ISSN 1505-0246

Tam, gdzie nie ma dzieci,
brakuje nieba.

Nr 21
(541)

Algernon Charles Swinburne

Nr 21 (541)

Cena 1,40 z³

27 maja 2008 r .

Program XVI Ogólnopolskiego
Zlotu Szkó³ Sienkiewiczowskich
w Olecku - 30.05.-01.06.2008r.
zamieszczamy na s. 3.

Program konferencji zamieszczamy na s. 8.

Izabela Gorlo medalistk¹

miêdzynarodowych zawodów w turnieju Open
de Lorraine we Francji.
Szczegó³y na s. 19.

1 czerwca  dzieñ otwartej przystani
2 czerwca  obchody Dnia Dziecka
dla szkó³

Szczegó³y na s. 8.

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

Centrum Handlowe IMPULS
dzia³ zabawek og³asza konkurs
z okazji Dnia Dziecka. Zrób zakupy
w dniach 2-31 maja, wype³nij kupon,
WYGRAJ NAGRODÊ!
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M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
DZIEÑ OTWARTY  31 maja 2008 (sobota)
pokazy narzêdzi, elektronarzêdzi, farbiarskie

(V29701)

CENTRUM HANDLOWE

(V28003)

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

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

 5 maja o 13.21 jeden zastêp JRG PSP
wyjecha³ do fa³szywego alarmu. Awaria
urz¹dzenia przeciwpo¿arowego w budynku przy alei Zwyciêstwa.
 5 maja o 16.35 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni
z domu mieszkalnego w Mciszewie.
 6 maja o 11.09 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ nad chodnikiem ul. S³owiañskiej nad³amany konar drzewa.
 7 maja o 10.25 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ w Cichej Wólce l¹dowanie mig³owca ratowniczego.
 7 maja o 12.35 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ plamê oleju z jedni ul. Zielonej.
 8 maja o 9.07 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ w Drozdowie l¹dowanie
mig³owca ratowniczego.
 10 maja o 10.56 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ na ul. S³owiañskiej skutki kolizji drogowej. Samochód osobowy
uderzy³ w budynek sklepu miêsnego.
 10 maja o 17.35 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ w Olecku l¹dowanie mig³owca ratowniczego.
 11 maja o 6.49 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Sk³adowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Zajkowski
 12 maja o 15.31 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y na drodze do Suwa³k skutki
kolizji drogowej.
 12 maja o 17.31 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie oraz jeden JRG PSP usuwa³y w Mciszewie skutki kolizji drogowej.
 13 maja o 10.09 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie oraz jeden JRG PSP usuwa³y w Chech³ach skutki kolizji drogowej.
 14 maja o 8.09 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie gasi³ w Sto¿nem po¿ar
wysypiska mieci.
 14 maja o 19.30 jeden zastêp JRG PSP
wyjecha³ do fa³szywego alarmu. Alarm
w dobrej wierze. Z kot³owni przy ul. Sk³adowej wycieka³a nieznana substancja.
 14 maja o 22.22 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w Sto¿nem po¿ar dzikiego wysypiska mieci.
 15 maja o 10.45 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Przemys³owej po¿ar suchej trawy.
 15 maja o 16.45 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ na osiedlu Lesk po¿ar suchych
ga³êzi.
 15 maja o 20.16 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Zamkowej po¿ar mieci

w mietniku kontenerowym.
 16 maja o 14.58 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y w Cimochach skutki kolizji drogowej.
 17 maja o 12.45 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 17 maja o 21.57 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w Mo¿nych po¿ar suchej trawy.
 18 maja o 19.17 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ w Dunajku l¹dowanie
mig³owca sanitarnego.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin
 21 maja o 10.39 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ konar drzewa z jezdni ul. Kociuszki.
 21 maja o 15.08 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mieci w mietniku kontenerowym w Sedrankach.
 23 maja o 9.57 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca ratowniczego.
 23 maja o 15.36 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca ratowniczego.
 24 maja o 14.48 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Go³dapskiej po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 24 maja o 15.05 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w Sto¿nem po¿ar gniazda bocianiego. Gniazdo usytuowane obok komina.
 25 maja o 13.42 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP G¹ski zabezpiecza³y niebezpieczny wyciek zanieczyszczeñ z
oczyszczalni cieków w G¹skach do
rowu melioracyjnego.
Informacji udzieli³
sekcyjny Piotr Gabru

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
od 7 30 do 18 00

OLEJ
OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V18809)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

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

MORENA

(V29302)
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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

Pijani kierowcy

 22 maja o 17.00 policjanci zatrzymali
jad¹c¹ ci¹gnikiem rolniczym bez uprawnieñ dwudziestoletni¹ Magdalen¹ S.
Mia³a ona we krwi 1 promil alkoholu.
Ponadto okaza³o siê, ¿e ci¹gnik wypo¿yczy³a od w³aciciela bez jego
wiedzy.
 24 maja o 16.25 policjanci zatrzymali w
Borawskich jad¹cego Oplem Kadetem
trzydziestosiedmioletniego Stanis³awa
L. Mia³ on we krwi 0,4 promila alkoholu.
 Tego samego dnia w Gi¿ach zatrzymano o 21.40 VW Passata. Kieruj¹cy nim
czterdziestodwuletni Andrzej K. mia³
we krwi ponad 3,4 promila alkoholu.

Konkurs piosenki

1 czerwca o godz. 1700 w sali widowiskowej ROK MG odbêdzie siê konkurs piosenki dzieciêcej i m³odzie¿owej. W tym roku w finale imprezy zobaczymy 18 podmiotów wykonawczych w
3 kategoriach (klas I-III szkó³ podstawowych, V-VI i I-II gimnazjów oraz klas
III gimnazjum i ze szkó³ rednich.
Organizatorzy zapraszaj¹

DY¯URY APTEK

 27.05.2008r.-1.06.2008r.,  pl. Wolnoci 7B
 2-6.06.2008r., ul. Sk³adowa 6

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:

 Jakub Ba³ucki
 Janina Ho³ownia
 Jerzy Makal
 Robert Naszkiewicz
 Anna Wróblewska
 Dominik Zajkowski
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ 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.

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

Szko³a Jêzykowa PERFEKT
zdoby³a akredytacjê MEN

25 kwietnia zespó³ akredytacyjny Kuratorium Owiaty w
Olsztynie kontrolowa³ Szko³ê Jêzykow¹ PERFEKT.
Zespó³ akredytacyjny ocenia³ bazê lokalow¹, wyposa¿enie, kwalifikacje nauczycieli, poziom nauczania i dokumentacjê szko³y.
Efektem tej kontroli by³o przyznanie szkole akredytacji w
zakresie nauczania jêzyka angielskiego i niemieckiego w zakresie realizowanym przez szko³ê.
Pani Teresa Buczyñska, wizytator Kuratorium Owiaty, która
pe³ni nadzór nad szko³ami niepublicznymi powiedzia³a nam,
¿e Perfekt jest drug¹ niepubliczn¹ szko³¹ jêzykow¹ w woj.
warmiñsko-mazurskim, która uzyska³a akredytacjê MEN. Uzyskanie akredytacji stanowi gwarancjê osi¹gania i utrzymania
wysokiej jakoci wiadczonych us³ug edukacyjnych.

Sezon

¿eglarski

rozpoczêty
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KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

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

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

(V23406)

szczegó³y na s. 16
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Wystawa Urz¹d Bezpieczeñstwa w walce z podziemiem niepodleg³ociowym  siedziba OSA Zamek, plac Zamkowy
 Wystawa rysunku Zbigniewa Mieruñskiego  Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa, plac Wolnoci 22
26 maja (poniedzia³ek)
10.00  18.00  VIII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet  PKO BP S.A. Olecko CUP 2008
17.00  Horton s³yszy Ktosia, film  kino ROK
27 maja (wtorek)
10.00  18.00  VIII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet  PKO BP S.A. Olecko CUP 2008
28 maja (roda)
10.00  18.00  VIII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet  PKO BP S.A. Olecko CUP 2008
29 maja (czwartek)
10.00  18.00  VIII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet  PKO BP S.A. Olecko CUP 2008
16.00  IV Otwarte indywidualne zawody w czwórboju la dla
szkó³ podstawowych Lekkoatletyczne Czwartki, stadion
MOSiR
30 maja (pi¹tek)
XVI Ogólnopolski Zlot Szkó³ Sienkiewiczowskich (fina³y konkursów na ilustracjê, pamietnik i ok³adkê do powieci 
szczegó³y TO 13/533, s. 12
10.00-18.00  VIII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet  PKO BP S.A. Olecko CUP 2008
17.00  Horton s³yszy Ktosia, film  kino ROK
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
19.00  Juno, film  kino ROK
31 maja (sobota)
10.00  18.00  VIII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet  PKO BP S.A. Olecko CUP 2008
10.00  Czarni Olecko  Start, mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych
12.00  Czarni Olecko  Pogoñ Ryn, mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych
15.00  I Olecka Olimpiada dla Milusiñskich (startuj¹ przedszkolaki) stadion MOSiR
17.00  Horton s³yszy Ktosia, film  kino ROK
19.00  Juno, film  kino ROK
1 czerwca (niedziela)
10.00  18.00  VIII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet  PKO BP S.A. Olecko CUP 2008
11.30  Czarni Olecko  £abêdnik, mecz pi³ki no¿nej klasy B
seniorów
15.00  Czarni Olecko  Zamek, mecz pi³ki no¿nej IV ligi
19.00  Juno, film  kino ROK

9 sierpnia
2008 r.

WIELKI
FINA£
Piknik
Budowlany
w Olecku

(V18709)
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Zapraszam do udzia³u w XIX Sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie
siê w dniu 29 maja 2008 roku (czwartek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej
Urzêdu Miejskiego w Olecku.

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. Dzia³alnoæ Wydzia³u Budownictwa,
Inwestycji i Planowania pod k¹tem wydawania decyzji o warunkach zabudowy, dokumentacji, skarg oraz kontroli zewnêtrznych i wewnêtrznych.
6. Promocja miasta i gminy Olecko.

Dzieñ otwartej przystani
Pogotowie WOPR
i MOSIR w Olecku na
k¹pielisku miejskim
Skocznia z okazji dnia
dziecka 1 czerwca w
godzinach 10-16 organizuje dzieñ otwartej
przystani dla rodziców i opiekunów z
dzieæmi do lat 10.
£odzie wios³owe, rowery wodne i kajaki
wypo¿yczane s¹ bezp³atnie.
Zapewniona jest asekuracja ratowników WOPR.
**
W dniu 2 czerwca pogotowie WOPR
oddzia³ w Olecku w wspó³udziale z MOSIR
w Olecku, Komend¹ Policji (POLICJA
WODNA) oraz Komend¹ Powiatowej

Stra¿y Po¿arnej (SEKCJA P£ETWONURKÓW) na terenie k¹pieliska miejskiego
Skocznia organizuje obchody dnia
dziecka dla szkó³ podstawowych (klasy
0-3) i przedszkoli Powiatu Oleckiego.
ORGANIZUJEMY:
- przeja¿d¿ki ³odziami motorowymi i wios³owymi;
- pogadanki o bezpieczeñstwie w wodzie i nad wod¹;
- pokaz sprzêtu nurkowego i ratunkowego;
- konkursy gry i zabawy (przeci¹ganie
liny, siatkówka pla¿owa, malowanie
twarzy, itp.)
Na terenie k¹pieliska jest mo¿liwoæ
rozpalenia grilla oraz mo¿liwoæ skorzystania z baru.

