Marta Je¿ewska
Tadeusz Lemañski

$
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Klinika Zdrowia i Urody GOLIAT,
Aleje Lipowe 1, tel. 087 619 6813
www.goliat-olecko.pl
Nowo otwarta Klinika Zdrowia i Urody
wietnie rokuje na przysz³oæ spe³niaj¹c wysokie, europejskie standardy, zaspokajaj¹c nawet te najbardziej wyszukane oczekiwania, a jednoczenie bêd¹c
ogólnodostêpn¹  wszak¿e ka¿dy zas³uguje
na wyj¹tkowe traktowanie, a us³ugi s¹
na miarê przeciêtnego portfela.
Prócz zabiegów na cia³o, oferuje jedyn¹ w regionie kriokomorê oraz gabi-

Kriokomora

Pani El¿bieta Chrzanowska
 Korzysta³am, oprócz si³owni, z Vibra i
polecam to ka¿demu.
Efekty s¹ widoczne ju¿ po kilku zabiegach.  dodaje pani El¿bieta.
- Trenerzy z Kliniki mog¹ pochwaliæ

Si³ownia dla kobiet.

net specjalisty chorób wewnêtrznych,
przewodu pokarmowego, homosiniatrii i
tarczycy dr Zimnickiego oraz medycyny naturalnej dr Myagmar. Klinika jest
otwarta na wspó³pracê z zainteresowanymi lekarzami udostêpniaj¹c im gabinety i sale zabiegowe.
Oprócz dotychczasowych, ciesz¹cych
siê du¿ym zainteresowaniem zabiegów
kosmetycznych, takich jak: odm³adzanie,
lifting, sp³ycanie zmarszczek na twarzy,
oczyszczanie czy fotoodm³adzanie, Klinika oferuje szeroki wachlarz us³ug dla
cia³a z u¿yciem najnowoczeniejszych
urz¹dzeñ i wysokiej klasy kosmetyków,
jak T.E.N., Vi`Viean czy de Noyles. Oprócz
tego mo¿na równie¿ skorzystaæ z 3 ró¿nych saun, solarium, masuj¹cego ³ó¿ka
czy hydromasa¿u, masa¿u manualnego
czy zabiegów rehabilitacyjnych, jak trakcja
krêgos³upa, pole magnetyczne lub bioptron, Bemer 3000 czy Sollux.
- Trudno pocz¹tkowo na co siê zdecydowaæ, tyle tego jest, ale po konsultacji dobrane mi zosta³y zabiegi i indywidualny trening, dziêki czemu gubiê
kilogramy. Tabletki to k³amstwo  przekonuje pani El¿bieta Chrzanowska, która
jest zadowolon¹, sta³¹ klientk¹ Kliniki.

siê wysok¹ skutecznoci¹ w walce z nadmiarem t³uszczu, czego jestem najlepszym
przyk³adem  chwali siê jeden z ksiê¿y z
Olecka, który dzielnie wraca³ do formy

pod okiem trenera.
Klinika oferuje równie¿ karnety na
korzystanie z si³owni dla kobiet w cenie
ju¿ od 40z³.
Na temat korzyci p³yn¹cych z prawid³owej diety (uk³adana jest na miejscu), æwiczeñ czy korzystnego wp³ywu
zabiegów na cia³o pisano ju¿ wiele.
- Polecam sportowcom amatorom i profesjonalistom, sam na sobie odczuwam
korzystny wp³yw zabiegu w przypadku
przeci¹¿eñ i problemów z uk³adem kostno-stawowym  mówi pan Rafa³ Domel
z Oleckiej stra¿y po¿arnej.
Terapia zyskuje wiêksz¹ popularnoæ
ze wzglêdu na skutecznoæ w zwalczaniu: ostrych i przewlek³ych chorób stawów i chrz¹stek stawowych, zespo³ów
bólowych krêgos³upa, reumatyzmu tkanek miêkkich, nastêpstw wypadków i
urazów, chorób chirurgicznych, neurologicznych, zapalenia jamy brzusznej i
nerwów, ropnych koci, miejscowych
infekcji, cukrzycy lub ¿ylaków koñczyn
dolnych. Z powodu silnego pobudzania uk³adu immunologicznego i hormonalnego, krioterapia ca³ego cia³a stosowana jest w odnowie biologicznej i budowaniu odpornoci na infekcje.
- Na miejscu, po pobycie w kriokomorze, przeprowadzany jest odpowiedni, reguluj¹cy temperaturê cia³a, trening.
Jest siê pod opiek¹ specjalistów  potwierdza pan Tomasz Domel, policjant z
Olecka, znaj¹cy dobrotliwy wp³yw niskiej
temperatury na organizm. Coraz wiêcej
lekarzy przepisuje pacjentom tego typu
zabiegi w trosce o zdrowie, które czêsto
zaczynamy doceniaæ wtedy, kiedy go
brakuje.

%
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Nasza rozmowa (8)

Prof. zw. dr hab. Teofil Mazur doctor h.c. mult

Wydzia³ Ochrony rodowiska
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w
ci¹gu 10-letniej dzia³alnoci ugruntowa³ sw¹ pozycjê akademick¹. Opracowano programowe szkolenie in¿ynierów, a od kilku lat równie¿ magistrów.
Stworzono podstawy i warunki do
realizacji zadañ naukowo-badawczych.
Ten olbrzymi wysi³ek zaowocowa³
nale¿ytym poziomem wiedzy naukowopraktycznej absolwentów, nie ustêpuj¹cej uczelniom o wiêkszych tradycjach.
Godnym podkrelenia by³y opracowania

dyplomowe ukierunkowane na zagadnienia wystêpuj¹ce w pó³nocno-wschodniej Polsce. Wiele prac magisterskich
zawiera du¿y ³adunek treci aplikacyjnych, przydatnych do rozwi¹zañ praktycznych. Du¿¹ rolê w kszta³towaniu
sylwetki absolwenta mia³y seminaria
pozwalaj¹ce na prezentacje w³asnych
koncepcji tematycznych i rozwi¹zañ metodyczno-badawczych. Kilku absolwentów rozwija dalej swe zainteresowania naukowe na stopieñ doktora nauk.
Znacz¹cym dorobkiem Wydzia³u s¹
publikacje zamieszczone w uznanych
czasopismach naukowych, a tak¿e naukowo-technicznych. Dalszy rozwój ba-

Przyznano dotacjê

7 kwietnia br. Burmistrz Olecka podj¹³ zarz¹dzenie o wyborze organizacji pozarz¹dowej oraz wysokoci dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego
w roku 2008 w zakresie wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi. Nazwa zadania publicznego: Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi poprzez organizacjê szkoleñ w zakresie pozyskiwania funduszy z UE oraz regulacji prawnych
dotycz¹cych dzia³alnoci organizacji pozarz¹dowych .
Dotacjê w wysokoci 3000 z³ otrzyma³a Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej.

dawczy jest obiecuj¹cy, poniewa¿ wielu
profesorów otrzyma³o stypendia naukowe.
Przedstawione niektóre dokonania
zespo³u nauczycieli akademickich zatrudnionych w przesz³oci i obecnie
zawdziêczamy J.M. Rektorowi, który
stworzy³ odpowiednie warunki do realizacji wydzia³owych zadañ dydaktyczno-naukowych.
P.S.: Osoby posiadaj¹ce wysokie
oceny z egzaminów maturalnych, interesuj¹ce siê ekologi¹, mog¹ w pe³ni
rozwin¹æ swoje zdolnoci i uzyskaæ
stopieñ mgr in¿. ochrony rodowiska
w ró¿nych specjalnociach.

Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Komunalnej

... otrzyma³o pozwolenie u¿ytkowania istniej¹cego wysypiska mieci na dalsze 10 lat.

23 oferty

... wp³ynê³y na konkurs na stanowisko urzêdnicze w wydziale spraw obywatelskich. Tylko czternacie ofert spe³nia³o formalne
wymagania. Stanowisko zosta³o obsadzone.

