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Milczenie w pewnych wypadkach
jest jednoznaczne z cynizmem.
Antoni S³onimski
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Czarni Justyna Olecko
w gronie ligowców nowej III ligi!
Awans Czarnych II Wieliczki do A Klasy

Gratulacje dla trenerów i pi³karzy. Szczegó³y na s. 19.

Litwa
- Polska
(projekty unijne)
3 czerwca, w ubieg³y wtorek, oficjalna delegacja Magistratu z Burmistrzem
Wac³awem Olszewskim na czele odwiedzi³a Wi³kawiszki na Litwie. W spotkaniu, obok mera Wi³kawiszek, wzi¹³ równie¿ udzia³ Burmistrz Orzysza. Celem spotkania by³o uzgodnienie w celu z³o¿enia
trzech ³¹cznych projektów o fundusze
unijne do programu Litwa  Polska. Nabór wniosków prowadzi Wilno. Wnioski powinny zostaæ z³o¿one do 10 lipca.
Na jedno wspólne zadanie inwestycyjne mo¿na w tym programie dostaæ maksymalnie do 3 milionów euro.
Dokoñczenie na s. 4.

Obwodnica i przejcie pod wiaduktem
5 czerwca Burmistrz Wac³aw Olszewski goci³ dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Miros³awa Nicewicza. Tematem spotkania by³a budowa obwodnicy Olecka oraz termin rozpoczêcia budowy przejcia dla pieszych pod

wiaduktem kolejowym.
Przejcie bêdzie wybudowane jeszcze w tym roku. Bêdzie ono równoczenie otwiera³o cie¿kê rowerow¹ prowadz¹c¹ w kierunku E³ku.
Dokoñczenie na s. 4.

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

Centrum Handlowe IMPULS
SALON ROWEROWY
ZAPRASZA
Rowery, serwis, wypo¿yczalnia

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

LETNIA WYPRZEDA¯ KABIN
* w czerwcu rabat 10%
na narzêdzia STANLEY
(V29703)

CENTRUM HANDLOWE

(V28005)

Taxi Mixtel. - (087) 520 22 55
Taxi osobowa - tel. (087) 520 17 17
Taxi Plus - tel. (087) 520 14 14
Taxi Z - tel. (087) 520 12 12

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46
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UWAGA, TABLETKI GWA£TU
- CZYLI PILNUJ SWOJEGO DRINKA

Pilnuj drinka  to ogólnopolskie
has³o ostrzegaj¹ce przed za¿yciem tabletki
gwa³tu. Do akcji tej w³¹czy³a siê policja
i Komisje Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Tabletka gwa³tu (GHB  zwi¹zek chemiczny, zwany kwasem gamma-hydroksymas³owym) to bezbarwny i bezwonny narkotyk, powoduj¹cy utratê przytomnoci. Substancja ta wystêpuje w naszym organizmie, lecz w bardzo znikomej iloci. Jest ona odpowiedzialna za
przekazywanie impulsów pomiêdzy komórkami nerwowymi, a mózgiem. Z tych
te¿ powodów jest bardzo ³atwo i szybko
przyjmowana przez organizm. W zale¿noci od wielkoci dawki mo¿e obni¿aæ
lub podnosiæ poziom dopaminy, która
odpowiedzialna jest za procesy mylowe i pamiêæ. Wystêpuje najczêciej w
postaci p³ynu, proszku, tabletek lub granulatu. Jest bezbarwna, bezzapachowa i
praktycznie bez smaku. Po zmieszaniu z
napojem, piwem czy drinkiem, nie wyczuwa siê jej obecnoci. Podana w ma³ych ilociach dzia³a podobnie jak alkohol, daj¹c uczucie rozlunienia, os³abiaj¹c czujnoæ i potêguj¹c uleg³oæ. Przy
wiêkszych dawkach powoduje uczucie
oszo³omienia, zawroty g³owy, zaburzenia równowagi, problemy z logicznym i

