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Fotoreporta¿ z I Oleckiej Olimpiady Milusiñskich zamieszczamy na s. 10-11.

Fot. Boles³aw S³omkowski

Szko³a Podstawowa nr 3 i Spo³eczna Szko³a Podstawowa
... to najlepsze szko³y w naszym powiecie. Otrzyma³y one po 8 punktów w tzw. skali
staninowej. Maksymalna iloæ punktów to 9.
27 maja Centralna Komisja Egzaminacyjna og³osi³a wyniki
sprawdzianu klas szóstych szkó³ podstawowych.
W ubieg³ym roku wypad³ on bardzo blado. Organizowane by³y programy naprawcze. Przynios³o to skutek. Szko³a w
Judzikach, która najs³abiej wypad³a, otrzyma³a w ubieg³ym roku
jeden punkt. Teraz poprawi³a siê o dwa punkty i otrzyma³a 3.
Jest to znaczna poprawa. Chcê tutaj podziêkowaæ Panu dyrektorowi Andrzejowi Malinowskiemu, który w ci¹gu roku

dokona³ tego olbrzymiego postêpu.
Natomiast najwy¿szy poziom nauczania jest w Szkole Podstawowej nr 3 i Spo³ecznej Szkole Podstawowej. W dziewiêciostopniowej skali stanina otrzyma³y one po 8 punktów. Szko³a
w Babkach Oleckich znalaz³a siê z 6 punktami na drugim miejscu. SP1, SP4 i G¹ski otrzyma³y po 4 punkty.
Bardzo pocieszaj¹ce jest to, ¿e wszystkie szko³y w tej
punktacji id¹ do góry  stwierdzi³ na ostatniej Sesji Rady
Miejskiej Burmistrz Wac³aw Olszewski.

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!

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V29702)

CENTRUM HANDLOWE

(V28004)

OG£OSZENIE
Centrum Medyczne Zak³ad Opieki Zdrowotnej Olmedica w Olecku sp. Z o.o. informuje o godzinach
pracy szpitalnej pracowni RTG:
poniedzia³ek-pi¹tek: 800-1800, dy¿ur stacjonarny  realizacja zleceñ planowych (ze skierowaniem)
poniedzia³ek-pi¹tek: 1800-800 oraz wiêta i dni wolne od pracy  dy¿ur pod telefonem  realizacja zleceñ
lekarskich pilnych (urazy, wypadki)
(L5401)

ROZDAJEMY PREZENTY
Zrób zakupy za minimum 500 z³
DOSTANIESZ KOSZ PIKNIKOWY
z zawartoci¹!
LETNIA WYPRZEDA¯ KABIN
STANLEY - w czerwcu -10%
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

Pijani kierowcy

Gmina otrzyma³a
dotacjê

 26 maja o godz. 14.40 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar mieci w mietniku
kontenerowym przy ul. Nocznickiego.
 27 maja o godz. 23.05 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar mieci w mietniku
kontenerowym przy ul. Go³dapskiej.
 28 maja o godz. 12.53 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y w Kukowie skutki kolizji
drogowej.
 28 maja o godz. 18.55 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar podpalonego barakowozu przy ul. W¹skiej.
 29 maja o godz. 12.29 jeden zastêp IOSP
wiêtajno usuwa³ wodê z zalanej piwnicy domu w wiêtajnie.
 29 maja o godz. 15.17 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Jasiek.
 30 maja o godz. 4.10 dwa zastêpy OSP
wiêtajno gasi³y po¿ar fermy indyczej
w Gor³ówku, powiat E³k.
 30 maja o godz. 15.17 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 1 czerwca o godz. 11.06 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ konar drzewa zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu przechodniów
na ul. Parkowej.
 1 czerwca o godz. 19.14 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ z jezdni w Zajdach
rozlany olej.
 1 czerwca o godz. 20.59 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ w Wieliczkach po¿ar
altany.
Informacji udzieli³a
starszy stra¿ak Katarzyna Jegliñska

... na remont Gimnazjum nr 2 oraz dachu
starej szko³y w G¹skach. Ponad 320 tysiêcy otrzyma³o Gimnazjum, a szko³a w
G¹skach 40 tysiêcy. Przygotowywane s¹
przetargi na wykonanie tych prac budowlanych.

Posiadanie monitoringu

... telewizyjnego bêdzie prawdopodobnie niezbêdne dla uzyskania koncesji na
sprzeda¿ alkoholu. Projekt uchwa³y z³o¿ony przez komisjê owiaty Rady Miejskiej wp³yn¹³ na rêce burmistrza. Zostanie on poddany pod dyskusje jeszcze
na przedwakacyjnej sesji RM.

10 kamer

... bêdzie monitorowa³o miasto. S¹ to
za³o¿enia wyjciowe opracowane przez
specjalistyczn¹ bia³ostock¹ firmê. Zasiêg
przedsiêwziêcia obejmie plac Wolnoci,
ul. Grunwaldzk¹, dworzec PKP i PKS, pomnik kamienny w parku MOSiR, ul. Jeziorn¹. Koszt sporz¹dzonej dokumentacji, to 29 tysiêcy z³otych. Do 15 czerwca
zostanie og³oszony przetarg na wykonanie instalacji. Przekaz z kamer odbywaæ siê bêdzie drog¹ radiow¹.

6 maja

... Urz¹d Miejski zdeponowa³ na lokacie bankowej na okres 6 miesiêcy 2
miliony z³otych. Kwota jest oprocentowana na 6,8 procenta. Druga kwota 1
milion z³otych zosta³a zdeponowana na
jeden miesi¹c z oprocentowaniem 5,25%.
Oprocentowanie rodków bie¿¹cych gminy
wynosi w chwili obecnej 4,03%.

W imieniu spo³ecznoci Orodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci G³uchych serdecznie dziêkujê wszystkim osobom, które wspar³y nas finansowo oraz pomog³y przy organizacji Jubileuszu 55lecia Orodka i nadania mu imienia w. Filipa
Smaldone.
Artur Sobolewski  dyrektor OSW

od 7 do 18
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Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V18810)

30

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

KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 0-509-776-769
oferuje

 1 czerwca policjanci o godz. 1.35 zatrzymali samochód Audi. Jego kierowca,
Norbert M. Mia³ we krwi 2,3 promila
alkoholu.

Podwy¿ka
dla Burmistrza

Bez problemów uchwalono podwy¿kê poborów dla Burmistrza Olecka Wac³awa Olszewskiego. Pobory zosta³y podniesione o 1460 z³otych netto. ¯aden z
radnych nie oponowa³ przeciw podwy¿szeniu wynagrodzenia. Jedynym argumentem, dla którego w czasie g³osowania wstrzyma³y siê dwie osoby by³o to,
¿e przez doæ d³ugi okres nie bêdzie mo¿na
podnieæ tych poborów. Ostatnia podwy¿ka mia³a bowiem miejsce w 2006 roku.

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:

 Marek Bogdan
 Marian Budkiewicz
 Teresa £ukaszewicz
 Leokadia Mariañska
 Andrzej Mikucki
 Magdalena Okoñska
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

(V29303)

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

 26 maja o godz. 15.40 patrol policji zatrzyma³ w Olecku rowerzystê Szymona S. 22-latek mia³ we krwi 0,8 promila
alkoholu.

piasek, ¿wir ze z³o¿a i sortowany
do 32 mm, kamienie otoczaki,
brukowce oraz g³azy ozdobne

Transport, tel. 0-501-266-713

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)

6 czerwca

... w sali konferencyjnej Ratusza o 10.00 odbêdzie siê zebranie
zainteresowanych budow¹ przydomowych oczyszczalni cieków.

Olecki chór zapiewa³ a`capella
VII Festiwal Chórów Klubów
Seniora w Wydminach

MARKET BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

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

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

(V23407)

Po raz siódmy w Gminnym Orodku Kultury w Wydminach odby³ siê Festiwal Chórów Klubów Seniora, w którym
tradycyjnie wyst¹pi³ chór seniorów Oleckie Echo. W sumie
w imprezie wziê³o udzia³ 10 zespo³ów z Gi¿ycka, Kêtrzyna,
Mi³ek, E³ku, Wydmin i Starych Juch. Po raz pierwszy zapiewali na estradzie GOK Wydminy Piszanie i zespó³ litewski
z Puñska.
Festiwal otworzy³ wójt gminy Wydminy Tomasz Pieluchowski.
Najwiêcej emocji towarzyszy³o wystêpowi zespo³u z Puñska,
gdzie szczególnie podoba³a siê mêska sekcja akordeonowa z
bêbnem. Najwy¿szy poziom wykonawczy prezentowa³ na pewno
¿eñski Nauczycielski Chór Kameralny z Gi¿ycka.
Olecczanie wyst¹pili jako przedostatni, dziewi¹ty zespó³,
kierowany od kwietnia przez pani¹ Irenê Milewsk¹. Z czterech utworów, jakie wykonali, najbardziej publicznoci podoba³a siê pe³na mi³oci do rodzicielki pieñ Moja matko oraz
zapiewana na koniec skoczna, ¿ywa piosenka Nie gadaj,
nie gadaj. Co wa¿ne, olecki chór zapiewa³ ca³kowicie a capella.
Na koniec festiwalu tradycyjnie odby³a siê wspólna biesiada, gdzie grano, piewano i tañczono...
(jod)

!
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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
3 czerwca (wtorek)
10.00-15.00  dyskusja nad planem zagospodarowanie przestrzennego (Ratusz, sala konfenencyjna)
4 czerwca (roda)
16.00  Czarni Olecko  Polonia, mecz pi³ki no¿nej IV ligi
5 czerwca (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32
16.00  Czwartek Lekkoatletyczny, cykl zawodów dla dzieci,
stadion MOSiR
6 czerwca (pi¹tek)
17.00  Nawiedzona narzeczona  film, kino ROK MG
19.00  Sen Kasandry  film, kino ROK MG
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
7 czerwca (sobota)
10.00  Grand Prix Olecka w tenisie ziemnym  korty MOSiR
16.00  Czarni Olecko  S¹topy, mecz pi³ki no¿nej klasy B
seniorów
16.00  Czarni Olecko  Mamry, mecz pi³ki no¿nej IV ligi
17.00  Nawiedzona narzeczona  film, kino ROK MG
19.00  Sen Kasandry  film, kino ROK MG
8 czerwca (niedziela)
10.00  Turniej o puchar Burmistrza Olecka  turniej tenisa
ziemnego, korty MOSiR
17.00  Nawiedzona narzeczona  film, kino ROK MG
19.00  Sen Kasandry  film, kino ROK MG
12 czerwca (czwartek)
16.00  Czwartek Lekkoatletyczny, cykl zawodów dla dzieci,
stadion MOSiR
13 czerwca (pi¹tek)
10.00  18.00  VII Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej ¯aków
o Puchar Prezesa PZPN  stadion MOSiR

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

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

520
520
520
520

22
17
14
12

55
17
14
12

9 sierpnia
2008 r.

