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otrzyma³a Stypendium Artystyczne Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego

Niewa¿ne: z Lwowa, czy z Warszawy,
Wilna, Poznania, czy z innych stron.
Ruszyli wszyscy na bój krwawy 
Krwawa ich siejba, a mieræ, - plon !
Jak jeden poszli w bój ten krwawy
Krzy¿ów rzêdami znacz¹c szlak.
Ten pad³ pod Kutnem, ów u wrót Warszawy.
¯ywy szed³ dalej - bo ojciec szed³ i dziad szed³ tak.

Przyznane fundusze pomog¹ zrealizowaæ E. Koz³owskiej
dwa projekty artystyczne: wystawê fotografii Portrety starowierców przedstawiaj¹ce mieszkañców Mazur i Podlasia oraz
wydanie dwujêzycznej ksi¹¿ki pisanej proz¹ artystyczn¹. Ksi¹¿ka
uka¿e siê w jêzyku polskim i francuskim. Fragmenty by³y drukowane na ³amach Tygodnika Oleckiego.
Redakcja gratuluje Pani Ewie stypendium i podkrela jednoczenie, ¿e jest ona naszym sta³ym wspó³pracownikiem.

Uroczystoci obchodów
majowych wi¹t

Pad³ i koæmi swymi wrós³
W prastar¹ ojców rolê,
Na której zew, swe ¿ycie niós³ 
na dolê i niedolê ...

- fotoreporta¿ Boles³awa S³omkowskiego
zamieszczamy na s. 6.

Szli. Ros³y i ros³y krzy¿ów rzêdy ...
Dobrze widoczny ich górny wiew.
Patrz! ¯o³nierz - bohater, przeszed³ têdy 
Pozosta³ po nim ¿al i piew.
Pozosta³ po nim ¿al rodziny
piew o wolnoci polskich drzew
I cichy, rzewny p³acz dziewczyny 
radosnych lat, - miniony zew.
Poszli. Wdepta³y ich wra¿e si³y
Gdzie spojrzysz tylko w wiat³a kr¹g 
Mogi³y ... krzy¿e i mogi³y...
lady ich walk i lady m¹k.

Taxi Mix --------- tel.
Taxi osobowa ------ tel.
Taxi Plus --------- tel.
Taxi Z ------------ tel.

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

(V21605)

Spróchnia³y ju¿ ¿o³nierskie koci,
W odwiecznie polskiej ziemi.
Lecz na nich wzronie kwiat wolnoci
I bujnie zazieleni!
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M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
DZIEÑ OTWARTY  31 maja 2008 (sobota)

Rowery

pokazy narzêdzi, elektronarzêdzi, farbiarskie

(V23603)

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

(087)
(087)
(087)
(087)

WIELKI KONKURS MAJOWY
dwie wartociowe nagrody za najwiêksze zakupy
w miesi¹cu maju: jedna nagroda dla detalisty, jedna
nagroda dla firmy; nieograniczona iloæ promocji
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Sprzeda¿ lokali
w przychodni

25 kwietnia o 20.53 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ na osiedlu Siejnik po¿ar suchej
trawy.
25 kwietnia o 22.22 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy al. Zwyciêstwa po¿ar suchej trawy.
26 kwietnia o 9.21 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ na budynku publicznym
przy ul. Zamkowej poluzowane dachówki.
26 kwietnia o 12.29 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Kukowie skutki kolizji drogowej.
26 kwietnia o 13.20 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Kowale Oleckie usuwa³y w danielach skutki kolizji drogowej.
26 kwietnia o 18.00 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Parkowej po¿ar suchej
trawy.
26 kwietnia o 20.15 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w £êgowie po¿ar suchej trawy.
26 kwietnia o 21.50 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ na osiedlu Siejnik po¿ar suchej
trawy.
27 kwietnia o 10.46 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y w £êgowie skutki kolizji drogowej.
27 kwietnia o 16.06 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicach £êgowa po¿ar suchej trawy.
27 kwietnia o 17.40 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ w Kowalach Oleckich po¿ar suchej trawy.
27 kwietnia o 19.01 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w Doliwach po¿ar suchej trawy.

Informacji udzieli³
starszy aspirant Dariusz Domin

7 kwietnia

... zosta³ rozstrzygniêty przetarg na
odwodnienie terenu pod budowê gara¿y na osiedlu Siejnik. Wykonawc¹ bêdzie firma z Olecka. Koszt to ponad 28
tysiêcy z³otych. Termin ukoñczenia robót to 16 maja.

10 lipca

... zostanie oddany do u¿ytku remontowany obecnie budynek socjalny w Zatykach.

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
OLEJ
OPA£OWY

00

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V18806)

od 7 do 18
30

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

Rozstrzygniêto nastêpne przetargi
ograniczone na sprzeda¿ lokali w budynku przychodni zdrowia przy ul. 11
Listopada.
Lokal nr 6 (laboratorium) nabyli za
55.307 z³otych Pañstwo Wilczewscy. Lokal
nr 7 (rejestracja) 38.927 z³otych kupi³a
Spó³ka Eskulap. Lokal nr 11 w Poradni Dzieci Chorych za 24.291 z³otych kupi³a Pani Jacewicz. Lokal nr 16 za 25.480
z³otych kupili Pañstwo Czupryn. Pañstwo
Gadomscy kupili lokale nr 20 za 24.999
z³otych i nr 30 za 36.304 z³otych. Lokal
nr 32 za 145.887 z³otych kupili Pañstwo
Skowroñscy.
Jak na ostatniej Sesji Rady Miejskiej
poinformowa³ Burmistrz do koñca czerwca
zakoñczy siê proces sprzeda¿y budynku. Gmina wtedy przestanie byæ w³acicielem budynku.

Dy¿ury aptek
 6-9.05.2008r., pl. Wolnoci 25
 10-11.05.2008r., pl. Wolnoci 7B
 12-16.05.2008r., ul. Kolejowa 15

Kierowcê-przedstawiciela
zatrudniê. Tel. (087) 520-22-13.
L4002

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:

 Adam Borowy
 Jan Dzbyñski
 Jerzy Makal
 Jan Necel
 Kamil Serdel
 Jaros³aw Sofiñski
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.

Bezpieczny
weekend
Podczas minionego d³ugiego weekendu policja prowadzi³a dzia³ania prewencyjne w ruchu drogowym. Ogó³em skontrolowano 86 pojazdów. 22 kierowców
ukarano mandatami za nadmiern¹ szybkoæ. Policjanci zatrzymali trzech kierowców kieruj¹cych pojazdami po spo¿yciu
alkoholu.
**
3 maja o 16.45 patrol policji zatrzyma³ w Olszewie Fiata 126p. Kieruj¹cy nim
trzydziestoletni Zbigniew R. mia³ we krwi
0,8 promila alkoholu. Nie posiada³ te¿
prawa jazdy.
**
Tego samego dnia o 21.30 na szosie
z Gi¿ do wiêtajna zatrzymano Fiata Ducato.
Kieruj¹ca nim trzydziestodziewiêcioletnia Beata M. nie mia³a prawa jazdy za to
we krwi mia³a 2 promile alkoholu.
**
4 maja o 2,30 policjanci zatrzymali w
wiêtajnie czterdziestoomioletniego
Andrzeja G. Mia³ on we krwi 2,7 promila
alkoholu.

Pani

Joannie
Stasiulewicz
wyrazy szczerego
wspó³czucia z powodu
mierci

TATY

sk³adaj¹ koledzy i kole¿anki z TABEX S.A.
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(V22904)
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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)

Bezp³atna mammografia
i cytologia

W dniach 8-9 maja 2008r. bêd¹ wykonywane bezp³atne badania
mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat. Mammobus
ustawiony bêdzie przy Placu Wolnoci (kafelki). Rejestracja w
godzinach 8:00 do 20:00 pod telefonem nr 085 676 03 32 i 085
676 13 22.
Ponadto w dniach 6-8 maja 2008r. wykonywane bêd¹ bezp³atne badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat w
NZOZ ZL GOMEG, gabinecie ginekologicznym, ul. 11 Listopada 23. Zapisy w gabinecie pod telefonem nr (087) 520 16 30.
Numer telefonu do kontaktów w Urzêdzie Miejskim w Olecku
(087) 520 2395.
Szczegó³owe informacje o kampanii zamieszczone s¹ te¿ na
stronie www.poliklinika.olsztyn.pl

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

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

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

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

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

(V23403)

(V21005)

!

Tygodnik Olecki nr 18 (538)

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 Zbigniewa Mieruñskeigo  Galeria Prawdziwej Sztuki
im. Andrzeja Legusa, plac Wolnoci 22
6 maja (wtorek)
10.00-16.00  Rak to nie wyrok, bezp³atne badania mamograficzne
7 maja (roda)
10.00-16.00  Rak to nie wyrok, bezp³atne badania mamograficzne
8 maja (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32
10.00-16.00  Rak to nie wyrok, bezp³atne badania mamograficzne
16.00  Czwartek Lekkoatletyczny, cykl zawodów dla dzieci,
stadion MOSiR
9 maja (pi¹tek)
9,30  X Jubileuszowe Biegi Prze³ajowe Ku S³oñcu, G¹ski,
brzeg jeziora Przytulskiego
17.00  Ogród Luizy, film  kino ROK
19.00  Oko, film  kino ROK
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
10 maja (sobota)
10.00  Czarni Olecko  Rominta, mecz pi³ki no¿nej trampkarzy
12.00  Czarni Olecko  Mamry Wydminy, mecz pi³ki no¿nej
juniorów m³odszych (wyjazd)
12.00  Czarni Olecko  Rominta, mecz pi³ki no¿nej m³odzików
19.00  Oko, film  kino ROK
11 maja (niedziela)
10.00  X Turniej o puchar redakcji Tygodnika Oleckiego 
turniej tenisa ziemnego, korty MOSiR
14.00  Czarni Olecko  Baranowo, mecz pi³ki no¿nej klasy B
seniorów (wyjazd)
15.00  Czarni Olecko  Sokó³, mecz pi³ki no¿nej IV ligi
17.00  Ogród Luizy, film  kino ROK
19.00  Oko, film  kino ROK
12 maja (poniedzia³ek)
15.00  Wiosenny turniej pi³ki no¿nej dla dzikich dru¿yn
SP i Gimnazjów, stadion MOSiR
13 maja (wtorek)
15.00  Wiosenny turniej pi³ki no¿nej dla dzikich dru¿yn
SP i Gimnazjów, stadion MOSiR

9 sierpnia
2008 r.

WIELKI
FINA£
Piknik
Budowlany
w Olecku

(V18706)

"
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Seniorzy obchodzili Miêdzynarodowy
Dzieñ Osób Niepe³nosprawnych

Dzieñ Inwalidy
niech trwa ca³y rok

24 kwietnia Oddzia³ Rejonowy Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Olecku zorganizowa³ w sali
Galerii Sztuki Prawdziwej im. Andrzeja Legusa spotkanie z
okazji Dnia Inwalidy, w którym uczestniczy³y osoby niepe³nosprawne z terenu powiatu oleckiego. Goæmi imprezy byli:
zastêpca burmistrza Olecka Henryk Trznadel i przewodnicz¹cy komisji polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa Rady Miejskiej w Olecku Jaros³aw Bagieñski.