wyranym mówieniem oraz sennoæ. Powodowaæ mo¿e równie¿ stan niewiadomoci, zanik pamiêci, jednak bez utraty
przytomnoci. Osoba taka sprawia wra¿enie zamroczonej alkoholem. Przedawkowanie objawia siê md³ociami, torsjami, oczopl¹sem i utrat¹ równowagi, a
nawet pi¹czk¹. Równolegle z tabletk¹
gwa³tu sprawcy mog¹ podawaæ lek o
nazwie PROGE-STEREX. Lek ten u¿ywany
jest do sterylizacji du¿ych zwierz¹t i niestety dzia³a trwale. Wskazane substancje s¹ bardzo niebezpieczne. £atwo je
niewiadomie za¿yæ, a ponadto bardzo
szybko znikaj¹ z organizmu cz³owieka, a
ofiara nic nie pamiêta.
Tabletka gwa³tu wykorzystywana jest
przez sprawców do oszo³omienia z góry
upatrzonej osoby w celach przestêpczych,
z których najczêstszym jest zgwa³cenie,
kradzie¿, uzyskanie kluczy (od domu,
samochodu), uzyskanie danych, jak numer konta, czy numer PIN karty bankomatowej.
Jak siê ustrzec?
* b¹d wiadoma/y istnienia takiej substancji  wiedz¹c i pamiêtaj¹c ³atwiej
unikniesz lub w porê zareagujesz,
* na imprezy nie wybieraj siê samotnie,
a tylko w towarzystwie zaufanych przyjació³,

Rozboje

4 czerwca o godz. 19.00 patrol policji zatrzyma³ olecczan  19-letniego
Wojciecha Ch. i 17-letniego Wojciecha
S. Zatrzymani pó³ godziny wczeniej w
parku na Placu Wolnoci dokonali rozboju. Zatrzymali oni przechodz¹cego
parkiem mê¿czyznê i za¿¹dali pieniêdzy.
Kiedy ten odmówi³  powalili go na ziemiê i pobili. Po przeszukaniu kieszeni
okaza³o siê, ¿e napadniêty nie mia³ ani
grosza. Policjanci po powiadomieniu
szybko ustalili sprawców.

Do drugiego rozboju dosz³o o 16.30
na terenie skate parku w dniu 5 czerwca. Trzej ch³opcy w wieku 11, 12 i 13 lat
pobili dwunastolatka, zabrali mu pizzê i
uciekli. Policja równie¿ szybko ustali³a
sprawców. Sprawa trafi do s¹du rodzinnego dla nieletnich.

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

KOPALNIA KRUSZYWA

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V34001)

OLEJ
OPA£OWY

00

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

MORENA

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

(V29304)

od 7 do 18
30

DY¯URY APTEK

 10-13.06.2008r., pl. Wolnoci 25
 14-15.06.2008r., pl. Wolnoci 7B
 16-20.06.2008r., ul. Kolejowa 15

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

Transport, tel. 0-501-266-713

* pij z w³asnorêcznie otwartej puszki lub
butelki  je¿eli to mo¿liwe, obserwuj
jak napój jest przyrz¹dzany,
* nie przyjmuj napojów od nieznajomych,
nawet jeli budz¹ zaufanie i sympatiê,
* nie zostawiaj napoju bez opieki, nawet jeli odchodzisz tylko na chwilê
(równie¿ w poci¹gu),
* kiedy poczujesz siê dziwnie oszo³omiona/y, zw³aszcza po wypiciu ma³ego piwa lub napoju bezalkoholowego, natychmiast powiadom kogo zaufanego i popro o opiekê.
A jeli siê ju¿ zdarzy.....
* natychmiast zg³o zdarzenie policji, aby
umo¿liwiæ wykrycie sprawcy  byæ mo¿e
nie jeste jedyn¹ ofiar¹,
* jak najszybciej zg³o siê do szpitala
na badanie krwi i moczu, by zd¹¿yæ
wykryæ narkotyk,
* jeli sta³a siê ofiar¹ zgwa³cenia, musisz braæ pod uwagê niechcian¹ ci¹¿ê
i zaka¿enia  popro o rodki zmniejszaj¹ce ryzyko zaka¿enia HIV,
* nie zamykaj siê przed wiatem,
* porozmawiaj z bliskimi lub zg³o siê
do psychologa.
KW Policji

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:

 Jan Kolasiñski
 Arkadiusz Kowalewski
 Jerzy Makal
 Maciej Omilianowicz
 Iwona Romin
 Katarzyna Zaborowska
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)

OLECKI TERMINARZ

(V35101)

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

Rada i Zarz¹d
Fundacji Rozwoju
Ziemi Oleckiej
serdecznie dziêkuje
wszystkim, którzy
przekazali 1%
swego podatku
na rzecz

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

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

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

(V23408)

naszej organizacji.
MARKET BUDOWLANY

!