WIELKI
FINA£
Piknik
Budowlany
w Olecku

(V18710)

"
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Powiatowy Konkurs Literacki
pod has³em Rzuæ palenie na weso³o,
a wszyscy zdrowsi bêd¹ wko³o
Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku w ramach udzia³u
w ogólnopolskiej kampanii spo³ecznej pod
has³em: M³odoæ wolna od papierosa
zainicjowanej z okazji wiatowego Dnia
bez Tytoniu, obchodzonego corocznie w
dniu 31 maja, zorganizowa³a Powiatowy
Konkurs Literacki pod has³em Rzuæ palenie na weso³o, a wszyscy zdrowsi bêd¹
wko³o. Adresatami literackiej zabawy byli
uczniowie klas V-VI szkó³ podstawowych
i I-III szkó³ gimnazjalnych. Niestety, w
zmaganiach pisarskich wziê³o udzia³ tylko 6 szkó³ powiatu oleckiego.
W kategorii szko³y podstawowe miejsce I przyznano Alicji Jarz¹bskiej, lat
13, ze Szko³y Podstawowej w Wieliczkach,
miejsce II Anecie Kozic, lat 13, ze Szko³y
Podstawowej w Kowalach Oleckich, miejsce III Dominice Seredziñskiej, lat 13,
ze Szko³y Podstawowej w wiêtajnie.
W zwi¹zku z tym, i¿ w kategorii szko³y gimnazjalne wp³ynê³y tylko 3 prace,
komisja sk³adaj¹ca siê z pracowników PSSE
Olecko postanowi³a przyznaæ miejsce I,
za pozosta³e prace nagrodziæ wyró¿nieniami. I tak: miejsce I otrzyma³a Marzena
Winiewska, lat 15, z Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich, wyró¿nienia: Ewelina Sejwa, lat 16, z Zespo³u Szkó³

w Babkach Oleckich oraz Marta Dzierniejko, lat 15, z Publicznego Gimnazjum
w Kowalach Oleckich.
Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku wp³ynê³y prace
uczniów: Anity Szypulskiej, Jakuba
Brodowskiego, Jakuba Zieliñskiego i
Artura Leonowicza z klasy IV Szko³y Podstawowej w Kowalach Oleckich, które z
przyczyn regulaminowych nie zosta³y
zakwalifikowane do konkursu, jednak z
uwagi na pomys³owe i ¿artobliwe ujêcie
tematyki antytytoniowej oraz zaanga¿owanie dzieci w lansowanie ¿ycia wolnego od na³ogu, dyrektor PSSE Olecko
postanowi³ wyró¿niæ je poza konkursem.
Laureatki konkursu ze szkó³ podstawowych, gimnazjum oraz uczennice z gimnazjum uhonorowane wyró¿nieniami, otrzymaj¹ cenne nagrody, takie jak: MP3, pamiêæ przenona pendrive, czy multimedialne programy do nauki jêzyka angielskiego. Ka¿dy uczestnik konkursu zostanie
doceniony dyplomem lub wyró¿nieniem,
koszulk¹, kubkiem z napisem Nie palê
oraz mi³ym upominkiem, jak zakrelacze,
cienkopisy, czy o³ówki. Fundatorami nagród s¹ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, Wojewódzka
Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w
Olsztynie oraz Urz¹d Miejski w Olecku.
Dzia³ania z zakresu ogólnopolskiej

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

(V21009)

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

przydomowe oczyszczalnie cieków

(V32001)

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

WYPRZEDA¯ KABIN
P RY S Z N I C O O W Y C H
Kolektory s³oneczne,

Promocja Zdrowia i Owiata
Zdrowotna, Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Poni¿ej zamieszczamy jeden z wyró¿nionych wierszy  I miejsce w kategorii
szko³y podstawowe.
Alicja Jarz¹bska, 13 lat,
Szko³a Podstawowa
w Wieliczkach
Pomyl sobie czasem skrycie,
¿e paleniem skracasz ¿ycie.
Palce ¿ó³te, skóra szara,
a z ust wionie jak spod gara.
To codziennie nikotyna
twoje p³uca wci¹¿ zadymia.
A na staroæ mi³y bratku:
kaszel, chrypka bez ustanku.
Do doktora wiêc po zdrowie,
a on wtedy tak ci powie:
Leki wtedy ci pomog¹,
gdy pozbêdziesz siê na³ogu.
Dobra rada - pomyla³em,
i palenia zaprzesta³em.
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

kampanii spo³ecznej pod has³em: M³odoæ wolna od papierosa prowadzone przez
PZiOZ PSSE Olecko na terenie naszego
powiatu patronatem honorowym objêli: Starosta Olecki oraz Pañstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Olecku.

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!
(L4105)

#
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Zbiórka pieniê¿na
na sprzêt medyczny
do szpitala w Olecku

W dniach 8-9 czerwca 2008r. Caritas Diecezji E³ckiej
organizuje na terenie powiatu oleckiego zbiórkê pieniê¿n¹ na
zakup sprzêtu medycznego do szpitala w Olecku. W akcjê tê
zostanie zaanga¿owana m³odzie¿, dzieci oraz nauczyciele ze
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz
harcerze. Tegoroczna zbiórka przebiegaæ bêdzie pod has³em
Nie zatwardzajmy serc.
Olmedica w Olecku Sp. z o.o. chc¹c podziêkowaæ Darczyñcom w dniu 8 czerwca 2008r. organizuje nastêpuj¹ce
bezp³atne badania:
1) USG piersi  dla 40 kobiet. Panie zainteresowane wykonaniem tego badania proszone s¹ o wczeniejsze ustalenie
godziny badania w rejestracji szpitala tel. 520-25-43 w. 377.
2) Mierzenie cinienia krwi. Badanie wykonywane bêdzie
na izbie przyjêæ od godz. 8.30 do 17.00.
3) Oznaczenie poziomu cukru. Materia³ do w/w badania bêdzie pobierany w laboratorium szpitala od godz. 7.30 do
godz. 10.00.
4) Morfologia. Materia³ do w/w badania bêdzie pobierany w
laboratorium szpitala od godz. 7.30 do godz. 10.00.
Wy¿ej wymienione badania przeprowadzone zostan¹ w
budynku szpitala w Olecku przy ul. Go³dapskiej 1.
Koordynator zbiórki: Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl

Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego

... bêdzie budowaæ na zapleczu alei Zwyciêstwa nastêpne
trzy bloki mieszkalne. Pod koniec maja zawarto akt notarialny
na wniesienie aportem do spó³ki dzia³ki o powierzchni 1,66
hektara. Wszystkie z planowanych bloków bêd¹ mia³y po 48
mieszkañ. Prawdopodobnie jeszcze jesieni¹ tego roku rozpocznie
siê budowa.

Gara¿e na Siejniku

Zakoñczono prace odwadniaj¹ce terenu przeznaczonego
pod budowê gara¿y na osiedlu Siejnik. 26 maja zosta³ dokonany odbiór koñcowy tych robót. Sprzeda¿e dzia³ek rozpoczn¹ siê pod koniec czerwca.

Park MOSiR

Miesi¹c przed terminem zosta³a ukoñczona alejka ³¹cz¹ca
ulicê go³dapsk¹ z rotund¹ w parku MOSiR.

Stadion pi³ki no¿nej

Rozbudowano stadion miejski. W ramach tych robót przyby³o m.in. 210 plastykowych siedzisk. Koszt robót wyniós³
58 tysiêcy z³otych.

Do 6 czerwca

... jest wy³o¿ony do wgl¹du projekt zmiany zagospodarowania przestrzennego czêci miasta tzw. Szyjki. Dotyczy on m.in.
zmiany czêci terenu z turystycznego na teren pod budowê
domów jednorodzinnych. Dyskusja nad publiczna odbêdzie
siê 3 czerwca w Urzêdzie Miejskim od 10.00 do 15.00.

Dotacja celowa dla powiatu

Z ¿ycia DS

Ukaza³ siê kolejny, 6. nr kwartalnika Z ¿ycia DS. Zawiera on, m.in. wywiady z: pracuj¹c¹ w Domu Katarzyn¹ Modzelewsk¹ oraz bior¹cym udzia³ w zajêciach Marcinem Otrockim.
W numerze znalaz³ siê kolejny odcinek Bajki autorstwa M.
Otrockiego.
Jest równie¿ artyku³ Ziemia olecka w legendach autorstwa Miros³awa Krajewskiego, oraz wk³adka zawieraj¹ca ciekawe informacje dotycz¹ce wi¹t narodowych i kocielnych:
1 maja, 3 maja, Zielonych wi¹tek, Bo¿ego Cia³a. Informacje
te zebra³ i opracowa³ Dariusz Kosiñski.
Kwartalnik zawiera te¿ kulinaria, dzia³ rozrywek umys³owych oraz ca³¹ stronê dowcipów o zwierzêtach. Prezentuje
te¿ wiersz Mariusza Dzienisiewicza pt. Wiosna.
Kwartalnik zredagowa³ zespó³ redakcyjny w sk³adzie: Grzegorz Æwirko, Miros³aw Krajewski, Marcin Otrocki, Pawe³
Ulikowski oraz Dariusz Kosiñski.

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej radni uchwalili jednog³onie dotacjê celow¹ dla powiatu. Starostwo otrzyma 100
tysiêcy z³otych na przebudowê i remont drogi nr 1899N Olecko  Krupin  Szeszki. 25 tysiêcy z³otych na budowê dwóch
zatok autobusowych w Lenartach. Ponad 31 tysiêcy z³otych
na przebudowê chodników i parkingów przy ul. rodkowej
oraz 25 tysiêcy z³otych na przebudowê parkingu oraz budowê l¹dowiska dla mig³owca sanitarnego przy szpitalu.

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).