- Mi³o mi jest spotkaæ siê z wami jak co roku, aby ¿yczyæ
wam wszystkiego dobrego - rozpocz¹³ po wprowadzeniu przesa
Stansi³awa Przedzieckiego wiceburmistrz H. Trznadel.
Radny J. Bagieñski ¿yczy³ zebranym, aby dzieñ Inwalidy
trwa³ dla nich ca³y rok.
- Jako absolwnet WSPS w Warszawie znam wasze problemy. Na co dzieñ pracujê w zespole szkó³ w Olecku z dzieæmi
niepe³nosprawnymi - mówi³ do zebranych radny miejski.
Ju¿ w maju na posiedzeniu jego komisji bêd¹ omawiane
problemy ludzi starszych i niepe³nosprawnych.
Radny Bagieñski zachêca³ zebranych, aby zg³aszali jemu
lub prezesowi Przedzieckiemu swoje problemy.
Piêkn¹ muzyczn¹ ozdob¹ tego spotkania w galerii ROK
Mazury Garbate by³ recital uczniów PSM I stopnia w Olec-

Plan dzia³añ Rady Europy

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej www.mps.gov.pl dostêpne jest t³umaczenie Planu
dzia³añ Rady Europy w celu promocji praw i pe³nego uczestnictwa osób niepe³nosprawnych w spo³eczeñstwie: podnoszenie jakoci ¿ycia osób niepe³nosprawnych w Europie w
latach 2006-2015.
Dokument ten jest wyrazem antydyskryminacyjnego podejcia do zagadnieñ zwi¹zanych z niepe³nosprawnoci¹, które
opiera siê na respektowaniu praw cz³owieka w odniesieniu
do osób niepe³nosprawnych.
Podejcie to oznacza w praktyce, ¿e polityka wobec osób
niepe³nosprawnych, maj¹ca s³u¿yæ wyrównywaniu ich szans,
nie jest ju¿ postrzegana jako odpowiedzialnoæ tylko okrelonych ministerstw czy te¿ jednostek organizacyjnych samorz¹du terytorialnego. Zgodnie z zaleceniem kwestie zwi¹zane
z niepe³nosprawnoci¹, jako zagadnienia o charakterze interdyscyplinarnym, musz¹ byæ w³¹czone we wszystkie plany i

ku, kierowanych przez Paw³a Grzankê, którzy przygotowa³ wystêp
wokalistów i instrumentalistów - akordeonistów - solistów i
eksperymentalnego, wokalistki Justyny Burzyñskiej i flecistki. W recitalu wziêli udzia³ laureaci oraz przyszli laureaci konkursu w Olsztynie, który ju¿ czeka ich za klika dni.
Dyplomy uznania z r¹k prezesa Zwi¹zku i goci: H. Trznadla i radnego J. Bagieñskiego otrzymali cz³onkowie zwi¹zku:
Czes³awa Omilian, Irena Milewska i Ryszard Maksimik.
Ponadto z dniem 1 kwietnia pani Elwira Tuchliñska z³o¿y³a rezygnacjê z funkcji kierownika chóru seniorów
Oleckie
Echo.
Na koniec wyst¹pi³ chór seniorów Oleckie Echo, z którym
piewali równie¿ gocie spotkania.
Zarz¹d Rejonowego PZERiI w Olecku dziêkuje gociom
spotkania, dyrekcji ROK MG i dyrekcji PSM I st. w Olecku
oraz uczniom tej szko³y za pomoc w organizacji imprezy.
Tekst i fot. D. Josiewicz

dzia³ania Pañstwa. Przy realizacji tych dzia³añ potrzebne jest
wspó³dzia³anie wielu podmiotów na szczeblu rz¹dowym i samorz¹dowym oraz cis³a wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi osób niepe³nosprawnych.
Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl

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

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

12
maja

16
tel. 520-23-36

#
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Nasza rozmowa (10)

Dr Lech Grochowski  nauczyciel akademicki
przedmiotu: Historia administracji.
Poznanie podstawowych instytucji
administracji w rozwoju historycznym
stanowi podstawê zrozumienia procesów zachodz¹cych w sposobach zarz¹dzania sprawami publicznymi w ramach
pañstwa. Celem przedmiotu jest ukazanie ewolucji form zarz¹dzania pañstwem,
poczynaj¹c od wyodrêbnienia administracji nowo¿ytnej po czasy wspó³czesne.
Zajêcia z historii administracji maj¹
tak¿e przygotowaæ studentów pierwszego
roku do lepszego poznania i zrozumienia wspó³czesnych instytucji administracyjnych ukazuj¹c ich genezê oraz wczeniejsze i dzisiejsze funkcje. Zajêcia prowadzone s¹ w formie wyk³adu wprowadzaj¹cego do zrozumienia istoty najwa¿niejszych problemów, wskazania literatury przedmiotu oraz podstawowych róde³ normatywnych. W oparciu o metodê przekazu, metodê analizy porównawczej
i metodê opisu zapoznaje siê studentów z problemami zwi¹zanymi z rozwojem instytucji ustrojowych administracji.
Klasyczne zasady nowoczesnej organizacji administracji publicznej wy-

kszta³ci³y siê ju¿ w dobie pañstwa absolutnego, w XVII i XVIII wieku. Zosta³y one przeniesione w nastêpne stulecia, by³y rozwijane i uzupe³niane przez
naukê administracji i prawa administracyjnego. Tymi zasadami s¹: zasada resortowoci, zasada centralizacji i decentralizacji, zasada koncentracji i dekoncentracji, zasada hierarchicznego podporz¹dkowania, zasada kolegialnoci i
jednoosobowego kierownictwa, zasada
biurokratyzmu, korpus urzêdniczy, granice dzia³alnoci administracyjnej.
Podstawowe treci kszta³cenie przedmiotu zawieraj¹ m.in.  pojêcie administracji w ujêciu historycznym  typy definicji. Administracja europejska doby absolutyzmu  podstawy doktrynalne. Merkantylizm, fizjokratyzm, kameralistyka i
nauka policji. Praktyka funkcjonowania
administracji w europejskich pañstwach
absolutnych w XVII i XVIII wieku  we
Francji, Rosji, Austrii, Prusach. Pojêcie
republiki owiecone w XVIII wieku.
Rozbudowa administracji w Polsce w
okresie kszta³towania siê monarchii konstytucyjnej  lata 1764-1795. Kszta³towanie siê i podstawy doktrynalne admi-

nistracji w XIX stuleciu  autokratyzm,
liberalizm, pozytywizm prawniczy, myl
socjalistyczna. Cechy charakterystyczne
XIX-wiecznej administracji. Administracja
USA.
Podstawowym efektem kszta³cenia
przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejêtnoci i kompetencji w zakresie: rozumienia pojêcia administracja; pos³ugiwania siê podstawowymi
pojêciami z zakresu historii i historii
administracji; analizy wydarzeñ i procesów historycznych na zasadzie porównawczej; rozumienia procesu narodzin nowoczesnej administracji publicznej
i jej ewolucji w czasach nowo¿ytnych.
Wa¿nym elementem ugruntowania
wiedzy z tego przedmiotu jest coroczna wycieczka do Sejmu RP i Pa³acu Prezydenckiego.
P.S.: Zapraszamy do studiowania
w Szkole dbaj¹cej o wysoki poziom
kszta³cenia. Uczymy Studentów wykorzystywania zdobytej wiedzy, pomagaj¹c
tym samym w znalezieniu satysfakcjonuj¹cej pracy.

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

 15,50 z³ za 1 m 2

 du¿y wybór owietlenia

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

(A15102)

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,

(V18406)

przydomowe oczyszczalnie cieków

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

Janusz ¯ero  w³aciciel
19-400 Olecko, ul. Gdañska 17
tel./fax (0-87) 520 40 88 (ca³¹ dobê),
tel. kom. O 602 793 432
Filie: Kowale Oleckie  tel. (087) 523-84-36;
Raczki  tel. (087) 56-85-920

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

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
(K15808)

PROMOCJA

 panele pod³ogowe I gatunek

(V22804)

oferuje brykiet opa³owy

$
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Fot. Boles³aw S³omkowski

1-3 maja

%
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Warsztaty bibliotekarzy

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku oraz
Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbiñskiego w Olsztynie Filia w Olecku zorganizowa³y
w dniu 28 kwietnia 2008 r. na warsztaty dla bibliotekarzy pt.:
Nowoczesne formy popularyzacji ksi¹¿ki i czytelnictwa
Warsztaty odby³y siê w ramach projektu Fajn¹ ksi¹¿kê wczoraj czyta³em  dofinansowywanego z funduszy Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warsztaty skierowane by³y
do bibliotekarzy bibliotek publicznych i szkolnych z terenu powiatu oleckiego. W trakcie zajêæ omówiono nastêpuj¹ce zagadnienia:
1. Biblioteka w stanie ewolucji  Andrzej Marcinkiewicz dyrektor WBP w Olsztynie.
2. Formy popularyzacji ksi¹¿ki i czytelnictwa wród m³odzie¿y i
doros³ych - Robert Kuriata, Czytelnia G³ówna WBP Olsztyn.

3. Formy popularyzacji ksi¹¿ki i czytelnictwa wród dzieci i m³odzie¿y  Maria Joñczyk-Zegler, kierownik Oddzia³u Literatury
Dzieciêcej i M³odzie¿owej WBP Olsztyn.
4. Formy popularyzacji zbiorów specjalnych  Dzia³ Zbiorów
Specjalnych WBP Olsztyn.
5. Widzê-s³yszê-wiem - Iwona Boliñska-Walendzik specjalista
d/s public relations.
Warsztaty wzbudzi³y du¿e zainteresowanie wród licznie przyby³ych na nie bibliotekarzy. Prowadz¹cy, pracownicy Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Olsztynie, w bardzo ciekawy i wnikliwy
sposób omówili zagadnienia zwi¹zane z popularyzacj¹ ksi¹¿ki i
czytelnictwa wród ró¿nych grup odbiorców. Mamy nadziejê,
¿e dziêki tym warsztatom polepszy siê czytelnictwo na terenie
naszego powiatu, zw³aszcza wród dzieci i m³odzie¿y.
Warsztaty zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego
Promocja Czytelnictwa og³oszonego przez z Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.

Piknik z Ksi¹¿k¹
Pierwszy d³ugi
majowy weekend ju¿
za nami. Zakoñczy³ go
Piknik z Ksi¹¿k¹. Na
uczestników imprezy
czeka³o du¿o atrakcji.
Miejsko-Powiatowa
Biblioteka Publiczna
przygotowa³a program
skierowany do dzieci,
jak i ich rodziców.
Zarówno ma³y, jak
i doros³y uczestnik
festynu móg³ zakupiæ
po promocyjnych cenach ciekaw¹ ksi¹¿kê.
Kiermasz zorganizowano dziêki wspó³pracy z ksiêgarni¹
Gra¿yna Serafin
pani Z. Siemaszko.
Mo¿na by³o zapisaæ siê do biblioteki, zachêca³y do tego wystawione ciekawe
ksi¹¿ki pochodz¹ce ze zbiorów Oddzia³u dla Dzieci. Mali uczestnicy festynu z zachwytem ogl¹dali wystawione wydawnictwa, a najbardziej cieszy³ je fakt, ¿e ka¿d¹ z tych ksi¹¿ek mo¿na sobie wypo¿yczyæ do domu.
Na scenie sali widowiskowej pisarka Gra¿yna Serafin
opowiada³a milusiñskim czytelnikom o tym jak powstaj¹ ksi¹¿ki,
czyta³a fragmenty swoich utworów i rozdawa³a autografy.
Znane oleckie osobistoci
wcieli³y siê w
postacie z Czerwonego Kapturka Jana Brzechwy. Wystêpowali: Grzegorz
K³oczko, Eligia
Bañkowska,
Marta Je¿ewska,
Andrzej Kamieñski, Krystyna Wawrzyn,
Karol Sobczak.
Dzieci z zapartym

Znane oleckie osobistoci wcieli³y siê w postacie
z Czerwonego Kapturka.
tchem ledzi³y losy bohaterów. Wejcia kolejnych aktorów
witane by³y salwami miechu.
Piknik zakoñczy³ seans filmowy, którego bohaterem by³a
te¿ znana dzieciom z literatury postaæ ¿ó³wia Franklina pt.:
Franklin i skarb jeziora.
Salê holu kina zdobi³y rysunki przedstawiaj¹ce sceny z
ksi¹¿ek pochodz¹ce ze zbiorów biblioteki. Prace powsta³y w
ramach ró¿nych konkursów plastycznych organizowanych przez
bibliotekê dzieciêc¹.
Do uczestnictwa w imprezie zachêca³y wêdruj¹ce po ca³ym miecie dzieci przebrane za postacie znane z popularnych
lektur.
Naprawdê du¿o radoci odczuwalimy obserwuj¹c przysz³ych naszych czytelników. Mamy nadziejê, ¿e dziêki Piknikowi wiele dzieci trafi do naszej biblioteki.
Organizatorzy zapraszaj¹ na nastêpny Piknik z Ksi¹¿k¹ w
okresie wakacji.
Katarzyna Je¿ewska

