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Bardziej obawiam siê trzech gazet
ni¿ stu tysiêcy bagnetów.
Napoleon Bonaparte
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

22 kwietnia 2008 r .

Oleckie Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Jana Kochanowskiego
w gronie najbardziej
przedsiêbiorczych szkó³ w Polsce
18 kwietnia br. w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
odby³a siê konferencja wojewódzka na temat kszta³towania
postaw przedsiêbiorczych w szkole pod patronatem Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Jacka Protasa.
Konferencja by³a po³¹czona z gal¹ nadania Certyfikatów Jakoci Szko³a Przedsiêbiorczoci.
Cele projektu:
- promocja kszta³towania postaw przedsiêbiorczych uczniów
jako istotnego wskanika jakoci pracy szko³y;
- podniesienie jakoci nauczania przedsiêbiorczoci w szko³ach;
- promocja programów i przedsiêwziêæ z zakresu przedsiêbiorczoci i edukacji ekonomicznej, realizowanych przez szko³ê;
- kszta³towanie kultury przedsiêbiorczoci w polskich szko³ach.
Dokoñczenie na s. 4.
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Cena 1,40 z³

V Targi Edukacyjne
Szkó³ Ponadgimnazjalnych
Targi edukacyjne szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu oleckiego
ju¿ na sta³e wpisa³y siê w kalendarz lokalnych imprez. W tym
roku odby³y siê 16 kwietnia w Zespole Szkó³ Licealnych i
Zawodowych w Olecku.

Targi, jak co roku, ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem wród
gimnazjalistów z Olecka i terenu ociennych gmin. Swoje oferty
przedstawi³y placówki publiczne i niepubliczne, a ka¿da ze
szkó³ przygotowa³a stanowisko promuj¹ce historiê placówki,
w³asne osi¹gniêcia, zaprezentowa³a kierunki kszta³cenia i czêæ
artystyczn¹.
Szczegó³y na s. 10.

C.d. na s. 4.

OLECKA SIEÆ
CIEP£OWNICZA

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

(V21603)

Wywiad z Cezarym Rzepeckim, kierownikiem Oddzia³u TABEX
S.A. w Olecku przeprowadzi³ Bogus³aw M. Borawski.
Wywiad zamieszczamy na s. 5.

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V23601)

Rowery

 serwis, wypo¿yczalnia
Du¿y wybór, niskie ceny

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

BETONIARKI
135 L  899,00 z³
150 L  1459,00 z³
OGRÓD W MAJSTRZE
- kosiarki, podkaszarki, pilarki, pompy, hydrofory,
wê¿e i inne akcesoria
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46; 0-508-097-578

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Kradzie¿

 13 kwietnia o 12.09 jeden zastêp JRG
PSP pomaga³ mê¿czynie qwyci¹gniêtemu z jeziora.
 13 kwietnia o 15.44 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ drzewo powalone na jezdniê
w Kukowie.
 14 kwietnia o 18.09 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Rosochackich.
 15 kwietnia o 6.01 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Wieliczki usuwa³y w
Wieliczkach skutki kolizji drogowej.
 15 kwietnia o 11.31 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ znad dachu kocio³a przy
pl. Wolnoci nad³amany konar drzewa.
 15 kwietnia o 12.34 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Zabielna.
 15 kwietnia o 17.25 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy
w Kowalach Oleckich.
 15 kwietnia o 22.40 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 16 kwietnia o 15.47 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Parkowej po¿ar suchej trawy.
 17 kwietnia o 22.49 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Kukowie po¿ar sadzy w
kominie budynku biurowego.
 18 kwietnia o 8.14 dwa zastêpy JRG
PSP wydoby³y pad³ego ³abêdzia z jeziora Oleckie Wielkie.
 18 kwietnia o 16.16 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ przy alei Zwyciêstwa nad³amany konar drzewa znad budynku.
 19 kwietnia o 21.01 dwa zastêpy JRG
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie
usuwa³y w Kowalach Oleckich skutki
kolizji drogowej.
 20 kwietnia o 18.45 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 20 kwietnia o 19.04 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ przy ul. ¯eromskiego zadymienie z budynku.
Informacji udzieli³a
starszy stra¿ak Katarzyna Jegliñska

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
OLEJ
OPA£OWY

00

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V18804)

od 7 do 18
30

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

samochodu

W nocy z 15 na 16 lutego z parkingu
przy ul. Go³dapskiej skradziono Audi A6
rocznik 1999.
Policja bêdzie wdziêczna za wszelkie
informacje dotycz¹ce tego zdarzenia.
Samochód mia³ kolor bordowy i numer
rejestracyjny NOE S 674.

Przebudowa

W ubieg³ym tygodniu ruszy³ remont
wejcia do Ratusza. Obejmie on ca³kowita przebudowê schodów jak i ich zadaszenia . Porz¹dkuje siê równie¿ trawniki wokó³ budynku oraz prowadzone s¹
dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów
ozdobnych.

Z przyjacielsk¹ wizyt¹
Delegacja w³adz miejskich pojedzie
do Jyhvi na uroczyste obchody dni miasta.
Zaproszenie na rêce Burmistrza Olecka
przys³a³ Mer Tauno Vohmar. W zaprzyjanionym miecie wyst¹pi równie¿ olecka
orkiestra kameralna pod batut¹ Tomasza Gawroñskiego.

Dy¿ury aptek

 22-25.04.2008r., ul. Sk³adowa 6
 26-27.04.2008r., pl. Wolnoci 7B
 28.04.-02.05.2008r., ul. Zielona 37

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:

 Alicja Jaszczanin
 Andrzej Jeziorski
 Jerzy Makal
 Jan Noakowski
 Jadwiga Stankiewicz
 Norbert Zdanio
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 kwietnia o 21.35 patrol policji zatrzyma³ w Sto¿nem VW Golfa. Kierowca
czterdziestotrzyletni Tomasz R. mia³ we
krwi 2,2 promila alkoholu.
 17 kwietnia o 9.30 policjanci zatrzymali
na ul. Go³dapskiej Volvo. Kieruj¹cy
pojazdem czterdziestoomioletni Zdzis³aw G. mia³ we krwi 2,7 promila alkoholu. Ponadto zniewa¿y³ on policjantów.
 17 kwietnia o 18.35 patrol policji zatrzyma³ w Kowalach Oleckich Fiata 126p.
Kieruj¹cy nim czterdziestoczteroletni
Andrzej R. mia³ we krwi 1,5 promila
alkoholu. Ponadto mia³ orzeczony przez
s¹d zakaz prowadzenia pojazdów za
jazdê po spo¿yciu alkoholu.
 19 kwietnia o 21.00 policjanci zatrzymali w Olecku Opla Vectrê. Kierowca,
dwudziestosiedmioletni Kuba M., mia³
we krwi 2,8 promila alkoholu.
 20 kwietnia o 17.45 patrol policji zatrzyma³ w Borawskich Daewoo. Okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy pojazdem trzydziestojednoletni Mariusz S. mia³ orzeczony przez s¹d zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za jazdê po
spo¿yciu alkoholu.

Zaprosili nas

Zespó³ Szkó³ w G¹skach na X Jubileuszowe Biegi Prze³ajowe Ku S³oñcu,
które odbêd¹ siê w dniu 9 maja br. w
G¹skach. Pocz¹tek o godz. 930 na trasach biegowych przy jeziorze Przytulskim.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Olecku zaprasza

do udzia³u w konkursie na prezentacjê
pt. Fajn¹ ksi¹¿kê wczoraj czyta³em 
(w konkursie mog¹ uczestniczyæ uczniowie
szkó³ podstawowych klasy IV-VI.) oraz
do konkursu na plakat reklamuj¹cy ulubion¹ ksi¹¿kê (uczestnikami konkursu
mog¹ byæ uczniowie klas 0-III szkó³ podstawowych w kategoriach: 6-7 lat oraz
8-9 lat). Szczegó³y pod nr tel. (087) 520
23 22  p. Katarzyna Je¿ewska.
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(V22902)
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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

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

Sesja Rady Powiatu

OLECKI TERMINARZ

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

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

Zrób zakupy
za 3000 z³,
wype³nij kupon,
a mo¿esz wygraæ

(V23401)

Zapraszam na XVII Sesjê Rady Powiatu w Olecku w dniu
24 kwietnia 2008 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul.
Kolejowej 32.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³ Rady Powiatu i o
dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Powiatu z dzia³alnoci w
okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
7. Sprawozdanie z dzia³alnoci Spó³ki OLMEDICA oraz Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki D³ugoterminowej Kolonia Olecko za rok 2007 i 3 m-ce roku 2008.
8. Informacja o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej w Olecku w likwidacji za rok 2007 i 3 miesi¹ce 2008r.
9. Aktualna sytuacja na rynku pracy w Powiecie Oleckim. Ocena
funkcjonowania Powiatowego Urzêdu Pracy w Olecku.
10. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie zmian bud¿etu powiatu na rok 2008;
b) w sprawie zawierania porozumieñ i przyjmowania rodków finansowych w postaci dotacji od innych samorz¹dów terytorialnych na zadania z zakresu ochrony po¿arowej realizowane
przez Komendê Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku.
11. Wnioski i owiadczenia radnych.
12. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania, interpelacje i wnioski
radnych.
13. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski Komisji Sta³ych Rady.
14. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
15. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Marian wierszcz

MARKET BUDOWLANY

!
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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
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
23 kwietnia (roda)
* Mija termin na nadsy³anie zg³oszeñ do Eurokabaretonu
2008 (szczegó³y TO 13/533, s. 12)
14.00 - Wiosenny turniej mini pi³ki no¿nej dla szkó³ podstawowych i gimnazjów  stadion MOSiR
17.00  Czarni Olecko  P³omieñ, mecz pi³ki no¿nej juniorów
m³odszych (wyjazd)
24 kwietnia (czwartek)
14.00 Wiosenny turniej mini pi³ki no¿nej dla szkó³ podstawowych i gimnazjów  stadion MOSiR
25 kwietnia (pi¹tek)
13.00  XVIII Sesja Rady Miejskiej, Ratusz, plac Wolnoci 3
14.00 - Wiosenny turniej mini pi³ki no¿nej dla szkó³ podstawowych i gimnazjów  stadion MOSiR
17.00  Nie k³am kochanie, film  kino Mazur
19.00  Nie k³am kochanie, film  kino Mazur
26 kwietnia (sobota)
10.00  Czarni Olecko  Mazur E³k, mecz pi³ki no¿nej trampkarzy
12.00  Czarni Olecko  Wygryny, mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych (wyjazd)
12.00  Czarni Olecko  Mazur E³k, mecz pi³ki no¿nej m³odzików
17.00  Nie k³am kochanie, film  kino Mazur
19.00  Nie k³am kochanie, film  kino Mazur
27 kwietnia (niedziela)
15.00  Czarni Olecko  Mr¹gowia, mecz pi³ki no¿nej IV ligi
15.00  Czarni Olecko  Orzysz, mecz pi³ki no¿nej klasy B
seniorów (wyjazd)
17.00  Nie k³am kochanie, film  kino Mazur
19.00  Nie k³am kochanie, film  kino Mazur
29 kwietnia (wtorek)
19.00 - Miêdzynarodowy Dzieñ Tañca, sala AGT

9 sierpnia
2008 r.

WIELKI
FINA£
Piknik
Budowlany
w Olecku

(V18704)

"
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Zapraszam do udzia³u w XVIII Sesji Rady Miejskiej w
Olecku, która odbêdzie siê w dniu 25 kwietnia 2008 roku
(pi¹tek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku.