(V29003)

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
(L4205)
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XVI Ogólnopolski Zlot Szkó³ Sienkiewiczowskich
Od. 30 maja do 1 czerwca br. gocilimy w naszym miecie
delegacje z dwustu polskich szkó³ nosz¹cych imiê s³awnego
noblisty. Szko³a Podstawowa nr 1 w Olecku im. Henryka Sienkiewicza podjê³a siê organizacji XVI Ogólnopolskiego Zlotu
Szkó³ Sienkiewiczowskich.

wartoci spotkañ jest zgromadzenie wielu talentów i osobowoci oraz kilku pokoleñ wokó³ szczytnych idea³ów i wartoci humanistyczno-patriotycznych.
Nieod³¹cznym elementem jest równie¿ popularyzacja walorów danego regionu po³¹czona z aktywn¹ rekreacj¹ uczestników.
Tegoroczny zlot po raz pierwszy goci³ na Mazurach.
Aby jak najpe³niej zaprezentowaæ uroki naszego regionu, organizatorzy zaplanowali m.in. wycieczkê po jego najpiêkniejszych zak¹tkach.

Konferencja naukowa

30 maja w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Olecku
mia³o miejsce zdarzenie wyj¹tkowe dla tego miejsca. Odby³a
siê konferencja naukowa W krêgu biografii Henryka Sienkiewicza  karty nieznane i zapomniane.

W pi¹tek olecczanie mogli zobaczyæ ponad 300 osób przemieszczaj¹cych siê ulicami w kierunku Urzêdu Miejskiego w
Olecku, gdzie zostali przywitani przez Burmistrza Olecka-Wac³awa Olszewskiego. Potem Gocie udali siê na Kamienn¹
Pó³rotundê, gdzie organizatorzy zaplanowali g³ówne uroczystoci.

Celem spotkañ jest nawi¹zanie bli¿szych kontaktów i wspó³pracy miêdzy szko³ami nosz¹cymi imiê autora Trylogii, prezentacja dorobku sienkiewiczowskiego. Ka¿demu zlotowi towarzysz¹ konkursy literackie i plastyczne. Jedn¹ z g³ównych

Fot. Józef Kunicki

Zgromadzeni w czytelni biblioteki mi³onicy twórczoci
Henryka Sienkiewicza mieli okazjê do wys³uchania niezwykle
interesuj¹cych wyk³adów na temat ulubionego autora, jego
¿ycia i twórczoci. Patronatemem honorowym konferencjê obj¹³
Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski, a poprowadzi³ j¹ prof.
zw. dr hab. Lech Ludorowski z Lublina. Obecny by³ na niej
równie¿ wnuk Henryka Sienkiewicza oraz jego krewna, pochodz¹ca z naszego miasta.
Konferencja odby³a siê w ramach Ogólnopolskiego Spotkania Sienkiewiczowskiego 2008.
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II Miêdzyszkolny Konkurs Piosenki
w Jêzyku Angielskim
24 maja o godz.9.00 w Regionalnym
Orodku Kultury Mazury Garbate odby³
siê II Miêdzyszkolny Konkurs Piosenki
w Jêzyku Angielskim.
Wziê³o w nim udzia³ 39 uczestników,
którzy rywalizowali ze sob¹ w 3 kategoriach: szkó³ podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
W pierwszej z nich zwyciê¿y³a Anna
Jarzêbska ze Szko³y Podstawowej w G¹skach.
Wród uczniów z gimnazjów najlepsz¹ okaza³a siê Olga Grzêda z Gimnazjum
nr 2 w Olecku. Zaraz po niej (II miejsce)stanêli na podium Marta Ulikowska równie¿
z Gimnazjum nr 2 w Olecku i Paulina Locman
z Gimnazjum w Kowalach Oleckich.
W ostatniej kategorii zwyciê¿y³ Marcin Chiliñski z zespo³em z LO im. Jana
Kochanowskiego w Olecku.
Nagrodê publicznoci otrzyma³a Anita Szymañska z Gimnazjum w Stradunach.
Po przerwie wyst¹pili uczniowie ze Szko³y
Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego
w Olecku. Laureaci na zakoñczenie konkursu dali koncert dla zaproszonych goci.
Podczas uroczystoci atmosfera by³a
mi³a, a uczestnicy zadowoleni. Ca³y konkurs organizowa³a klasa I a pod opiek¹
wychowawcy Lilii Tokarz.
Opracowa³a Ewelina Rydzewska
z klasy I a Gimnazjum nr 2 w Olecku
**
Ogrom pracy w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu dzielili moi wychowankowie. Gdy widzê, jak sobie uczniowie radz¹ z wystêpem na scenie i ile radoci czerpi¹
ze wspólnego kochania muzyki, to jest to
dla mnie wyj¹tkowy bodziec do dalszej pracy
nad nastêpn¹ edycj¹.

Ten Konkurs to wymienita okazja do
pokazania rodowisku ile kryje w sobie
pere³ek. Ogromnie siê cieszê, ¿e mam udzia³
w ich wydobywaniu na wiat³o dzienne.
Uczestnicy widz¹ coraz wy¿szy poziom
Konkursu i marz¹ o poszerzaniu jego zasiêgu. Do³¹czam siê do ich marzeñ.
Lilia Tokarz
nauczyciel jêzyka angielskiego
w Gimnazjum nr 2 w Olecku
Przed konkursem przerpowadzono ankietê. Oto zadawane pytania:
1. Jak d³ugo i przez kogo by³a przygotowywana?
2. Czy jeste zdenerwowana?
3. Czy ju¿ wczeniej bra³a udzia³ w podobnym konkursie?
4. Czy konkurencja jest wysoka?
5. Co ci siê podoba, a co nie w konkursie.
Czy masz jakie uwagi i rady dla organizatorów?
6. Czy za rok te¿ masz zamiar wzi¹æ udzia³
w tym konkursie?...
i uzyskane odpowiedzi od wybranych
uczestników:
Anita Szymañska z Gimnazjum w Stradunach
1. Sama przygotowywa³am siê oko³o miesi¹ca.
2. Jestem zdenerwowana.
3. Pierwszy raz biorê udzia³ w tym konkursie.
5. Uwa¿am ¿e konkurs jest OK i nic nie
trzeba zmieniaæ.
Olga Grzêda z Gimnazjum nr 2 w Olecku
1. Przygotowywa³am siê sama oko³o 2 tygodnie.
2. Podczas wystêpu by³am bardzo zdenerwowana.
5. Chcia³abym aby konkurs by³ na wiêk-

sz¹ skalê.
6. Mam zamiar startowaæ za rok.
Aleksandra Steckiewicz z Gimnazjum w
Wieliczkach:
1. Przygotowywa³am siê oko³o miesi¹ca pod
opieka pani Renaty Lau i pani El¿biety
Kara.
2. Mocno siê nie denerwowa³am.
3. Wczeniej bra³am udzia³ w gratce.
4. Konkurencja jest wysoka.
6. Za rok chcê znowu spróbowaæ swoich si³.
Dariaa Lachowicz z ZSLiZ w Olecku:
2 Jestem zdenerwowana.
3. Bra³am udzia³ w gratce.
4. Uwa¿am, ¿e jest bardzo wysoki poziom
konkursu
6. Nie wiem, ¿yjê dniem dzisiejszym.
Marta Ulikowska z Gimnazjum nr 2 w
Olecku:
1. Sama uczy³am siê przez dwa tygodnie.
2. Denerwujê siê.
3. Tak. Wczeniej ju¿ uczestniczy³am w
podobnych konkursach.
5. Nic nie trzeba zmieniaæ.
6. Mam zamiar wyst¹piæ znowu za rok.
Karolina Jarz¹b ze Szko³y Podstawowej
nr 2 w Olecku
1. Przygotowywa³am siê pod okiem pani
Tokarz oko³o 5 miesiêcy.
2. Jestem zdenerwowana.
3. Bra³am udzia³ w pierwszej edycji.
4. Wysoka konkurencja.
Olga Racis z Gimnazjum nr2 w Olecku
Po pierwsze jestem zdenerwowana. Do
konkursu przygotowywa³am siê ca³y rok.
Dopingowa³a mnie pani Tokarz. Wspiera³a mnie ca³a rodzina.
Adrianna wiêczkowska z SP3 w Olecku
By³am zdenerwowana. Sama uczy³am
siê piewaæ. W konkursie wszystko jest
OK. Za rok te¿ pewnie wezmê udzia³.
Autor pytañ i opisu:
Marcin Zawadzki klasa I a Gimnazjum nr 2 w Olecku
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Oszczêdzaj. Wy³¹czaj.
wieæ przyk³adem

To has³o Tygodnia Ekologicznego, który tradycyjnie, w
maju, obchodzi Zespó³ Szkó³ W Olecku, SP nr 4 Z Oddzia³ami Integracyjnymi, Os. Siejnik
Ka¿dy dzieñ w tygodniu powiêcony by³ innemu zagadnieniu ekologicznemu. Organizowalimy apele, uczestniczylimy w ciekawych konkursach i turniejach. I tak ca³y
tydzieñ up³yn¹³ kolorowo, dos³ownie, poniewa¿ w ka¿dym
dniu królowa³ inny kolor. W poniedzia³ek by³ to kolor
zielony. Klasy pierwsze, pod kierunkiem swoich wychowawczyñ:
Anny Kosakowskiej, Alicji Czernieckiej i Anetty Borowskiej przekonywa³y nas do m¹drego segregowania odpadów. Obejrzelimy tak¿e fragment bajki pt. Czerwony Kapturek w jêzyku angielskim w wykonaniu klasy I a. Dzieci
przygotowa³a pani Ewa Iwanowska.
Wtorek by³ Dniem Wody, zatem dominowa³ kolor niebieski. Temat dnia  O kranówce inaczej. Uczniowie z
klas 0  III wziêli udzia³ w quizie ekologicznym, za którego
przygotowanie i poprowadzenie odpowiedzialna by³a pani
Janina S³uchocka. Quiz cieszy³ siê szerokim zainteresowaniem wród uczniów, by³y niespodzianki i upominki dla wszystkich klas.
Najcieplejsza jednak by³a roda, poniewa¿ by³a Dniem
S³oñca, tematem przewodnim uczynilimy Wykorzystanie
odpadów wtórnych. Klasy drugie przygotowa³y krótkie,
humorystyczne przedstawienie po³¹czone z pokazem mody,
wykorzystuj¹cej odpady wtórne. Nie spodziewalimy siê,
¿e prezentowane ubiory bêd¹ w przysz³ym roku szkolnym
obowi¹zkowym mundurkiem . Ponadto stroje wykonane
by³y bardzo pomys³owo z kartonu, gazet, folii. Nie zabrak³o
piêknych dodatków, wykonanych z nakrêtek czy kapsli. Dzie-