&
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TYDZIEÑ BIBLIOTEK 5-11 maja 2008

pod has³em Biblioteka
miejscem spotkañ

Z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dniach
5-11 maja 2008 r. obchodzimy Tydzieñ Bibliotek. Z tej okazji
Filia Warmiñsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku
zaprasza szczególnie do korzystania ze swoich us³ug i informuje o przedsiêwziêciach z okazji bibliotekarskiego wiêta. Od
5 do 10 maja:
· zapominalskim oferujemy anulowanie kar za przetrzymanie
ksi¹¿ek,
· za symboliczn¹ kwotê proponujemy kupno ksi¹¿ek u¿ywanych z ró¿nych dziedzin wiedzy,
· inicjujemy akcjê Podaruj Bibliotece ksi¹¿kê:

- Biblioteka przyjmie w darze wartociowe przydatne u¿ytkownikom ksi¹¿ki. Osoby zainteresowane przekazaniem
swoich zbiorów prosimy o kontakt telefoniczny 087 523
93 53 lub e-mail wmbp-olecko@neostrada.pl (mo¿liwy odbiór
w domu darczyñcy),
· zainteresowanych podstawami obs³ugi komputera, umiejêtnoci¹ poruszania siê po Internecie zachêcamy do skorzystania z krótkich szkoleñ prowadzonych przez nauczycieli
bibliotekarzy (prosimy o wczeniejszy kontakt telefoniczny 087 523 93 53)
· zapraszamy nauczycieli z grupami uczniów do udzia³u w
lekcjach bibliotecznych na temat historii ksi¹¿ki, przyjmujemy wycieczki szkolne.
Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Profesora Tadeusza Kotarbiñskiego w Olsztynie Filia w Olecku ul. Armii Krajowej 30, zaprasza w poniedzia³ek i sobotê
w godz. 9.00-15.00, od wtorku do pi¹tku w godz. 9.00-18.00
Wiêcej informacji na stronie www.wmbp.olsztyn.pl
Zapraszamy serdecznie

Pozdrowienia od przyjació³

(V22504)

Zespó³ Szkó³ STO

w Olecku og³asza
nabór do Spo³ecznej
Szko³y Podstawowej
STO do klas 0 oraz I
Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO w Olecku jest
szko³¹ niepubliczn¹ o uprawnieniach szko³y publicznej. Nasza szko³a ma na celu wszechstronny rozwój
uczniów i zapewnienie dzieciom bezpieczeñstwa. Dzia³ania dydaktyczno-wychowawcze stawiaj¹ uczniom
etapowe, kierunkowe cele wychowawcze, a tak¿e rozwijaj¹ dociekliwoæ poznawcz¹ ucznia oraz wspieraj¹
jego indywidualne zdolnoci i rozwijaj¹ pasje.
· Klasy licz¹ do 16 osób
· Jêzyk angielski
· Opieka pozalekcyjna
· Zajêcia informatyczne
· Zajêcia ruchowe
· Zajêcia plastyczno-techniczne
· Opieka logopedyczna
· System wspierania ucznia zdolnego
· cis³a wspó³praca z rodzicami
Jednoczenie informujemy, ¿e posiadamy wolne
miejsca w klasach III oraz VI Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO.
Zapisy uczniów do 25 czerwca 2008 r.
 podania mo¿na odbieraæ w siedzibie szko³y: ul. M³ynowa 8, w godz. 8.00- 15.00.
Informacji udziela Sekretariat Szko³y
tel. 0 87 520 24 18.
L4301

Pocztówkê przedstawiaj¹c¹ zamek Karlstein w Czechach
przes³a³ z pozdrowieniami dla redakcji Pan Zdzis³aw
Bereniewicz.

'
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Spo³eczne Liceum
Ogólnokszta³c¹ce
STO
w Olecku og³asza
nabór do klas I oraz II
Podstaw¹ zakwalifikowania kandydata jest
ukoñczenie gimnazjum oraz wynik egzaminu gimnazjalnego. Przyjêcie kandydatów do Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego STO w Olecku nastêpuje na podstawie postêpowania kwalifikacyjnego, którego sk³adnikiem jest konkurs
wyników z egzaminów gimnazjalnych i wyników
na wiadectwie ukoñczenia gimnazjum.
Przyjêcia kandydatów odbywaj¹ siê wed³ug
liczby punktów a¿ do wyczerpania limitu miejsc
(16 osób w klasie).
Zapraszamy do Sekretariatu Szko³y po odbiór druków podañ. Zespó³ Szkó³ STO w Olecku, ul. M³ynowa 8. Tel. 0 87 520 24 18, w godz.
8.00 - 15.00
(L4201)

Komenda hufca ZHP im. K. L.
Szyrmy w Olecku organizuje obóz
harcerski dla dzieci i m³odzie¿y
z naszego miasta, gminy i powiatu.
Obóz odbêdzie siê w terminie 31 lipiec - 12 sierpieñ 2008r.
w Gdyni. Zakwaterowanie jest w budynku szkolnym po³o¿onym niedaleko pla¿y miejskiej i stacji Szybkiej Kolei Miejskiej. Podczas pobytu przewidziane jest: wycieczka statkiem
na Westerplatte, zwiedzanie Akwarium (muzeum tzw. Oceanarium), statków: B³yskawicy i Daru Pomorza w Gdyni,
Stare Miasto w Gdañsku z Neptunem i Dworem Artusa, Katedra Oliwska, Molo w Sopocie, ZOO, inne atrakcje.
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie Komendy Hufca w Olecku,
ul. Kociuszki 20 - osobicie lub telefonicznie, nr tel. 0 698
345 521 w godz. 9°° - 14°° do 31 maja 2006r.
Pe³na op³ata za obóz wynosi 700,00z³ od osoby (istnieje
mo¿liwoæ dofinansowania dla osób z rodzin niezamo¿nych)
i powinna byæ wniesiona najpóniej do 10 czerwca 2008r.
Wp³aty mo¿na wnosiæ bezporednio do Komendy Hufca
lub na konto Hufca 32 9339 0006 000000078911 0001.
Przy zapisie nale¿y uiciæ przedp³atê w wysokoci 150,00z³
(jest ona zwi¹zana z kosztami organizacyjnymi obozu oraz
wp³at¹ zaliczki za obóz dla w³aciciela bazy). W razie rezygnacji z obozu przedp³ata przepada.
Z harcerskim pozdrowieniem  CZUWAJ!
(L4101)

(V17304)

Komenda Hufca ZHP im. K. L. Szyrmy w Olecku organizuje 2 turnusy REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
pó³kolonii dla dzieci i m³odzie¿y z naOlecko-Gusiew  odjazd o 13.30
szego miasta i gminy, które odbêd¹
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00
siê w Domu Harcerza w Olecku,
ul. Kociuszki 20 (w budynku Szko³y Podstawowej nr l ).
Tel. 0-504-065-770
(087) 520 40 29
Pó³kolonie odbêd¹ siê w terminach: 30.06. - 11.07. 2008r.
oraz 14.07. - 25.07. 2008r. Podczas trwania
(K19101)
pó³kolonii bêd¹ prowadzone ró¿ne ciekawe zajêcia i konkursy metod¹ harcersk¹
pokazuj¹ce ciekawe sposoby spêdzania
wolnego czasu.
Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê od godz.
OG£ASZAMY NABÓR DO SZKÓ£ DZIENNYCH
900 do 1600 nie tylko na terenie miasta, ale
i w jego okolicach. Jest przewidziany nocleg
W ROKU SZKOLNYM 2008/2009:
na koniec ka¿dego turnusu pod namioTECHNIKUM (4-letni cykl kszta³cenia w nastêpuj¹cych zawodach):
tem. W ci¹gu dnia przewidziane s¹ dwa
- technik informatyk
posi³ki - drugie niadanie (w Domu Har- technik ekonomista
cerza) i obiad w barze (nie posiadamy
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
w³asnego zaplecza kuchennego).
3-letni cykl kszta³cenia na podbudowie gimnazjum
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie
BEZ OP£AT CZESNEGO !!!
Komendy Hufca w Olecku, ul. KociuszNasze atuty to:
ki 20 - osobicie lub telefonicznie nr tele- - maksymalnie 24 uczniów w klasie
fonu 0 698 345 521 w godz. 900 - 1400 do - wieloletnie dowiadczenie w kszta³ceniu m³odzie¿y i doros³ych
31 maja 2008r. Pe³na op³ata za pó³kolonie - wyselekcjonowana kadra pedagogiczna z wysokimi kwalifikacjami
wynosi 150,00z³ od osoby (istnieje mo¿li- w³asna, dobrze wyposa¿ona i spe³niaj¹ca wymogi bhp baza dydaktyczna
woæ dofinansowania dla osób z rodzin
niezamo¿nych) i powinna byæ wniesiona - przyjazna atmosfera, sprzyjaj¹ca rozwojowi intelektualnemu
- wsparcie doradcy zawodowego
najpóniej do 10 czerwca 2008r.
Wp³aty mo¿na wnosiæ bezporednio - zapewniamy wachlarz szkoleñ zawodowych w ramach projektów z funduszy unijnych
do Komendy Hufca lub na konto Hufca - zajêcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i zainteresowañ uczniów
Informacje i zapisy:
32 9339 0006 000000078911 0001.
W
sekretariacie
szkó³ ZDZ w Bia³ymstoku z/s w Olecku, ul. Armii Krajowej 22A
Przy zapisie nale¿y uiciæ przedp³atê
tel.
087
5202635,
087-5200090; 0605545324
w wysokoci 50,00z³ (jest ona zwi¹zana
e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl ; www.zdz.bialystok.pl
z kosztami organizacyjnymi pó³kolonii. W
razie rezygnacji przedp³ata przepada.
Z harcerskim pozdrowieniem 
(L4001)
CZUWAJ!
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Wycieczka do Francji