VIII Sesja Rady Miejskiej
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej o dzia³aniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Analiza wykorzystania w placówkach owiatowych rodków na fundusz wiadczeñ socjalnych, fundusz zdrowotny i fundusz doskonalenia nauczycieli.
6. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej.
7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wnioski radnych i Komisji Rady.
9. Uwagi i wnioski So³tysów oraz Przewodnicz¹cych Rad

Targi Lato 2008
w Warszawie

Gmina Olecko promowa³a ofertê turystyczn¹ na XIII Targach Turystyki i Wypoczynku w Warszawie w dniach 18-20
kwietnia 2008. Mieszkañcy stolicy mieli szansê zapoznania
siê z wieloma pomys³ami na wypoczynek.
W tym roku zachêcalimy szczególnie do przyjazdu na
jubileuszowy - 15. Przystanek Olecko. Z tego te¿ powodu
pakiety promocyjne zosta³y uzupe³nione o gad¿ety z wizerunkiem ³osia - maskotki imprezy. ¯eby je otrzymaæ, trzeba
by³o odpowiedzieæ na proste pytania zwi¹zane z nasz¹ sztandarow¹ letni¹ imprez¹.
Dowiadczenie z poprzednich imprez targowych pokaza³o, ¿e to dobry sposób na przekazanie informacji na temat
Przystanku Olecko.
Targi LATO to najwiêksze w Polsce turystyczne targi konsumenckie, podczas których przedstawiana jest oferta wyjazdowa i pobytowa przede wszystkim na wiosenno-letni sezon
turystyczny. To barwny kiermasz propozycji wypoczynku
wakacyjnego i weekendowego w najatrakcyjniejszych rejonach Polski i poza granicami naszego kraju.

MOSiR...

w wyniku konkursu wybra³ tegorocznego dzier¿awcê kawiarni przy Skoczni w Olecku. Jest nim Ireneusz Szymañski.

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V21003)

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

Osiedli dotycz¹ce projektów uchwa³.
10. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Olecko;
b) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowoci Babki Oleckie. Gmina Olecko na lata 2007-2013;
c) tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela;
d) przejêcia do realizacji przez Gminê Olecko spraw z zakresu administracji rz¹dowej dotycz¹cych utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych;
e) z³o¿enia wniosku na realizacjê zadania Uporz¹dkowanie
gospodarki wodno-ciekowej w Olecku;
f) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
i zbiorowe odprowadzenie cieków;
g) ustalenia miejscowoci, w których pobiera siê op³atê miejscow¹;
h) zmiany bud¿etu gminy na 2008 rok.
11. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy .
12. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Karol Sobczak

LO w Olecku
w gronie najbardziej przedsiêbiorczych szkó³ w Polsce
Dokoñczenie ze s. 1.
Projekt uzyska³ wsparcie Islandii, Liechtenstein i Norwegii poprzez dofinansowanie ze rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak¿e ze rodków bud¿etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych.
W sk³ad Kapitu³y Certyfikatu wchodzili:
1. Krystyna Szumilas  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
2. Stanis³aw Kluza  Przewodnicz¹cy Komisji Nadzoru Finansowego
3. Danuta Jab³oñska  Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci
4. Marek Rocki  Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
5. Zbigniew Modrzewski  Prezes Fundacji M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoci
Kapitu³a przyzna³a certyfikaty 16 szko³om ponadgimnazjalnym w naszym województwie, w tym otrzyma³y je tylko 4
licea ogólnokszta³c¹ce. LO im. Jana Kochanowskiego w Olecku
reprezentowa³y 4 osoby: dyrektor Leszek Olszewski, nauczycielka przedsiêbiorczoci  szkolny koordynator programu Teresa
Woniak i uczniowie Bartosz Bogatko  przewodnicz¹cy
Samorz¹du Szkolnego i £ukasz Retel  wiceprzewodnicz¹cy
Samorz¹du Szkolnego.
Otrzymalimy piêkn¹ tablicê  Certyfikat Jakoci przyznany na 3 lata, która bêdzie wisia³a na cianie g³ównej budynku
szko³y. W ten sposób do³¹czylimy do grona szkó³ w Polsce,
które lepiej ni¿ inne dbaj¹ o swoich uczniów, przygotowuj¹c
ich do funkcjonowania w doros³ym ¿yciu.
Uzyskany Certyfikat daje nam ró¿ne korzyci, m.in. mo¿liwoæ promocji szko³y i spo³ecznoci lokalnej w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Na sukces ten zapracowalimy wspólnie.
Koordynator projektu w LO Olecko
Teresa Woniak

#
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Wywiad z Cezarym Rzepeckim, kierownikiem Oddzia³u TABEX S.A. w Olecku
przeprowadzi³ Bogus³aw M. Borawski.

OLECKA SIEÆ CIEP£OWNICZA

TO: - W³adze powiatowe i miejskie
podjê³y albo podejm¹ decyzje co do sieci
ciep³owniczej modernizowanej obecnie
przez Tabex S.A.
Cezary Rzepecki:  Jest taka wola
w³odarzy powiatu i miasta, aby zlikwidowaæ czêæ kominów ma³ych ciep³owni i zasilaæ miasto w ciep³o z jednego
du¿ego ród³a. Problemem podstawowym
realizacji tego przedsiêwziêcia jest to, ¿e
nie ma ogólnej miejskiej sieci cieplnej.
TO:  Czy znaczy to, ¿e nie bêdzie
realizacji tego projektu?
C.Rz.:  Tabex S.A. podejmie siê zbudowania takiej sieci. Bêdziemy j¹ budowaæ sukcesywnie i po kolei pod³¹czaæ
zainteresowane zasilaniem w nasze ciep³o obiekty. Na pocz¹tek bêdzie to Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych. Tutaj
ju¿ mamy podpisane porozumienie ze
Starost¹. Nastêpnym etapem bêdzie szpital.
Nad t¹ czêci¹ projektu trwaj¹ jeszcze prace projektowe, bo ciê¿ko jest ustaliæ
zapotrzebowanie na moc, która powinna
byæ dostarczona. Kolejnym etapem rozbudowy sieci bêdzie pod³¹czenie osiedla zasilanego przez kot³owniê usytuowan¹
przy ulicy Sk³adowej.
TO:  Czy istniej¹ca przy Tabex S.A.
kot³ownia jest w stanie zagwarantowaæ
moc takiemu przedsiêwziêciu, czy trzeba j¹ do tego celu rozbudowaæ?
C.Rz.:  Bêdziemy kot³owniê modernizowaæ. Takie przedsiêwziêcie i tak
by nas czeka³o: kot³y pracuj¹ od trzydziestu lat. Musz¹ byæ wymienione. Zamontujemy kot³y WR, które s¹ znacznie
lepsze od pracuj¹cych obecnie kot³ów
WCO. Technologia w ci¹gu tych trzydziestu lat posz³a znacznie w górê. Sprawnoæ tych urz¹dzeñ jest wy¿sza o 20% i
pozwoli o obni¿enie ceny ciep³a. Ruroci¹gi te¿ bêd¹ budowane now¹ metod¹
technologii preizolowanych. Takie ruroci¹gi maj¹ bardzo ma³e straty i pozwoli
to na dalsze oszczêdnoci.

TO:  Czy mo¿na okreliæ dzisiaj cenê
ciep³a?
C.Rz.:  Na dzieñ dzisiejszy trudno
okreliæ jej wielkoæ. Noniki energii tylko
w tym roku, wg przewidywañ ekspertów,
maj¹ podro¿eæ od 15 do 20%.
TO:  Czy bêdzie to kot³ownia wêglowa?
C.Rz.:  G³ównym paliwem bêdzie mia³
wêglowy z udzia³em paliw odnawialnych,
takich jak: trociny, zrêbki drewniane czy
te¿ wierzbina.
TO:  A co z ekologi¹? Czy modernizuj¹c kot³owniê Tabex S.A. bêdzie musia³ zwiêkszyæ standardy?
C.Rz.:  Oczywicie! Nikt nam nie
pozwoli na zbagatelizowanie problemu.
Podczas rozbudowy musimy równie¿ zwiêkszyæ przepustowoæ komina. Przy zwiêkszeniu mocy obecnie istniej¹cy nie jest w
stanie przenieæ takiej iloci spalin. Nowy
komin bêdzie spe³nia³ wszelkie wymagania ekologiczne Unii. Bêdziemy równie¿
u¿ywaæ paliwa niskosiarkowego tak, ¿e emisja
tego typu spalin bêdzie ni¿sza ni¿ dotychczas.
TO:  Jak¹ moc bêdzie mia³a ciep³ownia?
C.Rz.:  Istnieje problem z ustaleniem
iloci ciep³a, jakie potrzebuje szpital. Wed³ug ró¿nych wersji zapotrzebowana moc
waha siê do 1,3 do 4 megawatów. Jest to
bardzo du¿y rozrzut. W chwili obecnej jestemy w trakcie precyzyjnego ustalania
tej wielkoci.
TO:  Gdyby zapotrzebowanie by³o
na poziomie 4 megawatów, jaka czêæ miasta mog³aby byæ pod³¹czona?
C.Rz.:  Praktycznie ca³a ulica Go³dapska,

Dodatkowy termin
sk³adania wniosków
o dofinansowanie
w ramach programu
SPRAWNY DOJAZD

w terminie do 30 kwietnia
2008 r. w urzêdach gmin:
Wieliczki, wiêtajno,
Kowale Oleckie,
Dubeninki
i Banie Mazurskie.

Szczegó³owe informacje na temat programu i druki wniosków mo¿na uzyskaæ
na stronie www.pfron.org.pl oraz w
Warmiñsko-Mazurskim Oddziale PFRON
tel. 089 534 91 51. Druki wniosków dostêpne s¹ te¿ w Starostwie Powiatowym
w Olecku (ul. Kolejowa 32 pok. nr 3).

Podatniku !

Naczelnik urzêdu skarbowego w Olecku
informuje o mo¿liwoci z³o¿enia zeznania
podatkowego PIT 37 za 2007 rok

Ponadto zeznania podatkowe za 2007
rok bêd¹ przyjmowane w siedzibie Urzêdu Skarbowego w Olecku w dniu 26 kwietnia 2008r. (sobota) w godz. 8.00  15.00
oraz w dniach 29 i 30 kwietnia 2008r. od
7.15 do 18.00.

a¿ do Placu Wolnoci. Nastêpnym etapem jest poprowadzenie ruroci¹gu nasypem w¹skotorówki do maj¹cego tam
powstaæ kompleksu sportowego. Istnieje jeszcze kwestia odbiorców indywidualnych: domów jednorodzinnych, hoteli, sklepów.
TO:  Czyli jedyny powa¿ny problem
to brak sieci przesy³owej? Budowa brakuj¹cych nitek wymaga doæ sporych
nak³adów. Jakie to s¹ koszty?
C.Rz.: Aktualnie jestemy w trakcie projektowania sieci. Koszt takiego
przedsiêwziêcia to 1000 z³otych za metr
bie¿¹cy sieci  zale¿y to g³ównie od jej
przekroju. W chwili obecnej jest to jednak kosztowne przedsiêwziêcie, bo rury
u¿ywane do tego celu s¹ bardzo drogie.
TO:  Czy sieæ bêdzie mia³a zabezpieczenie, by nie wydarzy³a siê taka historia jak ostatnio w Szczecinie, czy kilka
lat temu w Suwa³kach?
C.Rz.:  Nasza kot³ownia ma zasilanie z dwóch stron, jeli chodzi o sieci
energetyczne redniego napiêcia. Je¿eli
jednak padnie wysokie napiêcie, to mo¿emy jedynie zwróciæ siê z prob¹ do
Litwy, aby nam sprzeda³a brakuj¹c¹ energiê.
TO:  Czyli jak padnie rednie napiêcie, to nie bêdzie problemu?
C.Rz.:  Tak, ale mylê, ¿e zainwestujemy w agregaty pr¹dotwórcze, aby
mieæ zabezpieczenie na tak¹ ewentualnoæ.
TO:  A jak pêknie rura przesy³owa?
C.Rz.:  Póki co kot³owni przy szpitalu i przy Sk³adowej nie bêdziemy likwidowali. Bêd¹ one kot³owniami rezerwowymi i bêd¹ stanowi³y ewentualne zabezpieczenie na wypadek awarii. Istnieje jednak projekt objêcia miasta pêtl¹. Przy
takim zabezpieczeniu mo¿na siê pokusiæ
o ca³kowit¹ likwidacjê kot³owni rezerwowych.
TO:  Dziêkujê za rozmowê.

KONKURS LITERACKI
I PLASTYCZNY
z okazji XVI Ogólnopolskiego Zlotu
Szkó³ Sienkiewiczowskich

Szko³a Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku i Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna
im. Prof. Tadeusza Kotarbiñskiego w
Olsztynie Filia w Olecku - organizatorzy konkursu literackiego i plastycznego dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych, og³oszonego z okazji XVI Ogólnopolskiego Zlotu Szkó³ Sienkiewiczowskich, który bêdzie mia³ miejsce w dniach
30 maja  1 czerwca 2008 roku w Olecku informuj¹, ¿e termin sk³adania prac
zosta³ przed³u¿ony do 30 kwietnia 2008r.