Fajn¹ ksi¹¿kê
wczoraj czyta³em
 fina³ konkursu

ciom w tym dniu pomagali ich wychowawcy: pan Antoni
Marcinkiewicz oraz panie El¿bieta Koncewicz i Aneta Skrzypiec.
Po s³onecznej rodzie przyszed³ czas na apetyczny czwartek.
Uczniowie przygotowali sa³atki, surówki, które nastêpnie zdobi³y
piêknie przygotowane kolorowe sto³y, wystawione w holu
szko³y. Na przerwach trwa³a konsumpcja zdrowej ¿ywnoci.
W tym dniu uczniowie i nauczyciele ubrani byli na br¹zowo.
Opiek¹ tego dnia zajê³a siê pani Anna Sitko. Nie zabrak³o
oczywicie konkursów artystycznych. Uczniowie chêtnie
pracowali nad plakatami na Weso³y mietnik  opiekê nad
konkursem objê³a pani Katarzyna Fieæko  oraz nad oryginalnym opakowaniem wykonanym z surowców wtórnych. W
tej kategorii I miejsce zdoby³a zerówka  pod kierunkiem pani
Agnieszki Krasowskiej. Klasa wykona³a z gazety piêknie
plecion¹ torbê na zakupy. Równie piêkne by³y trojaki, wykonane z opakowañ po margarynie, których autorami byli uczniowie
klasy II b. Jednak najbardziej widocznym i najd³u¿ej trwaj¹cym konkursem, by³a zbiórka opakowañ PET i zu¿ytych
baterii. Uczniowie przez trwanie tego konkursu do szko³y nie
przychodzili z pustymi rêkoma, lecz z torbami wype³nionymi
najczêciej plastikowymi butelkami. Zaanga¿owanie dzieci
i m³odzie¿y by³o mo¿na powiedzieæ, po iloci zebranych opakowañ, OGROMNE! Koordynacj¹ konkursu zajêli siê pani
Krystyna Matwiejczyk i pan Micha³ Janiszewski.
Nie sposób oddaæ w pe³ni atmosfery, która panowa³a podczas
tygodnia ekologicznego, na pewno nikt nie odczu³ nudy.
Nale¿y jeszcze wspomnieæ, ¿e nasi uczniowie zaanga¿owali
siê w sprz¹tanie terenu przyszkolnego, odwiedzili oczyszczalnie cieków, wysypisko mieci i punkt skupu surowców
wtórnych. Wszêdzie tam byli bardzo mi³o przyjmowani, za
co DZIÊKUJEMY GOSPODARZOM TYCH INSTYTUCJI.
Reasumuj¹c: Mamy nadziejê, ¿e promowanie opieki nad
ziemi¹ sprawi, ¿e w przysz³oci nie zasypi¹ nas mieci.
A.S.



29 maja 2008 odby³ siê fina³ konkursu na
prezentacjê Fajn¹ ksi¹¿kê wczoraj czyta³em 
Komisja konkursowa w sk³ad której wesz³y: Zofia
Szczube³ek, El¿bieta Rowiñska i Krystyna Karczewska przyzna³a dwie równorzêdne g³ówne
nagrody dla dru¿yn ze Szko³y Podstawowej nr
3 i Szko³y Podstawowej nr 4 w Olecku. Przyznano tak¿e nagrody indywidualne.
Konkurs odby³ siê dziêki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego.

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

Rozpoczêcie kursu

tel. 520-23-36

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

oferuje brykiet opa³owy

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

(A15106)

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

'

(11) Dalszy

Zbli¿amy siê nieuchronnie do koñca wêdrówki po ogrodzie. Przed nami lustro wody, w którym odbijaj¹ siê portrety
rosn¹cych wokó³ rolin.
Od strony pó³nocnej na p³ycie wysadzono lilie wodne.
Jest ich kilka gatunków, o ró¿nych kolorach kwiatów i lici.
Pod zwieszaj¹cymi siê do wody pêdami wierzby p³acz¹cej rozros³y siê strza³ki wodne i pontederie, o piêknym ciemnoniebieskim kolorze kwiatów.
Korzystaj¹c z wilgoci w pod³o¿u, najni¿sz¹ warstwê stworzy³y
byliny o barwnych liciach: irysy Variegata, pstre filipendule, houttuynia Chameleon, funkie, bergenie. Uwagê zwiedzaj¹cych przyci¹ga rodgersia. To wysoka bylina, o liciach
podobnych do kasztanowca i kwiatach na d³ugich ³odygach.
Bujnie rosn¹ tak¿e ró¿ne gatunki traw.
Gdy kilka lat temu w³aciciele posadzili bambus, z pewn¹
doz¹ sceptycyzmu podchodzili do mo¿liwoci jego aklimatyzacji. Dzi, wbrew obawom, stanowi ³adn¹ egzotyczn¹ kêpê
wród innych chiñskich traw.
Na suchszych stanowiskach, pod wysokimi drzewami, zakwitaj¹: chabry górskie, maki orientalne, lilie azjatyckie, jukki
karoliñskie, lawendy, kocimiêtki, floksy o barwnych liciach,
wrzoce, tawu³ki...
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V18510)

GRÜNLAND

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.
L4306
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ci¹g wycieczki po Ogrodzie
Krajobrazowym Olecka Panorama

Kolejne piêtra tworz¹ krzewy niskie, rednie i wysokie. Ni¿sz¹
partiê krzewów stanowi¹: hortensje, janowce, berberysy, dziurawiec Hidcota, wawrzynki o ró¿nych kolorach kwiatów, trzmieliny,
wierzba ¿y³kowana. Za kruszyna Asple nifolia wierzba szona Tricolor, babiloñska Crispa, japoñska Hakuro Nishiki, klon palmowy Atropurpurea, bez koralowy Plumosa Aurea,
magnolia gwiadzista, ró¿a Defender, k³okoczka  to warstwa rednia i wysoka.
Najwy¿szymi rolinami s¹ oczywicie drzewa liciaste.
Wysokoæ wród drzew zdominowa³a topola w³oska. Kolorem
dominuje klon jesionolistny Variegatum. Szerokoci¹ przewy¿szy³ wszystko jarz¹b pospolity Pendula, a delikatnoci¹
budowy  brzoza strzêpolistna. Nietypowym wygl¹dem  jab³oñ rajska Pendula. Jej zwisaj¹ce do ziemi pêdy zaszczepiono z dwóch ró¿nych odmian  jednej o liciach purpurowych,
drugiej  zielonych. Tak powsta³o drzewo dwubarwne, zarówno licie, jak i kwiaty ró¿ni¹ siê zdecydowanie kolorem. C.d.n.

PROMOCJA

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m2

(V22808)

A to ciekawe...
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 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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I Olecka Olimpiada
Milusiñskich

Fot. Boles³aw S³omkowski

31 maja 2008r. o godzinie 15.00 na
stadionie miejskim w Olecku odby³a siê
I Olecka Olimpiada Milusiñskich.
Organizatorzy - Burmistrz Olecka, radni
Rady Miejskiej w Olecku, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji, Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych Zamek i Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate.
Dzieci rywalizowa³y w piêciu kategoriach wiekowych: 3-latki, 4-latki, 5-latki,
dzieci z oddzia³ów przedszkolnych i klasy I szkó³ podstawowych oraz dzieci klas
II i III szkó³ podstawowych.
Organizatorzy przygotowali szereg
konkurencji dostosowanych stopniem
trudnoci do wieku, np. przejcie po ³aweczce, rzut woreczkiem do celu, bieg
slalomem . Oczywicie w najm³odszej kategorii pomoc rodzica by³a niezbêdna.
Warto dodaæ, ¿e poza konkurencjami sportowymi odby³y siê równie¿ pokazy sztuk walki (karate), taneczny i pi³karski.
Organizatorzy zapewnili nagrody
wszystkim dzieciom!
Celem olimpiady jest upowszechnienie kultury fizycznej poprzez zabawê
wród najm³odszych. Jest to równie¿
pierwsza tego typu oferta sportowych
zmagañ dla najm³odszych. Mamy nadziejê,
¿e pomys³ spodoba siê dzieciom i rodzicom.
Warto dodaæ, ¿e wniosek o zorganizowanie Olimpiady zg³osi³a Komisja
Owiaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu
i Rekreacji za pomys³odawc¹ imprezy
by³ jej cz³onek - Romuald Wojnowski.
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Fot. Boles³aw S³omkowski i Józef Kunicki
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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

(2)
Wed³ug Christiana Grigata i innych róde³

Podczas ostatniego spisu powszechnego ludnoci, z 17
maja 1939 roku, w gminie Monety znajdowa³o siê 81 gospodarstw domowych, licz¹cych ³¹cznie 333 osoby i równo 50
dzia³ek rolniczych i lenych, zajmuj¹cych ³¹czn¹ powierzchniê 834 ha. Siedem osób zajmowa³o siê handlem i transportem, a trzy pracowa³y na stanowiskach urzêdniczych. W miejscowoci dzia³a³ ko³odziej, szewc, dwóch kowali, jeden m³yn
elektryczny, gospoda oraz jednoklasowa szko³a (patrz Heimatbrief