Uczniowie Zespo³u Szkó³ Technicznych wraz z opiekunami
wyjechali do Francji w ramach programu Comenius. Przebywali
tam dziesiêæ dni  od 1 do 11 kwietnia, byli goæmi Lycée le
Garros w Auch. Wspólnie z francuskimi i bu³garskimi kolegami
pracowali tam nad projektem Wspó³czesnoæ i perspektywy
rozwoju przemys³u transportowego w Europie i ich konsekwencje
dla rodowiska naturalnego. Po pracy spêdzali czas zwiedzaj¹c okolice w gronie rówieników. M³odzie¿ wêdrowa³a po Pirenejach, zwiedzi³a fabrykê samolotów Airbusa w Tuluzie, przepiêkne
redniowieczne miasto i twierdzê Carcassonne oraz wiele interesuj¹cych miejsc w Auch i okolicach.
Zwiedzono tak¿e szko³ê francusk¹. Najwiêksze wra¿enie zrobi³y
na wszystkich doskonale wyposa¿one warsztaty, które mieszcz¹ siê w olbrzymich halach. Ka¿da hala jest przygotowana do
kszta³cenia w innym zawodzie: hala mechaniczna, obrabiarek
numerycznych do metalu, technologii drewna, murarska. Francuzi z dum¹ zaprezentowali swój najnowszy zakup  obrabiarkê do drewna sterowan¹ komputerowo.
W szkole francuskiej odby³a siê konferencja w jêzyku angielskim z udzia³em goci z Polski i Bu³garii. Podczas spotkania
zosta³y zaprezentowane szko³y, regiony i kraje, z których przyjechali gocie. Nastêpnie m³odzie¿ francuska zadawa³a pytania.
Interesowa³o ich wszystko: muzyka, filmy, polska zima, jedzenie, a tak¿e d³ugoæ lekcji i przerw w szkole.
Wielkim wydarzeniem by³o spotkanie w merostwie miasta
Auch. Najpierw zastêpca mera oprowadzi³ nasz¹ m³odzie¿ po
ratuszu i opowiedzia³ o jego historii, Potem zaproszono wszystkich
na poczêstunek w sali portretowej. Zastêpca mera bardzo interesowa³ siê miastem Olecko oraz szko³¹ i d³ugo rozmawia³ z
uczniami ZST.
Z wyjazdu m³odzie¿ przywioz³a niezapomniane wra¿enia.
Oto kilka relacji uczestników:
Adrian Grzenda kl.III TI: - Pierwsza myl po przyjedzie
na miejsce: Co ja tu robiê? Ja chcê do domu! Jednak ju¿ po
pierwszym dniu zmieni³em zdanie. Rodzina bardzo mi³a i sympatyczna. Jedyny problem to porozumiewanie siê, bo niezbyt
dobrze mówili po angielsku, rêce bardzo siê przyda³y. Ca³odniowe wycieczki wyczerpywa³y, ale cieszy³y. W dniu wyjazdu
wrêcz nie chcia³em wracaæ do domu. Ogólne wra¿enia i wspomnienia bardzo pozytywne.
Mateusz £owczyñski kl. IB TI: - By³o bardzo fajnie, s³oneczna pogoda, mili ludzie i dziwne jedzenie. Zwiedzilimy wiele ciekawych miejsc,
ró¿ne katedry i winnice. Najbardziej podoba³a
mi siê fabryka Airbusa, gdzie widzia³em jak buduj¹ najwiêksze samoloty na wiecie. Pozna³em
wielu kolegów.
Ewelina Pietrowicz i Barbara Wysocka kl.
II TE: - Pobyt we Francji wywar³ na nas bardzo
du¿e wra¿enie. Najbardziej podoba³a nam siê atmosfera i sympatyczni ludzie. Widzielimy wiele
ciekawych miejsc, m.in. fabrykê Airbusa i redniowieczne miasto Carcassonne. Mieszkanie u
rodzin francuskich by³o wietnym pomys³em, przez
to mielimy mo¿liwoæ poznania nowych osób i
ich stylu ¿ycia. Zabralimy ze sob¹ niezapomniane
chwile. Teraz czekamy na przyjazd Francuzów.
Polecamy innym korzystanie z takich wymian.
Piotr Giglewicz kl. III TI: - Wyjazd do Francji

zaliczam do najciekawszych wycieczek w moim ¿yciu. Z pocz¹tku trochê siê ba³em, gdy¿ nie wiedzia³em jak bêdzie wygl¹daæ ¿ycie we francuskiej rodzinie. Jednak by³o bardzo fajnie,
bo mog³em poznaæ ich zwyczaje i sposób na ¿ycie. Spotka³em
tam sympatycznych ludzi i zwiedzi³em wiele zamków i innych
ciekawych miejsc.
Tomasz Moækun kl.III TI: - Moje wra¿enia z pobytu we
Francji s¹ niezapomniane. Najbardziej podoba³y mi siê ciekawe
wycieczki i panuj¹ca tam atmosfera. Miejsca, które najbardziej
mnie zainteresowa³y, to Tuluza i Carcassonne. Du¿o nauczy³em siê te¿ o tamtejszej kulturze. Ten wyjazd da³ mi równie¿
mo¿liwoæ poznania nowych i bardzo sympatycznych ludzi.
Francuzi byli bardzo przyjani i prêdko nawi¹za³em z nimi kontakt. By³a to przygoda, której na pewno szybko nie zapomnê.
Jolanta Góryñska, koordynator projektu: - Uwa¿am, ¿e
udzia³ w projekcie jest olbrzymi¹ szans¹ dla uczniów naszej
szko³y. Maj¹ oni okazjê poznaæ rówieników w innych krajach.
We Francji m³odzie¿ mieszka³a u rodzin swoich francuskich kolegów. W ten sposób bezporednio zetknê³a siê z kultur¹ innego kraju, sposobem spêdzania wolnego czasu czy jedzeniem.
Pocz¹tkowo byli trochê przera¿eni: obcy kraj, obcy ludzie, którzy niezbyt dobrze mówi¹ po angielsku, dla wielu by³a to pierwsza
w ¿yciu podró¿ zagraniczna, ale potem wszyscy byli zadowoleni. Pobyt zaowocowa³ przyjaniami, które bêd¹ nadal trwa³y.
Jestem dumna z naszych uczniów. Pokazali we Francji, ¿e
polska m³odzie¿ to bardzo kulturalni i ciekawi wiata ludzie,
którzy w niczym nie odstaj¹ od swoich francuskich rówieników. Odkryli równie¿, ¿e maj¹ te same zainteresowania czy problemy. Dla mnie, jako anglistki, by³o te¿ wa¿ne, ¿e bez wiêkszych trudnoci porozumiewali siê w jêzyku angielskim. Podczas konferencji samodzielnie odpowiadali na pytania siedz¹c
przed olbrzymi¹ widowni¹, a to nie jest takie ³atwe. Czeka nas
teraz spotkanie w Bu³garii, a nastêpnie Francuzi i Bu³garzy przyjad¹
do Olecka. Ju¿ nie mo¿emy siê doczekaæ.
W wyjedzie wziêli udzia³: Ewelina Pietrowicz (kl. II TE),
Barbara Wysocka (kl. II TE), Piotr Giglewicz (kl. III TI), Kamil Galiñski (kl. III TI), Adrian Grzenda (kl. III TI), Tomasz
Moækun (kl. III TI), Mateusz £owczyñski (kl. IB TI), opiekunowie: Jolanta Góryñska i Katarzyna Kaczor.
Jolanta Góryñska
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Na ³amach Rzeczypospolitej ukaza³ siê ca³ostronicowy artyku³
o oleckiej stoczni Delphia Yachts.

Cudze chwalicie...

Artyku³ zawiera wiele ciekawych informacji, które chcielimy Pañstwu powtórzyæ. Nowoczesny zak³ad, jakim jest
stocznia, powsta³ na Terenach Aktywnoci Gospodarczej. Przez pierwsze dziesiêæ lat istnienia zwolniony by³ z podatku od nieruchomoci. Zak³ad tworzy
du¿o miejsc pracy, dziêki czemu m³odzi ludzie nie uciekaj¹ z Olecka. (...)
oferuje chyba najwy¿sze zarobki w
miecie, co podnosi standard ¿ycia, wspiera kulturê, sport. Dlatego zastanawiamy siê czy nie
przed³u¿yæ Delphi zwolnienia
od podatków  wypowiada
siê dla Rzeczypospolitej Burmistrz Wac³aw Olszewski.
Aby powsta³a stocznia
i funkcjonowa³a tak prê¿nie, Wojciech i Piotr Kot
zainwestowali w zak³ad
40 milionów z³otych.
Kapita³ na rozwój
zdobywa³a Delphia
produkuj¹c ³odzie
motorowe na amerykañskie zamówienie.
Obecnie w stoczni pracuje 600 osób.
Produkuje ona 30 typów jachtów ¿aglowych i motorowych. Roczna produkcja
to ponad dwiecie jachtów ¿aglowych i
2000 motorowych. Najnowszym produktem jest wchodz¹cy w tym roku do produkcji jacht ¿aglowy Delphia 46.
Jacht na d³ugoæ 14 metrów, maszt
bêdzie mia³ wysokoæ 20,5 metra. Jacht
przy sprzyjaj¹cych warunkach bêdzie nosi³
ponad 130 m2 ¿agli. Mo¿e te¿ postawiæ

spinakera o powierzchni 130 m2. W rodku jachtu bêd¹ meble wykonane z jasnego afrykañskiego drewna (irocco). Ka¿da z sypialni bêdzie mia³a oddzieln¹ ³azienkê. Elektronika pochodzi z Wielkiej
Brytanii. Silnik  w zale¿noci od rodzaju
 70 do 120 KM firmy Volvo. Projektantem jachtów ¿aglowych Delphi jest s³ynny polski konstruktor Andrzej Skrzat.
Stocznia ma swoich dilerów na ca³ym
wiecie: 13 w Skandynawii, 10 w Niem-

czech i Australii, 6 w USA.
Na koniec autorka artyku³u Iwona
Trusewicz cytuje bardzo pochlebn¹ opiniê o Delphi 40 Australijczyka Andy Brennana. Przep³yn¹³ on na tym jachcie, który
nazwa³ Jenzmine VI, 750 tysiêcy mil
morskich. Powiedzia³ on o Delphi 40: Jest
szybka i stabilna na morzu, przy tym
wygodna.
Opracowanie BMB
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OD STEPÓW MONGOLII (8a)
Andrzej Malinowski
PO CHIÑSKIE METROPOLIE Dziennik z dwumiesiêcznej

wyprawy
do Mongolii i Chin 2007 (1)

Pekin  Chiny, 06.07.2007 r. Dwójkê dzieci mog¹ mieæ sportowcy
czy biznesmeni, bo staæ ich na zap³acenie kary
Dzisiejszy dzieñ powiêcilimy zwiedzaniu Muzeum Historii Naturalnej. Wstêp
30 juanów. Szlimy do niego ponad pó³
godziny (od hotelu). Jest tutaj sporo
wypchanych zwierz¹t i modeli dinozaurów. Oprócz tego w s¹siednim niewielkim budynku jest wystawa zakonserwowanych w formalinie ludzkich koñczyn,

c¹ jest Pekin (Beijing), a kraj podzielony
jest na 21 prowincji i 5 regionów autonomicznych (Mongolia Wewnêtrzna, Ningxia,
Xinjiang, Tybet oraz Guangxi). Istniej¹ 4
specjalne okrêgi miejskie, które bezporednio podlegaj¹ administracji centralnej stolicy. W ostatnich latach do Chin wróci³
Hongkong oraz Makau.

Zwyczajna pekiñska ulica

mózgów i p³odów. S¹ te¿ obciête g³owy
oraz cia³a kobiety i mê¿czyzny obdarte
ze skóry. Wargi i paznokcie s¹ nietkniête. Nie przeszkadza³ mi taki widok. Z jeszcze
wiêkszym zainteresowaniem ogl¹da³em
anatomiczne szczegó³y cz³owieka. Nie
odczuwa³em ¿adnego obrzydzenia.
W muzeum Chiñczycy zachowuj¹
siê okropnie. G³ono rozmawiaj¹ i krzycz¹. Nie mo¿na siê skupiæ. Taki maj¹ styl
bycia. Na ulicach te¿ zachowuj¹ siê ha³aliwie, pal¹ papierosy, pluj¹ i zbieraj¹
puste plastikowe butelki. Ale najgorzej
jest w kawiarenkach internetowych.
Z drugiej strony cieszê siê, ¿e jestem
w Chinach. Historia tego pañstwa liczy
5000 lat. Chiny to jedna z najstarszych
istniej¹cych cywilizacji, która pozostawi³a ogromne dziedzictwo kulturowe.
Odwiedzaj¹cych Pañstwo rodka zachwyca
ró¿norodnoæ krajobrazu. Przyci¹ga uwagê
i budzi zdziwienie tak¿e codzienne ¿ycie
Chiñczyków. Od dwudziestu lat Chiny
cechuje szybki rozwój gospodarczy, a
zachodz¹ce zmiany s¹ widoczne na ka¿dym miejscu.
Chiñska Republika Ludowa z 9,5 mln
km2 jest trzecim pod wzglêdem wielkoci powierzchni pañstwem wiata. Stoli-

Chiny zajmuj¹ pierwsze miejsce pod
wzglêdem liczby ludnoci. Wed³ug oficjalnych danych liczba mieszkañców wynosi
ponad 1,3 mld, z czego tylko oko³o 30%
stanowi¹ mieszkañcy miast.
Oko³o 93% ca³ej populacji stanowi¹

Chiñska reklama

Hanowie, a mniejszoci narodowe jedynie 7%. Oficjalnie uznawanych jest
55 mniejszoci narodowych, które zamieszkuj¹ najczêciej na terenach przygranicznych.
Liczba ludnoci w Chinach ronie,
co roku 12 mln; na 100 kobiet przypada 117 mê¿czyzn, wiêc jest du¿o kawalerów. W celu ograniczenia wzrostu
populacji w 1979 roku rz¹d wprowadzi³
ogólnonarodow¹ kontrolê urodzin, której
zasady zezwalaj¹ rodzinie na posiadanie tylko jednego dziecka. Niechciane
s¹ dziewczynki, czêsto siê je porzuca.
Ch³opiec  presti¿, przydatny do pracy w polu. Za jedno dziecko nagroda:
przydzia³ ziemi, wiêksze mieszkanie,
awans zawodowy. Za 2 i wiêcej kara:
na wsi 10 tys. juanów (2 lata pracy), w
miastach 150 tys. juanów. Statystyczna Chinka rodzi i wraca od razu na pole
ry¿owe. Aborcja wykonywana jest nawet w zaawansowanej ci¹¿y. A adopcja prawie nie istnieje. Dwójkê dzieci
mog¹ mieæ sportowcy czy biznesmeni,
bo staæ ich na zap³acenie kary.
Stosunek liczby noworodków mêskich do ¿eñskich wynosi 124:100. W
niektórych miejscowociach stosunek
ten siêga a¿ 225:100. Dysproporcja pomiêdzy liczb¹ narodzin mêskich i ¿eñskich jest wielkim problemem spo³ecznym w Chinach.
C.d.n.