Komenda hufca ZHP im. K. L.
Szyrmy w Olecku organizuje obóz
harcerski dla dzieci i m³odzie¿y
z naszego miasta, gminy i powiatu.

Oddzia³ w Olecku
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE

Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.

(V21008)

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Kolektory

s³oneczne,

(V26404)

przydomowe oczyszczalnie cieków

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wnioski radnych i Komisji Rady.
9. Uwagi i wnioski So³tysów oraz Przewodnicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce
projektów uchwa³.
10. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) przyst¹pienia Gminy Olecko do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania Lider w EGO;
b) utworzenia Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej;
c) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowoci G¹ski, Gmina Olecko na lata
2007-2013;
d) zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XV/141/07
Rady Miejskiej w Olecku z dnia 21
grudnia 2007 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli;
e) zmiany uchwa³y nr III/18/06 Rady
Miejskiej w Olecku z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia
wysokoci wynagrodzenia za pracê
Burmistrzowi Olecka;
f) zmiany bud¿etu gminy na 2008 rok;
g) uchylenia uchwa³y nr XVII/164/08
Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27
marca 2008r.;
h) okrelenia wysokoci dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu.
11. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
12. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Karol Sobczak

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!
(L4104)

5

Tygodnik Olecki nr 21 (541)

MONOGRAFIA PRASY OLECKIEJ (7)  LECH KALEJTA
Wszelkie informacje, o ile jakie siê
pojawia³y, zamieszczane by³y w³anie w
tych gazetach.
Pierwszy numer Gazety Wspó³czesnej (wówczas Gazety Bia³ostockiej)
ukaza³ siê 2 wrzenia 1951 roku. By³ to
kilkustronicowy dziennik drukowany w
lokalnej, bardzo starej drukarni. W 1975
roku wesz³a w ¿ycie reforma administracyjna kraju. Wówczas zmieni³ siê format
dziennika z A-4 na B-4 oraz nazwa z Gazeta
Bia³ostocka na Gazeta Wspó³czesna.
Dziennik zwiêkszy³ swoj¹ objêtoæ i mia³
mnóstwo mutacji. Dziennik do dzi spe³nia
rolê klasycznej gazety informacyjnej dla
ca³ego regionu. Obecnie wielu olecczan
nadal j¹ kupuje. Ponadto gazeta ma uruchomion¹ swoj¹ stronê internetow¹22 .
Natomiast w Suwa³kach wydawany
jest Tygodnik Suwalsko  Mazurski Krajobrazy. Nie istnieje potrzeba omawiania go z racji tego, i¿ w³aciwie najwa¿niejszym w kontekcie Olecka tytu³em
by³a jednak Gazeta Wspó³czesna.
Rozdzia³ 4. Powstanie i rozwój prasy regionalnej oraz lokalnej w Olecku
1989-1998 rok
Obecnie na oleckim rynku prasowym
funkcjonuj¹ w zasadzie dwa licz¹ce siê
tytu³y: Tygodnik Olecki oraz tygodnik
G³os Olecka. Nale¿y dodaæ, ¿e Olecko
jako gmina ma oko³o siedemnastu tysiêcy mieszkañców i ten stan rzeczy nie
zmienia siê znacz¹co od 1989 roku.
Tygodnik Olecki ukazuje siê od
pocz¹tku 1998 roku, natomiast G³os
Olecka od 2002 roku. Obie te pozycje
s¹ w tym momencie na tyle utrwalone
na tym rynku oraz w wiadomoci olecczan, ¿e ma³o prawdopodobnym wydaje
siê fakt, aby która z nich mia³a upaæ
lub te¿ mia³a siê pojawiæ inna znacz¹ca
gazeta. Jednak¿e na pocz¹tku, zaraz po
1989 roku, prasa lokalna w Olecku powstawa³a i rozwija³a siê w podobnych
okolicznociach i na podobnych zasadach jak ogromna wiêkszoæ podobnych
gazet w ca³ej Polsce.
4.1. Pierwsza Gazeta Olecka
W lutym 1990 roku zaczê³a ukazywaæ siê Gazeta Olecka jako pismo Komitetu Obywatelskiego Solidarnoæ Ziemi
Oleckiej. Gazeta ta by³a wydawana przez
ten¿e Komitet i s³u¿y³a jego celom wyborczym  przygotowywa³a do pierwszych
w Polsce wyborów samorz¹dowych, które

mia³y miejsce 27 maja 1990 roku. W ten
w³anie sposób powsta³a ogromna czêæ
gazet lokalnych w wielu miastach w Polsce na prze³omie lat 1989-1990.
Komitet Obywatelski Solidarnoæ
Ziemi Oleckiej wydawa³ Gazetê Oleck¹
od lutego do czerwca 1990 roku, po czym
ta dzia³alnoæ zosta³a zawieszona na kolejne
szeæ miesiêcy. Nastêpnie, po pó³rocznej przerwie, Rada Miejska w Olecku
wznowi³a wydawanie tytu³u. By³a jej
wydawc¹ od stycznia do lipca 1991 roku,
kiedy to funkcjonowanie gazety znowu
zosta³o zawieszone. Od wrzenia do koñca
roku 1991 pismo wydawa³ Wojciech Bojar
 prywatny wydawca. Natomiast od stycznia do wrzenia 1992 roku wydawc¹ Gazety Oleckiej by³a spó³ka Magnat Sp.
z o.o., za³o¿ona miêdzy innymi przez wczeniejszego wydawcê  Wojciecha Bojara. We wrzeniu 1992 roku wydawanie
Gazety Oleckiej zosta³o znowu zawieszone.
Pomys³odawc¹ gazety oraz jej redaktorem naczelnym na pocz¹tku 1990 roku
by³ Zygmunt £o, który pe³ni³ tê funk-

cjê do koñca 1991 roku. Nastêpnie od
stycznia do maja 1992 roku redaktorem
naczelnym by³ Dariusz Josiewicz, a od
maja do lipca  Marek Borawski i od
lipca do wrzenia  Iwona Dawidowicz.
Gazeta Olecka by³a pierwsz¹ i jedyn¹ w swoim czasie gazet¹ w Olecku.
By³a dwutygodnikiem o formacie B-4 (250
mm × 353 mm ) i mia³a od omiu do dziesiêciu stron w zale¿noci od wydania.
By³a drukowana w Suwa³kach, a jej nak³ad wynosi³ oko³o piêciuset egzemplarzy. Oczywicie w tamtych czasach by³a
gazet¹ czarno-bia³¹, ale od wrzenia 1991
roku mia³a kolorow¹ ok³adkê. Zawiera³a
prost¹ grafikê oraz s³abej jakoci, nieliczne zdjêcia.
G³ówn¹ tematyk¹, jak¹ zajmowa³a siê
Gazeta Olecka by³y wybory samorz¹dowe i dzia³alnoæ polityczna Komitetu
Obywatelskiego Solidarnoæ Ziemi
Oleckiej.
22

http://www.wspolczesna.pl/apps/
pbcs.dll/frontpage
C.d.n.

Pocztówki ze zbiorów Pana Dariusza Wijasa

Dzisiaj pocztówka przedstawiaj¹ca targ w Margrabowej. Zosta³a wykonana
oko³o roku 1900-1903. Ca³y plac jest wype³niony szczelnie przez stragany
i stoiska kupieckie. W tle po prawej stronie widaæ istniej¹ce do dzisiaj budynki
przy domu kultury. Widaæ tylko wie¿ê i dach kocio³a, którego mury zas³ania
ratusz. Natomiast z lewej strony zdjêcia roz³o¿y³o siê weso³e miasteczko z cyrkiem oraz s³upem do wspinania. Na ma³ym placyku wród t³umu dwa wozy cyrkowe. Za nimi stoj¹ potê¿ne konstrukcje hutawek. W tle stoi namiot cyrkowy.
Na zdjêci nie widaæ jeszcze budynku szko³y ¿eñskiej.

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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A to ciekawe...

W miarê wznoszenia siê terenu zmienia
siê asortyment rolin. Pojawia siê wiêcej drzew, których g³êbokie korzenie
wymagaj¹ gleby o umiarkowanej wilgotnoci. Dominuje w tym zespole topola w³oska
 w¹skie kolumnowe drzewo o niezmiernie szybkich przyrostach. Towarzysz¹ jej
drzewa o kolorowych liciach: czeremcha Colorata, liwa Hessei, klon jesionolistny Flamingo, bez czarny: Purpurea, Aurea, Variegata, olsza z³otolistna Aurea, jarz¹b m¹czny Magnifica.
Kasztanowce bia³y i ¿ó³ty, choæ wiekowo s¹ równolatkami topoli, siêgaj¹
zaledwie 1/3 jej wysokoci. Otaczaj¹ je
ró¿ne gatunki kalin. W³anie teraz pokrywaj¹ siê bia³ym kwieciem, pojawiaj¹cym siê wród soczystej zieleni.
Aby o¿ywiæ biel majowego kwitnienia, w ni¿szej grupie rolin zastosowano kontrast kolorystyczny. Dla zró¿nicowania tonacji posadzono krzewy, które
o¿ywiaj¹ zespó³ kolorami czerwieni, ró¿u,
¿ó³ci.
W tych ocienionych przez du¿e drzewa
fragmentach ogrodu kwitn¹ jaskrawymi
barwami: pigwowce, porzeczka Atrorubens, ró¿aneczniki, tawu³a japoñska
wielkolistna, purpurowolistne berberysy, ostrolistne mahonie.
W nastêpnych miesi¹cach ogród
zmieni sw¹ kolorystykê na bardziej stonowan¹. Biel kwitn¹cych do pónej jesieni hortensji bukietowych o¿ywi¹ in-

(10) Dalszy

ci¹g wycieczki po Ogrodzie
Krajobrazowym Olecka Panorama

dygowce. Wype³ni¹ one redni¹ strefê
ogrodu intensywnym fioletem kwiatów
o miodowym zapachu. Kszta³tem kwiatostan indygowca przypomina szyszkê,
a ca³y 3-4 metrowy krzew o akacjowych
liciach staje siê konstrukcj¹ do ekspozycji kwiatowej. Zaliczany jest do rolin
miododajnych, wiêc w okresie kwitnienia staje siê pszczel¹ sto³ówk¹.
Nie zapomniano tak¿e o rolinach
iglastych. W wiêkszoci stanowi¹ uzupe³nienie niskiej strefy ogrodu, ale nie
zabrak³o równie¿ rolin wysokich: wierków, jode³, daglezji, modrzewi, kolumnowych ja³owców i cyprysików. Chroni¹
one ogród przed zimnymi, pó³nocnymi
wiatrami, tworz¹c zimozielon¹ barierê.