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,

(V18403)

przydomowe oczyszczalnie cieków

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(K11208)

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
(K15805)

PROMOCJA

(V22801)

oferuje brykiet opa³owy

&
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MONOGRAFIA PRASY OLECKIEJ (6)  LECH KALEJTA
Zarówno miasto, jak i wiêkszoæ osad
na terenie ziemi oleckiej powsta³a w XVI
wieku, w czasach ksiêcia Albrechta Hohenzollerna. W 1560 roku za³o¿y³ pierwsze miasto  Olecko w tej czêci Prus Ksi¹¿êcych.
Natomiast akt lokacyjny dla miasta zosta³
wydany z dat¹ 1 stycznia 1560.
Pocz¹tkowo Olecko nosi³o nazwê Margrabowa (od tytu³u Albrechta  margrabiego brandenburskiego) i by³o istotnym
orodkiem wymiany handlowej ( pogranicze polsko-litewsko-pruskie ) i mia³o
najwiêkszy wówczas rynek (ponad 5,5
hektara) w regionie.
Nale¿a³oby przedstawiæ kalendarium
najwa¿niejszych dla niniejszej pracy informacji z punktu widzenia historii miasta, jego pruskich mieszkañców oraz
dróg przekazu informacji w tym regionie
przed 1945 rokiem:
· 1560  Za³o¿enie miasta Margrabowa.
· 1578  Okrêg administracyjny wokó³
Margrabowej otrzymuje nazwê Olecko.
· 1818  W ramach reformy administracji publicznej powstaje powiat olecki
w granicach, które dotrwa³y do 1945
roku.
· 1820  Dwuzaprzêgowy dyli¿ans kursuje raz w tygodniu na trasie E³k 
Margrabowa  Go³dap  G¹bin.
· 1843  W E³ku wydrukowany zosta³
pierwszy Kreisblatt dla powiatu oleckiego.
· 1852  Po raz pierwszy Kreisblatt
wydrukowany zosta³ w Olecku.
· 1854  Wybudowanie szosy pañstwowej ( prowincjonalnej ) Go³dap  Olecko
 E³k.
· 1863  Za³o¿enie telegrafu i powstanie
s³u¿by telekomunikacyjnej.
· 1879  Zaczyna kursowaæ kolej na trasie Go³dap  Olecko  E³k.
· 1884  Friedrich Wilhelm Czygan wydaje gazetê lokaln¹ Oletzkoer Zeitung.
· 1884  Przemianowanie stacji kolejowej Oletzko na Margrabowa.
· 1915  Wybudowanie linii kolejowej
Olecko  Cimochy, Raczki  Suwa³ki.
· 1920  Plebiscyt na terenie powiatu koñczy
siê zwyciêstwem zwolenników przy³¹czenia do Niemiec.
· 1928  Zmiana dotychczasowej nazwy
miasta Margrabowa na Treuburg
dla upamiêtnienia zwyciêstwa w plebiscycie 1920 roku.
· 1933  Powiat Olecko otrzymuje nazwê
Kreis Treuburg (na ¿¹danie ministerstwa kolei w celu unikniêcia pomy³ek

w adresowaniu przesy³ek ).
· 22 padziernika 1944  Ewakuacja ludnoci cywilnej z okolicy Olecka na teren
powiatu Mr¹gowo.
· 1945  Wojsko niemieckie w czasie styczniowej ofensywy armii radzieckiej opuszcza teren powiatu oleckiego.
· 22-23 stycznia 1945  Wkraczaj¹ na
obszar powiatu Rosjanie, którzy zajmuj¹ miasto bez walki19 .
3.2. Historia prasy oleckiej do 1945 roku
Przez kilkaset lat na ziemiach oleckich istnia³a zdecydowana przewaga ludnoci polskiej wyznania ewangelickiego.
Wed³ug spisu ludnoci z 1825 roku w
powiecie oleckim ludnoæ polska stanowi³a 79,8% , a kolejne statystyki ujawnia³y jedynie niewielki spadek tego wskanika.
W 1800 roku na terenie ca³ych Mazur, w 718 szko³ach uczono tylko i wy³¹cznie po polsku. Dlatego te¿ akcja germanizacyjna zosta³a skierowana zw³aszcza w tym kierunku, czemu wielokrotnie
sprzeciwiali siê pastorzy mazurscy. Czêstokroæ obostrzano przepisy o charak-

terze germanizacyjnym i równie czêsto
³agodzono to prawo. Jednak ostatecznie w 1873 roku Nadprezydent Prus
Wschodnich zezwoli³ na naukê w jêzyku polskim jedynie religii i to jedynie w
przypadku najm³odszych Mazurów, co
tak¿e zlikwidowano do koñca XIX wieku. Jeszcze wiêksze restrykcje w tym
zakresie przynios³y dzia³ania podjête przez
Otto von Bismarcka. Wówczas dopiero,
gdy zaistnia³a realna groba wynarodowienia, zaczê³a byæ zauwa¿alna pewna
aktywnoæ Mazurów w zakresie obrony
promocji jêzyka polskiego. Jeszcze w
przededniu I wojny wiatowej jêzykiem
ojczystym po³owy mieszkañców by³a
mowa polska.
Ostatnim toleruj¹cym jêzyk polski
w³adc¹ by³ król Prus od 1840 roku  Fryderyk Wilhelm IV, za którego panowania znacz¹co os³abiono cenzurê, a w
pañstwie nast¹pi³o o¿ywienie polityczno-spo³eczne.
19

http://pl.wikipedia.org/wiki/
Olecko

C.d.n.

Pocztówki ze zbiorów Pana Dariusza Wijasa

Dzisiaj prezentujemy zdjêcie przedstawiaj¹ce ujcie Legi z jeziora. Z Lewej strony
widaæ nieistniej¹cy ju¿ dzisiaj budynek mieszkalny starostwa. Obok olecki zamek. Na
rodku zdjêcia widaæ wie¿ê kocio³a pw. Podwy¿szenia Krzy¿a przy ul. Mazurskiej. Z
prawej strony widok na ujcie rzeki z nieistniej¹c¹ zabudow¹. Za kamiennym mostem stoi
nad sam¹ rzek¹ budynek mieszkalny. Zwraca uwagê bardzo wysoki poziom wody w rzece
choæ zdjêcie wykonano latem, kiedy poziom ten zazwyczaj jest najni¿szy. Có¿, p³acimy
teraz za meliorowanie.
Na pierwszym planie widaæ drewniany most pieszy ³¹cz¹cy brzegi rzeki. By³ on wtedy
równie okaza³y jak obecnie. Zdjêcie wykonano oko³o 1904  1907 roku. Ca³y teren zachodniego brzegu Legi jest ³¹k¹. Pierwsze budowle na tym terenie powsta³y dopiero po 1907.

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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11.04.2008r. w Zespole Szkó³ Technicznych odby³o siê spotkanie z Panem
Paw³em Kaliszem (pracownikiem IPN),
który poprowadzi³ wyk³ad na temat Ob³awa augustowsko-suwalska w 1945r. Pan
Kalisz otworzy³ te¿ wystawê UB w walce
z podziemiem niepodleg³ociowym.

SPOTKANIE
I WYSTAWA

Ekspozycja ukazuje dzia³ania Urzêdu Bezpieczeñstwa w wietle oryginalnych materia³ów UB i SB. Pierwsza czêæ wystawy przedstawia powstanie Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Bia³ymstoku oraz
Powiatowych Urzêdów Bezpieczeñstwa Publicznego. Obok
prezentowane s¹ sylwetki ludzi bezpieki, m.in. pierwszego kierownika WUBP w Bia³ymstoku por. Faustyna Grzybowskiego, oficera Armii Czerwonej, absolwenta Kujbyszewskiej Szko³y Kontrwywiadu, skierowanego do Bia³egostoku w sierpniu 1944 r. Dalsza czêæ ekspozycji dokumentuje ¿ycie codzienne funkcjonariuszy UB. Zdjêcia przedstawiaj¹ ich w galowych mundurach, na wycieczkach, przy
zabawie i grach sportowych. Z tym sielankowym obrazem
ostro kontrastuje druga czêæ wystawy, pokazuj¹ca zbrodnie
dokonywane w imiê utrwalania w³adzy ludowej na ¿o³nierzach podziemia niepodleg³ociowego i wszystkich, którzy
sprzeciwiali siê wprowadzeniu sowieckiego porz¹dku w Polsce.
Bardzo drastyczne fotografie pokazuj¹
zmasakrowane cia³a partyzantów, m.in. ostatniego ¿o³nierza podziemia na Bia³ostocczynie
Stanis³awa Marchewki ps. Ryba, zastrzelonego przez grupê operacyjn¹ KBW.
Tê czêæ wystawy uzupe³niaj¹ dokumenty
opisuj¹ce kulisy pracy tajnych agentów UB,
rozpracowuj¹cych Koció³ katolicki, poszczególne oddzia³y partyzanckie, a tak¿e materia³y opisuj¹ce zabójstwa, przestêpstwa i
nadu¿ycia pope³niane przez ludzi UB. Na
jednym z paneli pokazano postaæ tajnego
agenta UB Wac³awa Snarskiego ps. Ksiê¿yc. W wyniku jego dzia³alnoci zginê³o
co najmniej 14 partyzantów, a oko³o 200
innych osób zosta³o skazanych na d³ugoletnie wiêzienie.