!
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Kalendarz imion

6 maja
Benedykty, Beniny, Benity, Ditty, Domicelli, Filipa, Fredy, Judyty, Juty, Ludomi³y
Benedykta, Dominika, Filipa, Gocis³awa, Gociwita, Jakuba, Jana, Juranda,
Ludomi³a, Mariana, Owidiusza, Waldemara, Wiktora
7 maja
Domiceli, Doniceli, Flawii, Gizeli, Gustawy, Gusty, Helgi, Ludmi³y, Ludomi³y, Ludomiry, Ró¿y, Sawy, Wincencji, Wincenty
Augusta, Benedykta, Floriana, Ludomira, Stanimira, Stojana, Wincentego
8 maja
Dezyderii, Eryki, Ilzy, Izy, Kornelii, Lizy,
Stanis³awy
Achacego, Aleksandra, Benedykta, Eryka,
Fryderyka, Kornela, Marka, Micha³a,
Mirona, Piotra, Stanis³awa, Wiktora
9 maja (Dzieñ Zwyciêstwa nad Faszyzmem) (Wniebowstapienie Pañskie)
Beaty, Bo¿eny, Karoli, Karoliny, Kata-

rzyny, Marii, Tekli, Ulriki
Beatusa, Bo¿ydara, Grzegorza, Joba, Karola,
Miko³aja, Otokara, Pachomiusza
10 maja (Dzieñ Hutkika oraz Dzieñ Pracownika Gospodarki Komunalnej)
Antoniny, Beatrycze, Dory, Izydory,
Wiktoryny
Antoniana, Antoniego, Antonina, Chocies³awa, Cierpimira, Czêstomierza, Czêstomira, Gordiana, Gordona, Hioba, Izydora, Jana, Symeona, Szymona
11 maja
Hortensji, Igi, Ignacji, Mirandy, Miry,
W³adys³awy
Alberta, Filipa, Franciszka, Ignacego,
Jakuba, Leoncjusza, Ludomira, Lutogniewa, Lwa, Mamerta, Metodego, ¯egoty
12 maja
Balbiny, Domiceli, Fanny, Imeldy, Joanny, Nawojki, Salwiny
Achillesa, Domicjana, Dominika, Epifaniego, Jana, Jazona, Nereusza, Pankracego, Wszechmi³a, Wszemi³a, Wszemira

Fot. Archiwum TO



W Olecku co roku jest coraz piêkniej,
ale s¹ ulice, na które nikt nie zagl¹da .Chodzi
o ulicê Mazursk¹ i Targow¹. Na ulicy Mazurskiej przy piekarni jest wci¹¿ pe³no mieci,
nigdy nie jest koszona trawa, przy piekarni jest ba³agan. Przy by³ej Spó³dzielni
Ledze zaroniête s¹ chodniki, równie¿ przy
zaczêtej od lat budowie, przy której siê
nic nie robi, jest skupisko mieci. Widok
okropny. Na ulicy Targowej przy by³ej rzeni,
jak równie¿ przy sk³adzie budowlanym,
chodniki s¹ zaroniête, wyrastaj¹ nawet
na nich drzewka. Og³asza siê konkursy
mieszkajmy piêkniej, a na te ulice od lat
nikt nie zagl¹da. Mylê, ¿e taki widok nie
wiadczy dobrze o gospodarzach naszego miasta. Od wielu lat nikt tam nie robi
porz¹dku, a chyba jest kto, kto siê tym
powinien zajmowaæ?
Mieszkanka Olecka

Przys³owia i powiedzenia

F kupiê

 Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha.
 Jeli siê w maju nieg zdarzy, to lato
dobrze wyparzy.
 W maju zbiera pszczó³ka, zbierajcie¿ te¿
zió³ka na ratunek w potrzebie i dla drugich i dla siebie.
 Jak siê zasieje len na w. Stanis³awa (8
maj), to tak uronie jak ³awa.
 Na w. Izydora (10 maja) czêsto bywa
ch³odna pora.
 Pankracy, Serwacy, Bonifacy (10-13 maja),
li na ogród ch³opacy.
 Jeli w maju nieg siê zdarzy, to lato
dobrze wyparzy.
 Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze
obrodzi.
 Przed Pankracym (11 maja) nie ma lata,
po Bonifacym (14 maja) mróz odlata.
 Gdy przed Pankracym (11 maja) przymrozek nocny siê zdarzy, zimn¹ wiosnê
zwarzy.
 Pankracy, Serwacy, Bonifacy (11, 12, 13
maja) zimni wiêci.

Nasz przepis

Papryka faszerowana
10 str¹ków wie¿ej papryki, 30 dag mielonego miêsa, 5 ³y¿ek ry¿u, 2 jajka, du¿a cebula, sól,
pieprz, 2 szklanki bulionu z kostki, 3 pomidory,
2 ³y¿ki t³uszczu
Str¹ki papryki myjemy. cinamy piêtki i wyjmujemy ziarna. Teraz przygotowujemy farsz. Drobno
posiekana cebulê sma¿ymy na patelni na rozgrzanym t³uszczu. Wsypujemy do niej ugotowany ry¿ i
jeszcze przez chwilê sma¿ymy. Tak przygotowane
produkty dodajemy do mielonego miêsa. Dodajemy równie¿ jajka, doprawiamy sol¹ i pieprzem i dobrze
wyrabiamy.
Teraz str¹ki nape³niamy farszem, zaklejamy je
ciêtymi wczeniej piêtkami i ustawiamy w rondlu.
Na dnie uk³adamy pokrajane w æwiartki pomidory,
wlewamy bulion. Dusimy na ma³ym ogniu oko³o 50
minut. Faszerowana paprykê podajemy z ry¿em. Po
wystudzeniu pokrojona na plastry doskonale nadaje siê na kanapki.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne
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* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V17307
* Centrum  hotel, tel. 0-87-520-12-00
V12910
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
A14504
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V26601

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
V17107
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A14404
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
V17127
* wesela, przyjêcia, imprezy okolicznociowe, tel. 0-87-52040-50
V12930

US£UGI

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V22604

Agencja Kredytowa KORZYCIK
(V19005)

ul. Kolejowa 31

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V14410)

tel. (087) 520-01-89
* angielski, korepetycje, tel. 0-513-384-822
V21905
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L3403
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K16307

(V14510)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L2608
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V15209
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L4301
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko,
ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
V26501

G¹ski 22 m 3, tel. 0-606-993-688

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

V25002

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1717
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
K16806
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

V24902

* elektryczne, tel. 0-508-982-142

L3602

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V21105
* Hit-Tech, komputery, naprawa, sprzeda¿, tel. 0-87-520-05-15 V21205
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V15309
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V25202
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L3802
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V13030
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K17804
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V25202
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V21405
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L3702
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. (V24303)
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V11611
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17

V24803

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11

V16707

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

(V23702)

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

BUDOWLANE US£UGI
 BUDOWA DOMÓW!

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

tel. (087) 737-80-40; 0-728-387-720
NAJNI¯SZE CENY W REGIONIE
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V18816
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V16907
* przesy³ki kurierskie, przewozy, tel. 0-601-159-718 V14210
PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(V15908)

(V15109)

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

V12920

(V16808)

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

D@RKOMP

(V16208)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

(V18906)
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PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V18606)
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
A14305
* ryby, tel. 0-504-060-955
V27001
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V14310

US£UGI

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

(V24203)

PRACA
*
potrzebujemy
m³odej
energicznej
osoby do prowadzenia gabiOPONY, FELGI
netu odnowy biologicznej, Goliat, tel. 0-87-619-68-13 A14803
OLEJE SHELL (wymiana gratis)
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
K18403
* zatrudniê na umowê zlecenie na okres próbny panie do firmy
sprz¹taj¹cej, tel. 0-510-485-262, 0-695-262-447
V26012
s.c. Pl. Wolnoci 5A
osobê z umiejêtnoci¹ obs³ugi programu WF-MAG,
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego * zatrudniê
tel. 0-662-112-100
L4401
(V4016)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
V9612
Sklep ogrodniczy TWÓJ OGRÓD
ul. Kociuszki 39
SPRZEDAM
Ponadto wykonujemy us³ugi: glebogryzark¹, kosiar* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunk¹, wykaszark¹ i pi³¹ motorow¹. Tel. 0-698-150-133
waldzka, tel. 0-87-520-01-21
A13708
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym trans- * CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-1288
A15002
portem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V26901
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A14205
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
V2117
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
A14006
*
dzia³kê
budowlan¹
2800
m.kw.
z
projektem
budowlanym,
Kukowo,
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5209
5 km od Olecka, tel. 0-604-145-273
A14704
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K917
* dzia³kê budowlan¹ nad jeziorem, Du³y, WGN Nieruchomo* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1017
ci, tel. 0-87-520-26-12
V26751
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1517
* dzia³kê budowlan¹ ok. 800 m.kw., tel. 0-510-060-212K18602
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3005
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel. 87* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki plandeki, tel.
520-26-12
V26741
0-604-514-845
V21705
* dzia³kê na Ruczaju ogrodzon¹ z murowana altan¹, tel.
0-502-264-901
K17404
* dzia³ki budowlane nad jeziorem, Jaki, od 35 z³ za m. kw.
WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V26711
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K4710
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
*
dzia³ki,
Rosochackie
ko³o
Olecka,
tel.
0-661-477-856
K18003
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
* dzia³ki uzbrojone, Sedranki, tel. 0-512-146-483; 0-512-443-324
CZYNNE CA£¥ DOBÊ
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
Za³atwiamy wszelkie formalnoci.
0-87-520-22-33
A15201
Firma rekomendowana przez Polsk¹ Izbê
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A15301
Przedsiêbiorców Bran¿y Pogrzebowej (PIPBP)
* krzy¿e drewniane, tel. O-660-466-270
K17903

SERWIS OGUMIENIA

(V17008)

Sklep DOM

(V19106)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA

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

(K19209)

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

* mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e, Oddanie  lipiec 2008.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

(V15009)