Tygodnik Olecki nr 23 (543)

12 czerwca (czwartek)
16.00  Czwartek Lekkoatletyczny, cykl zawodów dla dzieci, stadion MOSiR
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od Cichej
13 czerwca (pi¹tek)
10.00  18.00  VII Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej ¯aków
o Puchar Prezesa PZPN  stadion MOSiR
17.00  Co siê zdarzy³o w Las Vegas?, film  kino ROK MG
19.00  Pora mroku, film  kino ROK MG
14 czerwca (sobota)
10.00  18.00  VII Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej ¯aków
o Puchar Prezesa PZPN  stadion MOSiR
17.00  Co siê zdarzy³o w Las Vegas?, film  kino ROK MG
19.00  Pora mroku, film  kino ROK MG
15 czerwca (niedziela)
10.00  18.00  VII Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej ¯aków
o Puchar Prezesa PZPN  stadion MOSiR
10.00  Turniej o Puchar Starosty oleckiego w tenisie ziemnym
 korty MOSiR
16.00  Czarni Olecko  Lankiejmy, mecz pi³ki no¿nej klasy B
seniorów
17.00  Co siê zdarzy³o w Las Vegas?, film  kino ROK MG
19.00  Pora mroku, film  kino ROK MG
19 czerwca (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od Cichej
20 czerwca (pi¹tek)
17.00  Opowieci z Narnii. Ksi¹¿ê Kaspian, film  kino ROK
20.00  Opowieci z Narnii. Ksi¹¿ê Kaspian, film  kino ROK

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) (L5402)

9 sierpnia
2008 r.

WIELKI
FINA£
Piknik
Budowlany
w Olecku

(V35001)

"
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Litwa - Polska

Obwodnica i przejcie
pod wiaduktem
Dokoñczenie ze s. 1.

Jeszcze w po³owie czerwca zostanie og³oszony przetarg
na jego budowê. Budowa ruszy pod koniec sierpnia tego
roku. Wstêpny koszt budowy przejcia to ponad 1,5 miliona
z³otych. Miasto w ramach porozumienia wykona ulicê Zamostow¹. Zostanie ona utwardzona, natomiast Starostwo wykona w ramach tego projektu chodnik od wiaduktu w kierunku
wiêtajna.
Na ukoñczeniu jest dokumentacja budowy obwodnicy Olecka.
Wszystko bêdzie finansowane z Programu Rozwoju Polski
Wschodniej. Budowa obwodnicy, która bêdzie mia³a ponad 7
kilometrów, rozpocznie siê na pocz¹tku przysz³ego roku.

Monitoring

Miasto z³o¿y³ projekt rozszerzenia monitoringu dotycz¹cy
Zespo³u Szkó³ na Siejniku oraz Gimnazjum nr 2. Tylko te dwie
szko³y spe³niaj¹ wymagania dotycz¹ce programu rz¹dowego.

Dokoñczenie ze s. 1.
Na spotkaniu uzgodniono, ¿e zostan¹ wspólnie z³o¿one
trzy wnioski. Pierwszy z nich bêdzie dotyczy³ ze strony oleckiej obiektów sportowych: budowa dwóch boisk pi³karskich
(wyposa¿enie górnego stadionu w sztuczn¹ murawê oraz dolnego
wyposa¿enie w tartanow¹ nawierzchniê). Wi³kawiszki w ramach tego projektu bêd¹ robiæ stadion. Równie¿ Orzysz bêdzie budowa³ stadion.
Drugi projekt dotyczy³ bêdzie turystyki. Sk³adamy go na
budowê cie¿ki pieszo-rowerowej od ulicy Czerwonego Krzy¿a
w kierunku Go³dapi oraz obozowisko (pole namiotowe wraz z
ca³¹ infrastruktur¹) miêdzy jeziorem, a stadionem MOSiR. Wi³akwiszki w ramach tego projektu chc¹ zbudowaæ kemping, a
Orzysz cie¿kê rowerow¹.
Trzeci wniosek dotyczy³ bêdzie rozwoju kultury. Olecko
chce przebudowaæ tzw. kafelki na placu Wolnoci, by dostosowaæ je do prowadzenia tam imprez. Litwa chce przebudowaæ amfiteatr. Orzysz za chce przebudowaæ budynek dawnego kina.
W Urzêdzie Miejskim powsta³y zespo³y robocze, które zajmuj¹
siê tworzeniem wniosków.
Mamy doæ du¿e szanse na otrzymanie pieniêdzy choæby na jeden z tych wniosków. Jest to bowiem doæ bogaty
program. Na wszystkie dzia³ania jest oko³o 67 milionów euro.
Jeli otrzymamy pieni¹dze na wszystkie wnioski, to bêdê siê
bardzo cieszy³  stwierdzi³ Burmistrz.