$
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Zdob¹d nowe kwalifikacje  utrzymasz zatrudnienie

Przedsiêwziêcie szkoleniowe o tej nazwie realizowa³ w czasie ostatnich 17 miesiêcy PERFEKT  Szko³a Jêzyków Obcych, w ramach umowy z Wojewódzkim
Urzêdem Pracy w Olsztynie.
Projekt ten wspó³finansowany by³ w
75% przez Uniê Europejsk¹ ze rodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz
w 25% ze rodków pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania wynios³a 1 409 319, 64 PLN.
Ze wzglêdu na du¿¹ skalê przedsiêwziêcia po³¹czono potencja³ kilku instytucji szkoleniowych z naszej czêci województwa.
Partnerem projektu by³a Fundacja
Rozwoju Ziemi Oleckiej. Jako wykonawcy czêci szkoleñ wyst¹pili:
Olecka Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci i oddzia³y Zak³adu Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku, w Olecku, E³ku, Gi¿ycku, Go³dapi i Piszu.
Projekt by³ realizowany w ramach Priorytetu II -Dzia³anie 2.4.
Dzia³anie to pozwala na reorientacjê zawodow¹ osób zagro¿onych

Szkolenia realizowane by³y od stycznia
2007r. do koñca marca 2008r. Szkolenia
te obejmowa³y 5118 godzin zajêæ, w tym
2400 godzin zajêæ merytorycznych i 2718
godzin szkolenia jêzykowego. rednio
liczba godzin na jednego uczestnika
wynios³a 451godzin. W procesie dydaktycznym wykorzystywane by³y nowoczesne techniki komputerowe.
Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego z
zakresu opieki paliatywnej zdobyli wie-

biurowy z elementami informatyki obejmowa³ poznanie zagadnieñ zwi¹zanych
z obs³ug¹ biura, przygotowanie do samodzielnej pracy w biurze, solidne przygotowanie z obs³ugi komputera. Szkolenie mia³o na celu wyposa¿enie ka¿dego z uczestników w zakres umiejêtnoci
do samodzielnego wykonywania obowi¹zków w charakterze pracownika administracyjno-biurowego oraz wiedzy informatycznej niezbêdnej na tym stanowi-

Uczestnicy szkoleñ zwiedzili
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie I³aweckim

dzê i umiejêtnoci sku.
pozwalaj¹ce obOprócz szkoleñ jêzykowych i zawoj¹æ wszechstron- dowych w marcu 2008r. realizowane by³y
n¹ i ca³ociow¹ praktyczne szkolenia wyjazdowe, w raopiek¹ pacjentów mach których uczestnicy mogli poznaæ
choruj¹cych na praktyczne aspekty zwi¹zane z odbytynieuleczalne i po- mi szkoleniami i mogli zwiedziæ najlepstêpuj¹ce choro- sze placówki zwi¹zane z ochron¹ zdroby w koñcowym wia, opiek¹ paliatywn¹, odnow¹ biolookresie ¿ycia. giczn¹ i administracj¹.
Kurs realizowany
Niezale¿nie od tego wszystkie osoby³ w Samodziel- by bior¹ce udzia³ w szkoleniach zosta³y
nym Publicznym objête indywidualnym doradztwem zaZespole Zak³a- wodowym, dziêki któremu mog³y poznaæ
Absolwenci kurus jêz. niemieckiego w Perfekcie
dów Opieki D³u- swoje predyspozycje zawodowe, zdefiprocesami restrukturyzacyjnymi.
goterminowej w Jakach k.Olecka, w ra- niowaæ swoje zainteresowania, okreliæ
Ide¹ projektu w ramach tego dzia³a- mach którego funkcjonuje Oddzia³ Me- kierunki dzia³añ w przypadku koniecz(V23501)
noci zmiany zawodu.
nia by³o zdobycie przez uczestników dycyny Paliatywnej.
szkoleñ nowych kwalifikacji umo¿liwiaSzkolenia z zaj¹cych utrzymanie siê na rynku pracy w kresu masa¿u odprzypadku restrukturyzacji b¹d upad³oci bywa³y siê w Olecku i Gi¿ycku w
firm, w których pracuj¹.
Projekt adresowany by³ do 180 osób, Orodkach Kszta³pracowników redniego szczebla s³u¿by cenia Zawodowezdrowia zagro¿onych procesami restruk- go. Szkolenie miaturyzacyjnymi. Wszystkie te osoby uczy³y ³o na celu przyswosiê jêzyka angielskiego lub niemieckie- jenie umiejêtnoci
go oraz mog³y wybraæ jeden z kursów stosowania ró¿zawodowych:
nych metod masa¿u
- Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie rêcznego i przyrz¹pielêgniarstwa opieki paliatywnej
dowego w medy- Kurs zawodowy  masa¿ysta z ele- cynie, sporcie i rementami przedsiêbiorczoci
habilitacji.
- Kurs zawodowy  pracownik biuKurs zawodoZajêcia z masa¿u w OKZ Olecko
rowy z elementami informatyki.
wy  pracownik

%
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Nasza rozmowa (9)

Dr hab. Piotr Majer  nauczyciel akademicki przedmiotu
Problemy wspó³czesnego wiata.
plikowan¹ wspó³czesn¹ rzeczywistoæ,
tak by staæ siê jej nie tylko uwa¿nym
obserwatorem, ale i postrzegaæ j¹ w
zwi¹zku przyczynowo-skutkowym. St¹d
w jego ramach przewidziano m.in.:
przedstawienie najwa¿niejszych dla europejskiej przestrzeni struktur politycznych  Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Paktu Pó³nocnoatlantyckiego; omówienie podstawowych zagro¿eñ, zarówno dla pojedynczego cz³owieka, jak i ca³ego spo³eczeñstwa  terroryzm, konflikty miêdzynarodowe; odniesienie siê do zjawisk postrzeganych niejednoznacznie
 globalizacja, zale¿noci miêdzy wspó³czesn¹ gospodark¹ a rodowiskiem
naturalnym, zdolnoæ globu do sprostania powiêkszaj¹cej siê populacji i

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

PROMOCJA

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

(K11209)

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

 du¿y wybór owietlenia

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

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,

(V18404)

przydomowe oczyszczalnie cieków

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

Jest to pomoc w aktywizowaniu osób niepe³nosprawnych
poprzez likwidacjê barier transportowych i w komunikowaniu
siê.
Szczegó³owe informacje na temat programu i druki wniosków mo¿na uzyskaæ na stronie www.pfron.org.pl oraz w
Warmiñsko-Mazurskim Oddziale PFRON tel. 089 534 91 51
w. 119 lub 132.
Druki wniosków dostêpne s¹ te¿ w Starostwie Powiatowym w Olecku ul. Kolejowa 32 pok. nr 3.
Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl

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

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

Kolektory

P.S.: Wszechnica Mazurska w Olecku jest Uczelni¹ z przysz³oci¹. Wszystkich chêtnych zapraszamy do studiowania w szkole nowoczesnej, wietnie wyposa¿onej, u³atwiaj¹cej przyswajanie wiedzy, a tak¿e umo¿liwiaj¹cej rozwijanie swoich pasji i zdolnoci.

Program PEGAZ 2003

(V22802)

oferuje brykiet opa³owy

jej potrzebom. Poznanie i odniesienie
siê do wspomnianych zagadnieñ ma
prowadziæ w efekcie nie tylko do zrozumienia podstawowych pojêæ, instytucji
i zjawisk rzutuj¹cych na problemy
wspó³czesnego wiata, ale daæ szansê na samodzielne analizowanie otaczaj¹cej nas rzeczywistoci, a tym samym na bardziej efektywne i racjonalne w niej funkcjonowanie.

 POGRZEB JU¯ ZA 1690 z³,
w tym:
 trumna, krzy¿
 tabliczka, klepsydry
 obs³uga pogrzebu
 transport  karawan
(K15806)

Wspó³czesny wiat jest rzeczywistoci¹ niezmiernie dynamiczn¹, stwarzaj¹c¹ ludzkoci zarówno nowe szanse
rozwojowe, jak i nios¹c¹ zagro¿enia.
Szanse wi¹zane s¹ g³ównie ze zdobyczami naukowo-badawczymi oraz ich
umiejêtnym wykorzystaniu przez spo³ecznoci tworz¹ce w tym celu ró¿norodne organizacje  polityczne, militarne, gospodarcze. Zagro¿enia wynikaj¹ natomiast z wadliwie stosowanych nowych technik i technologii oraz
narastaj¹cych sprzecznoci miêdzy ró¿nie
skonfigurowanymi grupami spo³ecznymi, czego jednym ze wiadectw jest
narastaj¹cy terroryzm. Przedmiot
Problemy wspó³czesnego wiata ma
pomóc zrozumieæ wspomnian¹ skom-

&
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MONOGRAFIA PRASY OLECKIEJ (6)  LECH KALEJTA
wojenny wygl¹d Olecka.
Nie ma dowodów na to, jak bardzo
olecczanie byli przywi¹zani do w³asnej
mowy i rodzinnej swojskoci. Jednak raczej
nie towarzyszy³o im poczucie wiadomoci narodowej, poniewa¿ plebiscyt w
Olecku w 1920 roku zakoñczy³ siê kompletn¹ klêsk¹ Polaków. Za Polsk¹ pad³y
jedynie dwa g³osy. Istniej¹ oczywicie
przekazy mówi¹ce o pewnej aktywnoci
Polaków  olecczan w zakresie promowania Polski oraz o dosyæ brutalnej
dzia³alnoci pruskich bojówek przeciwko nim. Mimo wszystko nale¿y przyznaæ,
¿e ewidentnie germanizacyjna polityka
w³adz oraz brak silnej polskiej prasy przyczyni³y siê do takiego stanu rzeczy.
Dla upamiêtnienia zwyciêstwa odniesionego w plebiscycie Niemcy nadali
miastu now¹ nazwê  Treuburg, któr¹ w
1933 roku rozci¹gnêli na ca³y powiat
nazywany dot¹d Olecko  Kreis Oletzko.
3.3. Bez prasy lokalnej po 1945 roku
Po II wojnie wiatowej a¿ do 1990
roku w Olecku nie by³a wydawana ¿adna gazeta lokalna. Z oczywistych wzglêdów

nie by³a ona potrzebna, poniewa¿ nie
istnia³a prawdziwa w³adza samorz¹dowa,
a punkt widzenia na kwestie polityczne
by³ narzucany przez czytane w Olecku
gazety regionalne oraz krajowe. Natomiast
nikt nie chcia³ zajmowaæ siê problematyk¹ spo³eczn¹, poniewa¿ problemy w
tym zakresie mia³y t³o w z³ej sytuacji gospodarczej kraju. Sens mia³o jedynie wydawanie gazety bran¿owej (lecz takie
s¹ najczêciej krajowymi) albo traktuj¹cej o lokalnej kulturze.
Rolê w zasadzie czysto informacyjn¹ w Olecku w okresie Polski Ludowej
sprawowa³y dwa tytu³y regionalne 
przede wszystkim dziennik bia³ostocki
Gazeta Wspó³czesna oraz, w znacznie
mniejszym stopniu, suwalski tygodnik
Krajobrazy. Spe³nia³y one rolê prasy
lokalnej w tym okresie na ziemi oleckiej.
Wszelkie informacje, o ile jakie siê pojawia³y, zamieszczane by³y w³anie w tych
Ryszard Demby, OLECKO Czasy, ludzie, zdarzenia, Wyd. Urz¹d Miejski w
Olecku, Olecko 2000
21
Ryszard Demby, Widoki znad Legi,C.d.n.
Wyd.
Libra Olecko, Olecko 2002
20

Pocztówki ze zbiorów Pana Dariusza Wijasa
Przedstawiona dzisiaj pocztówka pokazuje wygl¹d wie¿y nieistniej¹cego dzi
kocio³a ewangelickiego. Na jego miejscu przy placu Wolnoci stan¹³ nowy.
Wie¿a posiada na ka¿dym z wykuszy-kukawek zegar, który pokazuje godzinê
16.25 lub 17.20. Wokó³ kocio³a rosn¹ wysokie drzewa. Zdjêcie wykonano od
bramy wejciowej, której s³upy zbudowano z klinkierowej ró¿nobarwnej ceg³y.
Nad g³ównymi umieszczono latarnie. Ca³oæ otacza p³ot zbudowany z kratownic
stalowych wype³nionych siatk¹. Na ca³ej powierzchni placu by³ ju¿ wtedy bruk.
Obok stoj¹cego w centrum mê¿czyzny z lask¹ i w wojskowej czapce widaæ w³az
studzienki kanalizacji miejskiej.