K16906

* mieszkanie 17 m. kw., Lesk, 52 000 z³otych, (do negocjacji),
WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V26701
ul. Sienkiewicza 7, tel. 0-516-610-646
* mieszkanie ok. 58 m.kw., centrum, tel. 087-520-00-11,
0-513-369-858
K18802
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
* mieszkanie 60 m. kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V26721
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
*
mieszkanie
64
m.
kw,
tel.
0-691-407-184
K18303
Tel. (087) 520-26-39
* mieszkanie 72 m. kw., III piêtro, tel. 0-513-079-405 K16505
* mieszkanie bezczynszowe, Olecko, 82,6 m.kw., 239 000 z³oHenryk Kozielski
tych, tel. 0-501-514-614
K18702
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
* mieszkanie, centrum, 36 m.kw. tel. 0-87-520-22-40 K19301
* mieszkanie, ok. 72 m2, centrum, tel. 0-515-151-855 K18902
Realizacja  24 godziny
* mieszkanie, Bia³ystok, 63m2, IV p., tel. (087)5204040; 0-721-734-856
Tel. 0-601-094-364
* okna pcv, drewniane, tel. 0-728-387-720
V23713
INNE
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V18826
* Klub P³etwonurków LOK Amfiprion w Olecku organizuje * panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
A14604
kursy p³etwonurkowania ma wszystkie poziomy wyszkolenia
wed³ug standardów LOK/CMAS, zapraszamy, www.amfiprion. * Renault 19, 1,4B+gaz, stan dobry, 1993, tel. 0-510-485-262,
0-695-262-447
V26002
olecko.eu, tel. o-664-722-091
K18503
*
ryby,
tel.
0-504-060-955
A2609
KUPIÊ
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A14106
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L12909
* Skoda Fabia, 1,9TDI, 101 KM, 2000, tel. 0-510-189-301 V26731
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V18836
* ¿wir, piasek, ziemia  transport, tel. 0-604-514-845 V21715
PRACA
WYNAJEM
* cegielnia Gordejki zatrudni pracowników fizycznych, tel.
* 4,5 hektara ziemi do wydzier¿awienia w Judzikach, tel.
0-87-520-73-79
L3902
0-693-841-421
L3203
* do pi³owania i pociêcia drzewa na opa³ zatrudniê. Tel. 0-604*
biura
do
wynajêcia,
Kamienna
1A,
tel.
0-602-354-963
K19401
935-224
L3603
* emeryta lub rencistê zatrudniê do prostych prac w ogro- * lokal do wynajêcia przy alei Zwyciêstwa, tel. 0-604-557-693 A14902
* lokale us³ugowe, I piêtro, Centrum, tel. 0-885-441-703 K19002
dzie i przy domu, tel. 0-604-935-224
L3503
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L13009 * plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A15401
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
V26511
od 24 czerwca do koñca Lipca, godziny do ustalenia, tel. * pokoje do wynajêcia, tel. 0-87-520-36-55
*
sala
wyk³adowa
do
wynajêcia,
tel.
0-87-520-43-00
L2508
0-693-841-421
L3303
(K15509)

WYWÓZ MIECI

$
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Fundusze dla opor nych (17)

Euro dla zuchwa³ych

12 maja coraz bli¿ej. Coraz bli¿ej dzieñ
faktycznego otwarcia konkursów dla przedsiêbiorców. Powtarza³em to ju¿ i nadal bêdê
powtarza³. Proszê wybaczyæ, taka jest moja
rola. Przypominanie, budowanie wiadomoci proinwestycyjnej i proinnowacyjnej oraz roztrz¹sanie szczegó³ów. Tego
by³o chyba doæ ostatnimi czasy. Dwa
teksty powiêci³em wa¿nej i skomplikowanej materii zasad merytorycznej oceny wniosków. Jeli ten temat wci¹¿ budzi Pañstwa zainteresowanie, serdecznie
zapraszam do PPK (na koñcu tekstu znajd¹
pañstwo informacjê, jak mnie znaleæ).
Dzi ju¿ bez brniêcia w kolejne biurokratyczne szczegó³y. Postanowi³em spojrzeæ
po raz kolejny na same podstawy podstaw inwestycyjnej pomocy regionalnej
realizowanej w ramach naszego wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. A mo¿e nawet
szerzej, bo chcê powróciæ do kwestii tego,
kto powinien staraæ siê o unijne dofinansowanie. Wiêc kto? Najpierw odpowied
nie do koñca szczera, ale na pewno wysoce politycznie poprawna. Kto korzysta ze swego prawa nikogo nie krzywdzi,
jak mawiali staro¿ytni Rzymianie  ka¿dy
wiêc, kto ma firmê i nie podlega szczególnym wykluczeniom (które to zawsze
mo¿na znaleæ na samym pocz¹tku wytycznych konkursowych). Czyli innymi
s³owy ka¿dy mo¿e próbowaæ, lecz robiæ
to bêdzie na w³asne ryzyko. Marny projekt odrzucony podczas oceny merytorycznej, to jeszcze nie tak wielkie nieszczêcie. O wiele gorzej, jeli taki projekt przejdzie ocenê, a zacznie sypaæ siê w trakcie realizacji lub w okresie trzech lat od
jego zakoñczenia, kiedy to jestemy zobowi¹zani utrzymaæ efekty projektu. W
takim przypadku albo nie otrzymamy dofinansowania (bo unijne pieni¹dze mo¿emy otrzymaæ po wykonaniu i rozliczeniu
projektu) albo otrzyman¹ refundacjê bêdziemy musieli zwróciæ wraz z odsetkami.
To mo¿e jeszcze raz. Dla kogo jest ta
kasa? Moim zdaniem w pierwszej kolejnoci powinni po ni¹ siêgaæ przedsiêbiorcy
pewnie stoj¹cy na nogach, bez nadmiernego zad³u¿enia, posiadaj¹cy konkretny
pomys³ na rozwój firmy. Drugorzêdne, choæ
te¿ wa¿ne cechy, to odpornoæ na stres,
cierpliwoæ i cieñ zrozumienia oraz akceptacji dla biurokratyczno-urzêdniczych procedur. Trochê d³uga wyliczanka. Mo¿e

jeszcze raz. Najwa¿niejszy jest pomys³.
Pomys³ to wizja rozwoju firmy, wizja to 
uwzglêdniaj¹c godziny trudu b¹d niema³e pieni¹dze wydane na specjalistê 
dobrze napisany projekt. Póniej jeszcze
tylko ocena merytoryczna i do przodu.
Oczywicie konieczne bêd¹ nak³ady finansowe, nowi pracownicy itp., ale to
przecie¿ element wizji, a mówi¹c ju¿ mniej
poetycko, biznesplanu. Pytanie, jakie nale¿y
sobie zadawaæ, rozpoczynaj¹c starania o
unijn¹ kasê, nie brzmi: na co Unia daje.
Brzmi ono: co chcê i mogê zrobiæ, by zwiêkszyæ konkurencyjnoæ mojej firmy. Realizacj¹ projektu bêdzie inwestycja w rodki
trwa³e  czyli maszyny, urz¹dzenia, nieruchomoci, budynki, budowle oraz wartoci niematerialne (licencje, patenty, znaki
towarowe itp.). Jego efektem ma byæ stworzenie nowego przedsiêbiorstwa lub zwiêkszenie mo¿liwoci wytwórczych ju¿ istniej¹cego. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie chodzi tu jedynie o produkcjê, ale równie¿ o
us³ugi. S³owo wytwórczych mo¿e byæ
myl¹ce, ale nie potrafi³em go zast¹piæ.
Projekt mo¿e te¿ mieæ na celu przeobra¿enie firmy poprzez wprowadzenie nowego
produktu lub us³ugi b¹d zmianê procesu technologicznego w oparciu, o który
funkcjonuje przedsiêbiorstwo. Tu pozwolê
sobie na dodatkowy komentarz. Nowy
produkt musi siê zasadniczo ró¿niæ od
dotychczasowej oferty przedsiêbiorstwa.
Jak to stwierdziæ? Pytanie to nie jest proste.
Produkt lepiej odpowiadaj¹cy na dan¹ skonkretyzowan¹ potrzebê odbiorcy to produkt jedynie ulepszony. Produkt odpo-

Bartosz Cieluk

Konsultant Regionalnego Systemu
Wspierania Innowacji Warmiñsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

wiadaj¹cy na inne potrzeby mia³o mo¿emy nazwaæ nowym. Podobne trudnoci wyst¹pi¹, jeli bêdziemy chcieli okreliæ, co jest zasadnicz¹ zmian¹ procesu
technologicznego. Pozwolê sobie przytoczyæ podrêcznikowy przyk³ad obrabiarek.
Zast¹pienie obrabiarek rêcznych produkcj¹
maszynow¹ to zasadnicza zmiana kwalifikuj¹ca siê do dofinansowania. Wprowadzamy nowe rozwi¹zanie technologiczne
i organizacjê pracy. Natomiast zakup nawet bardzo precyzyjnych, energooszczêdnych i wydajnych obrabiarek w miejsce
wczeniej w firmie stosowanych ju¿ tak¹
zmian¹ nie bêdzie chyba, ¿e by³yby to
obrabiarki ca³kowicie sterowane przez komputer, co pozwoli³oby nam wy³¹czyæ z
tej czêci produkcji czynnik ludzki, a wiêc
wprowadziæ zmianê organizacyjn¹
Doæ zawi³e, prawda? Na koniec wiêc
jeszcze kilka s³ów podsumowania. Wszechogarniaj¹ca kampania medialna stara siê
nam wmówiæ, ¿e unijne pieni¹dze czekaj¹ na wszystkich. Trudno mi z tym polemizowaæ. Mrówka nie wyzwie na pojedynek stada s³oni. Jednak¿e jeli te pieni¹dze czekaj¹ na wszystkich, to przeznaczone s¹ jedynie wybranym. Ka¿dy
przedsiêbiorca musi sobie sam odpowiedzieæ na pytanie, czy czuje siê wybrany.
PKK RSWI dzia³a dziêki uprzejmoci
Starostwa Powiatowego w Olecku,
ul. Kolejowa 32 pokój 13.

%
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Pi³ka no¿na
Zatoka Braniewo
- Czarni Justyna Olecko 1:2

Bramki zdobyli: dla Zatoki Komorowski 60' (rzut karny), dla Czarnych Justyna  Szarnecki 73', 90'.
W rozegranym w niedzielê meczu Czarni
Justyna Olecko wygrali w Braniewie z
miejscow¹ Zatok¹ 2:1 (0:0). Oba gole dla
olecczan strzeli³ Kamil Szarnecki, w tym
jednego w ostatnich sekundach meczu.
Cieszy fakt, ¿e zespó³ z Olecka mimo niekorzystnego wyniku, zdo³a³ podnieæ siê,
a nastêpnie w koñcówce strzeliæ zwyciêskiego gola. Bramka dla Zatoki pad³a
za po rzucie karnym, który zosta³ podyktowany za faul jednego z naszych
obroñców. Z przebiegu ca³ego spotkania to w³anie zespó³ gospodarzy posiada³ przewagê, ale dwie zabójcze kontry pozwoli³y nam na wywiezienie z Braniewa 3 cennych pkt. Kontuzji w tym
spotkaniu dozna³ Micha³ Wasilewski, który
z³ama³ nos w pierwszej po³owie spotkania. Nie gra³ kontuzjowany Jarmo³owicz
i Pietkiewicz. Warto podkreliæ bardzo
dobr¹ pracê ca³ej trójki sêdziowskiej, która
praktycznie ustrzeg³a siê b³êdów. Czarni grali w sk³adzie: G¹siorowski - Rytwiñski (Ska³ka), Nikicionek, Ryszkiewicz,
M. Wasilewski (Drozd) - Cwaliñski, Szarnecki, Wyszyñski, Marcin Jegliñski Kubas, Strychalski.
BRAWO CZARNI!!!
TABELA po XXIII kolejce:
1. Jeziorak
23
56
2. Huragan
23
54
3. Start
23
47
4. Mr¹gowia
23
46
5. Vêgoria
23
42
6. Zatoka
23
40
7. Concordia
22
38
8. Sokó³
23
36
9. P³omieñ
23
32
10. Czarni
23
30
11. Polonia
23
22
12. Zamek
23
21
13. Mamry
23
19
14.Motor
23
18
15. Granica
22
16
16. Szczytno
22
4
1 maja 2008r. dosz³o do kolejnego
ligowego meczu pi³ki no¿nej dru¿yn m³odzików pomiêdzy Czarnymi Olecko a
Mamry Gi¿ycko. Dru¿yna Paw³a Astapczyka, pomimo ostatniego rozgoryczenia trenera, nareszcie zas³u¿enie wygra³a
w Gi¿ycku 5:0.W ca³ym meczu ewidentnie
inicjatywê przejêli olecczanie, którzy od
pierwszych minut objêli prowadzenie
dziêki strzelonej bramce przez pomoc-