Ze wzglêdu na ma³¹ przestrzeñ roliny szybko zdominowa³y teren, utrudniaj¹c
wêdrówkê miêdzy nimi. W³aciciele zaproponowali wiêc ogl¹danie tej czêci
ogrodu przez okna. Wród ¿ywotników piramidalnych rosn¹cych wzd³u¿ drogi
zamontowano ³ukowe konstrukcje. Zwiedzaj¹cy bez trudu mog¹ przyjrzeæ siê
rolinom, ulegaj¹c wra¿eniu, ¿e wygl¹daj¹ przez okno.
Zak¹tek, który odwiedzilimy, sta³ siê
od kilku lat ulubionym miejscem s³owika szarego. Zak³ada gniazda w krzewach,
jednak jego piew rozbrzmiewa czêsto
ze szczytu topoli, która sta³a siê podium
dla ma³ego piewaka.
C.d.n.

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.

(V29002)

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

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

(L4203)

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

12
maja

16
tel. 520-23-36
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Europejska rozgrzewka
w Gimnazjum nr 2
8 maja 2008r. w auli Gimnazjum nr 2 w Olecku odby³ siê IV Powiatowy Turniej
Wiedzy o Europie dla gimnazjalistów Z Europ¹ za pan brat pod honorowym
patronatem Rektora Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Organizatorami konkursu
byli nauczyciele: p. Gra¿yna Olszewska, p. Wojciech Jegliñski, zagadnienia historyczne opracowa³a p. Jolanta Jeleniewicz.
W Turnieju wziê³y udzia³ reprezentacje 4 szkó³:

* Gimnazjum w Kowalach Oleckich
(Ma³gorzata Zawadzka, Kamil Grzymkowski, Tomasz Lisowski; opiekunowie p.
Agnieszka Wszeborowska i p. Andrzej
Szczeniak);

Kowalewski, Micha³ Przekop, Mariusz
Andruszkiewicz; opiekun p. Konrad Winiewski);

* Gimnazjum nr 1 w Olecku (Oxana
Stadnicka, Patrycja Chlebus, Cezary
Topczy³ko; opiekun p. Agnieszka Wszeborowska).
Uczestnicy turnieju rozpoczêli zma-

gania z geografii, historii i kultury Europy od wys³uchania koncertu muzyki akordeonowej uczniów Pañstwowej Szko³y
Muzycznej z Suwa³k pod kierunkiem p.
Zbigniewa Grzanki.
Tematem wiod¹cym konkursu by³y
wielkie odkrycia geograficzne XV i XVI
wieku.
Rywalizacja wyzwoli³a wiele emocji.
Klasyfikacja koñcowa przynios³a nastêpuj¹ce rozstrzygniêcie:
I miejsce  Gimnazjum w Kowalach Oleckich,
II miejsce  Spo³eczne Gimnazjum STO
w Olecku,
III miejsce  Gimnazjum nr2 w Olecku,
IV miejsce  Gimnazjum nr 1 w Olecku.
Laureatom, uczestnikom oraz ich
opiekunom sk³adamy serdeczne gratulacje!
Nagrody IV edycji konkursu Z Europ¹ za pan brat ufundowali: Jego
Magnificencja dr Józef Krajewski 
Rektor Wszechnicy Mazurskiej w Olecku; Urz¹d Miejski w Olecku; Starostwo
Powiatowe w Olecku; pani Jolanta
Makowska.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie
dziêkujemy.
Joanna Micha³owska, klasa II g
Gimnazjum nr 2 w Olecku

* Spo³eczne Gimnazjum STO w Olecku
(Agata Skórkiewicz, Pawe³ Bielenica,
Maciej Skowroñski; opiekun p. Katarzyna
Werstak);

EXPRESS SZKOLNY

* Gimnazjum nr 2 w Olecku (Dastin

Redakcja Tygodnika Oleckiego zaprasza do wspó³pracy przy redagowaniu Ekspresu Szkolnego wszystkich uczniów oraz nauczycieli oleckich szkó³. Artyku³y oraz zdjêcia przyjmowane s¹ w godzinach pracy
redakcji oraz poczt¹ e-mail: jamach@poczta.fm
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KONKURS MATEMATYCZNY W SP4

XVI Ogólnopolski Zlot
Szkó³ Sienkiewiczowskich
Dokoñczenie ze s. 1.

20 maja br. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej nr 4 w
Olecku odby³ siê IX Konkurs Matematyczny klas II Mistrz
Zadañ Tekstowych, zorganizowany przez nauczycielki Joannê Cichanowicz i Alicjê Czernieck¹. W konkursie br4ali udzia³
uczniowie ze szkó³ podstawowych naszej gminy.

Po zmaganiach z trudnymi zadaniami komisja wy³oni³a piêciu zwyciêzców. Pierwsze miejsce zaj¹³ Aleksander Krupa ze
Szko³y Podstawowej nr 3, drugi by³ Konrad Konewko  uczeñ
Szko³y Podstawowej nr 4, trzecie miejsce zaj¹³ Jakub Kowalewski ze Szko³y Podstawowej nr 1, a czwarte  równorzêdne 
Jakub Moryæ i Hubert Ignatowicz ze Szko³y Podstawowej w
Wieliczkach.
Zwyciêzcom gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.

(A15105)

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

PROGRAM KONFERENCJI
· Otwarcie konferencji, Henryk Sienkiewicz i powstanie styczniowe  prof. zw. dr hab. Lech Ludorowski (Lublin)
· Testament Alfreda von Olszewskiego. O zapomnianym
epizodzie biografii Henryka Sienkiewicza i komentarze do
filmu dokumentalnego w rez. Leszka Winiewskiego pt.
Testament von Olszewskiego (TV Polonia, emisja 10 kwietnia
2007)  dr hab. Halina Ludorowska (Lublin)
· Sienkiewiczowski Koció³ pod wezwaniem w. Aposto³ów
Piotra i Paw³a w Okrzei jako zabytek architektury sakralnej  ks. mgr Czes³aw Cio³ek (Okrzeja)
· Przerwa
· Otwarcie wystawy ekslibrisów: Henryk Sienkiewicz w ekslibrisie (ze zbiorów Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli
Okrzejskiej)  st. kustosz Antoni Cybulski (Wola Okrzejska) - Galeria Prawdziwej Sztki im. Andrzeja Legusa
· W bibliotece Henryka Sienkiewicza (zagadnienia wybrane)  dr hab. Zdzis³awa Mokranowska (Sosnowiec)
· Muzyka do filmowych adaptacji Trylogii H. Sienkiewicza
 mgr Tomasz Orkiszewski (Lublin)
· O zagadkowych zwi¹zkach Henryka Sienkiewicza z Czêstochow¹  mgr Zbigniew Miszczak (Czêstochowa)
· Henryk Sienkiewicz: Walka byków. Interpretacja aktorska
 Anna wietlicka (Teatr im. J. Osterwy w Lublinie)
· Dyskusja i zamkniêcie konferencji

UWAGA CZYTELNICY

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

oferuje brykiet opa³owy

Pi¹tek 30.05.2008r.
- do godz. 1400  przyjêcie delegacji zlotowych w Szkole Podstawowej nr l im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, ul. Kociuszki 20.
1530-1600  zbiórka uczestników z pocztami sztandarowymi na
placu przy SPl
1600 -1700  przemarsz ulicami miasta
17 00 -19 00  uroczyste rozpoczêcie zlotu i wrêczenie nagród
zwyciêzcom
konkursów, niespodzianka
Sobota 31.05.2008r.
900-2130  wycieczka krajoznawcza, zwiedzanie okolic przez uczestników Zlotu
Niedziela 01.06.2008r.
1000-1030  zbiórka uczestników zlotu na placu przy SP l, wyjcie do kocio³a Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego, ul. Zamkowa
11 00  msza wiêta w intencji uczestników zlotu
W ramach XVI Ogólnopolskiego Zlotu Szkó³ Sienkiewiczowskich w czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w dniu 30 maja (pi¹tek) odbêdzie siê konferencja naukowa o tematyce sienkiewiczowskiej W krêgu biografii Henryka Sienkiewicza  Karty nieznane i zapomniane.

W zwi¹zku z konferencj¹ W krêgu biografii Henryka
Sienkiewicza  Karty nieznane i zapomniane MiejskoPowiatowa Biblioteka Publiczna w dniu 30 maja bêdzie czynna w godz. 14:00-18:00.Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udzia³u w konferencji, która odbêdzie siê w czytelni biblioteki w godz. 8:30-13:30.
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(9b)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007 (1)

9. Pekin  Chiny, 07.07.2007 r.Gin¹ od strza³u w ty³ g³owy lub w plecy

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.
L4304
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W Parku Jingshan

siê te¿ sytuacje, ¿e dzieci s¹ tam po prostu mordowane.
I choæ prawo chiñskie pozwala karaæ dzieci, które ukoñczy³y ju¿ czternasty rok ¿ycia, w praktyce przepis ten nic nie
znaczy, bowiem nieletnich poni¿ej czternastego roku ¿ycia
wiêzi siê tu po prostu bez procesu s¹dowego.
Najwiêksze kontrowersje budzi jednak problem kary mierci,
na któr¹ skazuje siê w Chinach za wiele zupe³nie od siebie
ró¿nych przestêpstw; przez rozstrzelanie lub zastrzyk z trucizny gin¹ zarówno seryjni mordercy b¹d terroryci (czêsto s¹ to obywatele wyra¿aj¹cy siê w sposób niepochlebny o komunistycznej w³adzy), jak i ludzie, którzy pope³nili
znacznie l¿ejsze w rozumieniu europejskim przestêpstwa czy
wykroczenia. Hazard, rozpowszechnianie pornografii, kradzie¿ mienia pañstwowego, przemyt s¹ bowiem równie¿ powodami, dla których skazuje siê ludzi na mieræ. Nie mówi¹c ju¿ o fakcie, i¿ w Chinach nawet zabicie krowy czy
tygrysa mo¿na przyp³aciæ ¿yciem. Skazani na mieræ s¹ tu
przed unicestwieniem czêsto wystawiani na widok publiczny, gdzie odczytywana jest liczba przestêpstw, których dopuci³
siê ka¿dy z nich. Nastêpnie wywozi siê ich ciê¿arówkami na
miejsca kani  niejednokrotnie stadiony pi³karskie  i na
oczach t³umu zabija strza³em w ty³ g³owy lub w plecy.
C.d.n.