Wówczas na Mazurach istnia³o du¿e
zapotrzebowanie na prasê, zw³aszcza w
jêzyku polskim, która mia³aby na wzglêdzie rolniczy charakter regionu.
Oczekiwañ tych zasadniczo nie spe³nia³ pierwszy lokalny tytu³ olecki: Das
Oletzkoer Kreisblatt, a jêzyku polskim:
Tygodnik Obwodu Oleckiego. By³o to
urzêdowe pismo landrackie, to znaczy
wydawane przez w³adzê. Starosta von
Lenski, wydaj¹c w 1843 roku Das Oletzkoer Kreisblatt drukowa³ go tak¿e w
jêzyku polskim jako Tygodnik Obwodu Oleckiego z oczywistego powodu
znacz¹cej przewagi ludnoci polskiej na
ziemiach oleckich 20 . Tygodnik pocz¹tkowo drukowany by³ w E³ku, ale ju¿ w
roku 1852 powsta³a w Olecku drukarnia,
która przejê³a drukowanie Kreisblattu.
Gazeta ukazywa³a siê z pewnymi przerwami do 1944 roku. Takie oficjalne pisma  Kreisblatty drukowane by³y dla
wszystkich rednich i wiêkszych miast
w Prusach Wschodnich. Treæ Das Oletzkoer Kreisblatt stanowi³y urzêdowe informacje, og³oszenia statystyki i temu
podobne. Gazeta mia³a formê biuletynu
informacyjnego. Mia³a format A-4, niewielki tytu³ i wypunktowane krótkie informacje. Nie zawiera³a ¿adnych grafik i
drukowana by³a tak zwan¹ szwabach¹ 
pewn¹ form¹ czcionki gotyckiej. Tak¿e
wersja polskojêzyczna, podobnie zreszt¹ jak i wiêkszoæ (o ile nie wszystkie)
wydawnictw w tym okresie na terenie
Prus Wschodnich.
W 1884 roku lokalny wydawca  Friedrich Wilhelm Czygan  zacz¹³ wydawaæ ju¿ ewidentn¹ gazetê lokaln¹ Oletzkoer Zeitung, która od 1894 roku ukazywa³a siê codziennie a¿ do roku 1944.
Gazeta osi¹gnê³a po pewnym czasie objêtoæ omiu stron. Kilka lat po zmianie
nazwy miasta w 1928 roku wydawana
by³a ju¿ pod zmienionym tytu³em, to znaczy
Treuburger Zeitung21 . Gazeta ta przyczyni³a siê do ewidentnej germanizacji
olecczan, by³a publikowana jedynie w
jêzyku niemieckim. Na jej ³amach zamieszczane by³y, obok reklam oraz wiadomoci lokalnych, artyku³y propagandowe
w duchu ideologii hitlerowskiej. Warto
zaznaczyæ, ¿e wówczas wydawcy w³aciwie na terenie ca³ych Prus zajmowali
siê publikowaniem nie tylko gazet i (lub)
ksi¹¿ek, ale równie¿ i kalendarzy, pocztówek i temu podobnych. W znacznym
stopniu w³anie dziêki pocztówkom Czygana olecczanie mog¹ dzi poznaæ przed-

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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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.

Pani El¿bieta Chrzanowska
jest zadowolon¹, sta³¹ klientk¹ Kliniki.
 Korzysta³am, oprócz si³owni, z Vibra i
polecam to ka¿demu.
Efekty s¹ widoczne ju¿ po kilku zabiegach.  dodaje pani El¿bieta.

Si³ownia dla kobiet.

Kriokomora
Prócz zabiegów na cia³o, oferuje jedyn¹ w regionie kriokomorê oraz gabinet 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

- Trenerzy z Kliniki mog¹ pochwaliæ
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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V Targi Edukacyjne Szkó³ Ponadgimnazjalnych

W ubieg³¹ rodê w hali sportowej
Zespo³u szkó³ Licealnych i Zawodowych
rozpoczê³y siê V Targi Edukacyjne. Wziê³y
w nich udzia³: Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Jana Kochanowskiego, Zespó³ Szkó³
Technicznych, Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci G³uchych, Szko³a Jêzyków
Obcych Perfekt, Centrum Edukacji dla
Osób Niepe³nosprawnych oraz gospodarze imprezy  Zespó³ Szkó³ Licealnych
i Zawodowych.

Fot. Archiwum LO Olecko

Goci powita³a dyrektor ZSLiZ Beata Stypu³kowska,
a oficjalnego otwarcia Targów dokona³a wicestarosta Maria
Wanda Dzienisiewicz.
Ka¿da ze szkó³ mia³a swoje stoisko zaopatrzone w ulotki,
barwne plakaty oraz symboliczne gad¿ety zwi¹zane z kierunkami edukacji. By³y wiêc kanapki z przepysznym smalczykiem, jak i rêkodzie³a wykonane przez uczniów. Targi
zwiedzi³o oko³o 2000 przysz³ych absolwentów gimnazjów
z terenu naszego powiatu. Wród zwiedzaj¹cych znaleli
siê równie¿ uczniowie z Baka³arzewa.
Wszystkie oleckie szko³y rednie wyst¹pi³y z programami artystycznymi. Prawie wszystkie z nich by³y popi-

sami grup kabaretowych. Tutaj te¿ nasuwa siê pewna refleksja. Wystêpy artystyczne i Targi tego typu trudno pogodziæ.
Program artystyczny odci¹gn¹³ m³odzie¿ od w³aciwej przyczyny przybycia jej na Targi  zwiedzenia stoisk szkó³.
Z drugiej strony iloæ i czas, jaki trwa³y przedstawienia, pozwala na zorganizowanie imprezy oddzielnej, np. przegl¹du kabaretów szkolnych lub twórczoci szkolnej. Te dwie imprezy:
artystyczna i targowa na d³u¿sz¹ metê nie dadz¹ siê pogodziæ.
Jednak wspaniale jest widzieæ, ¿e tak wielu uzdolnionych artystycznie m³odych ludzi uczy siê w oleckich szko³ach.
Na koniec: o zasiêgu i znaczeniu oleckich targów wiadczyæ mo¿e fakt, ¿e nagrodê ufundowan¹ przez Szko³ê Jêzyków Obcych Perfekt, ca³oroczny kurs jêzyka angielskiego, wylosowa³a na targach Katarzyna Jab³oñska z Gimnazjum w Baka³arzewie. Tygodnik Olecki sk³ada Katarzynie
serdeczne gratulacje. Gratulujemy równie¿ tegorocznym organizatorom udanej imprezy.
Za rok spotkamy siê w innej szkole.
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Spacerkiem po Olecku

Regionalny Orodek
Kultury w Olecku Mazury
Garbate zaprasza na

Miêdzynarodowy
Dzieñ Tañca

29 kwietnia (wtorek), sala
AGT, godz. 19.00

W programie
 Grupa Przejciowa (Bia³ystok) - spektakle Tylko w ³adnym opakowaniu,
proszê oraz SmakEgo
 Grupa hip-hopowa Freeze&Filip Iwanicki (Olecko)
 Grupa hip-hopowa Freeze (Olecko) pokaz premierowy!!! chor. Karolina
Garbacik
 Olecka Scena Breaka (ekipa Olecko&Gi¿ycko)
Koordynacja: Anna Iwaniuk

Co za w Olecku? Hip-hop ledwo
kie³kuje. W kilku rodzimych dyskotekach,
króluj¹ italskie, angielskie, czasami polskie melodie. Bo, co tu du¿o mówiæ, polski
hip-hop jest muzyk¹ elit. Chocia¿ patrz¹c
z pewnej perspektywy czasowej, kto teraz pamiêta, ¿e kiedy cierali siê z sob¹
zwolennicy Beatlesów i Roling Stonsów? Ci drudzy uwa¿ali siê za elitê intelektualn¹. Ale, cytuj¹c Willona: gdzie
s¹ niegdysiejsze niegi?
W tygodniu za w Olecku odby³y
siê V Targi Edukacyjne. Wystawców
podejmowa³ Zespó³ Szkó³ Licealnych i
Zawodowych przy Go³dapskiej. Ju¿ dawno
nie widzia³em na raz uczestnicz¹cych w
czym tylu m³odych ludzi. Co prawda,
by³ to spêd, ale...
Potencja³ teatralny uczniów oleckich
szkó³ rednich zaskoczy³ wszystkich.
Bardzo dobrze wiadczy te¿ o szko³ach
repertuar kabaretowy, jaki one przedstawi³y. Repertuar, mo¿na by rzec, demokratyczny i postêpowy. Krytyczny, ale
w znacznym stopniu
powielony od znanych trup zawodo- REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
wych. Szczególnie
Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30
spodoba³ mi siê pomys³ interpretacyjny Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00
fraszki Jana KochaTel. 0-504-065-770
(087) 520 40 29
nowskiego. Ale pod-

(V17302)

wiat sprawiedliwy globalnie nie istnieje. Ka¿dy z nas musi samodzielnie
walczyæ o nale¿ne mu miejsce, o swój
los, o swoje szczêcie. To mówi nam
muzyka hip-hopu. Ta nowa generacja,
która wchodzi na scenê, jest w tej chwili
najbardziej awangardowa i to ona obala
stare, zu¿yte kanony i mity. To generacja hip-hopu koñczy szko³y rednie i
zaczyna swój pochód w kierunku przejêcia pa³eczki generacyjnej  rozpoczyna naukê w szko³ach wy¿szych.
Nie sztuk¹ jest pomagaæ piêknym,
m³odym i bogatym. Sztuk¹ jest dotrzeæ i
pomóc tym, którzy maj¹ problemy ekonomiczne. To pokolenia, które s¹ przy
w³adzy stworzy³y rzeczywistoæ, w któr¹ wchodzi nowe pokolenie. Dlatego krzycz¹, dlatego s¹ zdegustowani. Nie maj¹
potrzeby byæ wdziêcznymi za cokolwiek.
Wolnoæ jest dla nich rzecz¹ oczywist¹,
bo zastan¹, a wiadomoæ niesprawiedliwego wiata jest namacalnym dowodem istnienia. Stwarzaj¹c tym wszystkim m³odym ludziom szansê dostêpu do
wiedzy przeprowadza siê rewolucjê mentaln¹, jakiej do chwili obecnej wiat nie
widzia³.
Nasze, moje pokolenie, za kontrapunkt
uzna³o stan wojenny i zwyciêstwo Solidarnoci. Wiêkszoæ z nas uwa¿a, ¿e
zmiany, jakach dokonalimy, predysponuj¹ nas do stania w pierwszym szeregu godnych. Ale to tylko my tak uwa¿amy! Pokolenie, które w³anie nadchodzi uwa¿a inaczej. Przygotowalimy im
grunt i na tym nasza rola siê skoñczy³a.

krelam, ¿e pomys³.
W tygodniu równie¿ klasy szóste szkó³
podstawowych sprawdza³y swe umiejêtnoci w pierwszym w ¿yciu egzaminie, nie licz¹c tego przed pierwsz¹ komuni¹. Wszyscy czekamy na wyniki z
niecierpliwoci¹. W telewizji natomiast,
nawi¹zuj¹c do egzaminu, ukaza³ siê felieton o tym jak to po roku od poprzedniego egzaminu wysz³o na jaw, ¿e jeden z dyrektorów rozpocz¹³ egzamin piêtnacie minut za szybko, a podczas testu nauczycielka tej szko³y pomaga³a jednemu z uczniów. Ca³a sprawa wysz³a przy
zupe³nie niewinnym oskar¿eniu dyrektora
tej placówki o mobbing. W chwili obecnej fachowiec-pedagog jest zawieszony i czeka na proces, kuratorium nie wie
co robiæ z dzieæmi, a wójt rodzimej gminy czeka na wyrok, by wyjæ z twarz¹ z
zaistnia³ej sytuacji.
Taka jest ta nasza owiata?!?! Nowe
nie chce nadejæ, a stare zakrzep³o jeszcze przed 1981 rokiem.
Ciekawe jak jest w Olecku?
Czekam na rozmowy i listy.
Z powa¿aniem
Bogus³aw M. Borawski