Otwarty turniej pi³ki no¿nej
Pi¹tek pi³karskich

Turniej rozgrywany by³ w dniach 2225 kwietnia br. na boiskach po by³ej strzelnicy.
22.04.  w kategorii klas I-II i III-IV
szko³y podstawowej zg³osi³o siê tylko
po 1 dru¿ynie.
24.04.  w kategorii klas V-VI szko³y
podstawowej zg³osi³y siê 4 dru¿yny (w
tym 3 ze Szko³y Podstawowej nr 3 i jedna ze Szko³y Podstawowej nr 4  Królewscy). W pó³fina³ach Snow Kids
pokona³o Królewskich 6:1 , a w drugim pó³finale Koz³y pokona³y Last
Minute 7:0. W walce o III miejsce Królewscy pokonali 4:1 Last Minute.
Turniej wygra³a dru¿yna Koz³y pokonuj¹c Snow Kids 3:1.
25.04.  w kategorii klas I-II gimnazjum zg³osi³o siê 5 dru¿yn, które zosta³y
podzielone na dwie grupy. W I grupie
FC Mundurki (kapitan Micha³ Grudziñski) pokona³y 2:0 Power Rangers (kapitan Damian Atkielski).W grupie II Energy Drink (kapitan Marcin Grygo) wygra³o 2:0 z Dru¿yn¹ Actimela (kapitan
Kamil Barszczewski) i 3:0 Elektro-Zgredy (kapitan Igor Sych), natomiast Dru¿yna Actimela wygra³a z Elektro-Zgredami 2:0. W walce o III miejsce Dru¿yna Actimela pokona³a Power Rangers 7:0. W finale zwyciê¿y³a dru¿yna
Energy Drink, pokonuj¹c Fc Mundurki
6:2. Wszystkie dru¿yny na koniec turnieju otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy ,
a najlepsze  puchary. Mecze sêdzio-

wali m³odzie¿owi pi³karze Czarnych
Olecko.
**
Na Stadionie miejskim w Olecku w
dniu 30 kwietnia zosta³y rozegrane zawody pi³karskie pi¹tek pi³karskich klas
VI i m³odszych szkó³ podstawowych na
szczeblu regionalnym, w którym udzia³
wziê³y cztery dru¿yny: SP1 Nidzica, SP3
Szczytno, SP4 E³k i SP3 Olecko. Turniej
wygrali podopieczni Zbyszka Polakowskiego z SP3 w Olecku, awansuj¹c bezporednio do mistrzostw województwa.
Wygrali wszystkie mecze, a najbardziej
zaciêty mecz by³ z dru¿yn¹ z Nidzicy,
który wygrali w stosunku 2:1. Dru¿yna
z Nidzicy zajê³a miejsce II i wyst¹pi w
turnieju bara¿owym.
Wyniki dru¿yny z Olecka: SP3 Olecko - SP3 Szczytno  5:3, SP3 Olecko SP4 E³k  5:1, SP3 Olecko - SP1 Nidzica
 2:1. Pierwsze trzy dru¿yny otrzyma³y
puchary, a wszystkie pami¹tkowe dyplomy. Mecze sêdziowali Pawe³ Astapczyk
i Dariusz Karniej.

DART
W dniu 1 maja MOSiR zorganizowa³
turniej Dart 501 D.O., który odby³ siê w
Pubie pod ABC. W turnieju wziê³o udzia³
16 zawodniczek i zawodników, w tym czterech z E³ku. Zawody wygra³ S³awomir
Cechmistro z E³ku, drugie miejsce zaj¹³
Andrzej Sura¿yñski z Olecka, a trzecie
przypad³o Wies³awowi Dzienisiewiczowi z Olecka. Zawodnicy otrzymali puchary oraz dyplomy.

Czarni Olecko - Mamry Gi¿ycko

nika Adriana Obuchowskiego. Przed zakoñczeniem pierwszej po³owy na 2:0 podwy¿szy³ Dawid Szusta (na zdjêciu w meczu
z Mazurem E³k, który odby³ siê
26.04.2008r.). Zawodnicy Mamry Gi¿ycko stworzyli kilka doskona³ych sytuacji,
ale razili brakiem skutecznoci. Po przerwie gra siê wyrówna³a, ale mimo to Czarni
byli bardziej skuteczni, co potwierdzi³o

zdobycie bramki przez Dawida Bieleckiego
 by³o 3:0. Po wejciu na boisko na listê
strzelców wpisa³ siê Mateusz Moroz, podnosz¹c wynik na 4:0.Na kilka minut przed
ostatnim gwizdkiem gola zdoby³ ponownie
Adrian Obuchowski. Mecz zakoñczy³ siê
zwyciêstwem Czarnych Olecko  podopiecznych Paw³a Astapczyka 5:0. Gratulacje.
GO

&
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K¹cik szachowy (54)

Tenis ziemny
W tzw. d³ugi weekend majowy, czyli
w dniach 1- 3 maja 2008, na kortach MOSIR
Olecko odby³y siê trzy turnieje tenisa
ziemnego.
1.05.2008 o 10.00 odby³ siê Turniej
Otwarcia Sezonu 2008, do którego zg³osi³o siê 16 tenisistów i tenisistek z: Olecka,
Go³dapi, Suwa³k, £om¿y i Warszawy. Po
prawie 10 godzinach walki na korcie
zwyciêzc¹ zosta³ Adam Sty³a z £om¿y,
który pokona³ w finale go³dapianina
Roberta Pop³awskiego 6:2 ; 6:4. Trzecie
miejsce zaj¹³ Micha³ Karniej z Olecka.
W dniu 2 maja o godzinie 20.00 rozpocz¹³ siê V Nocny Turniej Tenisa Ziem-

Na zdjêciu od lewej : Marcel Mrozowski,Halina Jaroc, Szymon Brynda, Patryk
Sitkowski, Joanna Grzyb, Kamil Gryglas, Czes³aw Spisak, Oskar Kowalewski.
¿eli zawodnik mia³ silniejszych rywali od
rówieników z tej samej grupy punktowej automatycznie bêdzie wy¿ej w tabeli. I tym sposobem trzecie miejsce przypad³o Patrykowi Sitkowskiemu, który mia³
zdecydowanie lepsz¹ wartociowoæ od
rówieników z tej samej grupy punktowej 3,5 pkt., czyli od zajmuj¹cego czwarte miejsce Konrada Barszczewskiego i 4
pkt od Jakuba Mrozowiskiego, któremu
przypad³o pi¹te miejsce.
W rywalizacji szkolnej pod uwagê
brane by³y cztery najlepsze rezultaty punktowe z turnieju indywidualnego. Pierwsze miejsce zdecydowanie zdoby³a Szko³a Podstawowa nr 3 z dorobkiem 19 punktów
w sk³adzie: Kamil Gryglas 6pkt, Oskar
Kowalewski 5pkt, Konrad Barszczewski
4pkt i Jakub Mrozowski 4pkt. Drugie
miejsce zajê³a Szko³a Podstawowa nr 1
uzyskuj¹c 14 punktów, w sk³adzie: Pa-

tryk Sitkowski 4pkt, Micha³ Maksimowicz 3,5pkt, Weronika Kisielewska 3,5pkt
i Szymon Kowalewski 3pkt.
Wród gimnazjalistów równie¿ nie by³o
niespodzianki. Pewnie zwyciê¿y³a Joanna Grzyb z dorobkiem 5pkt. Drugie miejsce zaj¹³ Marcel Mrozowski, uzyskuj¹c
4 pkt. Jako ciekawostkê mogê dodaæ, ¿e
Marcel waha³ siê do koñca czy wzi¹æ udzia³
w turnieju czy te¿ nie. W ostatecznoci
da³ siê namówiæ i przyst¹pi³ do gry. Trzecie
miejsce zaj¹³ Szymon Brynda 2pkt, czwarte
przypad³o Sylwi Krankowskiej 1pkt. W
klasyfikacji dru¿ynowej najlepsze okaza³o siê Gimnazjum nr 2 z dorobkiem 7 punktów
w sk³adzie: Marcel Mrozowski 4pkt, Szymon Brynda 2pkt, Sylwia Krankowska
1pkt. Na drugim miejscu uplasowa³o siê
Spo³eczne Gimnazjum z dorobkiem 5 pkt,
które samotnie reprezentowa³a Joanna
Grzyb.
Czes³aw Spisak

nego w Grze Podwójnej. Do turnieju zg³o- Tymiñski-Adam Sty³a.
si³o siê 6 par z okolicznych miejscowoW dniu 3 maja odby³ siê ostatni z
ci.
turniejów z okazji Rocznicy Konstytucji
O godzinie 0.15 w dniu 3 maja roz- 3 Maja. W finale spotkali siê Adam Stypocz¹³ siê fina³, w którym grali Andzej i ³a z £om¿y i Patrycja Supronowicz z Olecka,
Micha³ Karniejowie w jednej parze i Pa- Patrycja uleg³a swojemu przeciwnikowi
trycja Supronowicz z Andrzejem Bom- 6:1 ; 6:1 . Trzecie miejsce zajê³a Katarzybrem w drugiej. W okolicach godziny na Kosowska z Suwa³k.
2.00 zwyciêsko z kortu zeszli bracia KarW sumie podczas majowych dni przeniejowie, wygrywaj¹c 6:2 ; 6:2. Trzeci¹ winê³o siê przez korty prawie 40 tenisipar¹ turnieju zosta³a para z Suwa³k Ro- stów.
bert Usarek i Karol Goworowski,
którzy pokonali
GRÜNLAND Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich
parê ³om¿yñskoCentrum Rolin Ozdobnych
warszawsk¹ w
sk³adzie Micha³
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
(V18506)

W dniu 19 maja 2008 roku w Szkole
Podstawowej nr 3 w Olecku odby³y siê
Mistrzostwa Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych w szachach. Do rywalizacji
zg³osi³o siê wielu m³odych, utalentowanych szachistów. Zawody zosta³y podzielone na dwa odrêbne turnieje. W
turnieju A udzia³ mogli wzi¹æ uczniowie
uczêszczaj¹cy do szkó³ podstawowych,
natomiast turniej B przeznaczony by³ dla
gimnazjalistów. Oba turnieje rozegrane
zosta³y na dystansie 6 rund, tempem P15,
lecz ze wzglêdu na liczbê uczestników
ró¿ni³y siê systemem. W turnieju A obowi¹zywa³ system szwajcarski, natomiast
w B system ko³owy. W obu turniejach
prowadzona by³a odrêbna klasyfikacja,
zarówno indywidualna, jak i dru¿ynowa.
Z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e
faworyci nie zawiedli. Jeli chodzi
o Mistrzostwa Szkó³ Podstawowych tu
o niespodziance nie mog³o byæ mowy wygra³ je Kamil Gryglas, który zdoby³
komplet punktów. Kamil obecnie jest
szesnasty w Polsce w swojej kategorii
wiekowej. Du¿¹ niespodziankê zrobi³ Oskar
Kowalewski, który z dorobkiem 5 pkt.
zaj¹³ drugie miejsce. Jest to miejsce, na
które jak najbardziej zas³u¿y³. Przegra³ tylko
jedn¹ partiê z Kamilem, a w pozosta³ych
nie da³ ¿adnych szans swoim przeciwnikom. Co jest warte podkrelenia to fakt,
i¿ srebrny medal mia³ ju¿ zagwarantowany na rundê przed zakoñczeniem turnieju! O trzecim miejscu zadecydowa³y tzw.
ma³e punkty, poniewa¿ trzech zawodników uzyska³o 4 punkty z 6 partii. Jak
s¹ naliczane punkty dodatkowe wyjaniê
u¿ywaj¹c du¿ego uproszczenia: jest to
suma punktów przeciwników, z którymi
zawodnik rozegra³ partie w turnieju. Je-

Mistrzostwa Polski

'
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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

Taekwondo W.T.F.
Taekwondo Olimpijskie
LUKS HIDORI Olecko

Aneta Makowska
4. miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów
M³odszych Boles³awiec 2008
W dniach 25-27 kwietnia w Boles³awcu
odbywa³ siê fina³ XIV Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y, czyli Mistrzostw
Polski Juniorów M³odszych. W Mistrzostwach z powodzeniem udzia³ wziê³a Aneta
Makowska, która udzia³ wywalczy³a w
wiosennych kwalifikacjach. Fina³ tworzy³o
8 zawodniczek.
Mistrzostwa rozgrywano w tzw. trójboju Taekwondo w sk³ad którego wchodzi³y techniki specjalne, poomse oraz
kyorugi  walki pe³nokontaktowe.