PROMOCJA

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m2

(V22807)

Oczywicie bywaj¹ przypadki, ¿e oskar¿onemu udaje siê znaleæ
przed s¹dem, który jednak, cile powi¹zany z re¿imem, jeszcze
przed rozpatrzeniem sprawy wie, jaki zapadnie wyrok. Tortury
stosowane podczas przes³uchañ i wymuszanie zeznañ w wiêkszoci przypadków sprawiaj¹, i¿ oskar¿ony sam przyznaje siê
do czynów, których nie pope³ni³.
Ludzie osadzeni w chiñskich obozach pracy zmuszani s¹ do
wykonywania prac wymagaj¹cych ogromnego wysi³ku fizycznego, co nie jest po³¹czone z w³aciwym w takiej sytuacji ¿ywieniem wiênia, który otrzymuje jedynie g³odowe racje ¿ywnociowe. Z tego powodu, na skutek wycieñczenia ciê¿k¹ prac¹ i niedo¿ywienia, w laogai umieraj¹ tysi¹ce ludzi. Oczywicie
do reedukacyjnych metod, oprócz pracy i g³odzenia, zaliczyæ
trzeba znêcanie siê nad wiêniami, bicie ich i torturowanie czy
wreszcie zabijanie, choæby za pomoc¹ zastrzyku podawanego
wiêniowi jako leku. Jednak z³e traktowanie wiêniów nie oznacza bynajmniej, ¿e dotyczy ono przede wszystkim mê¿czyzn; w
Chinach wiêzi siê bowiem wiele kobiet i dzieci, których los jest
zgo³a gorszy od losu przedstawicieli p³ci mêskiej. Kobiety 
s³absze fizycznie i delikatniejsze od mê¿czyzn  zmuszane s¹
tam do wykonywania tych samych prac, co mê¿czyni. Bywaj¹
te¿ bite i torturowane, a najczêstsz¹ praktyk¹ przeladowców
s¹ po prostu gwa³ty. Wiêkszoæ dzieci osadzonych w obozach
pracy umiera po nied³ugim czasie z g³odu i chorób, a zdarzaj¹

 du¿y wybór owietlenia
Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98
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Warto zobaczyæ

Andrzej Malinowski

BAGNA BIEBRZAÑSKIE ZIM¥

Takie miejsca jak parki narodowe
odwiedza siê zazwyczaj wiosn¹, latem lub
jesieni¹. Rzadko kto decyduje siê na
podziwianie natury w okresie zimowym.
Oczywicie nie ma wtedy mnóstwa ptaków, rozwijaj¹cych siê rolin, kwiatów
czy zgie³ku ¿ycia. Ale jest co innego,
ukryty i pi¹cy wiat przyrody, który potrafi
fascynowaæ, bo pokazuje swoje drugie
oblicze. Przyroda stara siê przetrwaæ i
jej siê to udaje!
Sobota 16 lutego 2008 r. ju¿ od rana
zapowiada³a siê znonie i ciekawie. wieci³o s³oñce, by³ lekki mróz, nie by³o wia-

p³ynê³a Biebrza, nios¹c ze sob¹ sporych

rozmiarów kry, gotowe do utworzenia
lodowego zatoru. Doko³a jak okiem siêgn¹æ rozlewiska Biebrzy. W wielu miejscach utrzymuje siê pokrywa lodowa. Co
krok co nowego i godnego uwagi. £¹ki
przykryte niegiem, mokrad³a, szuwary,

zarola, bory, olsy. Atrakcj¹ s¹ tu pozosta³oci po potê¿nej rosyjskiej twierdzy
wybudowanej w latach 1882-1915. Sk³ada³a siê ona z czterech fortów. W czasie
I wojny wiatowej wojska niemieckie za
wszelk¹ cenê chcia³y zdobyæ twierdzê,
jednak bezskutecznie. W póniejszym
okresie twierdza przechodzi³a z r¹k do
r¹k  niemieckich, polskich, rosyjskich.
Umocnienia twierdzy modernizowano, budowano schrony bojowe, wyposa¿ano
w armaty przeciwsztormowe i polowe, wybudowano groble, most i jaz ¿elbetonowy. Twierdza Osowiec by³a jednym z
czternastu tego typu ogromnych przedsiêwziêæ wojskowych zrealizowanych w
drugiej po³owie XIX wieku na linii rzek
Niemen-Wis³a i jest do dzisiaj cennym
zabytkiem rosyjskiej architektury obronnej.
W 1953 roku rozlokowano tutaj jednostkê wojskow¹. Powsta³o Muzeum
Twierdzy Osowiec. Dzisiaj by³o ono zamkniête. W bramie wejciowej do jednostki,
tru. O wicie piêciu niestrudzonych zapaleñców wyruszy³o samochodem do
Biebrzañskiego Parku Narodowego: Czarek Lasota, Wojtek Jegliñski, Romek
Leniewski, Piotrek Ciuk i ja.
Z Olecka pojechalimy w kierunku
Osowca, przeje¿d¿aj¹c przez E³k i Grajewo. Po przybyciu do Osowca Twierdzy
samochód zostawilimy przy budynku
Dyrekcji Biebrzañskiego Parku Narodowego i sami chcielimy do niego zajrzeæ
by siê zorientowaæ, czy aby nie trzeba
kupiæ kart wstêpu do parku, bo takowe
nale¿y posiadaæ (mo¿na je te¿ kupiæ w
Karczmie Wygoda). Budynek by³ zamkniêty; nieczynny w soboty, niedziele i wiêta.
Zreszt¹, zima to nie sezon turystyczny
nad Biebrz¹, wiêc nie trzeba p³aciæ.
Udalimy siê w kierunku wsi Osowiec. Nie doszlimy jednak do niej. Po
oko³o 2 km wyrós³ przed nami drewniany most. Pod nim, wartkim strumieniem,
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(K20602)

OG£ASZAMY NABÓR DO SZKÓ£ DZIENNYCH
(K19102)
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

Biebrzañski Park Narodowy zosta³
utworzony 09.09.1993 r. i jest najwiêkszym
parkiem narodowym w Polsce (powierzchnia 59 223 ha). Po³o¿ony w pó³nocnowschodniej czêci kraju, na terenie województwa podlaskiego. Obszary lene zajmuj¹ 15 547 ha, grunty rolne  18 182 ha,
a nieu¿ytki  s³ynne Bagna Biebrzañskie,
w rzeczywistoci najbardziej cenne przyrodniczo ekosystemy  25 494 ha. Biebrzañski Park Narodowy chroni¹ rozleg³e i prawie niezmienione dolinowe torfowiska z unikaln¹ ró¿norodnoci¹ gatunków rolin, ptaków i innych zwierz¹t oraz
naturalnych ekosystemów. Dolina Biebrzy
jest bardzo wa¿nym miejscem gniazdowania, ¿erowania i odpoczynku dla ptactwa wodno-b³otnego.

REGULARNA LINIA
A U TO B U S O WA

(V17307)

u dy¿urnego, dowiedzielimy siê, ¿e je¿eli chcemy zwiedzaæ twierdzê,
musimy wynaj¹æ przewodnika. Takowy bêdzie dopiero jutro o
godz. 13.00. Najlepiej zadzwoniæ 3-4 dni przed planowanym zwiedzaniem. Numery telefonów: (085)7162269 wew. 292, (085)7163174
wew. 292, 0600941954. Pozosta³o nam tylko zwiedzanie dostêpnej czêci, czyli bunkrów, okopów i rowów obronnych.
Wybralimy siê na cie¿kê przyrodnicz¹, oznakowanie zielone, o d³ugoci 2,2 km. Trasa wiod³a przez mokrad³a. Szlimy po
k³adkach, zatrzymuj¹c siê co jaki czas, bo wszystko nas interesowa³o: gniazda ptaków w trzcinach, roliny wodne i krzewy,
które o tej porze roku maj¹ intensywn¹ barwê. Doszlimy do
Kana³u Rudzkiego, który odprowadza wody rzeki E³k do Biebrzy. Zosta³ on wybudowany i uregulowany na prze³omie XIX i
XX wieku. Towarzyszy³y nam ³abêdzie, kaczki i dzikie gêsi, tak
wiêc nie bylimy sami; zreszt¹, minêlimy siê z wycieczk¹. Oczywicie
i tutaj s¹ ruiny twierdzy  Fort II Zarzeczny.
Po cie¿ce przyrodniczej przysz³a kolej na przyrodniczo-historyczn¹, oznakowanie czerwone, 2 km. Prowadzi ona przez
fragment boru sosnowego do najwy¿szego na trasie, poroniêtego lasem gr¹dowym wzniesienia nad Biebrz¹  Góry Skobielewa. Na jej zboczu znajduje siê wie¿a widokowa, z której rozpociera siê widok na przewê¿enie doliny Biebrzy. Na trasie 
pozosta³oci fortyfikacji oraz okopów z okresu I i II wojny wiatowej.
Bagna biebrzañskie zrobi³y na nas niesamowite wra¿enie;
niby to nic wielkiego, a jednak! Bogactwo przyrodnicze bagien
kszta³towa³o siê przez wieki. Koszenie ³¹k turzycowych, wypasanie byd³a i koni zapewni³o istnienie rozleg³ych, otwartych przestrzeni, które warto zobaczyæ.

Olecko-Gusiew
 odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko
 przyjazd ok. 20.00
Tel. 0-504-065-770
(087) 520 40 29
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T³umaczenie z niemieckiego dziêki staraniom Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹cego przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Przypisani Pó³nocy. Przedruki  za zgod¹ Ko³a.

Monety z

Gorczycami

Wed³ug Christiana Grigata i innych róde³
W 1564 roku, Albrecht, margrabia Brandenburgii i ksi¹¿ê
Prus, przepisa³ poprzez zwierzchnika urzêdu Stradun/Olecka
Lohrenz von Halle, zwanym tak¿e Reinke, Brosinowi 4 w³óki
z przyleg³ociami, kolejne 40 w³ók mia³o byæ obsadzone rolnikami czynszowymi. Powsta³a w ten sposób wie by³a pocz¹tkowo nazwana po imieniu so³tysa Moneta. Z czasem zmieni³a
siê pisownia nazwy wsi na Monethen a od 16 lipca 1938 roku
na Moneten. Nigdzie nie znaleziono informacji dotycz¹cej rozwoju
wsi, poza jedn¹ wzmiank¹, ¿e w roku 1644 z 25 rolniczych
w³ók, 9 by³o obsadzonych a 16 le¿a³o ca³kowitym od³ogiem.
A w 1719 roku za nieu¿ytki uznano jeszcze 13 w³ók i 15 morg.
W miejscowoci znajdowa³a siê karczma czynszowa i zamawiano do wsi wozy pocztowe.
Oko³o 1930 roku do³¹czono do Monet czêci miejscowoci, która by³a dotychczas samodzieln¹ wsi¹ Gorczyce, za³o¿on¹ 25 listopada 1563 roku wed³ug praw z Che³mna z 15
w³ók jako wolna wie Gorczyce. Wtedy do³¹czono do Monet
tak¿e czêæ siedliska Daniele, które powsta³y po podziale dóbr
ziemskich Daniele w roku 1911.
Wed³ug rejestru z akt ziemskich z 22 sierpnia 1820 roku
Gorczyce liczy³y nastêpuj¹cych rolników czynszowych: Daniel Biallas, Woytek Przyborowski, George Rogowski, Michel Lasarzick, Michel Mentzell, (wdowa Lasarzik), Michel
Przyborowski, Andreas Kühn, Michel Gollup (póniej Matheas Gollup), Mosis Kullak (póniej Mathes Kullak).