OG£ASZAMY NABÓR DO SZKÓ£ DZIENNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2008/2009:
TECHNIKUM (4-letni cykl kszta³cenia w nastêpuj¹cych zawodach):
- technik informatyk
- technik ekonomista
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
3-letni cykl kszta³cenia na podbudowie gimnazjum
BEZ OP£AT CZESNEGO !!!
Nasze atuty to:
- maksymalnie 24 uczniów w klasie
- wieloletnie dowiadczenie w kszta³ceniu m³odzie¿y i doros³ych
- wyselekcjonowana kadra pedagogiczna z wysokimi kwalifikacjami
- w³asna, dobrze wyposa¿ona i spe³niaj¹ca wymogi bhp baza dydaktyczna
- przyjazna atmosfera, sprzyjaj¹ca rozwojowi intelektualnemu
- wsparcie doradcy zawodowego
- zapewniamy wachlarz szkoleñ zawodowych w ramach projektów z funduszy unijnych
- zajêcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i zainteresowañ uczniów
Informacje i zapisy:
W sekretariacie szkó³ ZDZ w Bia³ymstoku z/s w Olecku, ul. Armii Krajowej 22A
tel. 087 5202635, 087-5200090; 0605545324
e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl ; www.zdz.bialystok.pl
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OD STEPÓW MONGOLII
(6)
Andrzej Malinowski
PO CHIÑSKIE METROPOLIE Dziennik z dwumiesiêcznej

wyprawy
do Mongolii i Chin 2007 (1)

6. Pekin  Chiny, 04.07.2007 r.
Wstalimy wyj¹tkowo póno, bo o
10 00. Nigdzie siê nie spieszylimy, wiêc
wszystko by³o w porz¹dku. Zajrzelimy
do hotelu na s¹siedniej ulicy i porazi³a
nas cena  98 juanów za pokój. Takiej
okazji nie moglimy przepuciæ i zarezerwowalimy od jutra, co prawda ciem-

Chiñska droga do zbawienia

nie wchodzi³o w grê, wiêc poszlimy szukaæ
kolejnych wra¿eñ. Nasze dzisiejsze zwiedzanie Pekinu odbywa³o siê pieszo. Doszlimy nawet do Yonghegong  wi¹tyni Lamy, najwiêkszej i najstarszej w
Pekinie. Pa³ac Yonghegong jest jedynym
obiektem budowlanym, który posiada

W Parku Beihai
n¹ norê, ale trochê wiêksz¹ od poprzedniej. Niedaleko te¿ jest inny hotel. Doba
169 juanów, ³azienka w korytarzu.
Poszlimy a¿ za Zakazane Miasto do
Parku Beihai. Jest tam jezioro i wi¹tynia. Bilet 20 juanów. W Chinach wszystko
kosztuje, wszystko jest w cenie, nawet
wejcie do parku. Widoki piêkne, doko³a spokój, upa³ i kwiaty lotosu, które
zamykaj¹ siê na noc i znikaj¹ pod wod¹.
S¹ symbolem czystoci i duchowych
narodzin. Kwiaty te w staro¿ytnoci symbolizowa³y S³oñce i stworzenie wiata.
Gdy s³oñce wschodzi, kwiat lotosu sam
siê otwiera. I dopiero wtedy mo¿na poznaæ jego kolory i wspania³y zapach.
Kupi³em loda za 2 juany i usiad³em
na ³awce pod du¿ym okr¹g³ym dachem.
Le¿eli tam na posadzce chiñscy robotnicy. Oczywicie przygl¹dali siê z zaciekawieniem co robiê i jak wygl¹dam. Jeden z nich zrobi³ mi nawet zdjêcie, swoim aparatem. Czy¿bym wygl¹da³ a¿ tak
egzotycznie? Chyba tak, bo Chiñczycy
nie maj¹ ow³osienia na nogach i rêkach,
a ja mam tego sporo i wed³ug nich chyba siê z tym obnoszê.
Siedzenie w parku na d³u¿sz¹ metê

charakter narodowoci Han, mand¿urskiej,
mongolskiej i tybetañskiej. Wstêp 20
juanów. Nasz¹ uwagê przyku³ du¿ych
rozmiarów pos¹g Buddy. Wierni modlili

siê, trzymaj¹c w rêce po 3 kadzide³ka.
Religijnoæ i obyczajowoæ Chiñczyków jest inna ni¿ nasza europejska czy
nawet polska. A¿ 72% z nich jest ateistami. Chiny s¹ pañstwem ateistycznym,
jednak chiñska konstytucja uznaje istnienie w kraju piêciu oficjalnych Kocio³ów.
Wed³ug konstytucji najwa¿niejszymi religiami wyznawanymi w Chinach s¹: buddyzm, taoizm, islam, katolicyzm i protestantyzm. Konfucjanizm traktowany jest
bardziej jako system filozoficzno-etyczny. Wyznawane s¹ tak¿e inne religie. Grupa
etniczna Naxi wyznaje swoj¹ w³asn¹ religiê Dongba. Tybetañczycy, Mongo³owie, Luoba, Menba, Tu, Yugu wyznaj¹
tybetañsk¹ odmianê buddyzmu  lamaizm. W pó³nocno-zachodnich regionach
kraju mieszkaj¹ grupy wyznawców prawos³awia. Pojêcie religii w odniesieniu do kultury chiñskiej powinno byæ
stosowane bardzo ostro¿nie, poniewa¿
w tym kraju trudno czasem dokonaæ rozró¿nienia pomiêdzy religi¹, filozofi¹, etyk¹
i myl¹ polityczn¹. Zdarza siê, ¿e Chiñczycy praktykuj¹ buddyzm, taoizm i konfucjanizm równoczenie. Popularne chiñskie powiedzenie mówi: Trzy wiary s¹
jedn¹.
Religia buddyjska dotar³a do Chin z
Indii. W pierwszym wieku n.e. do Chin
przybyli pierwsi mnisi buddyjscy oraz
sprowadzone zosta³y pisma religijne i
pos¹g Buddy. Sta³o siê tak za przyczy-

ciana Dziewiêciu Smoków

!
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n¹ ówczesnego cesarza Ming z dynastii Han, który ¿ywo zainteresowa³ siê
now¹ religi¹. Intensywny rozwój buddyzmu nast¹pi³ miêdzy III a VI wiekiem.
Wtedy te¿ powsta³o wiele wi¹tyñ i klasztorów buddyjskich, które obok religijnych pe³ni³y wiele innych funkcji. Dawa³y schronienie uchodcom, sierotom,
pe³ni³y funkcjê przytu³ków i szpitali.
Podstaw¹ buddyzmu jest pogl¹d, ¿e
ca³e ¿ycie jest ogromem nieprzerwanych
cierpieñ. Wszyscy ludzie nieustannie do-

Bogus³aw Marek Borawski

Zau³ki kultury

wi¹tynia Lamy

Szlachetna sztuka plakatu

W Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa mo¿na
obecnie zobaczyæ wystawê projektów plakatów Marka Sobczyka. Ju¿ dawno Olecko nie goci³o tego typu wystawy i
tego typu warsztatu twórczego.
Marek Sobczyk jest chyba jednym z nielicznych polskich
artystów, którzy nie dali siê wci¹gn¹æ w bezsensowne przetwarzanie, niby to artystyczne, zdjêæ filmowych czy reklamowych. Jego warsztat to czysta grafika ³ami¹ca w sposób naturalny teksty, które chc¹ zamieciæ w plakacie zleceniodawcy. Pomimo, czasami, nat³oku informacji, afisz jest pere³k¹
kompozycyjn¹. W zasadzie mo¿e s³u¿yæ jako wzorzec w ka¿dej ze szkó³ plastycznych.
Plakaty nie emanuj¹ feeri¹ kolorów, a raczej przyci¹gaj¹
widza poprzez wysublimowana formê, najczêciej jednobarwn¹ (czerñ, ciemne ugry, ciep³e br¹zy). Wa¿nym elementem
kompozycji jest specjalna czcionka. Czasami artysta pos³uguje siê przetworzonym wydrukiem komputerowym. Nie kryje tego, a nawet uwypukla jak gdyby nieumiejêtnoæ ukrycia
tego faktu.
Zapraszam Pañstwa do obejrzenia tej ciekawej i pouczaj¹cej wystawy. Zachêcam równie¿ nauczycieli plastyki do pójcia tam z m³odzie¿¹. Mo¿e to byæ ciekawa i zarazem owocna
lekcja. Choæ to Krasiñski w jednym z poematów napisa³, ¿e
afiszem gada siê ze wszystkimi lecz mówi z nikim w przypadku Marka Sobczyka jest na pewno odwrotnie.
Bogus³aw M. Borawski

wiadczaj¹ bólu narodzin, chorób, staroci i mierci. Cierpienie to spowodowane jest po¿¹daniem, jak równie¿ pragnieniem osobistego spe³nienia, a szczêcie osi¹gn¹æ mo¿na poprzez wyzbycie siê w³asnych pragnieñ. Tak¹ drog¹ dojdzie
siê do zbawienia  nirwany.
Tradycyjne chiñskie religie bardzo ucierpia³y w czasie rewolucji kulturalnej (1966-1976), kiedy to mnichów i mniszki
zmuszano do opuszczania klasztorów, skazywano na wygnanie, zes³anie lub mordowano; mnóstwo klasztorów i wi¹tyñ
zosta³o zrujnowanych, a wiête pisma i przedmioty kultu religijnego zniszczono. Dopiero w latach siedemdziesi¹tych XX
wieku zezwolono na praktyki religijne.
Do hostelu wrócilimy metrem. Zamiast zajæ do restauracji, nauczeni dowiadczeniem, skosztowalimy placków z miêsem
sprzedawanych na chodniku. Wymienite. Jeden kosztuje 4
juany. W sklepie kupi³em 3 napoje, w tym piwo w puszce (na
spróbowanie) za 1,90 juana, jogurt, 4 banany i 4 jab³ka. Za to
wszystko zap³aci³em 21,4 juanów (8 z³).
Poprosilimy gocia z recepcji, który mówi³ po angielsku,
¿eby napisa³ nam po chiñsku nazwy najwiêkszych miast swojego
kraju. Bêdzie nam o wiele ³atwiej kupowaæ bilety kolejowe.
W telewizji jest kana³ komunistyczny, a prezenterzy wystêpuj¹ w typowych zielonych mundurkach. Jest jeden kana³ w
jêzyku angielskim, ale poddany brutalnej cenzurze. Poza tym
mo¿na ogl¹daæ kilkanacie innych stacji. Sporo jest filmów i
programów publicystycznych wychwalaj¹cych chiñski cud gospodarczy.
C.d.n.

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

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800
(V22502)

www.olecko.prawojazdy.com.pl

12
maja

16
tel. 520-23-36

"
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A to ciekawe...