Fot. Boles³aw S³omkowski, Józef Kunicki, Archiwum IPN.
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XX Targi WIATR i WODA 2008
W dniach 13 -16 marca 2008 roku
w Warszawie odby³y siê jubileuszowe
XX Targi WIATR i WODA. W
Centrum EXPO XX przy ul. Pr¹dzyñskiego 12/14 spotkali siê przedstawiciele bran¿y i mi³onicy sportu
i rekreacji na wodzie z ca³ej Polski.
Tegoroczna edycja targów by³a niezwykle interesuj¹ca ze wzglêdu na
rekordow¹ liczbê wystawców i atrakcyjny wielow¹tkowy program spotkañ, pokazów i premier.

osprzêtu i wyposa¿enia, w tym ponad
60 ³odzi motorowych i 15 ¿aglowych.
Dopisa³a równie¿ publicznoæ  targi odwiedzi³o ponad 25 000 osób.
Tegoroczne targi by³y szczególne ze
wzglêdu na swój jubileusz. W³o¿ylimy
wiele wysi³ku wraz ze wspó³pracuj¹cymi mediami, by program wydarzeñ towarzysz¹cych targom by³ bardzo bogaty
i ciekawy dla wszystkich amatorów sportów wodnych. W trakcie czterech dni
targów mo¿na by³o uczestniczyæ w ponad 100 spotkaniach, prelekcjach i pokazach na scenie targowej, przy basenie i w salach konferencyjnych. Wierzê, ¿e zaspokoi³o to oczekiwania od-

W niedzielê 16 marca br. zakoñczy³a
siê jubileuszowa XX edycja Targów
Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR
i WODA 2008. W targach wziê³a udzia³
rekordowa liczba wystawców i zwiedzaj¹cych.
W targach uczestniczy³a olecka firma DELPHIA YACHTS  producent jachtów ¿aglowych Delphia 40, 37, 33, 29,
24 sport, Phila 789, 880 oraz Sportina
i lodzi motorowych Cortina i Quicksilver delphia Yachts.
Tegoroczne targi osi¹gnê³y najlepsze wyniki w historii: 333 firmy z kraju
i zagranicy. Amatorzy spêdzania czasu
nad wod¹ mieli wyj¹tkow¹ okazjê w jednym miejscu i czasie obejrzeæ nie notowan¹ wczeniej liczbê nowych konstrukcji,
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Wrêczono tak¿e targowe nagrody: z³ote
Gwodzie Targów WIATR i WODA im.
Jerzego Fijki przyznawane od kilkunastu lat przez redakcjê miesiêcznika ¯agle, nagrody Polskiej Izby Przemys³u
Jachtowego i Sportów Wodnych, Nagrodê Z³oty Dzwon Polskiego Zwi¹zku
¯eglarskiego, Nagrodê Roku B³êkitny Spinaker Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego
za osi¹gniêcia w ródl¹dowym ¿eglarstwie turystycznym, Nagrody w Konkursie
Przyjazny Brzeg Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego i Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego, Nagrodê
Prezesa Polskiego Zwi¹zku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego dla wystawcy Targów WIATR i WODA z bran¿y motorowodnej, Nagrodê WOPR za
dzia³alnoæ przyczyniaj¹c¹ siê do poprawy
bezpieczeñstwa na wodach oraz Nagro-

wiedzaj¹cych  mówi Jacek Oryl  Dyrektor Targów WIATR i WODA, Prezes Zarz¹du Murator EXPO.
Targowy program wydarzeñ zainaugurowa³a czwartkowa debata dotycz¹ca
bezpieczeñstwa na wodzie zorganizowana przez redakcjê miesiêcznika ¯agle.
Akcja Spo³eczna Bezpieczna Woda zagra³a razem z Wielk¹ Orkiestr¹ wi¹tecznej Pomocy. W ramach programu Ratujemy i Uczymy Ratowaæ RUR przez ca³¹
sobotê odbywa³y siê szkolenia i pokazy
z udzia³em ratowników WOPR i wolontariuszy WOP. Na targach gocili znani
¿eglarze, kajakarze i nurkowie. Z okazji
jubileuszu, Waldemar Heflich  redaktor naczelny ¯agli  prowadzi³ spotkania z wieloletnimi uczestnikami i sympatykami imprezy.
dy w Konkursie na Naj³adniejsze Stoisko XX Targów WIATR i WODA.
Tegoroczne targi maksymalnie wykorzysta³y powierzchniê, jak¹ obecnie
dysponuje Warszawskie Centrum EXPO
XXI. Impreza rozwija siê konsekwentnie
i dynamicznie. Przewiduje siê, ¿e w przysz³ym roku ekspozycja bêdzie jeszcze
bogatsza i zajmie tak¿e kolejn¹ now¹ halê
targow¹, której budowê zapowiedzieli
w³aciciele obiektu. Ju¿ dzi bowiem niektórzy wystawcy zarezerwowali znacznie
wiêksz¹ powierzchniê wystawiennicz¹ na
przysz³orocznych targach  mówi Jacek
Oryl.
Tymczasem w tym roku przed nami
jeszcze letnia edycja Targów WIATR i
WODA na wodzie w Gdyni w dniach
7-10 sierpnia.
www.wiatriwoda.pl/
Fot. Archiwum Delphia Yachts
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OD STEPÓW MONGOLII
(5)
Andrzej Malinowski
PO CHIÑSKIE METROPOLIE Dziennik z dwumiesiêcznej

wyprawy
do Mongolii i Chin 2007 (1)

Pekin  Chiny, 03.07.2007 r. Mêczy³em siê jedz¹c pa³eczkami
Z rana pojechalimy do hotelu International po bilety do Mongolii. Tak
jak przeczuwa³em, na jutro ich nie dostalimy, ju¿ nie by³o. To jakie nieporozumienie i jawne oszustwo. Nie mielimy innego wyjcia jak kupiæ bilety na
najbli¿szy przejazd, czyli dopiero na 10
lipca, i to I klasy po 828 juanów. Jeszcze tyle dni w Pekinie! Z drugiej strony
moglibymy dostaæ siê do granicy autobusem, jednak wolelimy zostaæ tutaj.
Po tak niefortunnym poranku poszlimy
zwiedzaæ Zakazane Miasto. I znowu
wysokie ceny biletów, bo a¿ 60 juanów.
Odczekalimy trochê w kolejce, bo w
Chinach to normalna sytuacja.
Zakazane Miasto??  zbudowane
zosta³o w Pekinie, w rodku Wewnêtrznego Miasta, za panowania dynastii Ming.

Chiñscy policjanci
osi mniejszy pawilon Czunghotien, w
którym cesarz przygotowywa³ siê do uroczystoci i Paohotien  sala audiencji.
W sumie, na terenie Zakazanego Miasta wzniesiono oko³o 800 pa³aców i wiele mniejszych pawilonów. Ca³oæ, wraz
z ogrodami i trzema sztucznymi stawami, tworzy³a zamkniêt¹ kompozycjê. Pa³ac cesarski zosta³ wpisany w 1987 na
listê wiatowego dziedzictwa UNESCO.
Nie podoba³o mi siê to miejsce. Chiñczyków wiêcej ni¿ eksponatów. Z drugiej strony trzeba w nim byæ, nawet dla
przyzwoitoci. Dok³adne odwiedzenie
wszystkich pawilonów mo¿e zaj¹æ nawet
kilka dni. Nam zajê³o 3 godziny.
C.d.n.