Monety  gospoda Franza Spatha
W postêpowaniu Królewskiego S¹du Rejonowego i Miejskiego w Olecku z 15 maja 1829 roku do kontynuowania sprawy hipotek generalnych wsi Gorczyce wyznaczono: 1. Michel Przyborowski ok. 1783, ¿onaty z Caroline, z domu Przyborowski, ojciec: Daniel Przyborowski. 2. wdowa Maria Lasarzik, z domu Przyborowski, zamê¿na z Gottfriedem Lasarzikiem
zmar³ym 22.2.1829, dzieci Johann i Karl. 3. Johann Rogowski
ok. 1789, ¿onaty z Justine, z domu Cziperek. 4. Woytek
Przyborowski ok. 1771, ¿onaty z Catharina, z domu Rogowski, wczeniej: Paul Przyborowski, ojciec. 5. Johann Gollub
ok. 1793, ¿onaty z Mari¹, z domu Weiß, wczeniej: Mathes
Gollub, ojciec, Lovise, z domu Gollub, matka. 6. Andreas Kuehn
ok. 1763, (wczeniej Michael Mentzell) ¿onaty z Dorothea, z
domu Borries., zm. 7. Friedrich Sotzek ok. 1796, ¿onaty z Lovise, z domu Gill, wczeniejsza w³acicielka matka: wdowa Sophia
Sotzek, z domu Polixa. 8. Michael Lasarzik ok. 1778, ¿onaty
z Ev¹, z domu Kolnischke, druga ¿ona, pierwsze ma³¿eñstwo
z Regine Gollub. 9. Mathes Kullak ok. 1785, rozwiedziony ze
swoj¹ ¿on¹ Regine z domu Lojewski oko³o 1823 roku, poprzedni w³aciciele rodzice ma³¿eñstwo Mosesa Kullak.
Odnonie nr 6: Andreas Kuehn, ¿onaty z Dorothea Borris, zm. ok. 1829 roku, dzieci Kuhn: a) Maria Kuhn, zamê¿na z
Woytkiem Przyborowskim, ok. 1797, b) Regine Kuhn ok. 1801,
c) Andreas Kuhn ok. 1803, d) Catharina Kuhn ok. 1805, e)
Gollub Kuhn ok. 1813.
Odnonie nr 5: Ojciec Johanna Golluba, Mathes Gollub
zmar³ 14.8.1826 roku. Spadkobiercy: wdowa Louise, z domu
Gollub, Johann Gollub, Dorothea Gollub, Catharina Gollub,
Regine Gollub. Kurator: Mathes Trzanowski w Kuczach.
W kolejnej rozprawie z 14 grudnia 1843 roku wyznaczono:
Gottfried Przyborowski, Gottlieb Przyborowski, Martin Przyborowski, mieszkañcy z Gorczyc.
Dzia³ka gruntowa Gorczyce 1 nale¿a³a do Che³mianina
Gottfrieda Przyborowskiego, ur. 1785 roku w Gorczycach (uzyskana w subhastacji w 1829 roku), ¿onaty z Regine, z domu
Schietter, ur. w 1785 roku w Lakielach, zm. ju¿ 7.8.1841 roku.
Dzieci: Gottlieb Przyborowski; Martin Przyborowski ur. 17.10.1812
roku w Lakielach, ¿onaty z Katharin¹ Biallas. Z ma³¿eñstwa
Martina Przyborowskiego i Katharine Biallas (zawartego 16.12.1842
roku w Mieruniszkach) pochodzi Gottfried Przyborowski, ur.
24.12.1846 roku w Gorczycach, ¿onaty z 8.3.1878 roku w Wieliczkach z Auguste Langecker, ur. 27.3.1855 roku w Pietraszach, w powiecie Go³dap, póniej Wojnasach.
C.d.n.
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Kalendarz imion

Wiktor

Imiê mêskie pochodzenia ³aciñskiego od s³ów victor, victoris  zwyciêzca.
Do Polski trafi³o oko³o XVI wieku najprawdopodobniej z Italii. Od tego czasu
u¿ywane równie¿ w formie Wiktoryn.
Wspó³czenie nadal doæ popularne.
Wiktor bywa szczery, prawdomówny, sprawiedliwy i wierny tradycji. Z regu³y
ma³o elastyczny, niekiedy zadziorny i
przekorny. Dobry i wzorowy ojciec. Lubi
towarzystwo. Ma sporo przyjació³. Pomaga i doradza chêtnie innym. Walczy
z losem. Lubi podró¿e dalsze i bli¿sze.
Czêsto bierze na siebie za du¿o obowi¹zków.

Nasz przepis
Sa³atka nicejska

g³ówka kruchej sa³aty, czerwona papryka, 2 pomidory, puszka tuñczyka, puszka filetów anchois, 4 jajka
na twardo, wie¿y ogórek, 10 zielonych oliwek bez pestek, 4 ³y¿ki oliwy, sok z cytryny, sól, pieprz
Z papryki usuwamy gniada nasienne i kroimy j¹ na cienkie plasterki.
Ogórek obieramy i równie¿ kroimy w
plastry. Pomidory po sparzeniu obieramy i dzielimy na æwiartki. Na æwiartki
dzielimy równie¿ jajka. Licie sa³aty
rwiemy na mniejsze czêci. Tuñczyka
i filety anchois os¹czamy i dzielimy
na ma³e kawa³ki. Wszystkie sk³adniki
mieszamy bardzo delikatnie tak aby
siê nie rozpad³y. Przed mieszaniem
dodajemy oliwê. Doprawiamy sa³atkê
sokiem z cytryny, sol¹ i pieprzem.

Brodzis³awa, Felicjana, Feliksa, Ferdynanda, Jana, Joana, Karola, Mirogniewa, Sulimierza, Sulimira, Zdzis³awa, Zyndrama
31 maja (wiatowy Dzieñ bez Tytoniu)
Anieli, Ernesty, Ernestyny, Kamili, Ksawery, Marietty, Marii, Petroneli, Petronii
Bo¿ys³awa, Ernesta, Feliksa, Ksawerego, Leona
1 czerwca (Dzieñ dziecka)
Anieli, Gracjany, Gracji, Hortensji, Justyny,
Konrady, Magdaleny, Niki, Pameli
Alfonsa, Fortunata, Gracjana, Jakuba,
Justyna, Konrada, Nikodema, Symeona,
Szymona, wiêtope³ka
2 czerwca
Blandyny, Jarmi³y, Marceliny, Marianny, Marii, Marzanny, Marzenny, Marzeny
Abla, Amina, Erazma, Eugeniusza, Jaromi³a, Marcelego, Marcelina, Miko³aja,
Ottona, Piotra, Racis³awa, radosty

22 maja  21 czerwca
W tym roku poznasz
nowych ludzi i rozwi¹¿esz
wiele nowych spraw. Znakomity rok do nauki obcego jêzyka i prze³omowy jeli chodzi o sprawy osobiste. Koniecznie
jednak zlikwiduj zaleg³oci w pracy. I pamiêtaj  nie dopuæ do tego, aby inni decydowali za ciebie.
Twoje samopoczucie wymaga, aby
jeszcze tej wiosny i równie¿ jesieni¹ zafundowa³(a) sobie kuracjê odwie¿aj¹c¹,
po³¹czon¹ z odnow¹ biologiczn¹. W drugiej po³owie roku odwied kardiologa.
Pamiêtaj, ¿e nie¿yczliwi bêd¹ plotkowaæ o twoich mi³ostkach, flirtach i romansach. Zastanów siê czy nie powiêcasz
zbyt ma³o czasu bliskiej ci osobie i czy
ona równie¿ ciê nie zaniedbuje.
Rok dobry na zakupy dotycz¹ce rozwoju duchowego oraz na przydatne domowe gad¿ety.



27 maja (Dzeieñ Samorz¹dowca)
Amandy, Janiny, Ludy, Magdaleny,
Rady, teodory
Augustyna, Fryderyka, Jana, Juliana,
Juliusza, Justa, Lucjana, Rados³awa,
Radowita, Rus³awa, wiêtobora
28 maja
Augustyny, Balladyny, Emilii, Gusty, Ingi,
Jarominy, Jaromiry, Justyny, Wilhelminy
Augustyna, Bogurada, Emila, Feliksa,
Germana, Jaromira, Justa, Lucjusza, Priama,
Wiktora, Wilhelma
29 maja
Benity, Bogumi³y, Bogus³awy, Marii,
Magdaleny, Marii-Magdaleny, Teodozji, Urszuli
Aleksandra, Bogus³awa, Maksyma,
Maksymiliana, Piotra, Teodora
30 maja
Bony, Felicji, Gryzeldy, Joanny, Marii,
¯anety

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

F kupiê

Jedyny sposób jaki odkry³em,
aby zd¹¿yæ na poci¹g, to spóniæ siê na poprzedni.
Gilbert Keith Chesterton

PRZYS£OWIA

 Do pracy s¹ zwyk³e dzionki, a niedziela dla ma³¿onki.
 W maju jestemy bli¿ej raju.
Pieni¹dze s¹ jak robaki, rozpe³zaj¹ siê
na wszystkie strony.
 Gdy w maju ¿o³¹d dobrze okwita,
rok urodzajny zawita.
 Koniec maja pokazuje, jaki lipiec siê
szykuje.
 Czerwiec po deszczowym maju, czêsto d¿d¿ysty w naszym kraju.
 Grzmoty czerwca rozweselaj¹ rolnikom serca.

Dzieñ Dziecka
JAK UNIKN¥Æ
WOJNY DOMOWEJ

- Nie przeciwstawiajmy wadom jednego
dziecka zalet drugiego. Mo¿emy porównywaæ wy³¹cznie wady z wadami
i zalety z zaletami.
- W sytuacji konfliktowej nie stawajmy
w obronie m³odszego, niech dzieci same
ustal¹, kto komu ust¹pi.
- Gdy wkraczamy zbyt póno i jest ju¿
po wielkiej bitwie, zajmijmy siê najpierw
tym dzieckiem, które wygl¹da na bardziej pokrzywdzone, póniej dopiero
starajmy siê dociec, kto jest winien.
- Pozwalaj¹c dzieciom ujawniaæ negatywne uczucia i zapewniaj¹c, ¿e czasem ¿ywi je ka¿dy, prowadzimy do
ich os³abienia i uwiadamiamy dziecku, i¿ jego reakcja jest w danej sytuacji normalna.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

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

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................
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Przemys³aw Atkielski

(V18909)
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* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V17310

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

* Centrum  hotel, tel. 0-87-520-12-00
V27723
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-520-40-29 A14507
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16

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

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V26604
* Mazury - hotel, tel. 0-87-520-40-50
V27713

(V28702)

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

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
- dowóz na terenie miasta do 2300  gratis
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy od 1000 do 2300

(V29801)

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V30101)

(V28802)

PIZZA NA TELEFON

V25005

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V17110
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A14407
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
V17130
* Willa Eden, wesela, przyjêcia, ATRAKCYJNA DU¯A
PRZESTRZEÑ DO TAÑCA, ul. Gdañska 1, DZWOÑ: 0-87520-40-50, 0-600-431-203
V27703

* elektryczne, tel. 0-508-982-142
L3605
* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V21108
* Hit-Tech, komputery, naprawa, sprzeda¿, tel. 0-87-520-05-15 V21208
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V29102

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V22607

* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V27603

Agencja Kredytowa KORZYCIK

(V19009)

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

tel. (087) 520-01-89

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V27903)

* angielski, korepetycje, tel. 0-513-384-822
V21908
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L4603

BUDOWLANE US£UGI
 BUDOWA DOMÓW!