Otoczony krêgiem jarzêbin ma³y zielony salonik zadziwia nas ró¿norodnoci¹ rolin. Ze wzglêdu na kamienisto¿wirowe pod³o¿e posadzono tu wierki
srebrzyste, cyprysiki lawsona, sosny,
brzozy, robinie, klony...
Jeden ze zwiedzaj¹cych ogród, znany kolekcjoner rolin z Bielska Bia³ej,
podarowa³ w³acicielom sosnê Pluto
 to selekt zwany czarci¹ miot³¹ 
wynaturzenie, które szczepi siê na innych
gatunkach by uzyskaæ samodzielnie ¿yj¹c¹, now¹ rolinê. Obok ronie z³ota
kosodrzewina Decembergold. Gdy jesieni¹ obni¿a siê temperatura, zmienia ona
stopniowo barwê z zielonej na soczysto¿ó³t¹.
Powszechne zainteresowanie budz¹
te¿ sosny aristaty. S¹ to sosny, których
najstarszy przedstawiciel, ¿yj¹c w USA,
liczy sobie ponad 4500 lat, a niektóre
ród³a mówi¹ nawet o 6500 lat. Ich prymitywna budowa powoduje, ¿e poc¹ siê
¿ywic¹, co sprawia, i¿ wygl¹daj¹ jak
obsypane kryszta³kami cukru. Rosn¹
bardzo wolno. W Polsce osi¹gaj¹ niskie
parametry przyrostu. Kilkudziesiêcioletnie egzemplarze na terenach pó³nocnowschodnich maj¹ niewiele ponad metr
wysokoci. Du¿¹ zalet¹ tych sosen jest
ich odpornoæ na trudne warunki.
Kêpy miskantów Zebrinus rosn¹
pod czerwonolistnymi klonami. Gdy wiatr
porusza t¹ z³otopaskowan¹, wysok¹ trwa¹,
sprawia ona wra¿enie, jakby odp³ywa³a.
Wejcie do tego zak¹tka zdobi¹ brzozy
Younga i Purpurea. Wród posadzonych tu srebrnych wierków wyró¿niaj¹
siê Niebieski Olbrzymek i Olga. S¹

Dalszy ci¹g wycieczki po Ogrodzie
Krajobrazowym Olecka Panorama

to roliny wyhodowane przez w³acicieli
ogrodu, którzy nadali nazwy w³asne nowo
powsta³ym odmianom.
O tej porze roku zaczynaj¹ kwitn¹æ
forsycje wczesne. Forsycja Carvtasol
jest ju¿ ca³a pokryta kwiatami, gdy inne
odmiany maj¹ zaledwie p¹ki. Spotykamy tu tak¿e jaminowce kwitn¹ce na ró¿owo, p³acz¹ce winie japoñskie oraz irgi
krzaczaste. Te ostatnie, podobnie jak
jarzêbiny, to sto³ówka skrzydlatych,
zimowych goci ogrodu.
W maju i czerwcu zakwitaj¹ szczepione karagony Pendula oraz robinie.
Wtedy w tej czêci ogrodu pracowicie
brzêcz¹ pszczo³y i wiele innych owadów

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V18504)

GRÜNLAND

(7)

Listy do redakcji
Dzieñ Dobry
Jako mieszkaniec Olecka chcia³bym zapytaæ w³adze o sprawê
promocji Olecka. W poniedzia³ek jako dodatek Wprost ukaza³
siê gruby folder reklamuj¹cy praktycznie wszystkie miasta i
orodki na Warmii i Mazurach. Jest to doskona³a promocja
miast w bardzo poczytnym tygodniku tu¿ przed rozpoczêciem sezonu turystycznego. Dlaczego oprócz dwóch malutkich wzmianek nie by³o w dodatku informacji o Olecku, maj¹cym zachêcaæ turystów do przyjazdu?! Czy przyczyn¹ by³a
niewiedza, czy te¿ chêæ oszczêdnoci?
By³bym wdziêczny za poruszenie tej sprawy.
Jakub Woniak

od¿ywiaj¹cych siê nektarem.
Przestzrenie miêdzy wy¿szymi rolinami wype³niaj¹ kwitn¹ce, nisko rosn¹ce krzewy. Dobrze radz¹ sobie z tym nieprzyjaznym pod³o¿em piêciorniki, berberysy i japoñskie tawu³y. Jednak najbardziej zaskakuje tu bukszpan, który jako
rolina zimozielona preferuje gleby bardziej wilgotne. Ten egzemplarz zniós³
¿wirowe pod³o¿e, pe³ne s³oñce oraz mrone
wiatry. Pos³u¿y³ wiêc do produkcji bukszpanów o szczególnie wysokiej odpornoci.
¯egnani piewem krz¹taj¹cych siê przy
budowie gniazd ptaków, wêdrujemy po
pó³nocnej alei w stronê kolekcji wierków.
C.d.n.

Fajn¹ ksi¹¿kê
wczoraj czyta³em 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku otrzyma³a dotacjê z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokoci 5 tys. z³ na realizacjê programu Fajn¹
ksi¹¿kê wczoraj czyta³em . Tylko 160 instytucji (na 600 z³o¿onych aplikacji) otrzyma³o dofinansowanie na promocjê czytelnictwa. W ramach projektu zostan¹ zrealizowane nastêpuj¹ce dzia³ania:
- warsztaty dla bibliotekarzy z terenu powiatu oleckiego,
- konkurs na krótk¹ formê teatraln¹ reklamuj¹c¹ wybran¹ ksi¹¿kê,
- konkurs plastyczny na plakat reklamuj¹cy ulubion¹ ksi¹¿kê.
Konkursy skierowane s¹ do uczniów szkó³ podstawowych
z terenu powiatu oleckiego.
Zwyciêzcy otrzymaj¹ bardzo atrakcyjne nagrody ksi¹¿kowe, natomiast biblioteki szkolne wzbogac¹ swoje ksiêgozbiory o najnowsze pozycje wydawnicze.
Informacje w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej,
tel. (087) 520 23 22, p. Katarzyna Je¿ewska.
Serdecznie zachêcamy do udzia³u w projekcie.

#
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Kalendarz imion

22 kwietnia
Eugenii, Kai, Lei, Leonii, Nastazji
Agapita, Heliodora, Leona, Leonida,
£ukasza, Sotera, Strze¿yma, Strze¿ymierza, Strze¿ymira, Teodora
23 kwietnia
Albertyny, Beli, Emanueli, Fortunaty,
Heleny, Ilony
Alberta, Albrechta, Geralda, Gerarda,
Gerwazego, Idziego, Idzis³awa, Jerzego,
Wojciecha
\24 kwietnia
Bony, Debory, Deotyny, El¿biety, Fidelii, Horacji, Walerii
Aleksandra, Aleksego, Egberta, Erwina,
Feliksa, Fidelisa, Grzegorza, Horacego,
Jerzego, Mariana, Zbromierza
25 kwietnia
Elwiry, Erwiny, Estery, Jaros³awy, S³awy, Wiki
Dariusza, Jaros³awa, Kaliksta, Marka,

Radociecha, Szczepana, Wasyla
26 kwietnia (Dzieñ transportowca i drogowca)
Erwiny, Klaudii, Marceliny, Marii, Marzeny
Artemona, Aurelego, Aureliusza, Klaudiusza, Kleta, Marcela, Marcelego, Marcelina, Ryszarda, Spycimierza
27 kwietnia
Andrei, Felicji, Feliksy, Martyny, Teofili, Zyty
Anastazego, Andrzeja, Bo¿ebora, Kastora,
Piotra, Sergiusza, Teodora, Teofila, ¯ywis³awa
28 kwietnia (wiatowy Dzieñ Pamiêci Ofiar
Wypadków przy Pracy)
Bogny, Ludmi³y, Ludomi³y, Ludy, Marii, Teodory, Walerii
Bogdana, Bogus³awa, Ludwika, Marka,
Paw³a, Piotra, Przybyczesta, Witalisa,
¯ywis³awa

Jaskó³ki

Ten rok bêdzie
wyj¹tkowo szczêliwy
dla Byków dziêki Saturnowi i Neptunowi.
Dotrzymanie z³o¿onych komu obietnic
wniesie w ¿ycie wiele zmian. Pozwol¹ one na realizacjê ambitnych i mia³ych planów. Zrealizowane zostan¹ z nawi¹zk¹. Byk powinien
unikaæ rodzinnych sporów oraz brania
na siebie wszystkich obowi¹zków.
Byk powinien uwierzyæ w swoje zalety i atrakcyjnoæ. Taka wiara podbudowuje psychicznie. Powinien zadbaæ
równie¿ o swoje koci, p³uca i w¹trobê.
W mi³oci nie powinien odmawiaæ
dawno poznanemu Wodnikowi. Musi
jednak wiedzieæ, ¿e jest to znak co najwy¿ej na d³u¿szy romans. Daj siê uwieæ
Wenus. Jeli chodzi o zmys³y  jest
najodpowiedniejsza.

Nasz przepis
Kura

rednia kura, 1-2 marchewki, 1-2
pietruszki, kalarepa, seler, cebula, por,
6-8 pieczarek, 2 ³y¿ki mas³a, posiekana naæ pietruszki oraz koperek
Kurê czycimy, myjemy. Przekrajamy wzd³u¿ i gotujemy pod przykryciem
godzinê w p³askim rondlu w niewielkiej iloci wody.
Po ugotowaniu dzielimy miêso na
czêci. Umyte i obrane warzywa oraz
pieczarki kroimy na kawa³ki i wk³adamy do wywaru, dodajemy miêso i dusimy z mas³em, a¿ warzywa i kura bêd¹
miêkkie. Pod koniec gotowania solimy
i dodajemy du¿o pietruszki i koperku.
Danie podajemy na pó³misku ob³o¿one warzywami. Do dania najodpowiedniejsze s¹ m³ode ziemniaki.



Jaskó³ki nale¿¹ do ptaków wyj¹tkowo lubianych przez meteorologiê ludow¹ ca³ej S³owiañszczyzny. Z ich zachowania doskonale wró¿ono rodzaj pogody w najbli¿szych dniach, jak i miesi¹cach. Ptaki te równie¿ bardzo szanowano, traktowano wrêcz, podobnie jak bociany, jako zwierzêta wiête, którym nie
wolno by³o zrobiæ ¿adnej krzywdy.
Gdy jaskó³ki lataj¹ wysoko nad ziemi¹, gdy rano pojawiaj¹ siê wysoko w
powietrzu ich du¿e gromady w pogoni
za owadami, wtedy spodziewaæ siê mo¿na ³adnej pogody. Kiedy za ptaki zni¿aj¹ swój lot, bywa to zapowiedzi¹ zbli¿aj¹cego siê deszczu.

F kupiê

Przys³owia
i powiedzenia
 Gdy £ukasza (22 IV) przybêdzie, zielono ju¿ wszêdzie.
 Ile razy przed Wojciechem (23 IV) zagrzmi¹ pola, tyle razy po Wojciechu
zabieli siê rola.
 Deszcz na w. Marek (25 kwietni IV),
to ziemia jak skwarek.
 Kiedy Marek (25 IV) ciep³em darzy
mróz ogrody jeszcze zwarzy.
 Kiedy Marek (25 IV) przypieka  cz³ek
na zi¹b ponarzeka.
 Kiedy zleje nas Marek (25 IV), bêdzie
ziemia jak skwarek.
 wiêtego Marka buchnie ciep³o jak z
garnka.
 Po Marku (25 IV), gdy s³oñce dogrzewa, zwykle potem ubolewa.
***
Student obla³ egzamin z astronomii.
Kole¿anka pyta go jak do tego dosz³o.
- Profesor pokaza³ zdjêcie i spyta³ czy
to jest Mars, czy Wenus.
- Co za pomys³, ¿eby siê czepiaæ p³ci
planet!

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4
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* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V17305
* Centrum  hotel, tel. 0-87-520-12-00
V12928
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
A14502
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V11909

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
V17105
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A14402
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
V17125
* wesela, przyjêcia, imprezy okolicznociowe, tel. 0-87-52040-50
V12908

US£UGI

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V22602

Agencja Kredytowa KORZYCIK

(V19004)

ul. Kolejowa 31
Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

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

V10410

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V21103
* Hit-Tech, komputery, naprawa, sprzeda¿, tel. 0-87-520-05-15 V21203
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V15307
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V10310
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L15208
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V13028
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

V70622

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V10710
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V21403
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L15108
Kwalifikowany certyfikat elektroniczny (wymagany przez ZUS
od 21 lipca 2008)  oprogramowanie, sprzêt, integracja
z P³atnikiem. MTL Creation, 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41. (V24301)
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V11609
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V16705

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V14408)

* angielski, korepetycje, tel. 0-513-384-822
V21903
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L3401

(V14508)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K16305
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L2606
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V15207
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L1907
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko,
ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
A2719
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V1715

* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
K16804
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88
V9011

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

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V18814
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V16905
PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(V15906)

tel. (087) 520-01-89

G¹ski 22 m 3, tel. 0-606-993-688

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

(V23701)

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

BUDOWLANE US£UGI
 BUDOWA DOMÓW!

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

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

V14208

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V18604)
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
A14303
* ryby, tel. 0-504-060-955
A11019

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V24201)

(V15107)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

Przemys³aw Atkielski

V12918

(V16806)

* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* Mazury - hotel, tel. 0-87-520-40-50

D@RKOMP

(V16206)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

(V18904)
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Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4014)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

Sklep ogrodniczy TWÓJ OGRÓD

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

(V17006)

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V14308

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V11809
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.