Potrójna kolizja

7 czerwca ok. godz. 8.20 w pobli¿u Kukowa dosz³o do
potrójnej kolizji drogowej. Jad¹ca VW Golfem nie zachowa³a
nale¿ytego ostêpu i najecha³a na jad¹cego przed ni¹ Forda
Fokusa. Ten za uderzy³ we Fiata Sedici. Najbardziej w kolizji
ucierpia³ Ford Fokus, który ma uszkodzony ty³ i przód. Kieruj¹ca VW Golfem zosta³a ukarana mandatem 200 z³otowym.
Skutki kolizji usuwa³y dwie jednostki stra¿y po¿arnej.

(V22701)

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

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

(V21010)

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

przydomowe oczyszczalnie cieków

(V32002)

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

Komenda hufca ZHP im. K. L.
Szyrmy w Olecku organizuje obóz
harcerski dla dzieci i m³odzie¿y
z naszego miasta, gminy i powiatu.
Obóz odbêdzie siê w terminie 31
lipiec - 12 sierpieñ 2008r. w Gdyni. Zakwaterowanie jest w
budynku szkolnym po³o¿onym niedaleko pla¿y miejskiej i
stacji Szybkiej Kolei Miejskiej. Podczas pobytu przewidziane jest: wycieczka statkiem na Westerplatte, zwiedzanie
Akwarium (muzeum tzw. Oceanarium), statków: B³yskawicy i Daru Pomorza w Gdyni, Stare Miasto w Gdañsku
z Neptunem i Dworem Artusa, Katedra Oliwska, Molo w
Sopocie, ZOO, inne atrakcje.
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie Komendy Hufca w
Olecku, ul. Kociuszki 20 - osobicie lub telefonicznie, nr
tel. 0 698 345 521 w godz. 9°° - 14°° do 31 maja 2006r.
Pe³na op³ata za obóz wynosi 700,00z³ od osoby (istnieje
mo¿liwoæ dofinansowania dla osób z rodzin niezamo¿nych)
i powinna byæ wniesiona najpóniej do 10 czerwca 2008r.
Wp³aty mo¿na wnosiæ bezporednio do Komendy Hufca lub na konto Hufca 32 9339 0006 000000078911 0001.
Przy zapisie nale¿y uiciæ przedp³atê w wysokoci 150,00z³
(jest ona zwi¹zana z kosztami organizacyjnymi obozu oraz
wp³at¹ zaliczki za obóz dla w³aciciela bazy). W razie rezygnacji z obozu przedp³ata przepada.
Z harcerskim pozdrowieniem  CZUWAJ!
(L4106)

#
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Fajn¹ ksi¹¿kê wczoraj czyta³em



We wtorek 3 czerwca czytelnia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej goci³a w swych progach laureatów konkursu plastycznego na plakat reklamuj¹cy ulubion¹ ksi¹¿kê.
By³y nagrody, dyplomy, uciski d³oni i oklaski. Na konkurs
przys³ano ponad 120 prac, które komisja konkursowa ocenia³a w dwóch grupach wiekowych: 6-7 oraz 8-9 lat.
Konkurs plastyczny odbywa³ siê w ramach projektu Fajn¹ ksi¹¿kê wczoraj czyta³em , na realizacjê którego biblioteka otrzyma³a dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokoci 5 tys. z³.
W ramach projektu zosta³y zrealizowane nastêpuj¹ce dzia³ania:
- warsztaty dla bibliotekarzy z terenu powiatu oleckiego,
- konkurs na krótk¹ formê teatraln¹ reklamuj¹c¹ wybran¹ ksi¹¿kê,
- konkurs plastyczny na plakat reklamuj¹cy ulubion¹ ksi¹¿kê.
Zwyciêzcy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody ksi¹¿kowe, natomiast biblioteki szkolne Szko³y Podstawowej nr 3 i
Szko³y Podstawowej nr 4 w Olecku wzbogaci³y swoje ksiêgozbiory o ciekawe pozycje wydawnicze.
Otwarto te¿ w holu biblioteki wystawê prac konkursowych. Wystawê mo¿na ogl¹daæ codziennie w godzinach otwarcia
biblioteki.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim uczestnikom konkursu.
Katarzyna Je¿ewska