G¹ski 22 m 3, tel. 0-606-993-688

(V19803)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka,
tel. 0-87-520-01-21
K16310
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L2611
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony
rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V21002
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L4304
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko,
ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
V26504

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V1720
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
K16809
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

V24905

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L3805

* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K17807
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V25205
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V21408
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L3705
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. (V24306)
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
(V27504)
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17

V24806

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V16710
OKNA  nowy salon, aleje Lipowe 1B
(Centrum Handlowe IMPPULS, I piêtro)

(V23706)

US£UGI

* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V25205

tel. (087) 737-80-40; 0-728-387-720
NAJNI¯SZE CENY W REGIONIE
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V18819
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V16910
* przesy³ki kurierskie regionalne, przewozy, tel. 0-601-159718
V19703
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A15703
* ryby, tel. 0-504-060-955
V27004
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-520-23-14V27803
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V26904

US£UGI
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OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4019)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.

V2120

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5212
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K920
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1020
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1520
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3008
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki plandeki, tel. 0-604514-845
V21708
* ¿wir, piasek, ziemia - transport, tel. 0-604-514-845 V21718

(V19109)

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)

Us³ugi lusarsko-spawalnicze
bramy, p³oty, drzwi, przês³a,
ul. Sienkiewicza 7, tel. 0-516-610-646

K16909

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

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

(V28802)

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V18609)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

(K20902)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364
KUPIÊ

* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
A15902
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V18839
PRACA
* cegielnia Gordejki zatrudni pracowników fizycznych, tel.
0-87-520-73-79
L5301
* do pi³owania i pociêcia drzewa na opa³ zatrudniê. Tel. 0-604935-224
L5102
* emeryta lub rencistê zatrudniê do prostych prac w ogrodzie
i przy domu, tel. 0-604-935-224
L5002
* hotel zatrudni: kucharzy, pomoce kuchenne, kelnerów, barmanów, technologa ¿ywnoci i absolwentów szko³y gastronomicznej, tel. 0-509-909-779
V30001

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 A15802
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹ od
24 czerwca do koñca Lipca, godziny do ustalenia, tel. 0-693841-421
L3306
* potrzebujemy przedsiêbiorczej, energicznej i odpowiedzialnej
osoby do obs³ugi Odnowy Biologicznej, Goliat, tel. 0-508097-578, 0-87-619-68-13
K19903
* praca na budowie, tel. 0-87-520-40-49
K20403
* przyjmê do pracy na budowie, tel. 0-87-520-26-93, 0-512-265569
K21201
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L5201
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
A16002
* zatrudniê osobê z umiejêtnoci¹ obs³ugi programu WF-MAG,
tel. 0-662-112-100
L4404
SPRZEDAM
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A13710
* CZÊCI SAMOCHODOWE,ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 A15005
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A15603
* dom o powierzchni 138 m.kw. razem z dzia³k¹ budowlan¹ 7,8
ara, gara¿, budynki gospodarskie, tel. 0-87-520-29-04K20502
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
A14009
* dzia³kê budowlan¹ 2800 m.kw. z projektem budowlanym, Kukowo,
5 km od Olecka, tel. 0-604-145-273
A14707
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel. 87520-26-12
V20802
* dzia³ki budowlane nad jeziorem, Jaki, od 35 z³ za m. kw.
WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
A16202
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210-819 K20203
* dzia³ki uzbrojone, Sedranki, tel. 0-512-146-483, 0-512-443-324 K19604
* Fiat 126p, 1998, 1000 z³otych, tel. 0-87-521-34-68
K19503
* Hunday Akcent, 1,3B, 1997, tel. 0-697-423-848
K20103
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A15204
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A15304
* mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e, Oddanie  lipiec 2008.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

(K19204)

SERWIS OGUMIENIA

(V24206)
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* mieszkanie 57,9 m.kw., centrum Olecka, cena 140.000 z³otych, tel. 0-513-369-858
K21401
* mieszkanie 60 m. kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
A16102
* mieszkanie 72,4 m.kw. centrum Olecka, cena 165.000 z³otych, tel. 0-515-151-855
K21301
* mieszkanie, Bia³ystok, 63 m.kw. IV pietro, tel. 0-87-520-4040, 0-721-734-856
L4504
* okna pcv, drewniane, tel. 0-728-387-720
V23716
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V18829
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
A14607
* ryby, tel. 0-504-060-955
A15504
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 A14109
* ¿wir, piasek, ziemia  transport, tel. 0-604-514-845
V21718
WYNAJEM
* 4,5 hektara ziemi do wydzier¿awienia w Judzikach, tel. 0-693841-421
L4902
* biura do wynajêcia, Kamienna 1A, tel. 0-602-354-963 K19404
* lokal do wynajêcia przy alei Zwyciêstwa, tel. 0-604-557-693 A14905
* lokale us³ugowe, I piêtro centrum, tel. 0-885-441-703 K21501
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A15404
* poszukujê mieszkania, dwa pokoje, tel. 0-508-216-250 K20702
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L4802
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Sezon ¿eglarski
rozpoczêty

18 maja br. na przystani Oleckiego
Klubu Wodnego Wicekomandor Klubu
Leszek Kaszuba krótkim has³em ¯agle
staw, cumy rzuæ do zgromadzonych
¿eglarzy otworzy³ sezon ¿eglarski 2008
w Olecku.
Tak jak co roku odby³y siê regaty
otwarcia na jachtach klasy Omega, do
których zg³osi³o siê 5 za³óg.
Przy wietrze 2-30B rozegrano 4 wycigi, z których najgorszy odrzucono.
Stawka by³a bardzo wyrównana i do
ostatniego wycigu trudno by³o wy³oniæ zwyciêzcê. W poszczególnych biegach ta sama za³oga przyp³ywa³a raz na
1., raz na 5. miejscu. Ostatecznie regaty
wygra³a m³odzie¿owa za³oga Konrada Lasoty z Sebastianem Kurzynowskim i Kub¹
Baluta.

Fot. Boles³aw S³omkowski

2. miejsce zajê³a za³oga: sternik Jan Okiñczyc z Paw³em Barwiñskim, a
3. miejsce sternik Andrzej Knociñski z Waldemarem Byczkowskim.
Przy wrêczaniu nagród i ognisku nie oby³o siê bez kontrowersji na
temat regat, co czêsto zdarza siê ze strony przegranych sterników, którzy
nie panuj¹ nad emocjami, co jednak wiadczy o ogromnym zaanga¿owaniu w ¿eglarstwo.
Kolejne regaty planowane s¹ w czerwcu jako regaty oldboyów,
gdzie wiek za³ogi to 120 lat.
BOS
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Nie zapomnij o mnie  Przyroda.

Mazurska
Niezapomnajka

II edycja wyró¿nienia za dzia³alnoæ na rzecz
ochrony rodowiska przyrodniczego
Mazurska Niezapominajka, statuetka zaprojektowana i wykonana z metalu przez
Jana Opanowskiego, rzemielnika zajmuj¹cego siê w Olecku kowalstwem artystycznym, jest od roku
2007 wyró¿nieniem dla osób zas³u¿onych w dzia³alnoci na
rzecz rodowiska przyrodniczego Ziemi Warmiñsko-Mazurskiej.
Symboliczny kwiatek, wykonany nie z cennego kruszcu w
pañstwowej mennicy, ale wykuty z twardego metalu w prostej rzemielniczej manufakturze, razem z podziêkowaniami trafi
we wrzeniu tego roku ju¿ po raz drugi do r¹k tych osób,
które z ogromnym powiêceniem i pasj¹ realizuj¹ wa¿ne sozologiczne cele. To niesamowite, ¿e niebieski niepozorny kwiatek, za spraw¹ redaktora Andrzeja Zalewskiego, twórcy EKORADIA, urós³ dzi do rangi symbolu skupiaj¹cego ludzi wokó³ wa¿nych spraw zwi¹zanych z ochron¹ przyrodniczego i
kulturowego dziedzictwa. Z niebieskimi kwiatkami wi¹¿emy dzi
nadziejê na pomyln¹ ewolucjê, a mo¿e nawet rewolucjê w
wiadomoci ekologicznej naszego spo³eczeñstwa. Mo¿na w
to wierzyæ, gdy¿ niezapominajkowy program edukacyjny jest
ju¿ dzi z powodzeniem realizowany we wszystkich zak¹tkach
Polski. Gwarancj¹ tego, ¿e w dalszym ci¹gu bêdzie siê rozwija³ z po¿ytkiem dla przyrody i wszystkich jej u¿ytkowników
jest to, ¿e niezapominajka zakorzeni³a siê na dobre w sercach
wielu ludzi w ró¿nym wieku i kwitnie w nich oddzia³uj¹c na
umys³y i sk³aniaj¹c do spo³ecznej proekologicznej aktywnoci.
Olecko jest drugim po Siedlcach miejscem w Polsce, w
sposób szczególny zaznaczonym na niezapominajkowej mapie kraju. To we Wszechnicy Mazurskiej powsta³ pomys³ usta-

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe
Janusz ¯ero  w³aciciel

19-400 Olecko, ul. Gdañska 17
tel./fax (0-87) 520 40 88 (ca³¹ dobê),
tel. kom. O 602 793 432
Filie: Kowale Oleckie  tel. (087) 523-84-36;
Raczki  tel. (087) 56-85-920
Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 17
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.

 trumna, krzy¿
 tabliczka, klepsydry
 obs³uga pogrzebu
 transport  karawan

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V18509)

GRÜNLAND

(K21101)