V2115

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5207
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K915
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1015
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1515
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3003
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki plandeki, tel.
0-604-514-845
V21703

(V19104)

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)

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

(V11709)

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

K16904

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

PRACA c.d.
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od 24 czerwca do koñca Lipca, godziny do ustalenia, tel.
0-693-841-421
L3301
* potrzebujemy m³odej energicznej osoby do prowadzenia gabinetu odnowy biologicznej, Goliat, tel. 0-87-619-68-13 A14801
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
K18401
* zatrudniê dziewczynê w klubie bilardowym, tel. 0-513-433038
V20204
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
V9610
SPRZEDAM
* alufelgi 13 cali, opony letnie do VW Golfa, tel. 0-887-294372
K18501
* alufelgi do Mazdy, tel. 0-885-723-071
K17602
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A13705
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88A1110
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A14203
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
A14004
* dzia³kê budowlan¹ 2800 m.kw. z projektem budowlanym,
Kukowo, 5 km od Olecka, tel. 0-604-145-273
A14702
* dzia³kê budowlan¹ nad jeziorem, Du³y, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V23901
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel. 87520-26-12
V23901
* dzia³kê na Ruczaju ogrodzon¹ z murowana altan¹, tel.
0-502-264-901
K17402
* dzia³ki budowlane nad jeziorem, Jaki, od 35 z³ za m. kw.
WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V23951
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210-819 K4708
* dzia³ki, Rosochackie ko³o Olecka, tel. 0-661-477-856 K18001
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A13304
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A13904
* krzy¿e drewniane, tel. O-660-466-270
K17901
* mieszkania trzypokojowe 63m2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e,
lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  lipiec 2008.
Tel. 0-604-456-732

KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L12907
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V18834
PRACA
* do popi³owania i pociêcia drewna na opa³ zatrudniê, tel.
0-604-935-224.
L3501
* emeryta lub rencistê do prostych prac w ogrodzie i przy
domu, tel. 604-935-224.
K3591
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32

WYNAJEM
* 4,5 hektara ziemi do wydzier¿awienia w Judzikach, tel.
0-693-841-421
L3201
* biura do wynajêcia, Kamienna 1A, tel. 0-602-354-963 K16604
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-691-407-184
K18201
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-87-523-85-76
K18101
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A2209
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L2506
* szukam mieszkania, tel. 0-508-216-250
K16704

(V15007)

INNE
* klub p³etwonurków LOK Amfiprion w Olecku organizuje kursy p³etwonurkowania na wszystkie poziomy wyszkolenia wed³ug standardów LOK/CMAS, zapraszamy,
www.omfiprion@olecko,eu, tel. o-664-722-091
K18501

* mieszkanie 17 m. kw., Lesk, 52 000 z³otych, (do negocjacji), WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V23941
* mieszkanie 60 m. kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V23911
* mieszkanie 64 m. kw, tel. 0-691-407-184
K18301
* mieszkanie 72 m. kw., III piêtro, tel. 0-513-079-405 K16504
* okna pcv, drewniane, tel. 0-728-387-720
V23711
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V18824
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
A14602
* ryby, tel. 0-504-060-955
A2608
* siano w du¿ych belach, tel. 0-721-587-468, 0-721-662-338 K17702
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A14104
* Skoda Fabia, 1,9TDI, 101 KM, 2000, tel. 0-510-189-301 V23901
* ¿wir, piasek, ziemia  transport, tel. 0-604-514-845 V21713

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

(K15507)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

L13007

&
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K¹cik szachowy (53)
W dniach 8-16
marca 2008 roku w
górskiej miejscowoci
Ustroñ-Jaszowiec odby³y siê Mistrzostwa
Polski Juniorów w kategorii wiekowej do
lat 12 oraz Puchar Polski do lat 10. Turnieje z cyklu mistrzostw Polski rozgrywane s¹ wed³ug regulaminu Polskiego
Zwi¹zku Szachowego, który jest identyczny dla wszystkich kategorii wiekowych. Obydwa turnieje rozgrywane s¹
systemem szwajcarskim na dystansie 11
rund tempem 90 minut dla ka¿dego zawodnika na rozegranie ca³ej partii plus
30 sekund za ka¿de wykonane posuniêcie. Warto podkreliæ, ¿e cztery pierwsze szachownice by³y elektroniczne i bezporednio po³¹czone z internetem, dziêki temu mo¿na by³o na bie¿¹co ogl¹daæ
transmisje z najsilniejszych szachownic
w turnieju. Mistrzostwa Polski oraz Puchar Polski to imprezy ciesz¹ce siê du¿ym zainteresowaniem, o czym mo¿e
wiadczyæ fakt, i¿ przebieg najwa¿niejszych pojedynków transmitowanych w
Internecie na bie¿¹co ledzi³o ponad sto
tysiêcy ludzi w Polsce i na wiecie.
Wród cis³ej czo³ówki znalaz³ siê nasz
reprezentant Kamil Gryglas. Kamil jest
czo³owym i utalentowanym zawodnikiem
Sekcji Szachowej MLKS Czarni Olecko.
Pomimo tak m³odego wieku ma na swoim k¹cie wiele sukcesów. Do najwa¿niejszych z nich, odnoszonych w imprezach
rangi mistrzowskiej, mo¿na zaliczyæ Indywidualne Mistrzostwa Województwa
Juniorów do lat 9 w roku 2005, gdzie
jako siedmiolatek uzyska³ srebrny medal. W latach 2006 oraz 2007 w tej samej
kategorii wiekowej dwukrotnie zdobywa³
z³oty medal. W 2007 roku w Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach M³odzików
MA+WM ch³opców w kategorii wieko-

wej 910 lat zaj¹³ trzecie miejsce
i po raz pierwszy awansowa³ do
fina³u nazywanego Pucharem
Polski, zajmuj¹c 16. miejsce z dorobkiem 6,5 punktu z 11 mo¿liwych. Jest to bardzo dobry wynik,
tym bardziej, ¿e 7,5 punktu jednemu z uczestników Pucharu zagwarantowa³o br¹zowy medal.
Kamil jest m³odym szachist¹, który z roku na rok osi¹ga coraz
lepsze wyniki. Od dwóch lat jest
najlepszy wród rówieników w
województwie warmiñsko-mazurskim oraz nale¿y do kadry wojewódzkiej.
Nieca³e dwa tygodnie póniej
rozegrane zosta³y kolejne Mistrzostwa Polski Juniorów w
kategorii wiekowej do 16 oraz 18
lat. Od wielu lat imprezê tê organizuje
Ma³opolski Zwi¹zek Szachowy na zlecenie Polskiego Zwi¹zku Szachowego w
piêknej nadmorskiej miejscowoci £ebie.
Turniej rozpocz¹³ siê 29 marca, a zakoñczy³ 6 kwietnia b.r. Olecko reprezentowa³a w kategorii wiekowej do lat 16 siostra Kamila Marta Gryglas. Grupa juniorek do lat 16 jest jedn¹ z najsilniejszych grup w Polsce. W grupie tej gra³o wiele utytu³owanych zawodniczek doskonale znanych i rozpoznawanych w
rodowisku szachowym. Dla przyk³adu
podam, i¿ Mistrzyni¹ Polski zosta³a nie
przypadkowo po raz kolejny Klaudia Kulon
 dwukrotna z³ota medalistka Mistrzostw
wiata Juniorek! Trzecie miejsce zajê³a
Anna Warakomska, która jest obecnie
br¹zow¹ medalistk¹ Mistrzostw Polski
Seniorek! Wród trenerów na Mistrzostwach Polski Juniorów do 16 i 18 lat
istnia³o przekonanie, i¿ grupa szesnastoletnich dziewcz¹t jest znacznie silniejsza
od grupy dziewcz¹t
do lat 18, co nale¿y do rzadkoci.
Pomimo tak trudnej grupy nasza
reprezentantka
Marta radzi³a sobie ca³kiem dobrze,
zdo³a³a uzyskaæ 4
punkty i ostatecznie zajê³a 40. miejsce w Polsce.
Marta jest czo³ow¹ i utalentowan¹ zawodniczk¹
Sekcji Szachowej
MLKS Czarni Olecko. Od wielu lat
nale¿y do kadry

Mistrzostwa Polski

województwa warmiñsko-mazurskiego i
mo¿e poszczyciæ siê wieloma sukcesami. Warto przytoczyæ jej najwa¿niejsze
dotychczasowe osi¹gniêcia. W 2005 roku
zajê³a trzecie miejsce w Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach MA+WM dziewcz¹t
do lat 13 i po raz pierwszy wywalczy³a
awans do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y, która odby³a siê w Bêsi. W 2006r.
zdoby³a srebrny medal w Indywidualnych
Mistrzostwach Województwa dziewcz¹t
do lat 15, a w Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach MA+WM dziewcz¹t do lat
15 zajê³a czwarte miejsce i po raz drugi
zagra³a w Finale Mistrzostw Polski. W
roku 2007 w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Juniorów w kategorii dziewcz¹t do lat 15 zdoby³a z³oty
medal, a w Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach MA+WM dziewcz¹t do lat 15
uzyska³a srebrny medal i wywalczy³a awans
do Fina³u Mistrzostw Polski, który odby³ siê na prze³omie marca i kwietnia 2008r.
w £ebie. Marta jest ju¿ dowiadczon¹
szachistk¹, która z roku na rok osi¹ga
coraz lepsze wyniki. Jest w kadrze województwa warmiñsko-mazurskiego i jest
jedn¹ z najlepszych szachistek w naszym
województwie. Od trzech lat jest sta³¹
finalistk¹ Mistrzostw Polski.
Udzia³ Marty oraz Kamila w turniejach wi¹¿e siê z coraz wiêkszymi wydatkami, które  niestety  ponosz¹ rodzice. Nale¿y wspomnieæ, ¿e Marta i Kamil
s¹ pierwszymi sportowcami w Olecku,
którzy otrzymali stypendium sportowe
przyznawane przez nasz¹ gminê. Jest to
bardzo dobre rozwi¹zanie, poniewa¿ pozwoli zasiliæ bud¿et rodziców oraz zdecydowanie u³atwi dalszy rozwój tych m³odych, zdolnych szachistów.
Czes³aw Spisak

'
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Pi³ka no¿na
Czarni Justyna
- Huragan 3:4

20.04.2008.
Do przerwy Czarni Justyna Olecko
remisuje z Huraganem Mor¹g 1:1. Prowadzenie dla Czarnych w pierwszej minucie zdoby³ Marcin Jegliñski, wyrównanie pad³o w koñcówce pierwszej po³owy. W sumie mecz jest wyrównany.
Po przerwie Huragan obj¹³ prowadzenie 2:1, a potem prowadzi³ 3:1 i 4:1. Czarni
rzucili siê do odrabiania strat a Huragan
kontratakowa³, kilkakrotnie G¹siorek
pokaza³ klasê i to, ¿e jest w formie. Niestety, Czarnym zabrak³o czasu do odrobienia wszystkich bramek. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 4:3 dla Huragana.
Byæ mo¿e jestem subiektywny, ale
runda wiosenna pokazuje, ¿e albo niektóre dru¿yny s¹ faworyzowane, albo
trafiamy na obsadê sêdziowsk¹, która
powiedzmy, ¿e ma s³aby dzieñ w stosunku do naszej dru¿yny. Dzi faktem
jest, ¿e pierwsza bramka pad³a na pewno z pozycji spalonej, a w kilku innych
sytuacjach decyzje by³y dziwne.