Od

5 czerwca do 4 lipca

... bêdzie wy³o¿ony w siedzibie Urzêdu Miejskiego projekt
zmiany zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cego gminy. Dyskusja odbêdzie siê 20 czerwca od 10.00 do 15.00 w
sali konferencyjnej UM.

Sprzedano dzia³kê

... 0,7 hektara po³o¿on¹ przy alei Wojska Polskiego. Za 1
milion 220 tysiêcy z³otych kupi³a j¹ firma Pribo z E³ku.

PODZIÊKOWANIE

(V34901)

Spo³ecznoæ Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku sk³ada serdeczne podziêkowania pracownikom MOSiR, WOPR, Komendy Powiatowej Policji oraz Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Olecku za wspania³¹ i bezpieczn¹ zabawê nad jeziorem z okazji Dnia Dziecka.

Gmina sprzeda³a

... nieruchomoæ zabudowan¹ o powierzchni 0,32 hektara.
Posesjê Kukowo 7 sprzedano za 50.500 z³otych.

Ulica Grunwaldzka

Sprzedano lokal u¿ytkowy o powierzchni 89,6 m.kw. w
budynku przy ul. Grunwaldzkiej 14. Lokal zosta³ sprzedany
za 132 tysi¹ce z³otych.

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).

(V29004)

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
(L4206)

$
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V34101

SERWIS POWIATOWY

Kowale Oleckie
Olecko
wiêtajno
Wieliczki

Powiat Olecki coraz
wy¿ej w wojewódzkim
rankingu

Gazeta Olsztyñska w dodatku samorz¹dowym prowadzi ranking powiatów i gmin naszego województwa.
Powiat Olecki zanotowa³ spory awans w zakresie inwestycji,
zajmuj¹c w 2007 roku wysokie, 4. miejsce na 21 powiatów.
Dla porównania w 2006 roku zajmowalimy dziesi¹te miejsce.
Natomiast w zakresie inwestycji na mieszkañca znalelimy siê na 3. miejscu, ustêpuj¹c tylko Elbl¹gowi i Olsztynowi. W rankingu bud¿etów powiatów uplasowalimy siê na 4.
pozycji, a w ubieg³ym roku zajmowalimy 7.
Osi¹gniêcie tak dobrego wyniku  mówi Stanis³aw L.
Ramotowski, Starosta Olecki  by³o mo¿liwe dziêki dobrej
wspó³pracy z Rad¹ Powiatu, samorz¹dami gminnymi i samorz¹dem wojewódzkim oraz dobrej pracy pracowników starostwa i jednostek podleg³ych. Za te wspólne dzia³ania sk³adam wszystkim serdeczne podziêkowania. H. Bogdañska
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Starosta Olecki
i Sekretarz Powiatu
wyró¿nieni przez Marsza³ka
Z przyjemnoci¹ informujemy, ¿e 31 maja br. podczas XIX
okolicznociowej Sesji Sejmiku Województwa Warmiñsko-Mazurskiego na zamku w Rynie, Starosta Olecki Stanis³aw L.
Ramotowski oraz Sekretarz Powiatu Edward Adamczyk i Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski z r¹k Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Jacka Protasa otrzymali wyró¿nienia za najbardziej aktywnych dzia³aczy samorz¹dowych.
Serdecznie gratulujemy!
H. Bogdañska