WYKAZ IMPREZ SPORTOWYCH w OLECKU
ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓ£ORGANIZOWANYCH PRZEZ MOSiR OLECKO
W MAJU 2008

6.05., godz. 11.00.  hala SP 3  pó³fina³
wojewódzkich rozgrywek SZS w koszykówce dziewcz¹t
8.05., godz. 12.00.  stadion  gminne eliminacje rozgrywek mini pi³ki no¿nej klas
III Z podwórka na stadion
8.05., godz. 16.00.  stadion  II otwarte
indywidualne zawody w czwórboju la
dla szk. podst. Lekkoatletyczne Czwartki
10.05., godz. 10.00.  stadion  mecz pi³ki
no¿nej trampkarzy Czarni-Rominta
10.05., godz. 12.00  stadion  mecz pi³ki
no¿nej m³odzików Czarni  Rominta
11.05., godz. 10.00  korty  Otwarty turniej tenisa o Puchar Redakcji Tygodnika Oleckiego
11.05., godz. 15.00.  stadion  mecz pi³ki
no¿nej IV ligi Czarni-Sokó³ Ostróda
12.05., godz. 10.00.  stadion  powiatowe rozgrywki mini pi³ki no¿nej Z podwórka na stadion
12.05., godz. 17.00.  stadion Woj. Liga
Weteranów  mecz Weteran Olecko 
Lidzbark Warm.
13.05., godz. 10.00.  stadion  Powiatowe zawody w dru¿ynowym czwórboju
la szk. podst.

15.05., godz. 16.00.  stadion  III Otwarte
indywidualne zawody w czwórboju la
dla szk. podst. Lekkoatletyczne Czwartki
17.05., godz. 12.00.  stadion  mecz pi³ki
no¿nej juniorów Czarni  Mazur Pisz
17.05., godz. 19.00.  korty  Otwarty nocny
turniej tenisa w grze podwójnej.
18.05., godz. 15.00.  stadion  mecz pi³ki
no¿nej IV ligi Czarni  Start Dzia³dowo
19.05., godz. 17.00.  stadion  Woj. Liga
Weteranów, mecz Weteran  M³ynomag Reszel
25.05-1.06.  korty  VIII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet WTA 
PKO BP S.A. OLECKO CUP 2008 (pula
nagród 10 000 USD).
29.05., godz. 16.00.  stadion  IV Otwarte
indywidualne zawody w czwórboju la
dla szk. podst. Lekkoatletyczne Czwartki
31.05., godz. 10.00.  stadion  mecz pi³ki
no¿nej trampkarzy Czarni  Start Kruklanki
31.05., godz. 12.00.  stadion  mecz pi³ki
no¿nej m³odzików Czarni  Pogoñ Ryn
31.05., godz. 15.00.  stadion  I Olecka
Olimpiada dla Milusiñskich (startuj¹
przedszkola i kl. I-III szk. podst.)

W technikach specjalnych
Aneta zajê³a 2. miejsce w poomse. Aby zdobyæ br¹zowy medal,
Aneta musia³a awansowaæ do
fina³u w kyorugi. Pierwsz¹ walkê wygra³a zdecydowanie. Pó³fina³ by³ zaciek³y i wyrównany. Do
rozstrzygniêcia po 32 minutowych
rundach potrzebna by³a dogrywka
o z³oty punkt. W dogrywce lepsza okaza³a siê zawodniczka z Olsztyna. Tym samym Aneta zajê³¹
3. lokatê w kyorugi i 4. miejsce
w klasyfikacji ogólnej.
By³y to pierwsze Mistrzostwa
w karierze Anety i wynik mo¿na
uznaæ za du¿y sukces.
W klasyfikacji województw
nasze województwo zajê³o pierwsz¹ lokatê.
Gratulujemy i ¿yczymy powodzenia.
Zarz¹d LUKS HIDORI
Na zdjêciu  Aneta Makowska
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 302

Witam Pañstwa po tygodniu i po
d³ugim weekendzie. Mo¿na powiedzieæ,
¿e majówka siê wszystkim prawie uda³a.
Piszê prawie, bo jak poda³y dzisiaj media,
to tylko w czasie d³ugiego weekendu
policja z³apa³a ponad 2500 kierowców
na drugim gazie. Zawsze dziwi mnie
reakcja ludzi, którym siê mówi tak¹ wiadomoæ. Od razu wspó³czuj¹ z³apanemu przez policjê delikwentowi. Zamiast
cieszyæ siê, ¿e takich bandytów na drogach jest mniej, to pomstuje siê na
policjê i przepisy nie pozwalaj¹ce jedziæ na gazie. Jest to mieszne, ¿e
na przyk³ad wiemy ile
mo¿na mieæ alkoholu
we krwi w Niemczech,
Francji, Szwajcarii itd.
Nie mamy pojêcia o
dopuszczalnej dawce
w Polsce. Opowiadamy sobie legendy o
swawolnej pod
wzglêdem iloci promili Rosji. Tymczasem
nie mamy pojêcia, ¿e
w³anie w Rosji alkoholu we krwi mo¿e
byæ 0,0 (zero przecinek zero). Ta nasza
pob³a¿liwoæ dla alkoholu za kierownic¹
koñczy siê zawsze jak
mamy do czynienia z
nieszczêciem spowodowanym przez
amatora piwka czy setki przed jazd¹.
Nie mam wspó³czucia dla amatorów
drugiego gazu i dziwi mnie ta nadzwyczajna narodowa tolerancja dla pijanych za kierownic¹... Nasza tolerancja
koñczy siê w momencie, gdy tragedia
spowodowana przez pijanego kierowcê dotyczy naszego najbli¿szego otoczenia lub rodziny.
Ale zajmijmy siê innymi sprawami.
Na przyk³ad polityk¹, któr¹ bardzo lubiê.
Co mi siê w ubieg³ym tygodniu podoba³o? Dwie rzeczy: spór o genera³ów
i orêdzie premiera. Obie sprawy bardzo zabawne. Minister Obrony Narodowej, o którym nawet jego w³ani
koledzy mówi¹, ¿e dzia³a bardzo nieumiejêtnie i fatalnie, jak ma³e dziecko,
któremu nie podoba siê w piaskownicy, zagra³ numerem: na z³oæ babci
odmro¿ê sobie uszy. Po raz pierwszy chyba w historii naszych MONów
opublikowano listê potencjalnych ge-

nera³ów. Do tej pory by³ zwyczaj, ¿e
nie by³o czego takiego, a nominacje
generalskie by³y w gestii samego Prezydenta RP. Obra¿ony minister, któremu nie odpowiada³a decyzja g³owy
pañstwa, jak dziecko opublikowa³ pe³n¹
listê potencjalnych genera³ów. W za³o¿eniu to chyba mia³o wygl¹daæ na
to, ¿e to z³oliwy Pan Prezydent nie
zrobi³ genera³ami tych, których nie lubi.
Wysz³o jak wysz³o, ale g³ównie na to,
¿e Minister MON nie potrafi siê zachowaæ na swoim stanowisku... Po
prostu realizuje politykê mi³oci swojego rz¹du. Dlaczego piszê o MI£OCI? Na na niej g³ównie opiera siê

polityka rz¹du od pó³ roku dzia³ania:
nic tylko gadka o mi³oci. Podczas
ostatniego orêdzia Premiera by³o du¿o
o mi³oci. Wiêkszoæ oceni³a to przemówienie jako bardzo dobre. W sumie s³usznie. Zgrabne s³owa, piêkne
zadania i zero konkretów. Ludzie lubi¹ jak robi im siê wodê z mózgów i
traktuje jak idiotów. Proszê siê nie
obra¿aæ. ¯yjemy w kraju, gdzie bardzo ceni siê tzw. dobre rzeczy. Lubimy ciszê i spokój. Przez ponad 40 lat
PRL przygotowywano nas do ¿ycia
w pokoju i spokoju. I teraz nam to
bardzo odpowiada: byle co tam dali,
obiecali i nie wtr¹cali siê za bardzo w
nasze ¿ycie. I bardzo lubimy jak opowiada siê nam bajki z dobrym zakoñczeniem. Orêdzie by³o bardzo mi³e...
Kiedy pose³ Niesio³owski wspomnia³
co o Gomu³ce i jego przemówieniach.
To pi¹tkowe brzmia³o prawie jak po³¹czenie Gomu³ki z Gierkiem oraz stoj¹cym w tle Fidelem Castro. Du¿o po-

prawnie skonstruowanych s³ów, stworzonych przez najlepszych w Polsce
specjalistów od pijarów by³y jak miód
na uszy... i wosk na oczy. Jak napisa³
kiedy pewien mistrz satyry: ON mówi³ by mówiæ, a nie po to, by co powiedzieæ. Socjolodzy i politolodzy byli
w niebowziêci... Tylko gdzie w tle zaczê³y siê pojawiaæ g³osy: o co w ogóle Panu Premierowi chodzi³o? Po pó³
roku rz¹dów zamiast pokazania choæ
jednej rzeczy i sprawy, która by³aby
choæ rozpoczêta przez ministrów, mamy
dalsze s³owa o mi³oci. Zaczynam siê
czuæ trochê nieswojo od tego mówienia o uczuciach rz¹du do narodu. Coraz
bardziej przypomina
to marny podryw w
wykonaniu ma³omiasteczkowego
Casanowy. Te górnolotne s³ówka,
czu³oæ i plecenie
dyrdyma³ów mo¿e
zakoñczyæ siê, i tu
napiszê brzydko,
zwyk³ym wydymaniem spo³eczeñstwa.
Polewanie tego lukru na serwowane
nam coraz czêciej
opowiadania, które
maj¹ zast¹piæ rzeczywist¹ pracê i konkretne dzia³ania. Z
drugiej strony orêdzie mog³o te¿ byæ wo³aniem o pomoc! Takie gierkowskie pomo¿ecie
w wykonaniu tym razem nie cz³owieka ze l¹ska, a z Kaszub... No, có¿...
Pomoc by siê przyda³a, bo wg mediów
to wszystko wygl¹da na to, ¿e ten rz¹d
po prostu leci na fali jak¹ z³apa³ poprzedni rz¹d PiS i to, co pozostawili
byli ministrowie w biurkach ministerstw,
bo tu zaczyna wygl¹daæ na to, ¿e tak
naprawdê to dzi nikt nie ma pomys³u na rz¹dzenie i co robiæ. No mo¿e z
wyj¹tkiem wicepremiera Pawlaka, który
doskonale wie co ma robiæ i jak chwytaæ
wiatr w ¿agle obsadzaj¹c swoimi
wszystko co mo¿na tylko obsadziæ i
zaj¹æ. A wracaj¹c do MI£OCI jak¹
okazuje nam obecny rz¹d, to radzê
dobrze ogl¹daæ siê za siebie, a ju¿ na
wszelki wypadek przygotowaæ pozew
o molestowanie.
Do us³yszenia i poczytania za tydzieñ.
PAC