Monety  wesele Ernsta Staniullo

Zapomniana wie

Autorstwa Ullricha C. Golloba, Provo, Utah
Niedawno, po ponad 40 latach, jeden z moich dobrych
przyjació³ powiedzia³ mi, ¿e moja ojczysta wie nazywana by³a
tak¿e zapomnian¹ wsi¹. Nadano jej t¹ nazwê, poniewa¿ w
sierpniu 1914 roku, kiedy Rosjanie napadli na nasz kraj, uniknê³a wojennych dzia³añ i zniszczeñ, wiêc uwa¿ano, ¿e rosyjskie wojska po prostu o niej zapomnia³y lub j¹ przeoczy³y.
Wie po³o¿ona by³a oko³o jednego kilometra od g³ównej drogi, ³¹cz¹cej Go³dap i Olecko, i schowana by³a po czêci za
Rogowkowym lasem, którego gêste wierki roz³o¿y³y siê ca³kiem blisko drogi wiejskiej.
W ubieg³ym roku nasza zapomniana wie obchodzi³a 425
rocznicê istnienia. W 1564 roku, czyli w czasach ksi¹¿êcych,
zosta³a za³o¿ona przez zwierzchnika urzêdu Lohrentza von Halle,
zwanego tak¿e Reinke, przy czym Brosin otrzyma³ 4 w³óki.
Pozosta³e 40 mia³ obsadziæ ch³opami czynszowymi. Monety
powsta³y, wiêc z inicjatywy ksiêcia, a ca³y powiat Olecko nazywany jest powiatem ksi¹¿êcym.
Tak w³aciwie niewiele wiem o najstarszej historii naszej
zapomnianej wsi. Gdzie kiedy przeczyta³em, ¿e 5 sierpnia
1756 roku podczas wojny siedmioletniej wie zosta³a zniszczona wraz z s¹siaduj¹cymi Gorczycami przez Kozaków. Wtedy Rosjanie nadeszli od strony Olecka, pod¹¿aj¹c w kierunku

nr 17/1989, s. 57 i dalsze). Pani Dorothea Marczinczek pisze,
¿e istnia³ te¿ w gminie Zwi¹zek Pi³ki No¿nej (za³o¿ony w 1924
roku) oraz Zwi¹zek Rowerowy. Dalsze s³owa Pani Dorothei: 
W wiejskiej karczmie znajdowa³a siê sala z nowoczesn¹ wed³ug mnie scen¹. Mia³a kurtyny, które mo¿na by³o bez wysi³ku opuszczaæ i podnosiæ, ró¿norodne kulisy i garderoby. O
muzykê na naszych wiejskich imprezach dbali Otto Frank graj¹c na swojej harmonijce, Edmund Thiel na tr¹bce oraz Ernst
Kleibs, mistrz skrzypiec. Standardowym tañcem by³ suwany i rozpowszechni³ siê na wiejskich zabawach. Jedno ziarno kosztowa³o piêæ Pfenningów, nic dziwnego, ¿e wiele z tych
imprez koñczy³o siê niewielkimi k³ótniami. Do karczmy nale¿a³ te¿ ma³y sklep, w
którym by³o po prostu wszystko.
Solone ledzie, zielone myd³o, musztarda, no i nie zapominajmy o miodowych
cukierkach, które le¿a³y sklejone w wielkiej o³owianej puszce  ka¿da sztuka za
jednego pfenninga. Po mierci w³aciciela sklepu, Franza Spaha, sklep i karczmê
prowadzili pani Maria Spah i jej dziewiêcioletni wtedy syn Kurt.
Obok drzwi prowadz¹cych do gospody
znajdowa³a siê jedyna skrzynka pocztowa we wsi. W³aciwy urz¹d pocztowy
znajdowa³ siê w Szarejkach i codziennie
zjawia³ siê stary Palten, pokonuj¹c odleg³oæ trzech kilometrów i w czasach wojny
roznosi³ nieliczne listy od bêd¹cych na
froncie mê¿czyzn.
Go³dapi i spl¹drowali po drodze ca³kowicie tak¿e m³yn w Sedrankach i wie Golubki.
I przypominam sobie jeszcze ma³y ¿wirowy dó³, znajduj¹cy siê oko³o dwóch kilometrów na drodze w kierunku Sto¿nych. Znaleziono tam szcz¹tki ludzkie, które musia³y byæ tam
pochowane w czasach zarazy w latach 1709 do 1711. Nauczyciel opowiada³ nam, ¿e czarna zaraza zebra³a na naszym terenie szczególnie liczne ¿niwo. Powiedzia³ nam równie¿, ¿e na
drugim koñcu wsi, gdzie bieg³a wiejska droga do Daniel, pochowana jest kobieta, któr¹ w 1914 roku zamordowali Rosjanie. Oczywicie, my jako dzieci obejrzelimy sobie ten grób.
O t¹ historiê dopytywa³em siê te¿ swojego dziadka, który
opowiedzia³ mi, ¿e ta kobieta zosta³a zamordowana, poniewa¿
nie chcia³a oddaæ Rosjanom swojej krowy.
To w³aciwie wszystko, co wiem na temat historii naszej
wsi Monety. Kiedy powracam do wspomnieñ, muszê te¿ powiedzieæ o grobie kirasjera Maxa Niklausa, który mo¿na znaleæ na powiatowym cmentarzu w Olecku. Równie¿ o tym
opowiada³ mi mój dziadek, i potem znalaz³em ten grób. Kirasjer Max Niklaus zgin¹³ w pierwszych dniach wojny w 1914
roku w lesie ko³o Lenart, który by³ oddalony o zaledwie parê
kilometrów od naszego domu. By³ synem mistrza siodlarstwa
Niklausa, który mieszka³ piêæ minut drogi od nas i by³ dobrym
przyjacielem mojego dziadka. Jako ma³y ch³opiec odwiedza³em go od czasu do czasu i obserwowa³em jak pracuje.
C.d.n.

!
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Kalendarz imion

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

3 czerwca
Aldony, Klotyldy, Laurentyny, Tamary
Anatola, Ferdynada, Karola, Kewina,
Konstantyna, Laurencjiusza, Laurentego, Laurentyna, Leszka, £ukasza, Macieja, Tomasza, Wawrzyñca
4 czerwca
Christy, Emmy, Helgi, Kwiryny, Lutomi³y
Aleksandra, Dacjana, Dacjusza, Franciszka,
Gocimi³a, Gocis³awa, Karola, Karpa,
Kwiryna, Lutomira, Pacyfika, Saturnina,
Wernera
5 czerwca (wiatowy Dzieñ Ochrony rodowiska)
Afrodyty, Bonifacji, Emilii, Kazimiery, Kiry,
Walerii
Bonifacego, Dobrociecha, Dobromi³a,
Dobromira, Juliana, Kazimierza, Nikanora, Waltera
6 czerwca
Beaty, Bogumi³y, Dominiki, Doroty, Ingridy, Klaudii, Laury, Nory, Pauliny,
Sydonii

Artemiego, Artemiusza, Cichomira, Dominika, Doroteusza, Filipa, Klaudiusza,
Laurentego, Nikifora, Norberta, Sydoniusza, Symeona, Wiêcerada
7 czerwca
Anny, Ariadny, Delfiny, Jaros³awy, Lukrecji, Roberty, Wies³awy
Antoniego, Ciechomierza, Ciechomira,
Gustawa, Hieronima, Jaros³awa, Roberta, Wies³awa
8 czerwca
Adeli, Ady, Celestyny, Celi, Celiny, Helgi
Celestyna, Dobrociecha, Maksyma, Maksymiliana, Medarda, Medora, Sewera,
Seweryna, Wilhelma, Wyczes³awa, Wyszes³awa, Wyszos³awa
9 czerwca
Anny, Anny-Marii, Felicji, Hanny, Pelagii, Tekli
Dominika, Efrema, Felicjana, Justa, Kanimira, Niemsta, Normana, Pelagiusza,
Prosimira, Ryszarda, S³awoja, Stanis³awa, Waltera

PRZEPOWIADANIE POGODY

mrowisk lub obni¿aj¹ aktywnoæ. Nieomyln¹ zapowiedzi¹ deszczu jest niski
lot jaskó³ek, spowodowany tym. ¿e owady
przy niskim cinieniu nie wzbijaj¹ siê
wysoko w powietrze - ptaki te wiêc, by
co upolowaæ, musz¹ niemal szorowaæ
brzuchami po trawie.

Nasz przepis
M³ode ziemniaki po Mazursku
Kilogram drobnych m³odych ziemniaków, sól, 3 z¹bki czosnku, pêczek
koperku, musztarda, olej, ocet winny
Ziemniaki skrobiemy lub zdzieramy
z nich skórkê. Gotujemy.
Teraz robimy sos. Czosnek mia¿d¿ymy razem z sol¹. Dodajemy do niego
³y¿eczkê musztardy, octu oraz kilka ³y¿ek
oleju. Mieszamy.
M³ode, jeszcze ciep³e ziemniaki,
polewamy przygotowanym sosem
i mieszamy. Posypujemy koperkiem
i odstawiamy do ostygniêcia.
Tak przygotowana sa³atka nadaje
siê do wszelkiego wykorzystania.
Mo¿emy j¹ jeæ z jogurtem naturalnym,
kefirem lub zsiad³ym mlekiem. Mo¿na
te¿ podaæ jako dania obiadowe, np. ze
ledziem w mietanie. Mo¿na te¿ podawaæ tê sa³atkê do cienko pokrojonej w plasterki wo³owiny na zimno.

Magdalena

Imiê pochodzenia hebrajskiego, cilej aramejskiego. Pochodzi od przydomka
Marii z Magdali. Magdala odpowiada
hebrajskiej nazwie Migda³ - wie¿a ryb,
obecnie el-Med¿el., niedaleko Tyberiadv.
W Polsce spotykane ju¿ od czasów redniowiecznych w kilku innych formach:
Magdalana, Magdalenka, Magdalina,
Madlena. Formy spieszczone to Magdusia, Magdunia, Madzia, Magdu. Znane



Najwiêcej o zmianie pogody mo¿emy siê dowiedzieæ z zachowania owadów. S³oñce wró¿¹ pszczo³y lec¹ce rano
do pracy na znaczne odleg³oci, podobnie jak lataj¹ce ca³ymi rojami komary. Wielk¹ pracowitoci¹ odznacza
siê przed ³adn¹ pogod¹ paj¹k, który snuje
swe nitki dniem i noc¹. Gdy zapowiada
siê pogoda deszczowa, paj¹k chowa siê
do swojej kryjówki; tak samo czyni¹
mrówki, które chroni¹ siê wówczas do

F kupiê

Cz³owiek coraz bardziej bytuje
w lêku. ¯yje w lêku, ¿e jego wytwory (...) mog¹ staæ siê rodkami i narzêdziami jakiego wrêcz niewyobra¿alnego samozniszczenia, wobec którego wszystkie kataklizmy i katastrofy zdaj¹ siê bledn¹æ. (...) Cz³owiek zdaje siê czêsto nie dostrzegaæ
innych znaczeñ swego rodowiska,
jak tylko te, które s³u¿¹ celom doranego u¿ycia i zu¿ycia. Tymczasem Stwórca chcia³, aby cz³owiek
obcowa³ z przyrod¹ jako jej rozumny i szlachetny pan i stró¿, a
nie jako bezwzglêdny eksploatator.