W cenie us³ugi:

nowienia statuetki, dla honorowania ludzi i instytucji za przejawianie inicjatywy i spo³eczn¹ pracê, dla wyra¿ania uznania,
podtrzymania motywacji i odbudowywania spo³ecznych wzorców
i autorytetów. Okazj¹ do jej wrêczania bêdzie corocznie organizowany Festiwal Nauki i Sztuki z bogatym programem przyrodniczym.
W czasie II Festiwalu Nauki i Sztuki w Olecku, dok³adnie
6 wrzenia 2008r., po raz drugi zostan¹ wrêczone Statuetki
Mazurskiej Niezapominajki. Kandydatami do tego zaszczytnego wyró¿nienia, mog¹ byæ osoby, organizacje i instytucje,
które swoj¹ inicjatyw¹ i dzia³aniem, przyczyni³y siê w danym roku w znacz¹cy sposób do ochrony rodowiska przyrodniczego. Laureatów tego wyró¿nienia wybierze Kapitu³a,
sporód zg³oszeñ, które powinny wp³yn¹æ na adres Wszechnicy Mazurskiej nie póniej ni¿ do 15 sierpnia 2008 r..
Wnioskodawc¹ mo¿e byæ indywidualna osoba, organizacja spo³eczna, instytucja. Kandydatów zg³aszaæ mog¹ wszyscy baczni obserwatorzy ¿ycia spo³ecznego i zmian zachodz¹cych w rodowisku przyrodniczym. Wnioski sk³adane na
pimie rozpatrzy kapitu³a powo³ana przez J.M. Rektora Wszechnicy
Mazurskiej. Laureaci zapraszani zostan¹ na Festiwal Nauki i
Sztuki do Olecka, gdzie w mi³ej oprawie artystycznej i w obecnoci wielu znacz¹cych osób pe³ni¹cych wa¿ne funkcje spo³eczne, otrzymaj¹ statuetkê i pami¹tkowy dyplom.
Wnioski powinny byæ krótkie (nie wiêcej ni¿ jedna strona) i zawieraæ oprócz syntetycznego opisu ochroniarskich
dokonañ, dok³adny adres kandydata, koniecznie numer telefonu lub adres poczty elektronicznej i podstawowe informacje umo¿liwiaj¹ce kontakt z wnioskodawc¹. Na zg³oszenia
czekamy pod adresem:
Wszechnica Mazurska w Olecku, Plac Zamkowy 5 19-400
Olecko. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod telefonem:
0602688622.
Szanujmy przyrodê, honorujmy i nagradzajmy osoby,
które pracuj¹ na jej rzecz.
Ryszard Kowalski  organizator FN i Sz. w Olecku
Komenda Hufca ZHP im. K. L. Szyrmy w Olecku organizuje 2 turnusy
pó³kolonii dla dzieci i m³odzie¿y z naszego miasta i gminy, które odbêd¹
siê w Domu Harcerza w Olecku,
ul. Kociuszki 20 (w budynku Szko³y Podstawowej nr l ).
Pó³kolonie odbêd¹ siê w terminach: 30.06. - 11.07. 2008r.
oraz 14.07. - 25.07. 2008r. Podczas trwania pó³kolonii bêd¹ prowadzone ró¿ne ciekawe zajêcia i konkursy metod¹ harcersk¹
pokazuj¹ce ciekawe sposoby spêdzania wolnego czasu.
Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê od godz. 900 do 1600 nie tylko
na terenie miasta, ale i w jego okolicach. Jest przewidziany
nocleg na koniec ka¿dego turnusu pod namiotem. W ci¹gu
dnia przewidziane s¹ dwa posi³ki - drugie niadanie (w Domu
Harcerza) i obiad w barze (nie posiadamy w³asnego zaplecza
kuchennego).
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie Komendy Hufca w Olecku,
ul. Kociuszki 20 - osobicie lub telefonicznie nr telefonu 0
698 345 521 w godz. 900 - 1400 do 31 maja 2008r. Pe³na op³ata
za pó³kolonie wynosi 150,00z³ 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 50,00z³
(jest ona zwi¹zana z kosztami organizacyjnymi pó³kolonii. W
razie rezygnacji przedp³ata przepada.
(L4004)
Z harcerskim pozdrowieniem  CZUWAJ!
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Fundusze dla opor nych (19)

Startujemy (raz jeszcze)

Gdy wspominam ostatni z tekstów,
jakie dla Pañstwa napisa³em, nie mogê
siê pozbyæ skojarzeñ z Titanikiem. Wszystko mia³o byæ takie piêkne wspania³e i
nowoczesne. Pieni¹dze mia³y tylko czekaæ na przedsiêbiorców zamierzaj¹cych
rozwijaæ swe firmy. Na horyzoncie pojawi³y siê góry lodowe w postaci braku
zgodnoci polskich norm prawnych.
Normy te regulowaæ maj¹ sposób badania wyp³ywu inwestycji na rodowisko
naturalne z dyrektywami europejskimi.
Konkursy mia³y zostaæ zawieszone, a
zagro¿enie opanowane dziêki rozporz¹dzeniu prowizorce. Sta³o siê jednak inaczej. Po Titaniku pozosta³o jedynie kilka b¹belków na powierzchni oceanu, ale
nikt siê tym nawet nie przej¹³. Konkursy zosta³y odwo³ane, a w ich miejsce z
marszu og³oszone nowe. Dziurê ekologiczn¹ za³atano wprowadzaj¹c zastrze-

¿enie, ¿e choæ w chwili obecnej niepotrzebne s¹ dokumenty potwierdzaj¹ce brak
ekologicznej szkodliwoci, to bez ich
przedstawienia nie bêdzie mo¿liwe podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Ewentualn¹ katastrofê odsuniêto
w przysz³oæ. Przedsiêbiorcy trudziæ siê
bêd¹ sporz¹dzaj¹c wnioski, komisje konkursowe bêd¹ je skrupulatnie oceniaæ,
a pracownicy administracji rz¹dowej przygotowywaæ bêd¹ rozporz¹dzenie zgodne z wymogami stawianymi przez Uniê
Europejsk¹. Chyba, ¿e wyjad¹ na urlop.
Oczywicie ci ostatni, nie ci pierwsi.
Tyle informacji ogólnych i niejasnych.
Teraz konkrety. Zmiany w formularzach
oraz dokumentacji konkursowej s¹ mo¿e
niewielkie, ale doæ istotne, wiêc warto
siê z nimi zapoznaæ. Znaleæ je mo¿na
oczywicie na oficjalnej stronie Regionalnego Programu Warmia i Mazury
www.rpo.warmia.mazury.pl. Wnioski sk³adaæ bêdzie mo¿na od 16 czerwca br. w
sekretariacie Warmiñsko-Mazurskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w
Olsztynie, Plac Genera³a Józefa Bema 3.
Oczywicie wersjê papierow¹ mo¿na te¿

Spacerkiem po Olecku

Choæ w tytule mowa jest o pieszym
chodzeniu po miecie, to jednak najczêciej widzê je z okna samochodu. Có¿,
gdyby nie ten rodek lokomocji, nie zrealizowa³bym wielu swoich pomys³ów chodz¹c po naszym piêknym miecie z tzw.
cz³apa. Jad¹c samochodem ma siê inne
problemy od tych, które ma przechodzieñ.
Mo¿na by rzec, ¿e ma siê ich wiêcej, bo
gdy wysi¹dzie siê z auta...
Tak! Problemy pieszych i kierowców
s¹ inne. Natomiast filozofia ich jest tak
sprzeczna ze sob¹ jak systemy niewolniczy, z naszym demokratycznym. Choæ
nawiasem mówi¹c, staro¿ytni Grecy próbowali je ³¹czyæ.
Tak wiêc wracaj¹c do problemów, na
pocz¹tek, kierowców... Najwa¿niejszym z
nich jest, gdy ju¿ siê trochê po miecie
pokrêc¹, zaparkowanie auta. Nasze miasto jest ciasne, ma krête i  co najwa¿niejsze  krótkie uliczki. W miejscach najbardziej potrzebnych w infrastrukturze
miejskiej parkingi s¹ zbyt ma³e. Najbardziej jednak daje siê we znaki z³e parkowanie oraz brak oznaczeñ, tzw. znaków
poziomych w miejscach parkowania.
Z tego te¿ powodu, ¿e znaków takich
nie ma, policjanci, po wielu interwencjach
radnych i apeli burmistrza, zaczêli wlepiaæ mandaty za z³e parkowanie. Z jednej
strony cieszy to niezmiernie, ¿e wreszcie
kto wzi¹³ siê za porz¹dek w miecie, z
drugiej jednak strony... Jak wspomnia³em

na pocz¹tku miasto jest ma³e. Nawet gdy
wszyscy kierowcy zaparkuj¹ porz¹dnie,
to i tak nie zmieszcz¹ siê na istniej¹cych
parkingach. Policja wlepia mandaty za z³e
parkowanie: za zaparkowanie za blisko
skrzy¿owania, za blisko przejcia dla pieszych, za parkowanie na zakazie. Z jednej strony, jak wspomnia³em, jest wszystko
w porz¹dku, z drugiej jednak strony nie
o to wszystkim radnym, ³¹cznie z burmistrzem chodzi³o. Dobre parkowanie w
znaczeniu infrastruktury miejskiej oznacza, ni mniej, ni wiêcej, ale pomieszczenie na parkingach wszystkich samochodów.
W chwili obecnej zrobi³o siê jeszcze
cianiej ni¿ by³o do tej pory, a kierowcy,
którzy nie umieli parkowaæ, lub parkowali po chamsku nadal to bezkarnie robi¹.
To jest problem do rozwa¿enia przez
policjantów.
Rok temu umówi³em siê z przyjació³mi na jacht. Mia³em dobiæ do nich w
Miko³ajkach. Gdy
wreszcie zaparkowa³em samochód i zadowolony z workiem
¿eglarskim i z wêdk¹ chcia³em pójæ
do portu, podszed³
do mnie policjant.
Poprosi³ mnie bym

Bartosz Cieluk

Konsultant Regionalnego Systemu
Wspierania Innowacji Warmiñsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

wys³aæ kurierem lub listem poleconym.
Du¿o mniejsza dowolnoæ jest co do wersji
elektronicznej, któr¹ wype³nia siê na stronie RPO w zak³adce generator wniosków.
Konkursy maj¹ charakter otwarty. Do
rozdysponowania w poddzia³aniu 1.1.7
Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiêbiorstw i sektora MP w zakresie innowacji i nowych technologii przeznaczono w tym roku 60 milionów z³otych.
Minimalna kwota wsparcia dla jednego
projektu to 20 tysiêcy z³otych, maksymalna 2 miliony z³otych. Na realizacjê
podzia³ania 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiêbiorstwa przeznaczono 80 mln z³otych.
Minimalna kwota wsparcia o jak¹ mo¿na siê staraæ to 10 tys. z³otych, maksymalna 1,5 mln. S¹ to kwoty niema³e, ale
zainteresowanie przedsiêbiorców co najmniej im dorównuje. Warto wiêc siê spieszyæ.
PKK RSWI dzia³a dziêki uprzejmoci
Starostwa Powiatowego w Olecku,
ul. Kolejowa 32 pokój 13.
podjecha³ do poprzedzaj¹cego mnie samochodu na trzydzieci centymetrów. Gdy
spyta³em siê jak ja potem wyjadê, odpowiedzia³ mi, ¿e Miko³ajki s¹ piêkne i wielu turystów takich jak ja chce zaparkowaæ tutaj samochody. Wszystkich musimy pomieciæ  zakoñczy³.
Mo¿e niech i u nas policja traktuje
turystów i rodzimych kierowców w ten
sposób? Mo¿e trzeba przymkn¹æ oko na
samo parkowanie, a karaæ tylko w wypadkach korkowania przez jeden samochód kilku miejsc parkingowych? O to
bowiem olecczanom chodzi³o. Dzia³ania
polegaj¹ce na hurtowym wrêczaniu mandatów wystrasz¹ turystów. Zniechêc¹ te¿
i nastawi¹ le do policji mieszkañców.
Chcielimy mieæ wygodne miasto, a
teraz mamy je znacznie cianiejsze.
Bogus³aw
M. Borawski
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Granica Kêtrzyn - Czarni
Justyna Olecko 0:4

Mecz zakoñczy³ siê wygran¹ Czarnych Justyna Olecko 4:0. Po pierwszej
po³owie by³o 0:0, ale druga po³owa to
ju¿ tylko i wy³¹cznie przewaga Czarnych,
którzy zaaplikowali gospodarzom 4 gole,
nie trac¹c przy tym ¿adnego. Trzy bramki dla naszej dru¿yny strzeli³ Kamil Szarnecki, za 4 gola strzeli³ nasz bramkarz
Radek G¹siorowski po wykorzystaniu
rzutu karnego. Na pochwa³ê zas³uguj¹
kibice Czarnych, którzy w doæ licznej
liczbie stawili siê w Kêtrzynie i kulturalnie dopingowali swój zespó³. Warto
podkreliæ, ¿e zachowywali siê bez zarzutu i na pewno przyczynili siê do tego
zas³u¿onego zwyciêstwa. Brawo pi³karze,
brawo kibice!