Chiñczycy wszystko fotografuj¹
Otoczone murem obronnym i fos¹. Mury
zdobi¹ wie¿e przykryte wielopiêtrowymi
dachami pokrytymi ¿ó³t¹ dachówk¹. To
symbol Pekinu. Pa³ac cesarski (inaczej
Zakazane Miasto  niegdy pilnie strze¿ono pa³acu, zwykli mieszkañcy nie mogli siê nawet zbli¿yæ do jego murów, by
nañ popatrzeæ, st¹d jego nazwa), dzi
muzeum pa³acowe, jest najwiêkszym pa³acem na wiecie.
Zakazane Miasto zajmuje obszar o
d³ugoci 960 m i szerokoci 760 m. Od
po³udnia prowadzi do niego Brama Niebiañskiego Spokoju Tien-anmen. Naprzeciwko bramy usytuowany jest budynek
Hali Najwy¿szej Harmonii Taihotien zbudowany w 1627 a dalej, wzd³u¿ tej samej

W Zakazanym Miecie

!
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Tel. 0-504-065-770

(V17301)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00
(087) 520 40 29

W Zakazanym Miecie
czasu do czasu w roli instrumentów muzycznych lub rekwizytów do tañca.
Pa³eczkê ujmujemy w d³oñ w taki sposób, ¿e wê¿szy jej
koniec spoczywa na czwartym palcu. Szerszy koniec opiera
siê na d³oni i przytrzymywany jest swobodnie opieraj¹cym
siê na niej kciukiem. W ten sposób jest ona zupe³nie nieruchoma. Ale nie dla mnie.
W koñcu pani przynios³a rachunek i co tam t³umaczy³a,
¿e nie liczy³a tamtych potraw. Guzik prawda  by³y policzone.
Chinka chyba myla³a, ¿e nie znam arabskich cyfr. Nie wdawa³em siê z ni¹ w ¿adne dyskusje  wiêcej nie bêdê zagl¹da³
w takie miejsca. Tomek te¿ by³ lekko wciek³y. Lepiej kupowaæ w przydro¿nych knajpkach, o wiele taniej i atrakcyjniej
oraz w zwyczajnych sklepach. Tak te¿ bêdziemy czyniæ. C.d.n.

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V18503)

W koñcu zacz¹³ padaæ deszcz i wrócilimy do hostelu. Tu
trochê odpoczêlimy, wypilimy kawê i poszlimy na internet. Póniej do parku. Widzielimy Chiñczyków graj¹cych w
ping-ponga, rzucaj¹cych jakimi papierowymi strza³kami i spaceruj¹cych z psami. Przechodzilimy obok kocio³a, chyba
protestanckiego  na zewn¹trz zaniedbany i prawdopodobnie
nieczynny.
Kiedy zg³odnielimy, zaszlimy do restauracji, takiej zwyk³ej. Stoj¹ca przed wejciem Chinka z szerokim umiechem
zachêca³a do odwiedzin. W rodku praktycznie pusto. Tylko
przy jednym stole siedzia³o kilka osób i co tam zajada³o.
Usiedlimy spokojnie i w jednej chwili podbieg³a do nas
pani z obs³ugi, nios¹c menu po angielsku i chiñsku. Mielimy
ogromny problem co zamówiæ. Ceny takie sobie. Za jedno
danie 18-20 juanów (oko³o 7 z³). Chinka nie odchodzi³a od
nas ani na krok, jak anio³ stró¿ cierpliwie czeka³a na zamówienie. To by³o denerwuj¹ce. Tak od niechcenia pokazywa³em
palcem na dania i dyskutowa³em z Tomkiem na ich temat.
Chinka zrozumia³a, ¿e je po prostu zamawiam i po pewnym
czasie przynios³a je wszystkie. Oczy wysz³y mi z orbit. Zacz¹³em j¹ uwiadamiaæ, ¿e to pomy³ka i absurd. Angielskiego nie
rozumia³a, wiêc mówi³em po polsku. Robi³a wielkie oczy i siê
nawet zdenerwowa³a. Zostawi³em tylko miskê z miêsem, a
wszystko inne kaza³em jej zabraæ. Pani podnios³a g³os, ale ja
te¿ by³em nieustêpliwy. W koñcu zabra³a. Oczywicie przynios³a do tego wszystkiego pa³eczki. Wzi¹³em do rêki rozmówki polsko-chiñskie i pokaza³em jej palcem wyraz widelec.
T³umaczy³em kobiecie, ¿e ma go przynieæ, a ona przynios³a
pa³eczki i stwierdzi³a, ¿e to w³anie jest to, o co proszê. Nie
by³o sposobu, ¿eby siê z ni¹ dogadaæ.
Tomek zamówi³ kurczaka. Dosta³ du¿o pokrojonych kawa³ków
zanurzonych w dziwnym sosie. Tutaj nie zawsze kurczak znaczy kurczak, mo¿e byæ miêso wieprzowe. Po chwili dostalimy ry¿ i herbatê (za darmo). Kilka razy dziabn¹³em pa³eczkami, ale nie da³o siê nimi normalnie jeæ. Musia³em siê mêczyæ.
Pa³eczki maj¹ w Chinach wielowiekow¹ historiê. Chiñczycy
pos³uguj¹ siê nimi ju¿ od ponad 3000 lat. Te dwie ma³e proste
pa³eczki s¹ g³ównym przyrz¹dem do jedzenia dla ludnoci,
stanowi¹cej 30% populacji wiata. Pa³eczkami mo¿na wykonywaæ czynnoci chwytania, podnoszenia, szarpania, przecinania i wybierania, wiêc mog¹ w pe³ni odpowiadaæ potrzebom ludzi w nabieraniu pokarmu. W ¿yciu Chiñczyków pa³eczki s¹ nie tylko przyrz¹dem do jedzenia, ale wystêpuj¹ od

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

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800
(V22501)

www.olecko.prawojazdy.com.pl

14
kwietnia

16
tel. 520-23-36

"
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A to ciekawe...
U stóp wie¿y widokowej od strony
zachodniej teren zaczyna siê obni¿aæ. Jego
³agodne opadanie wykorzystano na wkomponowanie suchego strumienia. Kamieñ
do jego konstrukcji przyjecha³ z po³udnia Polski. S¹ to p³yty granitu, dolomitu, piaskowca czerwonego. Dno wysypane jasnym ¿wirem podkrela kolor tych
ska³. Znalaz³y siê tu tak¿e ró¿ne kamienne ciekawostki. W³acicielka z dum¹ pokazuje du¿y, skamienia³y fragment muszli
 ten okaz zosta³ znaleziony podczas prac
na prowadzonej przez p. Kopiczko szkó³ce rolin ozdobnych.
Dla mi³oników ogrodów dalekiego
Wschodu inny niesamowity kamieñ  otoczak nazywany kamienn¹ dob¹, bowiem
jedna jego po³owa jest zupe³nie czarna,
a druga bia³a. To rzadkie po³¹czenie granitu daje mylom odniesienie nie tylko
do dnia i nocy.
Strumieñ otacza zbiór bylin, klon japoñski, jesion zwis³y, ciekawe odmiany
jode³ miniaturowych oraz punktowo wkomponowane drzewka bonsai. Przecina go
mostek w japoñskim stylu zaprojektowany
i wykonany we w³asnym zakresie. Jego
bieg koñczy siê pomiêdzy dorodnymi
egzemplarzami sosen amerykañskich: panderosy i Yeffreyi.
Zwiedzaj¹cy dochodz¹ do placu, gdzie

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

(6)

Dalszy ci¹g wycieczki po Ogrodzie
Krajobrazowym Olecka Panorama

le¿y magiczny kamieñ spe³niaj¹cy jedno
¿yczenie, ale  jak mówi Pani Irena 
tylko ludzi o czystym sercu.
Z tego miejsca podziwiaæ mo¿na kolejne okazy rolin. Piêkn¹ brzozê Doorenbos o nie¿nobia³ej korze oraz
daglezjê hodowli p. Kopiczko  Iglicê. Nazwê nadano jej w zwi¹zku z nietypowym kszta³tem  niezmiennie zwartym i w¹skim.
Po³udniowy sk³on tego wzniesienia porastaj¹ ró¿ne gatunki kwitn¹cych
krzewów, kosodrzewiny i ja³owce. Z
rolin selektywnych znajdziemy tu okazy

perukowca podolskiego o bia³ych i zielonych kwiatach. Normalnie kwitn¹ one
na ró¿owo. W chwili obecnej spomiêdzy tych drzew i krzewów wy³aniaj¹ siê
kwiaty i licie rolin cebulowych. Swoje barwy prezentuj¹ obecnie kaktusy,
ale w kolejce czekaj¹ ju¿ ró¿ne odmiany hiacyntów, ¿onkili, tulipanów, szachownic, lilii, czosnków ozdobnych...
Opuszczamy sk³on ¿êgnani przez szykuj¹ce siê do kwitnienia ciemierniki, zwane
czasami grudniow¹ ró¿¹, które gêsto
krzewi¹ siê u stóp czarnych austriackich sosen...
C.d.n.