Czwartki lekkoatletyczne

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
w Olecku chcia³by zaprosiæ dzieci do
udzia³u w zawodach sportowych, popularnych w ca³ej Polsce, tzw. Czwartków Lekkoatletycznych. W zawodach
bior¹ udzia³ uczniowie z klas VI i m³odszych, rocznik 1995 i m³odsi.
Proponujemy cykl 6 zawodów, w ramach których dzieci mog¹ rywalizowaæ
ze sob¹ w biegu na 60 m, skoku w dal,
rzucie pi³eczk¹ palantow¹ oraz biegu na
600 m dziewczêta i 1000 m ch³opcy. Dzieci

Dodaj¹c do relacji Czarni zagrali w
sk³dzie: G¹siorowski, Wasilewski Micha³, Pietkiewicz, Ryszkiewicz, Rytwinski, Szarnecki, Cwaliñski Drozd, Jegliñski Marcin, Strychalski, Jarmo³owicz, na zmiany wchodzili: Kubas, Suchaczewski.
Huragan pokaza³ siê z dobrej strony, jako zespó³ wybiegany, potrafi¹cy
graæ pi³k¹, chyba najlepszy, z którym
przysz³o graæ nam na wiosnê.
TABELA po XX kolejce:
1. Jeziorak
50
47:10
2. Huragan
48
63:16
3. Start
40
35:22
4. Vêgoria
39
33:20
5. Mr¹gowia
39
46:19
6. Concordia
37
37:24
7. Zatoka
36
39:35
8. Sokó³
30
34:22
9. Czarni
26 38:34
10. P³omieñ
25
27:25
11. Polonia
21
24:43
12. Zamek
17
15:37
13. Mamry
16
22:43
14. Motor
15
21:38
15. Granica
10
17:49
16. MKS
4
8:69
rywalizuj¹ indywidualnie. Nie przewidujemy ograniczeñ liczbowych uczestników
z poszczególnych szkó³.
Najlepsi w poszczególnych konkurencjach maj¹ szansê na wyjazd na zawody fina³owe do Warszawy.
Cykl 6 zawodów bêdzie organizowany w dniach: 1.05., 8.05., 15.05., 29.05.,
5.06., 12.06.
Wszystkie zawody odbywaæ siê bêd¹
we czwartki, pocz¹tek o godz. 16.00. na
stadionie miejskim w Olecku.
ZAPRASZAMY DO UDZIA£U

Olecka Liga Dru¿yn Amatorskich wznawia rozgrywki

Spotkanie organizacyjne kapitanów i osób zainteresowanych odbêdzie siê w
sali konferencyjnej MOSiR w Olecku w dniu 25.04.2008 (pi¹tek) o godz. 17:00.
Serdecznie zapraszamy
Konrad Barszczewski, Jakub MrozowSZACHY
ski, Piort Adamski, Micha³ Bronikowski,
Zuzanna Adamska, Rafa³ Sokalski, DaW sobotê 19.04.2008r. w Szkole Pod- riusz Jankowski, Wiktoria P³aziñska, Gastawowej nr 3 w Olecku odby³y siê MI- briela Jegliñska, Marysia Kulik ze SzkoSTRZOSTWA SZKÓ£ PODSTAWO- ³y Podstawowej nr 3 oraz: Micha³ MakWYCH I GIMNAZJÓW W SZACHACH simowicz, Weronika Kisielewska, Szymon
0rganizator: MLKS Czarni Olecko przy Kowalewski, anna Leszkowicz ze Szkowspó³pracy z UKS Trójka w Olecku ³y Podstawowej nr 1.
A oto wyniki:
- gmnazjalici: 1. Joanna Grzyb (SSP
 szko³y podstawowe: 1. Kamil Gry- STO), 2. Marcel Mrozowski (Gimnazjum
glas (SP3), 2. Oskar Kowalewski (SP3), nr 2), 3. Szymon Brynda (Gimnazjum nr
3. Patryk Sitkowski (SP1).
2), wyró¿nienie  Sylwia Krankowska
Ponadto w tej kategorii startowali: (Gimnazjum nr 2).

Kick-boxing
W Wêgrowie (woj. siedleckie) rozegrany zosta³ Miêdzynarodowy Puchar
Polski w kick-boxingu. Na tej imprezie
po raz kolejny sukces odniós³ Sebastian
Ga³aszewski.
Miêdzynarodowy Puchar Polski, jak
sama nazwa wskazuje, to zawody wysokiej klasy. Wystartowa³o w nich ponad
300 zawodników z wielu wiatowych klubów.

- Sebastian mia³ bardzo wymagaj¹cych przeciwników  mówi £ukasz Makarewicz, sekundant Sebastiana, który
przyjecha³ z niemieckiego klubu Frankonia
Kicboxen. - Pierwsze dwie walki wygra³
wynikiem 3:0. Trzecia nie trwa³a zbyt d³ugo,
bo Sebastian wygra³ j¹ przez nokaut z
dowiadczonym zawodnikiem ze S³owenii. Ostatecznie zdoby³ br¹zowy medal i
stan¹³ na podium!
- Poziom by³ bardzo wysoki, a przeciwnicy wymagaj¹cy  mówi Sebastian.
- Do tego mam kontuzjê nogi, która daje
o sobie znaæ. Nie by³em te¿ przygotowany do tych zawodów  dowiedzia³em siê
o nich kilka dni przed startem. W tym
miejscu chcia³bym podziêkowaæ sponsorowi mojego uczestnictwa w zawodach,
którym by³ Pub Piwnica w Olecku.

Pi³ka no¿na

W rozegranych 19.04.br. meczach
naszych dru¿yn m³odzie¿owych trampkarze pokonali na wyjedzie Pogoñ Ryn
5:0, a juniorzy m³odsi wygrali z Mamrami Gi¿ycko 3:0. Natomiast zespó³ rezerw
wystêpuj¹cy w B-klasie, graj¹cy po raz
pierwszy na w³asnym stadionie w Wieliczkach pokona³ rezerwy Vêgorii Wêgorzewo 3:1. Bramki w tym meczu zdobyli
Tomasz Karniej z karnego, Micha³ M³ynarczyk i £ukasz Dêbski.

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
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 300

Witam Pañstwa. Mo¿e powitam siê
w sposób bardzo nietypowy, ale pisanie dzi o siedmiu dniach czy tygodniu
jest trochê mniej wa¿ne. Dlaczego? Otó¿,
proszê Szanownych Pañstwa, spotykamy siê dzi po raz trzysetny... Tak, tak.
To ju¿ trzysta razy spotykamy siê z sob¹
na tej ostatniej stronie. To ju¿, jak by
nie patrzeæ, szeæ lat cotygodniowego
mojego monologu i pañstwa lektury tego
co piszê: z³oci, umiechu, niedowierzania, emocji z³ych
i dobrych. Jednym
siê podoba to co
piszê, a innym nie.
Ale co tydzieñ siê
spotykamy i to
jest bardzo dobre
z punktu widzenia
naszej znajomoci.
Wielu czytelników
odesz³o ju¿ na
wieczn¹ wachtê, a
niektórym przyby³o trochê towarzystwa w rodzinie.
wiat pêdzi naprzód, a my ci¹gle
siê spotykamy. To
mi³e jak kto zupe³nie mi obcy
³apie mnie za rêkaw i gratuluje
pisania. Mi³e jest
równie¿, ¿e czyta
moje teksty wielu,
którzy z moim wiatopogl¹dem siê nie
zgadzaj¹. Nie trzeba staæ w jednym Froncie
Jednoci Narodu, by siê rozumieæ i szanowaæ.
A co tam w polityce? Chiñczyki trzymaj¹ siê mocno. Choæ sprawa trochê
wyciszy³a siê, to nadal gdzie tam trwa.
Sam Dalajlama XIV wyrazi³ zdziwienie, ¿e
przemoc wobec jego rodaków i krajan
wielu ludzi na wiecie chcia³oby wywalczyæ przemoc¹ i si³¹. Zapowiadane s³ynne: nie bêdziemy kupowaæ chiñskich rzeczy, skoñczy³o siê tylko na s³owach. By
nie kupiæ i nie posiadaæ nic chiñskiego,
wymaga³oby wielu wyrzeczeñ. Olimpiada w Pekinie rozpocznie siê i nawet Dalajlama uwa¿a, ¿e nikt i nic tego nie powinno zmieniaæ. wiat sprawê Tybetu musi
rozwi¹zaæ w inny sposób. Ciê¿ko nam,
Europejczykom, zrozumieæ mentalnoæ dalekiego Wschodu i tego, ¿e narzucanie
im czegokolwiek zazwyczaj koñczy siê zerwaniem rozmów z Chiñczykami. Maj¹
specyficzne, konfucjañskie rozumienie

wiata i nam niewiele udaje siê z tego
zrozumieæ. Inaczej ni¿ my podchodz¹ do
pracy, w³asnoci czy ¿ycia. My siê bulwersujemy i wci¹¿ wzburza nas ich
postêpowanie sprzed 19 lat na Placu
Tiananmen. Dla Chiñczyków ma to zupe³nie inne znaczenie i inaczej to rozpatruj¹ i patrz¹ na to innym sposobem
rozumienia. Ludzie znaj¹cy Chiny doskonale rozumiej¹ to i wiedz¹, ¿e nie jest
wa¿ny czas i miejsce, nie jest wa¿na przesz³oæ jeli nie mo¿na jej nale¿ycie uczciæ.
Wiêc zgodnie z filozofi¹ konfucjañsk¹

Rys. Wies³aw Bo³tryk
odk³adaj¹ do odpowiednich szufladek
pamiêci to, czego nie mog¹ za³atwiæ,
dokoñczyæ czy wykonaæ w danej chwili. My nie rozumiemy takiego postêpowania i dzia³ania. Nie musimy. Ich kultura, filozofia ¿ycia, tradycja trwa ju¿ ponad
trzy tysi¹ce lat  w porównaniu z nasz¹
doæ oszala³¹ przesz³oci¹, zmianami religijnymi, zwyczajowymi, jestemy dla nich
dopiero przedszkolakami. Spraw Tybetu nie rozwi¹¿emy ani protestami, ani si³¹,
ani bojkotem. Dalajlama te¿ ma wiadomoæ, ¿e tu znaczenie ma czas i bardzo
wolne zmiany, a nie krew i karabiny. Mo¿e
nie rozumiem wielu rzeczy zwi¹zanych z
Tybetem, ale wydaje mi siê, ¿e rozumiem
Dalajlamê w tym, ¿e przemoc nie jest
najlepszym sposobem na przemoc drugiej strony.
A co u nas w kraju? Kolejny konflikt na linii MSZ - Prezydent. Z jednej
strony dziwi mnie reakcja pana Sikorskiego Ministra Rados³awa z odwo³a-

niem ambasadora w Argentynie. Dlaczego
go odwo³a³? Bo ambasador nie czyta odpowiednich gazet i nie s³ucha odpowiedniego radia. Za to czyta i s³ucha tego,
co podobno ambasadorom RP nie wypada. Jak siê okazuje ambasadorem naszego kraju mo¿e byæ tylko i wy³¹cznie
osoba s³uchaj¹ca odpowiedniego radia,
czytaj¹ca odpowiednie dzienniki i inne
gazety lub czasopisma oraz ogl¹daj¹ca odpowiednie telewizje.
Przyznam, ¿e trochê rozbawi³a mnie
argumentacja, jaka pojawi³a siê w odpowiedniej prasie.
Gdyby Pan Ambasador RP w
Argentynie zna³
inne gazety i zna³
innego potentata medialnego, to
nie mia³by dzi
problemów. Jeszcze wiêksze oburzenie wysz³o na
jaw, gdy w³adze
Gruzji zwróci³y
siê z prob¹ o
szybk¹ pomoc do
Prezydenta RP i
ten bardzo szybko zorganizowa³
sobie podró¿ do
tego kraju. Sytuacja w Gruzji wymaga szybkich
decyzji i dzia³ania, a nie debat
z umiechaniem
siê do siebie. Polityka pozorowania dzia³añ coraz mniej
siê podoba nawet s³usznym wyborcom
i zaczynaj¹ ju¿ powoli chrz¹kaæ, ¿e co
tu nie tak. Ju¿ na ludzi nie dzia³a rzucanie och³apów w postaci laptopów by³ych ministrów czy podpuszczanie szaleñców, by domagali siê raportów o stanie zdrowia Prezydenta. Nawet sztandar rz¹du i rz¹dz¹cej partii: podatek liniowy, zosta³ zwiniêty wstydliwie, bo
sojusznik polityczny zwany koalicjantem
stanowczo powiedzia³ nie dla takiego
pomys³u. Za czasów poprzedniego rz¹du co takiego by³oby niemo¿liwe... a
tu maluszek dosta³ wiêcej ni¿ znacznie
wiêksze partie. I nie ma co siê dziwiæ, ¿e
sonda¿e lec¹ w dó³, a ludzie zaczynaj¹
siê rozgl¹daæ w ko³o i patrzeæ czy nikt
nie zauwa¿y³ ich wczeniejszej euforii.
Z Pañstwem za tydzieñ rozpoczniemy kolejn¹, trzeci¹ setkê, i mam na dziejê, ¿e przy 600 znowu siê wszyscy spotkamy.
PAC