Taekwondo W.T.F.
Taekwondo Olimpijskie

Uczniowski Klub Sportowy HIDORI
W dniach 8-12 maja wraz z kadr¹ wojewódzk¹ Izabela Gorlo  zawodniczka
Uczniowskiego Klubu Sportowego Hidori Olecko, uczennica ZSLiZ w Olecku
 uczestniczy³a w miêdzynarodowych zawodach Taekwondo Olimpijskiego we Francji w turnieju Open de Lorraine. Startowa³a jako zawodniczka dru¿yny Warmia
Mazury Regional Team. By³ to jej pierwszy
start w zawodach miêdzynarodowych. We
Francji startowa³a jako juniorka w kategorii +63 kg.
Walka rozgrywana by³a systemem 3
rundy po 2 minuty z jednominutowymi
przerwami. W walce fina³owej Izabela przegra³a z reprezentantk¹ klubu Pole Cha-

Po I po³owie Granica
Kêtrzyn remisuje z Czarnymi Justyna Olecko 0:0.
Pocz¹tek meczu to przewaga gospodarzy, póniej
CZ N I
AR
mecz sta³ siê w miarê wyrównany, za koñcówka 1
po³owy to przewaga Czarnych,
którzy uderzyli pi³kê m.in. w s³upek i
poprzeczkê bramki Granicy.
Po 55 minutach Czarni prowadz¹ 1:0
po bramce Szarneckiego. Brawo!
Po 70 minutach 2:0 dla Czarnych po
drugiej bramce Kamila!
12 minut do koñca i Czarni prowadz¹ 3:0 po trzeciej bramce Ciapka.
Szykuje siê pogrom Granicy, Czarni
po 4 bramce z rzutu karnego Radka G¹siorowskiego prowadz¹ 4:0.
Komplet wyników 27 kolejki IV ligi:
Polonia Pas³êk - MKS Szczytno 4:0
Zamek Kurzêtnik - Mamry Gi¿ycko 2:0
Granica Kêtrzyn - Czarni Justyna Olecko 0:4
OLECKO

tenay Malabry z Maeva Mellier. Mimo
wskazówek starszego, dowiadczonego
kolegi, który by³ jej sekundantem podczas walki, przegra³a ró¿nic¹ siedmiu
punktów. W ostatecznej klasyfikacji zajê³a 2. miejsce i wywalczy³a srebrny medal.
Polska równie¿ odnios³a du¿y sukces, w klasyfikacji dru¿ynowej, zajmuj¹c w turnieju pierwsze miejsce.
- Jestemy bardzo zadowoleni i dumni
z wyniku naszej zawodniczki, ¿yczymy
dalszych sukcesów  stwierdzili trenerzy Izabeli Dorota i Tomasz Miszczak.

TENIS ZIEMNY
Ca³y ostatni tydzieñ, mimo niesprzyjaj¹cej pogody, trwa³y prace przy oleckich kortach do
Turnieju Olecko CUP 2008.
Jest to ju¿ 8.
edycja tego
turnieju, który
rozpocz¹³ siê w
ostatni¹ niedzielê 25 maja
2008 i potrwa
do nastêpnej
niedzieli w³¹cznie, czyli do 1
czerwca 2008.
Wszystkich kibiców chc¹-

Start Dzia³dowo - Concordia Elbl¹g 4:1
Motor Lubawa - Vêgoria Wêgorzewo 0:7
Sokó³ Ostróda - Jeziorak I³awa 0:1
Zatoka Braniewo - Huragan Mor¹g 1:1
Mr¹gowia Mr¹govo - P³omieñ E³k 1:0
TABELA po XXVII kolejce:
1. Jeziorak
65
2. Huragan
62
3. Start
54
4. Mr¹gowia
54
5. Vêgoria
49
6. Concordia
47
7. Czarni
42
8. Zatoka
41
9. Sokó³
39
10. P³omieñ
35
11. Zamek
28
12. Polonia
27
13. Mamry
23
14. Granica
23
15. Motor
18
16. Szczytno
4

Jagiellonia w Olecku
W dniach 17-18.05.2008r. przebywa³a
na obiektach MOSiR dru¿yna bia³ostockiej Jagielonii. Dru¿yna prowadzona przez
trenera Stefana Bia³asa przygotowywa³a
siê do meczy bara¿owych o utrzymanie
w pi³karskiej ekstraklasie. Nieliczni oleccy kibice mogli zobaczyæ na w³asne oczy
trenuj¹cych znanych pi³karzy: Dariusza
Czykiera, Tomasza Soko³owskiego oraz
wielokrotnego reprezentanta Polski Rados³awa Ka³u¿nego. Kierownicy Jagi byli
bardzo zadowoleni z pobytu w Olecku i
zapowiedzieli swój przyjazd na koniec
czerwca bie¿¹cego roku.
cych zobaczyæ na ¿ywo zmagania zawodniczek zapraszamy codziennie od godz.
10.00 do 18.00 na korty MOSiR.
Fot. Józef Kunicki
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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 305

Witam Pañstwa po ca³ym tygodniu rozstania. Trochê czasu minê³o, ale nie mniej i nie wiêcej ni¿
wczeniej. Co prawda mamy za sob¹
kolejny d³ugi tydzieñ, ale jako uda³o
siê przetrwaæ. W koñcu jestemy
zaprawionymi w ró¿nych przeciwnociach losu i trudnociach ludmi. Jestemy Polakami i ¿aden, nawet siedmiodniowy, tydzieñ nam
niestraszny.
A co tam Panie w polityce? Same
radoci. Ju¿ przebrzmia³y echa akcji obmacywania dziennikarzy przez
ABW. Nie pamiêtaj¹ Pañstwo? Od
prawie roku dziennikarze jednej z
gazet, której nazwa jest okreleniem
dziennie wydawanej gazety opowiadali jak to na bazarze mo¿na kupiæ
dokument zwany aneksem do raportu o likwidacji WSI. Jako prokuratura nie zainteresowa³a siê t¹
spraw¹. Dopiero ostatnio, jak pojawi³a siê plotka, ¿e aneks jest w posiadania jednego potentata wydawniczego, któremu wydaje siê, ¿e jest jedynym i s³usznym
medium na polskim rynku, prokuratura wydawa³ nakaz przeszukania u plotkarzy i dwóch osób zwi¹zanych z Komisj¹ Likwidacyjn¹ WSI. Ca³oæ akcji budzi niesmak, którego wielu
uwa¿a, ¿e nie ma, ¿e nie dosz³o do przeszukania siedziby Wa¿nej

Ziemia
poetów

Autor wiersza nieznany

JU¯ GWIAZDY LNI¥

Ju¿ gwiazdy lni¹, ju¿ dzieci pi¹,
Sen zmorzy³ m¹ laleczkê,
Wiêc g³ówkê z³ó¿, oczêta zmru¿,
Opowiem ci bajeczkê.
By³ sobie król, byt sobie pa,
I by³a te¿ królewna.
¯yli wród ró¿, nic znali burz,
Rzecz najzupe³niej pewna.
Kocha³ siê król, kocha³ siê pa,
W królewskiej tej dziewoi.
l ona te¿ kocha³a ich.
Kochali siê we troje.
Okrutny los i straszna mieræ
W udziale im przypad³a.
Króla zjad³ pies, pazia zjad³ kot,
Królewn¹ myszka zjad³a.
A¿eby ci nie by³o ¿al,
Dziecino ma kochana,
Z cukru by³ król, z piernika pa,
Królewna z marcepana.

Gazety, która taki aneks podobno naby³a. T³umaczenie jest
rewaluacyjne ze strony prokuratury: nie kieruj¹ siê plotkami! Przeszukanie u dwóch cz³onków, wspó³pracowników na
podstawie wymylonych faktów nie jest kierowaniem siê plotkami. Dziwnymi drogami kr¹¿¹ myli prokuratora prowadz¹cego. Zabawne te¿ wydaje siê postêpowanie ABW, która
przystêpuj¹c do akcji nie zabezpieczy³a terenu. Wejcie dziennikarzy na nieodizolowany teren by³o ca³kowicie zgodne z
prawem i prac¹ dziennikarzy. T³umaczenia ABW s¹ ¿a³osne,
po prostu wyszed³ brak profesjonalizmu, niestarannoæ i zwyk³a
g³upota. Gdyby podobne wydarzenie mia³o miejsce w czasie pracy by³ego rz¹du  to przez kilka miesiêcy mielibymy
festiwal oskar¿eñ o re¿im policyjny, naciski polityczne, pañstwo policyjne itd. Ca³a masa autorytetów pisa³aby sterty
petycji i listów w obronie demokracji. A tak... znowu winny
jest poprzedni rz¹d. Dobre!
Instytut Pamiêci Narodowej szykuje siê do wydanie ksi¹¿ki
zawieraj¹cej SB-eckie dokumenty dotycz¹ce m.in. Bolka.
I znowu mamy wysyp AUTORYTETÓW wystêpuj¹cych przeciwko wydaniu takiej ksi¹¿ki. Jeli zapytamy przeciw czemu
tak na prawdê te ukochane autorytety protestuj¹ dowiemy siê, ¿e protestuj¹ przeciwko treci ksi¹¿ki zawieraj¹cej
nieprawdziwe i k³amliwe informacje...
Tu siê zatrzymajmy. Dobrze jest siê zapoznaæ z nazwiskami ludzi podpisuj¹cych siê pod tym apelem i wskazaæ ich
palcem: DZIECI NIE BIERZCIE Z TYCH PANÓW I PAÑ
PRZYK£ADU! To s¹ k³amczuszki! Jeszcze nie mieli ksi¹¿ki
w rêkach, a ju¿ znaj¹ jej treæ! Podobno jest k³amliwa!
Hipokryzja autorytetów jest kolosalna  kiedy kilka miesiêcy temu ukazywa³a siê ksi¹¿ka Grossa Strach, wówczas
nie pisali takich listów w obronie prawdy. Wprost przeciwnie  g³osili teksty mówi¹ce o potrzebie dyskusji i wolnoci
s³owa.
Ju¿ kiedy to napisa³em: takie elity to skandal!
I to by by³o na tyle, jak mówi³ Stanis³awski. Do us³yszenia i poczytania za tydzieñ.
PAC