Kto nie chce wiedzieæ co to jest nêdza,
niech razem z nami od dzi oszczêdza
Pod takim has³em dzia³a SKO przy
SP nr 4 w Olecku. Opiekunem jest p.
Janina S³uchocka. W swoich szeregach
zrzesza uczniów klas I-VI.
W roku szkolnym 2007/2008 SKO
zorganizowa³o walentynkow¹ loteriê fantow¹. Pozyskano z niej 98 z³, a ze sprzeda¿y makulatury 14,50z³. Pieni¹dze te przeznaczone bêd¹ na nagrody dla uczniów,
którzy oszczêdzaj¹ systematycznie.
17.03.2008r. po raz pierwszy wystartowa³a te¿ grupa 4-osobowa (M. Fieæko, D. Kondratowicz, M. Olszewska i K.
Wójtowicz) w IV Miêdzyszkolnym Turnieju SKO w Stradunach. Bylimy jedn¹ z wielu dru¿yn. By³y bowiem szko³y
z E³ku, Che³ch, Sokó³ek, Sto¿nego, Stradun. Uczniowie musieli wykazaæ siê wiedz¹

z bankowoci i ekonomi oraz sprawnoci¹ fizyczn¹. Spisali siê bardzo dobrze.
Zajêli wprawdzie 5. miejsce, ale ró¿nice,
dos³ownie punktowe, wiadczy³y o wyrównanej walce zespo³ów. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody  gry planszowe,
dyplomy, ufundowane przez PKO Bank
Polski w E³ku, który by³ te¿ wspó³organizatorem.
Du¿e podziêkowanie nale¿y siê ZSS
w Stradunach za bardzo mi³¹ atmosferê,
sprawn¹ organizacjê i s³odki poczêstunek przygotowany dla wszystkich uczestników.
Mamy nadziejê, ¿e za rok znów pojedziemy!
Opiekun SKO
Janina S³uchocka

#
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Kalendarz imion

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

15 kwietnia (wiatowy Dzieñ Kombatanta)
Adolfiny, Anastazji, Ludmi³y, Ludwiny,
Odetty, Olimpii, Wac³awy
Anastazego, Bazylego, Cezarego, Leonida,
Modesta, Teodora, Tytusa, Wac³awa,
Wiktora, Wiktoryna, Wszegniewa
16 kwietnia
Bernadetty, Bernadety, Bernardy, Biruty, Erwiny, Julii, Kseni, Renaty
Benedykta, Bernarda, Cecyla, Cecyliana, Erwina, Patrycego, Patrycjusza, Patryka, Urbana
17 kwietnia
Anicety, Iny, Klary, Rudolfiny
Aniceta, Eliasza, Fortunata, Innocentego, Jakuba, Krosis³awa, Patrycego, Roberta, Rudolfa, Stefana, Szymona
18 kwietnia (Dzieñ Pracownika Przemys³u W³ókienniczego, Odzie¿owego i
Skórzanego)
Alicji, Apolonii, Bogumi³y, Bogus³awy,

Gos³awy, Klarysy, Poli
Apolla, Apoloniusza, Bogumi³a, Bogus³awa, Flawiusza, Gos³awa, Gocis³awa,
Wernera
19 kwietnia
Adolfy, Ady, Emmy, Emy, Leonii, Leontyny,
Adolfa, Alfa, Czecha, Czes³awa, Jerzego, Konrada, Leona, Pafnucego, Tymona, Tytusa, Wernera, W³odzimierza
20 kwietnia
Agnieszki, Amalii, Amelii, Bereniki, Blanki
Czecha, Czes³awa, Florencjusza, Florentego, Lecha, Mariana, Nawoja, Szymona, Teodora
21 kwietnia
Drogomi³y, Drogomiry, Konrady, Sandry,
Sebastiany, Selmy, Zelmy
Abelarda, Anastazego, Anzelma, Bartosza, Drogomi³a, Drogomira, Feliksa, Jaros³awa, Konrada, ¯elis³awa

MARIA GORETTI

wie podkrelali niezwyk³¹ dla tak m³odej dziewczynki pracowitoæ, zaradnoæ
i pobo¿noæ. Papie¿ Pius XII nazwa³
j¹ w. Agnieszk¹ XX wieku. W 1947
roku, jako mêczenniczka dziewictwa,
zosta³a zaliczona w poczet b³ogos³awionych, a w 1950 r. kanonizowana.
wiêta Maria Goretti jest patronk¹ m³odzie¿y.

Nasz przepis
Rolada z kurczaka

4 piersi kurczaka, dojrza³a gruszka, 4 plastry szynki, 4 ³y¿ki sera pleniowego, 4 ³y¿ki t³uszczu, sól, pieprz
Miêso myjemy i osuszamy. Przykrywamy je oziêbion¹ foli¹ i rozbijamy t³uczkiem. Posypujemy sol¹ i pieprzem.
Gruszkê myjemy, obieramy i kroimy na cztery czêci usuwaj¹c gniazda nasienne. Na rozbitych plastrach
miêsa ukladamy szynkê, ser i æwiartki gruszki. Miêso rolujemy i spinamy
by nie rozpad³o siê podczas sma¿enia.
Roladki obsma¿amy z ka¿dej strony
na rozgrzanym t³uszczu. Nastêpnie podlewamy odrobin¹ wody, przykrywamy i dusimy oko³o 10 minut.
Danie podajemy z broku³ami
i makaronem.

Co zawieraj¹ i na co pomagaj¹ wody mineralne?
¯elazo  pomaga w leczeniu anemii.
Magnez  wp³ywa korzystnie na system nerwowy, aktywizuje przemianê
materii, dzia³a przeciwzawa³owo.
Wapñ  przynosi ulgê alergikom,
wzmacnia koci i zêby, wp³ywa na pracê miêni, poprawia krzepliwoæ krwi,
chroni uk³ad kr¹¿enia.



6 sierpnia 1902 roku zosta³a zamordowana w³oska dziewczynka  Maria Goretti. Mia³a 12 lat.
Urodzi³a siê w Corinaldo ko³o Ankony,
jako trzecia z siedmioroga dzieci. Pochodzi³a z ubogiej wiejskiej rodziny.
Kiedy mia³a 10 lat, umar³ jej ojciec. Maria
pomaga³a matce i opiekowa³a siê rodzeñstwem. W wieku 12 lat, broni¹c
swej niewinnoci, zosta³a zasztyletowana
przez 16-letniego ch³opaka z s¹siedztwa.
Przed mierci¹ darowa³a winê swemu
zabójcy.
W procesie beatyfikacyjnym wiadko-

F kupiê

Co to jest czas? Kiedy nikt
mnie nie pyta, wiem. Ale
kiedy chcê wyt³umaczyæ
komu, kto o to pyta, ja nie
w. Augustyn
wiem.

Przys³owia
i powiedzenia
 Kwiecieñ, gdy suchy  nie daje otuchy.
 Kwiecieñ  plecieñ bo przeplata, trochê
zimy, trochê lata.
 Suchy marzec, maj za ch³odny, kwiecieñ mokry, rok nieg³odny.
 Na Tymona (19 IV) siej jêczmiona,
by do w. Katarzyny poobsiewa³
koniczyny.
 Na kwiecieñ lada z czego wianek spleciesz.
 Niejeden dzieñ ciep³y czyni wiosnê
po zimie.
Siarka  odtruwa w¹trobê, przyspiesza
trawienie, wp³ywa na wzrost paznokci.
Jod  poprawia pracê tarczycy.
Potas  odgrywa wa¿n¹ rolê w gospodarce wodnej organizmu., wp³ywa na
prawid³owe funkcjonowanie miêni.
Sód  wa¿ny dla gospodarki wodnej
organizmu, prawid³owej czynnoci miêni i regulacji cinienia krwi.
Fluor  wzmacnia koci i zêby, zapobiega próchnicy.
¯elazo  zaopatruje organizm w tlen,
wchodzi w sk³ad krwi.
Selen  dzia³a antynowotworowo,
chroni przed reumatyzmem, chorobami
serca i uk³adu kr¹¿enia.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
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* Centrum  hotel, tel. 0-87-520-12-00
V12927
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
A14501
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59

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. 0-87520-47-55
V17104
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, GusiewOlecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A14401
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2,
tel. 0-604-184-868
V17124
* wesela, przyjêcia, imprezy okolicznociowe, tel. 0-87-52040-50
V12907

US£UGI

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V22601

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

(V19003)

ul. Kolejowa 31

Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

(V14407)

V21902
* angielski, korepetycje, tel. 0-513-384-822
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grun-

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

G¹ski 22 m 3, tel. 0-606-993-688

(V14507)

waldzka, tel. 0-87-520-01-21
K16304
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L2605
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V15206
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L1906
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko,
ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
A2718
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1714
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
K16803

BUDOWLANE US£UGI
 BUDOWA DOMÓW!

Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V9010

V10409

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-4676
V21102
* Hit-Tech, komputery, naprawa, sprzeda¿, tel. 0-87-520-0515
V21202
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V15306
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V10309
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V13027
0-87-520-22-13
L15207
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V10709
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V70621
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V21402
Kwalifikowany certyfikat elektroniczny (wymagany przez ZUS
od 21 lipca 2008)  oprogramowanie, sprzêt, integracja
z P³atnikiem. MTL Creation, 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L15107
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V11608

OKNA  nowy salon, aleje Lipowe 1B
(Centrum Handlowe IMPPULS, I piêtro)

tel. (087) 520-01-89

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

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

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91

V16704
V18813

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

(V15905)

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

(V16805)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V15106)

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V11908
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* Mazury - hotel, tel. 0-87-520-40-50
V12917

Przemys³aw Atkielski

(V16305)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V17304

D@RKOMP

(V16205)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

(V18903)
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* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V16904
* przesy³ki kurierskie, przewozy, tel. 0-601-159-718 V14207
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V18603)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A14302
* ryby, tel. 0-504-060-955
A11018

US£UGI

%
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PRACA c.d.

SERWIS OGUMIENIA

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

(V8910)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

Sklep DOM

Sklep ogrodniczy TWÓJ OGRÓD

ul. Kociuszki 39
Ponadto wykonujemy us³ugi: glebogryzark¹, kosiark¹, wykaszark¹ i pi³¹ motorow¹. Tel. 0-698-150-133

(V17005)

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4013)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V14307

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym trans* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.

V2114

portem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V11808
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5206
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K914
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1014
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1514
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3002
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki plandeki, tel.
0-604-514-845
V21702

(V19103)

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)

K16903

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

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

(V15006)

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

(K15506)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
PRACA

SPRZEDAM
* alufelgi do Mazdy, tel. 0-885-723-071
K17601
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A13704
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
A1110
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A14202
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
A14003
* dzia³kê budowlan¹ 2800 m.kw. z projektem budowlanym,
Kukowo, 5 km od Olecka, tel. 0-604-145-273
A14701
* dzia³kê budowlana nad jeziorem, Du³y, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V21362
* dzia³kê budowlan¹, Sedramki, WGN Nieruchomoci, tel. 87520-26-12
V21342
* dzia³kê na Ruczaju ogrodzon¹ z murowana altan¹, tel.
0-502-264-901
K17401
* dzia³ki budowlane nad jeziorem, Jaki, od 35 z³ za m. kw.
WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V21312
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K4707
* dzia³ki trzy do przekszta³cenia po 31 arów w zajdach ko³o
Olecka, tel. 0-502-383-541
K15704/5
* Fiat 126p elx, 1998, opony zimowe, 70.000 km, tel. 0-609535-117
L22520
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A13303
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A13903
* mieszkania trzypokojowe 63m 2, mieszkania dwupokojowe 46m 2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e,
lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  lipiec 2008.
Tel. 0-604-456-732
* mieszkanie 17 m. kw., Lesk, 52 000 z³otych, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V21302
* mieszkanie 60 m. kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V21352
* mieszkanie 72 m. kw., III piêtro, tel. 0-513-079-405 K16503
* okna pcv, drewniane, tel. 0-728-387-720
K16005
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V18823
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
A14601
* Pequeot 206, 2005, 21 000 z³otych, tel. 0-510-189-301 V21322
* ryby, tel. 0-504-060-955
A2607
* siano w du¿ych belach, tel. 0-721-587-468, 0-721-662-338 K17701
* sianokiszonka, dobra jakoæ, dobra cena, tel. 0-502-935070
K17501
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A14103
* Skoda Fabia, 1,9TDI, 101 KM, 2000, tel. 0-510-189-301 V21332
* ¿wir, piasek, ziemia  transport, tel. 0-604-514-845 V21712
(V11708)

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

* sprzedawcê zatrudniê, tel. 0-87-520-26-39
A12706
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
K16504
* zatrudniê dziewczynê w klubie bilardowym, tel. 0-513-433038
V20203
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
V9609

L12906
V18833

* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-3132
L13006
* potrzebna kobieta do opieki nad starsz¹ pani¹ dorywczo
na soboty i niedzielê, tel. 0-693-841-421
L2006

WYNAJEM
* biura do wynajêcia, Kamienna 1A, tel. 0-602-354-963 K16603
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A2208
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L2505
* szukam mieszkania, tel. 0-508-216-250
K16703

&
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Z Romanem Jasielunem rozmawia³ B.M. Borawski

Jestem kibicem Czarnych

TO:  Jest Pan wiernym kibicem Czarnych. S³ysza³em, ¿e nie opuci³ Pan ¿adnego meczu?
Roman Jasielun:  Niestety, nie. Opuci³em kilka meczów.
TO:  Czêsto wystêpowa³ Pan jako
spiker?
RJ:  Tak, ale wiêcej meczy obejrza³em

TO:  Czarni musieliby wygraæ
wszystkie pozosta³e mecze? Maj¹ bowiem
23 punkty, a bêd¹ca na szóstym miejscu
Zatoka 33 punkty.
RJ:  Mylê jednak, ¿e szansa na zakoñczenie na szóstym miejscu rundy wiosennej jest dla Czarnych bardzo realna.
TO:  Tak wiêc jest Pan na bie¿¹co z

TO:  Dlaczego podj¹³ Pan te studia?
RJ:  Wiem tylko, ¿e kto stoi w miejscu, to w³aciwie siê cofa. Cz³owiek powinien uczyæ siê ca³e ¿ycie. Na przyk³ad mielimy wyk³ady w Szklarskiej Porêbie. By³o
to z inicjatywy w³adz miasta, które zaprosi³y nas do napisania projektu promocji
miasta poprzez sport. Szklarska Porêba bêdzie
prawdopodobnie miastem goszcz¹cym
uczestników Euro 2012. Mielimy te¿ ciekawe spotkanie w Warszawie w Polskim
Komitecie Olimpijskim. Miêdzy innymi
wyk³ady prowadzi³ Czes³aw Lang, dyrek-

Z redaktorem maczelnym Corrire dello Sport.
kibicowaniem dru¿ynie?
RJ:  Kibicowaniem tak, jednak teraz
bardzo rzadko mam mo¿liwoæ uczestniczyæ w tych wiêtach oleckiej pi³ki. Wiêkszoæ weekendów spêdzam w Krakowie,
gdy¿ jesieni¹ zacz¹³em studia podyplomowe
na Uniwersytecie Jagielloñskim na kierunku
zarz¹dzanie organizacjami sportowymi.
TO:  Czy to ciekawe studia?
RJ:  Tak! Wyk³adowcami naszymi s¹
znani specjalici, menad¿erowie oraz byli
sportowcy, którzy zajêli siê biznesem zwi¹zanym ze sportem. Wyk³ady odbywaj¹
siê nie tylko w Krakowie. Mielimy wyk³ady w Warszawie, Szklarskiej Porêbie,
w Rzymie.
TO:  W Rzymie? Dlaczego akurat tam?
RJ:  Poniewa¿
jeden z naszych wyk³adowców, dr Bielañski, jest korespondentem La Gazetta
dello Sport i zorganizowa³ nam pobyt w Rzymie w klubie Lazio. Bylimy
na meczu Lazio 
Sampdoria. Odby³o siê te¿ spotkanie
z w³adzami obu klubów oraz redakcji
Z Czes³awem Langiem  wicemistrzem olimpijskim
dziennika sportowez Moskwy i dyrektorem Tour de Pologne oraz kole¿ango Corrire dello
k¹ z grupy, olimpijk¹ z Turynu, Magd¹ Grzywa.
Sport.

jako widz. Potem niejako z obowi¹zku, bo
zosta³em wybrany cz³onkiem Zarz¹du Klubu.
TO:  Co s¹dzi Pan o ostatnich meczach?
RJ:  Dru¿yna zaczê³a le tê czêæ sezonu, bo od pora¿ki, póniej remis z Vêgori¹. W rodê 9 kwietnia wygra³a w Szczytnie
5:1. Mylê, ¿e powoli zacznie siê rozkrêcaæ i jest szansa, ¿e zdobêd¹ szóste miejsce, które gwarantowa³oby udzia³ w trzeciej lidze. Pozwoli³oby to otworzyæ wiêksze mo¿liwoci przed dru¿yn¹ i nawet znalezienie wielu sponsorów. Wed³ug tego
co przedostaje siê do publicznej wiadomoci by³aby to liga obejmuj¹ca województwa wrmiñsko-mazurskie i podlaskie.