Jan Pawe³ I, I Encyklika Redemtor hominis z 4 marca 1979 roku.

PRZYS£OWIA
 Czerwiec-pierwiec, bo przerywa gospodarkê a¿ po ¿niwa.
 Gdy czerwiec mokry po zimnym maju,
ch³opom jesieni¹ bêdzie jak w raju.
 Gdy siê Medard (8 czerwca) rozp³acze, a Ja (12 czerwca) nie utuli, pop³acze pewnie a¿ do Urszuli
 Czerwiec i na kosê pierwiec.
 Czerwiec nosi dni gor¹ce, kosa brzêczy ju¿ na ³¹ce.
imienniczki to Maria Magdalena znana z
Ewangelii i uto¿samiana przewa¿nie z
bezimienn¹ grzesznic¹ z uczty u Faryzeusza Szymona. Dzisiaj raczej uznaje siê,
¿e to imiê przypisane jest jednej z niewiast, które Chrystus uwolni³ z opêtania szatañskiego.
S³ynne polskie Magdaleny: Magdalena Samozwaniec (XIX-XX w.) pisarka,
Magdalena Abakanowicz (XX w.) artysta plastyk.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

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

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?
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TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* Centrum  hotel, tel. 0-87-520-12-00
V27724
* Dembus -us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-520-40-29 A14508
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V26605
* Mazury - hotel, tel. 0-87-520-40-50
V27714

US£UGI

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V22608

Agencja Kredytowa KORZYCIK
(V19010)

ul. Kolejowa 31

(V27904)

tel. (087) 520-01-89
* angielski, korepetycje, tel. 0-513-384-822
V21909
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L4604
Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda; ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V21601
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES
S.A. PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI. Kwalifikowany certyfikat elektroniczny (wymagany przez ZUS od 21 lipca 2008 i wiele innych podmiotów). Oprogramowanie, sprzêt,
integracja z P³atnikiem, wszystko w siedzibie klienta.
MTL Creation 600 936 589 www.mtl.olecko.pl

G¹ski 22 m 3, tel. 0-606-993-688

(V19804)

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L2612
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony
rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V21003
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L4305
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
V26505

BUDOWLANE US£UGI
 BUDOWA DOMÓW!

V25006

(V28703)

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V1721
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
K16810
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88 V24906

* elektryczne, tel. 0-508-982-142
L3606
* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa
Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76
V21109
* Hit-Tech, komputery, naprawa, sprzeda¿, tel. 0-87-520-05-15 V21209
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V29103
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V25206
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel. 0-87520-22-13
L3806
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V27604
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K17808
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V25206
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V21409
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L3706
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41. (V24307)
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
(V27505)
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11

V24807
(V32101)

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91

V18820

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

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

(V23707)

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-520-47-55 V32401
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A14408
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
V32411
* Willa Eden, wesela, przyjêcia, ATRAKCYJNA DU¯A PRZESTRZEÑ DO TAÑCA, ul. Gdañska 1, DZWOÑ: 0-87-520-4050, 0-600-431-203
V27704

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V31901
* przesy³ki kurierskie regionalne,przewozy, tel. 0-601-159-718 V19704
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A15704
* ryby, tel. 0-504-060-955
V27005

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V24207)

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

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

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

(V29802)

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

Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

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

(V30102)

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

PUB PIWNICA

Przemys³aw Atkielski

(V28803)

PIZZA NA TELEFON

D@RKOMP

(V18910)
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s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4020)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury,plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-520-23-14V27804
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V26905
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
V2121
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5213
* Taxi osobowe,tel. 0-87-520-17-17
K921
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1021
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1521
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3009
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki plandeki, tel. 0-604514-845
V21709

(V19110)

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

K16910

 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

(V28803)

(V18610)

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

(K20903)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

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

A15903
V18840

* cegielnia Gordejki zatrudni pracowników fizycznych, tel.
0-87-520-73-79
L5302
* do pi³owania i pociêcia drzewa na opa³ zatrudniê. Tel. 0-604935-224
L5103
* emeryta lub rencistê zatrudniê do prostych prac w ogrodzie i
przy domu, tel. 0-604-935-224
L5003
* hotel zatrudni: kucharzy, pomoce kuchenne, kelnerów, barmanów, technologa ¿ywnoci i absolwentów szko³y gastronomicznej, tel. 0-509-909-779
V30002
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 A15803
* 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

PRACA
osoby do obs³ugi Odnowy Biologicznej, Goliat, tel. 0-508K19904
097-578, 0-87-619-68-13
* przyjmê do pracy na budowie, tel. 0-512-265-569
A16201
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L5202
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
A16003
* zatrudniê osobê z umiejêtnoci¹ obs³ugi programu WF-MAG,
tel. 0-662-112-100
L4405
SPRZEDAM
* 2 hektary, Kijewo, uzbrojona, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
V32201
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A16601
* CZÊCI SAMOCHODOWE,ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 A16501
* CZÊCI SAMOCHODOWE,ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 A15006
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A15604
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
A14010
* dzia³kê budowlan¹ 2800 m.kw. z projektem budowlanym, Kukowo, 5 km od Olecka, tel. 0-604-145-273
A14708
* dzia³kê budowlan¹, Mo¿ne, tel. 0-669-587-564
K22101
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel. 87520-26-12
V32231
* dzia³ki budowlane nad jeziorem, Jaki, od 35 z³ za m. kw. WGN
Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V32241
* dzia³ki budowlane,us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210-819 K20204
* Fiat 126p, 1998, 1000 z³otych, tel. 0-87-521-34-68
K19504
* Hunday Akcent,1,3B, 1997, tel. 0-697-423-848
K20104
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A16301
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A16401
* ³¹kê na siano, tel. 0-721-587-468
K21701
* ³ód wios³ow¹ z laminatu sprzedam, tel. 600936589
* Mazda 323T, 1996, tel.0-885-723-071
K21901
* mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e, Oddanie  lipiec 2008.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

(K19205)

Sklep DOM

* mieszkanie 17 m.kw., Lesk, WGU Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
V32211
* mieszkanie 38,5 m.kw., tel. 0-504-288-818
K22001
* mieszkanie 42 m.kw., plac Wolnoci 9, tel. 0-602-723-716V32301
* mieszkanie 57,9 m.kw., centrum Olecka, cena 140.000 z³otych, tel. 0-513-369-858
K21402
* mieszkanie 60 m. kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
V32221
* mieszkanie 64 m.kw., tel. 0-691-407-184
A16101
* mieszkanie 72,4 m.kw. centrum Olecka, cena 165.000 z³otych,
tel. 0-515-151-855
K21302
* mieszkanie,Bia³ystok, 63 m.kw. IV pietro, tel. 0-87-520-40-40,
0-721-734-856
L4505
* okna pcv, drewniane, tel. 0-728-387-720
V23717
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91
V18830
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci
11, tel. 0-87-520-22-57
A14608
* ryby, tel. 0-504-060-955
A15505
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 A14110
* telewizor Sony Trinitron 32 Panorama KV-32FX68K, 100 Hz, multisystem, p³aski ekran, w atrakcyjnej cenie (800 z³), tel. 600 936 589
* ziemia rolna 3,79 hektara, Przykopka, WGN Nieruchomoci,
tel. 0-87-520-26-12
V32251
* ¿wir, piasek, ziemia  transport, tel. 0-604-514-845
V21719
WYNAJEM
*4,5hektaraziemidowydzier¿awieniawJudzikach,tel.0-693-841-421 L4903
* biura do wynajêcia, Kamienna 1A, tel. 0-602-354-963 K21801
* lokal do wynajêcia Kopernika 10, tel. 0-604-184-868
V32401
* lokal do wynajêcia przy alei Zwyciêstwa, tel. 0-604-557-693A16701
* lokale us³ugowe, I piêtro, centrum, tel. 0-885-441-703 K21502
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A15405
* poszukujê mieszkania, dwa pokoje, tel. 0-508-216-250 K20703
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L4803

$
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(10)

Andrzej Malinowski

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

Pekin  Chiny, 08.07.2007 r. Niemowlê lepiej trzymaæ
w ramionach, bo w wózku mózg siê za bardzo trzêsie
Prawie nic nie robilimy. Szwendalimy siê tylko po miecie. By³o zdecydowanie ch³odniej ni¿ wczoraj, 30°C.
Kupi³em dwa pomidory, bo zatêskni³em
za polskim jedzeniem (kg po 1,4 juana).
Koció³ zamkniêty i nawet nie wiadomo,
o której godzinie s¹ msze, ¿adnej informacji. Mo¿e jest jaka informacja, ale trzeba
znaæ chiñski, ¿eby siê czego dowiedzieæ.
Pekin powoli mi siê nudzi.
W hotelu Beijing przy ulicy Wangfujing jest automat, w którym mo¿na
wymieniæ banknoty (euro lub dolary na
juany). Automat dzia³a na takiej samej
zasadzie jak pobieranie pieniêdzy z karty. Najlepiej nie pytaæ w recepcji o miejsce znajdowania siê tego automatu i