tor Tour de PologneZ Panem Langiem
uzgodnilimy mo¿liwoæ mojej wspó³pracy przy organizacji wycigów podczas jego
wschodnich etapów.
Mielimy te¿ spotkanie z dyrektorem
generalnym PKOL Panem Kajetanem Broniewskim oraz dyrektorem Orange Extraklasy Bogdanem Basa³ajem. Pan Basa³aj
pochodzi z Raczek i w najbli¿szym czasie
odwiedzi Olecko.
TO:  Czy nasze miasto ma szansê na
reklamê poprzez sport?
RJ:  Tak, jednak jak jeszcze kilka lat
temu mielimy czym siê chwaliæ, tak teraz
widzê zagro¿enia dla bazy sportowej w
naszym miecie. Na Euro 2012 powstanie
kilkadziesi¹t nowych obiektów sportowych.
Nasza baza zostanie w tyle. Miasto musi
w tê bazê zainwestowaæ i szybko wykonaæ potê¿n¹ robotê, ¿eby nie zostaæ w tyle.
Kilka lat temu naprawdê by³o czym siê
chwaliæ. Mylê, ¿e teraz, stanêlimy w miejscu. Wiem, ¿e takie kroki s¹ czynione i
mam nadziejê, ¿e szybko to zrealizujemy.
TO:  29 czerwca zostanie rozegrany
ju¿ Ósmy Turniej o Puchar Ignasiówki.
RJ:  Tak, ale chyba znów nie wyst¹piê. Bardzo rzadko mam teraz okazjê pograæ w tenisa. By³em pasjonatem tego sportu.
Mo¿e jednak zmobilizujê siê i wyst¹piê.
Chocia¿ symbolicznie. Bêdzie to ju¿ trzeci
turniej po mierci taty. Mam nadziejê, ¿e
dopisz¹ uczestnicy.
TO:  Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê
dobrego miejsca na turnieju.

'
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Pi³ka no¿na
MKS Szczytno - MLKS
Czarni Justyna Olecko 1:5

W rozegranym 9.04.br. meczu Czarni
Justyna Olecko wygrali na wyjedzie z
ostatnim zespo³em IV-ligowej tabeli MKSem Szczytno 5:1 (3:0). Gole dla naszych
strzelali Strychalski 3x, Szarnecki i Jarmo³owicz. Od samego pocz¹tku spotkania
zarysowa³a siê wyrana przewaga naszych
i ju¿ w 3 minucie spotkania zespó³ z Olecka
móg³ obj¹æ prowadzenie, ale dogodnej
sytuacji nie wykorzysta³ Szarnecki. W kolejnych minutach Czarni Justyna Olecko
potwierdzili swoj¹ dominacjê na boisku i
w ci¹gu 10 minut strzelili 2 bramki, których autorami byli kolejno Jarmo³owicz i
Strychalski. Kolejn¹ bramkê do³o¿y³ ponownie Strychalski po powa¿nym b³êdzie

defensywy goci, któOLECKO
rzy nie porozumieli siê
pod swoj¹ bramk¹. Po
przerwie honorowego
gola zdobyli gospodaCZ N I
AR
rze po b³êdzie obci¹¿aj¹cym naszych obroñców. Po tej bramce nast¹pi³y zmiany, które mia³y na celu oszczêdzanie kluczowych zawodników przed meczem z Jeziorakiem I³awa. Mimo to zespó³
Czarnych posiada³ i tak znacz¹c¹ przewagê, któr¹ udokomentowa³ zdobyciem
kolejnych dwóch bramek. Do koñca meczu wynik nie uleg³ ju¿ zmianie i Czarni
Justyna Olecko pewnie pokonali zespó³
ze Szczytna 5:1.
Czarni: G¹siorowski - Rytwiñski (Sadowski), Pietkiewicz, Ryszkiewicz, M. Wasilewski (Kubas) - Marcin Jegliñski, Szarnecki, Wyszyñski ( Drozd), Cwaliñski (Suchaczewski) - Strychalski, Jarmo³owicz.

Jeziorak Bi-es I³awa pokona³ Czarnych

W rozegranym w sobotê (14.04.) meczu
Jeziorak Bi-es I³awa pokona³ na swoim
boisku Czarnych Justyna Olecko 1-0. Có¿
mo¿na napisac o tym meczu? Dobrze, ¿e
relacjê piszê dzisiaj, a nie bezporednio
po meczu. W pierwszoplanowaych rolach wyst¹pili Panowie sêdziowie. Ograniczê siê do paru faktów, wnioski mo¿na samemu wyciagn¹æ. Poczatek spotkania
i, jak powiedzia³ w Radiu Olsztyn jeden
z obserwatorów meczu, trzy stuprocentowe sytuacje dla Jezioraka, z tym, ¿e
nie zosta³o powiedziane, ¿e wszystkie
sytuacje by³y po ewidentnych spalonych,
na które nie reagowa³ sêdzia boczny.
Jeziorak mia³ przewagê, ale z niej nic nie
wynika³o, a gdy dochodzi³ do sytuacji
strzeleckich, to pi³karze byli nieskuteczni. Obrazek z pierwszej po³owy: Pawe³
Cwaliñski w walce o pi³kê przewraca siê
z przeciwnikiem na murawê, gdy wstaj¹,
nasz zawodnik dostaje specjalnie piêci¹
w g³owê. Sêdzia boczny to widzi i mówi
o tym g³ównemu, ten mówi ,,dobra, dobra i dalej prowadzi mecz jakby nic siê
nie sta³o. Okolicznoci zdobycia bramki
przez Jeziorak: akcja Czarnych w rodku
boiska, Adam Wyszyñski zostaje ewidentnie sfaulowany, pada na boisko,
Jeziorak przeprowadza akcjê, po której
pada po rykoszecie bramka. Po wskazaniu na rodek boiska, sedzia przerywa
mecz, by zosta³a udzielona pomoc lekarska dla le¿¹cego w dalszym ci¹gu na
boisku naszego kapitana. Zachowanie
sêdziego, jak i pi³karzy Jezioraka, zostawiam bez komentarzy.
Ostatni fakt  po meczu w rozmowie
z Paw³em Cwaliñskim pytam za co dosta³ pod koniec meczu ¿ó³t¹ kartkê, a on

jest zdziwiony, bo nic o tym fakcie nie
wie! Koñcówka meczu  Czarni przeprowadzaj¹ akcjê, pi³kê pod polem karnym
otrzymuje Pawe³, zostaje ciêty, zwija siê
z bólu, d³ugo le¿¹c na boisku, wreszcie
podbiega do niego pomoc lekarska i na
noszach zostaje zniesiony z boiska, a w
miêdzyczasie sêdzia wyci¹ga kartonik i
pokazuje go naszemu pi³karzowi  domylam siê, ¿e za symulowanie faulu. Tylko
po co symulowaæ, gdy to Czarnym zale¿y na czasie?
Po meczu Pawe³ narzeka na silny ból,
ma w oczach ³zy. Wiele mo¿na by³oby
pisaæ o meczu, a szczególnie o panach z
gwizdkiem i chor¹giewkami. W czasie
meczu lecia³y na nich ró¿ne s³owa, zarówno od jednych zawodników jak i drugich. Podsumowuj¹c, uwa¿am, ¿e akurat
ci panowie  delikatnie mówi¹c  nie mieli
dnia do sêdziowania, bo umiêjetnoci
raczej maj¹, skoro sêdziuj¹.
TABELA po XVIII kolejce:
1. Jeziorak
18
2. Huragan
18
3. Start
18
4. Mr¹govia
18
5. Vêgoria
18
6. Concordia
18
7. Zatoka
18
8. Czarni
18
9. Sokó³
18
10. P³omieñ
17
11. Polonia
18
12. Zamek
18
13. Mamry
18
14. Motor
18
15. Granica
17
16. Szczytno
18

44
42
36
36
36
34
33
26
26
21
17
17
13
12
7
4

MIEJSKI ORODEK
SPORTU i REKREACJI w OLECKU
zaprasza na
X GRAND PRIX OLECKO
 SPORTOWE WAKACJE 2008
Turnieje tenisa ziemnego
Wg osobnego kalendarza  w ka¿d¹
niedzielê od godz. 9.55. oraz 2.05., 18.05.,
20.07., 26.07. od godz. 19.00.  turnieje
nocne w grze podwójnej. Wpisowe 10z³.
Turnieje Siatkówki Pla¿owej (niedziela)
 zawsze od godz. 11.00.
29.06., 6.07., 13.07., 20.07., 27.07., 3.08.,
10.08., 17.08., 24.08.
Boisko przy kortach tenisowych.
Kategoria open. Wpisowe 10 z³.
Turnieje Pi³ki No¿nej Pla¿owej (pi¹tek)  od godz. 16.00.
11.07., 25.07., 8.08.
Boisko przy kortach. Kategoria powy¿ej 16 lat. Wpisowe 20 z³ od dru¿yny.
Turnieje Pi¹tek Pi³karskich dla dzieci
(wtorek)  od godz. 10.00.
1.07., 15.07., 29.07., 5.08., 19.08..
W dwóch kategoriach wiekowych:
rocznik 1998-97 oraz 1996-95
XVI OLECKI OTWARTY MARATON P£YWACKI  26.07.2008. godz.
12.00.  pla¿a miejska.
Szczegó³owych informacji udziela biuro
MOSiR, ul. Park 1., tel. 087 5202048

Pi³ka no¿na
W dniach 22-25 kwietnia na bocznym boisku pi³karskim (na dawnej strzelnicy sportowej) odbêdzie siê

Turniej Mini Pi³ki No¿nej
Wiosna 2008

Kolejnoæ rozgrywek:
22.04. (wtorek)  klasy I-II szkó³ podstawowych
23.04. (roda)  klasy III-IV szkó³ podstawowych
24.04. (czwartek)  klasy V-VI szkó³ podstawowych
25.04. (pi¹tek)  klasy I-II gimnazjów
Rozgrywki od godz. 16.00.
Zg³oszenie dru¿yny z nazwiskami
zawodników (5 graczy + rezerwa) przyjmowane bêd¹ najpóniej na 2 godz. przed
rozpoczêciem turnieju.
Wstêp bezp³atny
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 299

Witam Pañstwa po siedmiu dniach
rozstania. Czas szybko min¹³, wiêc nie
bêdziemy siê roztkliwiaæ nad tym, co minê³o. Mamy to za nami i to siê liczy.
Mam nadziejê, ¿e ju¿ nie bêdê musia³ t³umaczyæ nikomu mojej niezale¿noci.
Nie jest to co prawda taka niezale¿noæ
jak¹ mia³a za czasów RWPG Mongolia.
Pamiêtacie Pañstwo RWPG? Dla m³odych czytelników przypominam, ¿e Rada
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej by³a
takim odpowiednikiem Unii Europejskiej
w obrêbie krajów
socjalistycznych.
M³odzie¿y trudno
jest wyt³umaczyæ
na czym polega³a ta wzajemnoæ.
Ogólnie wygl¹da³o to tak, ¿e
wszystkie ma³e
kraje socjalistyczne wiêkszoæ
swojej produkcji
przeznacza³y na
eksport do Zwi¹zku Radzieckiego,
a za to mogli to
samo opakowane
ju¿ w radzieckie
pude³ka i opakowania kupiæ za
kilka razy wiêksz¹
cenê. Najkrócej
wyjania to anegdota, jak¹ opowiadali sobie ludzie
jeszcze za czasów PRL: my wys³alimy
do nich miêso i wyroby hutnicze, a w
zamian za to oni brali od nas wêgiel.
Muszê przyznaæ, ¿e dla m³odych ludzi
wydaje siê to nieprawdopodobne, a jak
s³uchaj¹ swoich dziadków opowiadaj¹cych o dobrobycie dawnych czasów
jak Polska by³a dziesi¹t¹ potêg¹ przemys³ow¹ wiata, to a¿ dziw bierze: komu
to przeszkadza³o? Có¿... bardzo lubimy
bajki i legendy. Osobicie pamiêtam kartki
na cukier od 1976 roku, wiêc jako ciê¿ko
mi zrozumieæ tê fascynacjê PRL-em.
A wracaj¹c do Mongolii i dlaczego
za czasów RWPG by³a tak niezale¿nym
krajem: bo od niej nic nie zale¿a³o. Podobnie siê to ma do mojej niezale¿noci... I do wielu z Pañstwa te¿. Jestemy tylko bardzo kochani jak zaczynaj¹ siê kampanie wyborcze. Wtedy to gor¹czkowo przys³uchujemy siê, kto nam
wiêcej obieca. Nie wiem dlaczego tak

wielu uznaj¹c siê za m¹drych ludzi, co
tych parê lat stale pope³nia ten sam
b³¹d: wybór bajek. Doroli ludzie, a nie
maj¹ wiadomoci, ¿e wiele obietnic wyborczych, to tylko puste s³owa, a nawet jak s¹ do zrealizowania, to wymagaj¹ wiêcej czasu ni¿ czteroletnia kadencja rz¹dzenia. Najzdrowiej jest wybraæ jedn¹ opcjê i trzymaæ siê programu takiej grupy, by potem nie daæ siê
ponosiæ stwierdzeniu, ¿e siê na kim
kto zawiód³. Bo zawodziæ siê to mo¿na zawsze i na wszystkich.

A co tam w polityce... Same ciekawe rzeczy. Okaza³o siê, ¿e nie mo¿emy
oddawaæ maj¹tku Niemcom. Nie wiem
czemu, ale pojawi³o siê wiele tytu³ów
prasowych z wielkim ¿alem opisuj¹cych
to ¿enuj¹ce dla naszego kraju stwierdzenie faktów. Mo¿emy oddaæ lub zrefundowaæ w jaki sposób maj¹tki obywateli polskich, ale nie mo¿emy zap³aciæ i oddaæ maj¹tków Niemcom. Straszne prawa? Brzmi to jak miech historii:
zabierano nam dobra kultury narodowej, grabiono prywatne maj¹tki, zabijano w masowych egzekucjach tysi¹ce
ludzi, wysy³ano do obozów zag³ady, mordowano na ulicach, w domach, odbierano ludziom godnoæ... a dzi okazuje
siê, ¿e powinnimy szanowaæ w³asnoæ
narodu, który nam to wszystko czyni³.
Wcale nie dziwi to, ¿e takie informacje
znajduj¹ siê w dziennikach nale¿¹cych
do niemieckich koncernów prasowych.

Czy Pañstwo zauwa¿yli miech, jak siê
mówi i pisze o tym, ¿e wiêkszoæ naszego rynku prasowego jest zdominowana przez prasê niemieck¹? Tak... jest
to mieszne i ma³e. Kilka miesiêcy temu
zadano w pewnej ankiecie w Niemczech
pytanie, czy zgodziliby siê, aby najwiêkszy udzia³ w ich rynku prasowym mia³y
mieæ np. firmy polskie. Ponad 75% Niemców wyrazi³a oburzenie i negacjê takiego pomys³u, a ponad 80% stwierdzi³o,
¿e pras¹ na rynku niemieckim powinny
kierowaæ koncerny niemieckie. U nas
by³aby to oznaka zacofania i zaciankowoci, a
nawet wrêcz nacjonalizmu.
Acha... rozpoczê³a dzia³alnoæ Komisja
Specjalna do
sprawy wyjanienia mierci Pani
B. Z szumnych
zapowiedzi o
WIELKIEJ
SPRAWIE
i
WIELKICH DOWODACH, które mia³y doprowadziæ do ujawnienia i skazania
winnych. Po zapoznaniu siê z
dokumentami i
faktami zgromadzonymi przez prokuraturê ustami pana
Ryszarda z nazwiskiem od jednego miasta
znanego, przewodnicz¹cego tej komisji
doæ skruszonym g³osem us³yszelimy,
¿e to nie bêdzie jaka wielka i nieoczekiwana eksplozja, a co najwy¿ej marnej
jakoci hukniêcie za pomoc¹ papierowej torebki.
Na co id¹ pieni¹dze z podatków?..
Na kolejn¹ nieudan¹ komisjê, która niczego nie wyjani, bo za wiele tam siê
ju¿ wymyleæ nie da.
Nie wiem, proszê Szanownych Pañstwa, ale czasem wydaje mi siê, ¿e kto
siê niele bawi robi¹c takie zbuki i podk³adaj¹c nam kolejne miny, które po
bli¿szym przyjrzeniu okazuj¹ siê zwyk³ymi krowiakami. Zamiast wielkich
bum, mamy zwyk³e puffff. Czasem lepiej
jest siê dobrze przyjrzeæ czemu, co ma
byæ bomb¹, a okazuje siê bzdur¹.
PAC