Liliowiec rdzawy
bankomatu, wystarczy od niej zrobiæ kilka
kroków w lewo i bêdzie ma³e pomieszczenie, pilnowane przez kamerê. Obs³uga przycisków w kilku jêzykach. Tomek
wymieni³ tu zniszczone 100 dolarów, których nie przyjmowa³ Bank of China  to
jedyny bank, w którym wymienia siê
walutê. W wiêkszych hotelach te¿ mo¿na dokonaæ wymiany.
Na ulicach spotykamy dzieci z dziurami w spodenkach. Dziura ta zastêpuje
pieluszki i u³atwia za³atwianie potrzeb
fizjologicznych. Dzieci robi¹ to tam, gdzie
stoj¹ lub siedz¹. To chiñski wynalazek.
Jak ka¿dy medal, tak i takie spodenki maj¹
dwie strony. Z jednej nie ma problemu
odparzonych pupek, z drugiej problem
z pêcherzami w starszym wieku.
W Chinach, czêciej ni¿ w innych
rejonach wiata, dzieci rodz¹ siê drog¹
cesarskiego ciêcia. Panuj¹ca w Europie
moda na poród naturalny jest tu zupe³nie niezrozumia³a. Przysz³e matki unikaj¹c niekontrolowanego bólu, a lekarze

komplikacji, zgodnie wybieraj¹ zabieg.
Niewiele Chinek decyduje siê te¿ na karmienie piersi¹. W tym kraju jest to postrzegane jako symbol przynale¿noci do
ubogiej warstwy spo³eczeñstwa. W wiêkszoci szpitali zabronione jest informowanie przysz³ych matek o p³ci dziecka.
Ma to zniechêciæ kobiety do dokonywania aborcji. Kiedy rodzi siê dziecko 
matka i ojciec nie pe³ni¹ roli opiekunów.
W Chinach dzieæmi zajmuj¹ siê przede
wszystkim dziadkowie. Babcie i dziadkowie codziennie pielêgnuj¹ niemowlê i
pokazuj¹ maluchom wiat. W Chinach
wierzy siê, ¿e lepiej niemowlê trzymaæ w
ramionach (bo w wózku mózg siê za bardzo trzêsie) i tak w³anie chiñscy dziadkowie robi¹. Przez godziny, dni,
miesi¹ce nosz¹ swoje wnuki na
rêkach.
Prawie na ka¿dym osiedlu istniej¹ przyrz¹dy do gimnastyki dla
doros³ych, ale tylko w nielicznych parkach mo¿na, najczêciej
odp³atnie, skorzystaæ z hutawek,
lizgawek i innych atrakcji dla
dzieci. Piaskownice to luksus dla
bardzo zamo¿nych mieszkañców
zamkniêtych osiedli.
Chiñczycy to naród oszczêdny i choæby ca³a rodzina musia³a od¿ywiaæ siê tylko ry¿em i nie
ogrzewaæ mieszkania zim¹, bêd¹

odk³adaæ na wykszta³cenie swoich potomków. Codziennie ulicami maszeruj¹
maluchy, z których nieliczne wyró¿niaj¹
paski na rêkawach. To klasowi prymusi.
Z dum¹ nosz¹ przypiête na agrafkê plakietki i spêdzaj¹ d³ugie godziny nad ksi¹¿kami.
Rola matki, podobnie jak ojca, sprowadza siê do zapewnienia finansowego
bezpieczeñstwa dziecku. Kobiety absolutnie nie pe³ni¹ roli bogiñ domowego
ogniska. S¹ raczej pojawiaj¹cymi siê i
znikaj¹cymi nimfami, od czasu do czasu
dogl¹daj¹cymi wyników nauki dziecka w
szkole. Wszelkie zajêcia domowe s¹ w
Chinach obowi¹zkiem pracy gosposi, tak
zwanych cioæ (Ayi), które oprócz gotowania i sprz¹tania, jeli dziadkowie s¹
zajêci, zajmuj¹ siê równie¿ opiek¹ nad
ma³ymi dzieæmi.
Chiñski mê¿czyzna ha³asuje i zapuszcza paznokcie. D³ugie paznokcie u chiñskich mê¿czyzn z ni¿szej klasy redniej
oznaczaj¹ wyzwolenie od pracy fizycznej. Mê¿czyni czêsto pracuj¹ siedem dni
w tygodniu po kilkanacie godzin. Bez
wzglêdu na to, jakie zajmuj¹ stanowisko.
Oficjalnie niedziela, a niekiedy sobota
s¹ dniami wolnymi od pracy. W rzeczywistoci w Chinach nie ma rzeczy, której nie mo¿na za³atwiæ w weekend. Urlopy i wakacje w tutejszej kulturze pracy i
zgodnie z azjatyckim duchem przedsiêbiorczoci to strata czasu.
C.d.n.

Ulica handlowa

%
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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

Tablice informacyjne

(K21102)

W cenie us³ugi:

... podobnego typu jak ta przed domem kultury stan¹ w
dwóch punktach miasta: w miejsce starej zdezaktualizowanej
przed ratuszem oraz na dworcu PKS. Prace maj¹ zostaæ skoñczone w drugiej po³owie czerwca.

Umorzenia
podatku

(K20603)

13 maja Burmistrz poda³ do publicznej wiadomoci wykaz osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych,
którym udzielono ulg w p³aceniu podatków gminnych w kwotach wiêkszych ni¿
500 z³otych.

Regionalny
Orodek Kultury

... 13 maja otrzyma³ zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubieg³y rok.

(V17308)

REGULARNA LINIA
A U TO B U S O WA
Olecko-Gusiew
 odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko
 przyjazd ok. 20.00
Tel. 0-504-065-770
(087) 520 40 29

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.
Z harcerskim pozdrowieniem  CZUWAJ!
(L4004)

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

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, tj. 29 maja br. Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski przekaza³ trzem m³odym ludziom stypendia sportowe II stopnia.
Pami¹tkowy dyplom oraz po 1000 z³ otrzymali:
- Aleksandra Olszewska - uczennica SP 3 im. Jana Paw³a II w
Olecku, za zajêcie I miejsca na Mistrzostwach Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego w Biegach Prze³ajowych Dziewcz¹t Szkó³ Podstawowych;
- Micha³ Trzcianowski - uczeñ Gimnazjum nr 2 w Olecku - za
zajêcie I miejsca na IX Mistrzostwach Województwa Warmiñsko-Mazurskiego w Karate Kyokushin w kategorii Kumite M³odzików;
- Paulina Maciejewska - uczennica SP nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi przy Zespole Szkó³ w Olecku za zajêcie I miejsca na Mistrzostwach Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
w Tenisie Sto³owym (kategoria ¯aczek).
Burmistrz przyzna³ stypendia sportowe po raz drugi w tym
roku. Jest to mo¿liwe dziêki przyjêciu przez Radê Miejsk¹ w
Olecku Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i M³odzie¿y, który umo¿liwia od stycznia tego
roku wspieranie rozwoju uzdolnionych uczniów.

wykonawczych.
Komisja przyzna³a nastêpuj¹ce miejsca:
I. Kategoria klas 0-IV
1. Nie przyznano
2. Kinga Tez  Zespó³ Szkó³ w Olecku,
kl. IV
3. Olga S³owik  SP Wieliczki,
Wyró¿nienia:
1. Sylwia Kapuciñska  Zespó³ Szkó³
w Olecku
2. £ucja Szwejser  SP 4 Olecko
II. Kategoria klas V-VI oraz I-II Gimnazjum
1. Anna Jarz¹bska  SP G¹ski, kl. VI
2. Kinga K³oczko  Gimnazjum nr 2 Olecko,
kl. II
3. Aleksandra Steckiewicz  Gimnazjum
Wieliczki, kl. I
Wyró¿nienia:
1. Karolina Milewska, SP Wieliczki,
kl. VI
Fot. Krzysztof Fidler
W dniu 1 czerwca w sali widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate odby³ siê fina³ Przegl¹du Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej.
Zwyciêzców wy³onionych w zmaganiach w poszczególnych kategoriach przedstawiamy poni¿ej w protokole jury konkursu.
Wszyscy wyró¿nieni otrzymali cenne nagrody rzeczowe.
Protokó³ jury
z fina³u Przegl¹du Piosenki
Dzieciêcej i M³odzie¿owej
Komisja w sk³adzie:
1. Piotr Witaszczyk  przewodnicz¹cy,

re¿yser
2. El¿bieta Sobolewska  nauczyciel muzyki
3. Bogdan Topolski  muzyk
stwierdzi³a, ¿e w finale konkursu w dniu
1.06.2008 r. uczestniczy³o 17 podmiotów

III. Kategoria klas III Gimnazjum oraz szko³y
rednie
1. Aleksandra Or³owska  ZSLiZ Olecko, kl. I
2. Daria Lachowicz  ZSLiZ Olecko, kl. I
3. Justyna Burzyñska  Gimnazjum
nr 1 Olecko, kl. III
Wyró¿nienia:
1. Marlena Mejsak, Gimnazjum nr 2,
kl. III
2. Katarzyna Ratuszna, ZSLiZ Olecko,
kl. I
Olecko, 1.06.2008 r.
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Pi³ka no¿na
W rozegranym w niedzielê meczu Czarni
Justyna Olecko wygrali z Zamkiem Kurzêtnik 3:0. Bramki dla naszych strzelili
Marcin Jegliñski, Pietkiewicz i Bogdanowicz. Mecz ju¿ na pocz¹tku u³o¿y³
siê po myli Czarnych, którzy zdobyli
pierwsz¹ bramkê w 6 minucie spotkania
po strzale Marcina Jegliñskiego z ok. 6
metrów. Czarni w dalszym ci¹gu przewa¿ali, ale do koñca pierwszych 45 minut obrona Zamka nie da³a siê zaskoczyæ. Zespó³ goci rzadko stwarza³ dogodne sytuacje bramkowe i by³ raczej
skupiony na tym, aby nie straciæ kolejnej bramki. Kolejne gole dla naszych pad³y
w drugiej po³owie spotkania, ich autorami byli Pietkiewicz, który wykorzysta³
rzut karny po faulu w polu karnym na
Wyszyñskim oraz Bogdanowicz. Warto
podkreliæ, ¿e jest to drugi gol tego m³o-

dego zawodnika w 4. czy
5. meczu, gdzie wchodzi
jako rezerwowy. Pod koniec meczu za dyskusjê z
CZ N I
AR
sêdzi¹ drug¹ ¿ó³t¹ kartkê,
a w konsekwencji czerwon¹ ukarany zosta³ jeden z zawodników goci. Dziêki korzystnej dla
nas pora¿ce Vêgorii ze Startem oraz sobotnim remisie Concordii z Granic¹, Czarni
maj¹ 3 pkt straty do Concordii, która zajmuje
6. miejsce oraz 4 pkt straty do Vêgorii,
która zajmuje 5. miejsce. Zatem przy korzystnych dla nas wynikach innych dru¿yn w nastêpnych 2 kolejkach Czarni mog¹
awansowaæ na wy¿sze miejsce. Nastêpny mecz Czarni rozegraj¹ w rodê w Pas³êku z miejscow¹ Poloni¹.
Czarni II Justyna Olecko wygrali swój
mecz 5:2 z KS £abêdnik. Bramki dla Czarnych strzelili  2 Konopko, 2  Dêbski
oraz 1  B³a¿ej Tusznio.
OLECKO

VIII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy
Kobiet WTA PKO BP S.A.
- Olecko CUP 2008

TABELA po XXVIII kolejce:
1. Jeziorak
28
68
2. Huragan
28
65
3. Mr¹gowia
28
57
4. Start
28
57
5. Vêgoria
28
49
6. Concordia
28
48
7. Czarni
28
45
8. Zatoka
28
42
9. Sokó³
28
39
10. P³omieñ
28
36
11. Zamek
28
28
12. Polonia
28
28
13. Granica
28
24
14. Mamry
28
24
15. Motor
28
18
16. Szczytno
28
4

Taekwondo W.T.F.
Taekwondo Olimpijskie

Uczniowski Klub Sportowy HIDORI

5 medali na Mistrzostwach
Polski Juniorów i M³odzie¿y!

 Micha³ Górski  z³oto,
 Dominika Olszewska  z³oto
 Martyna Kotowska  srebro
 Daniel Olszewski  br¹z
 Izabela Gorlo - br¹z
Z takimi wynikami zakoñczy³y siê w
sobotê i niedzielê Mistrzostwa Polski
Juniorów i M³odzie¿y.
Wiêcej za tydzieñ
W finale gry podwójnej polska para
Magda Kiszczyñska, Olga Brozda pokona³a parê szwedzko-duñsk¹ Annie Goransson - Hanne Jensen 6 - 4, 6 - 2.
W turnieju wyst¹pi³y tenisistki z 12
pañstw.
Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom:
PKO BP S.A., Urz¹d Miejski w Olecku,
Zak³ady ,,Prawda, Hotel Colosseum, Hotel
Mazury-Centrum, Kwiaciarnia Irys, Sklep
Infoland, Bar Skocznia, Pan Adam Gryniewicz.

TENIS ZIEMNY

Fot. Boles³aw S³omkowski
VIII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet WTA PKO BP S.A. - Olecko
CUP 2008 przeszed³ do historii jako wielki

triumf Polek. W finale singla Edyta Cieplucha pokona³a Magdê Kiszczyñsk¹
6 - 2, 6 - 0.

21.05.2008r. rozegrano mecz II rundy MALTZ pomiêdzy OBT a Go³dap I.
Dru¿yna goci wygra³a 4:2. Punkty dla
Olecka zdobyli: Kamil Bomber, pokonuj¹c Tomasza Artysiewicza 2:1 (5:7, 6:4,
6:2), oraz Dariusz Karniej, wygrywaj¹c
z Zenonem Kowalskim 2:0 (6:2, 6:1).
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 306

Witam Pañstwa. Siedem dni za nami
i trzeba podsumowaæ to co minê³o. To
bardzo ciekawe, ¿e akurat tydzieñ ma
siedem dni i zawsze jest taki sam. Kto to
wymyli³ musi kosiæ niez³¹ kasê z tego
patentu. Czy Pañstwo siê kiedy zastanawiali nad tym, dlaczego poniedzia³ek
to poniedzia³ek, a niedziela  niedziela.
Spokojnie! Nie bêdziemy tu siê nad tym
zastanawiaæ czy zmuszaæ do przemylenia. Przyjmijmy, ¿e tak jest i koniec...
Od czego tu zacz¹æ ubieg³y tydzieñ.
Najlepiej od koñca. Nasza lewicowa ma
nowego wodza. Wybierali i wybierali, ale
wybrali. Niektóre wybory s¹ w przybli¿eniu takie jak miêdzy biegunk¹, a chorob¹ lokomocyjn¹. I jak by to powiedzia³
(obecnie: powiedzia³a) Minister Zdrowia:
wybór nale¿y do Ciebie. Na szczêcie to
nie jest ani moja wina, ani mój problem.
Ja w tym udzia³u nie bra³em. Polski Zapatero, bo tak nazywaj¹ nowego bosa
lewicy, ma byæ lekiem na ca³e z³o. By³y,
który kilka lat temu mia³ byæ te¿ lekiem,
widocznie siê nie sprawdzi³...
Albo dawka leku by³a za ma³a.
Dzi lewica wybra³a sobie zupe³nie nowego, który ma postawiæ ich na nogi. Osobicie to
bym radzi³ zacz¹æ od nauk siadania, potem chodzenia na czworaka, a samo stanie na nogach
radzi³bym zostawiæ na koniec.
Ale nasza kochana lewica liczy chyba na cud. Jak na reprezentowanie wyj¹tkowo antyklerykalnych i w ogóle antykocielnych pogl¹dów, jakie prezentuje nowy szef, to zbyt wiele
ta partia pok³ada nadziei w wierze.

Trochê jest tu zbyt du¿o sprzecznoci.
Hiszpañski wzorzec lewicowoci powinien chyba wyst¹piæ z protestem przeciw wpl¹tywaniu jego w polsk¹ politykê i mentalnoæ. Wracaj¹c do by³ego
przewodnicz¹cego  od soboty do dzi
ma problem z zamkniêciem oczu. Zdziwienie, jakie jest obecne na jego twarzy, ¿e nie zosta³ szefem, jest ogromne... ale jak ka¿dy dobry polityk powiêci siê dla dobra partii. Powodzenia.
A teraz czas na informacjê z ubieg³ego tygodnia, propagowan¹ przez wybiórcz¹ prasê. Potrzeba podania g³owy
szefa CBA  Mariusza Kamiñskiego na
tacy Premierowi prowadzi wielu do ob³êdu.
Wczeniej Tajna NOTATKA pani Juli
P. spowodowa³a, ¿e Premier nie móg³
na ni¹ patrzeæ przez wiele tygodni. Zawartoæ tej kartki utajniono, chyba ze
wzglêdu na jej treæ, która omieszy³aby specjalizacjê pani P. jako fachowca
od korupcji, a przy okazji Premiera, który jej tê misjê powierzy³. A Pose³ Chlebowski ju¿ wtedy owiadczy³ wiatu, ¿e
to koniec Kamiñskiego i to na 100%.

Spacerkiem po Olecku

Jeszcze takiej fety w Olecku nie by³o. Mo¿na to jedynie
porównaæ z pierwszymi Przystankami Olecko. Tyle imprez w
kilka dni. Bo w czym te¿ olecczanie mogli uczestniczyæ? A¿
bojê siê, ¿e któr¹ z imprez pominê. Wymieniam wiêc w jednym
ci¹gu wg alfabetu: Czarni  Zamek (mecz pi³ki no¿nej), Czwórbój Lekkoatletyczny Szkó³ Podstawowych, Dzieñ Otwartej Przystani WOPR, Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet, Olimpiada Milusiñskich, Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej, Zlot Szkó³ Sienkiewiczowskich (wraz z wszystkimi imprezami towarzysz¹cymi). I nie mam pewnoci, czy wszystkie z imprez wymieni³em.
O czym to wiadczy? O zaanga¿owaniu olecczan w ¿ycie
miasta. W promocjê. W integracjê. Na ostatniej Sesji zosta³
odczytany raport o promocji miasta i gminy. Bêdziemy chcieli
opublikowaæ ten dokument. Pokazuje on bowiem ca³¹ z³o¿onoæ promocji i zale¿noci pomiêdzy jej kierunkami.
Wracaj¹c do imprez, które odby³y siê w ubieg³ym tygodniu. Lepszej promocji miasta nie moglimy sobie zafundowaæ.

Pan Chlebowski ju¿ wielokrotnie da³ siê
poznaæ jako wieszcz WIELKIEGO KOÑCA, tak ¿e po prostu dziennikarze przestali go ju¿ braæ na powa¿nie. Tym razem S£OWA OBJAWIONE z wielkiej
prasy o wspó³pracy CBA z FBI mia³y
staæ siê WIELKIM KOÑCEM Kamiñskiego.
FBI wspó³pracuj¹c chêtnie z polskimi s³u¿bami stwierdzi³o co innego od treci nagonki gazety i bardzo sobie chwali³o
wspó³pracê z CBA. No, ale gazeta to gazeta,
raz powiedziane k³amstwo musi byæ na
koñcu prawd¹... wiêc napisali, ¿e FBI
ukrywa swój wstyd. Bo jak czego nie
mówi¹  to znaczy, ¿e siê wstydz¹. Spraw¹
wstydu FBI zajmie siê prokuratura. Na
pewno znajdzie czas na wyjanienie tego
miêdzy szukaniem zabójcy laptopa i ledztwem o pods³uchiwaniu premiera Marcinkiewicza, którego pods³uchiwali w zale¿noci od wp³ywu ksiê¿yca. Bo prokuratura pana C., w przeciwieñstwie do
pana Z., zajmuje siê tylko powa¿nymi
sprawami, a nie jakimi ³apówkami czy
wêglem. Podobnie jak Pani P. wêsz¹ca
za korupcj¹. Mog³aby siê zaj¹æ spraw¹
recenzentów podrêczników szkolnych, którzy jednoczenie pracuj¹ jako autorzy podrêczników w
konkurencyjnych do kontrolowanych wydawnictwach. Pani Minister MEN nie widzi w tym nic nagannego, ¿e recenzentami s¹ jej koledzy partyjni ze zwi¹zanego z
wygran¹ parti¹ wydawnictwa podrêczników szkolnych. Pani MEN woli
zdobywaæ ostatnie piêtra budynku MEN, gdzie okopa³y siê niedobitki Wszechpolaków...
Za tydzieñ znowu siê spotkamy...
PAC

Turyci, którzy w tym czasie odwiedzili nasz gród mogli oceniæ dzia³anie olecczan tylko w jeden sposób. Tyle niezale¿nych od siebie imprez mogli przecie¿ zorganizowaæ ludzie,
którzy s¹ fachowcami. Tylu widzów mog³y przyci¹gn¹æ tylko imprezy zorganizowane w spo³ecznoci skonsolidowanej,
rozbawionej i wiadomej takich potrzeb. Trzeba te¿ przyznaæ,
¿e w okresie tym w miecie by³o czysto. Miasto jak cukiereczek  to opinia jednej z turystek. My, olecczanie, czasami mamy inne zapatrywania na ten pogl¹d. Trzeba jednak
przyznaæ, ¿e Olecko jest miastem czystym. Choæ, jak wspomnia³em, nasze standardy s¹ znacznie dla s³u¿ miejskich surowsze.
Tak wiêc Olecko zaprezentowa³o siê podczas tego tygodnia jako gród wiatowy (miêdzynarodowy turniej tenisa), o
pogl¹dach niezaciankowych (Zlot Szkó³ Sienkiewiczowskich)
patrz¹cy lokalnie (Olimpiada Milusiñskich). Jak w dobrej reklamie!
I tak pokrótce o przesz³ym tygodniu. Dla organizatorów
imprez mam jedno przes³anie: Tak trzymaæ! i jedn¹ ocenê:
Dziêkujê
Bogus³aw M. Borawski