Remonty dróg powiatowych
Trwa sezon prac remontowych na powiatowych drogach.
Z informacji uzyskanych od Dariusza Koz³owskiego, Dyrektora Powiatowego Zarz¹du Dróg w Olecku wynika, ¿e
do maja zrealizowano nastêpuj¹ce zadania:
- zosta³ przebudowany przepust drogowy na drodze nr 1887
ko³o Che³ch;
- postawiono nowy most nad rzek¹ Czarna Struga na drodze
nr 1746N w Czerwonym Dworze;
- wyremontowano i w znacznym stopniu przebudowano czêæ
drogi nr 1822N za miejscowoci¹ Krzywe.
Rozstrzygniêto przetargi na wykonanie remontu drogi na
odcinku oko³o 1,2 km ze Szczecinek w kierunku Raczki Ma³e
oraz na remont chodnika przy ul. rodkowej w Olecku. Ju¿ w
czerwcu rusz¹ prace remontowe.
Zosta³a ukoñczona dokumentacja projektowa drogi na
odcinku Wronki-Sajzy. Natomiast do 4 lipca br. zostan¹ z³o¿one wnioski do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dwie inwestycje: przebudowa i modernizacja ulic powiatowych  ul. Grunwaldzka, Kociuszki, Plac Zamkowy,
Zamkowa, Mazurska, Syrokomli, Norwida i D¹browskiej oraz
przebudowa drogi na odcinku Kukowo-Zatyki-Kijewo.
W najbli¿szym czasie zostan¹ og³oszone przetargi na budowê zatok postojowych w Lenartach i chodnika w miejscowoci Nory.
H. Bogdañska

Nowa strona
internetowa PCPR

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku http://
www.pcpr.powiat.olecko.pl
Znajduj¹ siê tam informacje o pomocy oferowanej przez
Specjalistyczny Orodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy, Orodka

Zak³ad Opieki D³ugotrminowej
rozszerza us³ugi opiekuñcze

Samodzielny Publiczny Zespó³ Zak³adów Opieki D³ugoterminowej w Jakach organizuje Dom Pomocy Spo³ecznej, g³ównie
dla osób przewlekle chorych.
Utworzenie DPS jest mo¿liwe dziêki funduszom przekazanym przez Gminê Olecko i Powiat Olecki oraz darowiznom i
wp³atom 1% podatku na Stowarzyszenie Pomocy Spo³ecznej i
Ochrony Zdrowia im. w. £ukasza w Jakach. Wszystkie pomieszczenia zosta³y wyremontowane, wymieniono okna, instalacje, a przy ka¿dym pokoju zrobiono ³azienki. Ponadto zakupiono nowe meble i wyposa¿enie. Udostêpnione bêd¹ równie¿ takie pomieszczenia jak: kuchnia, pralnia, sala rehabilitacji, terapii zajêciowej oraz kaplica.
Zosta³y stworzone bardzo dobre warunki dla 19 przysz³ych
mieszkañców. W nowo tworzonym Domu Pomocy Spo³ecznej
znajdzie zatrudnienie 10 osób  mówi Emilia Urbanowicz, dyrektor
SPZZOD - Rozpoczêcie dzia³alnoci planujemy w lipcu br. Za
przekazane rodki serdecznie dziêkujemy.
H. Bogdañska

Interwencji Kryzysowej, M³odzie¿owego Klubu Integracji Spo³ecznej, instytucjonalnej opiece nad dzieæmi i ludmi starszymi.
Ponadto mog¹ Pañstwo uzyskaæ informacje o mieszkaniach
chronionych przy PCPR, sposobach usamodzielniania wychowanków, rodzinach zastêpczych oraz wiele innych.
H. Bogdañska
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Wydzia³ Finansowy
Starostwa Powiatowego
Funkcjê Skarbnika Powiatu, a jednoczenie Naczelnika Wydzia³u od 2005
roku sprawuje Krystyna Czuper, tel.
087/5202475, 5202147 wew. 31, e-mail:
K.Czuper@powiat.olecko.pl
Do podstawowych zadañ Wydzia³u nale¿y prowadzenie takich spraw jak:
opracowanie projektu bud¿etu powiatu i dokonywanie analiz z jego wykonania; nadzorowanie prawid³owoci
opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych; nadzór nad realizacj¹
dochodów Skarbu Pañstwa; prowadzenie rachunkowoci bud¿etu
oraz sporz¹dzanie sprawozdañ finansowych i ocena realizacji
wykorzystania przydzielonych rodków; planowanie i realizacja wydatków Starostwa; prowadzenie dokumentacji p³acowej; sprawowanie kontroli finansowej jednostek podleg³ych
powiatowi, wspó³dzia³anie z bankami, organizacjami skarbowymi i Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz obs³uga kasowa Starostwa i Funduszy Powiatowych.
W Wydziale opracowywane s¹ projekty uchwa³ i decyzji
w sprawach dotycz¹cych zmian bud¿etu oraz powoduj¹cych
inne skutki finansowe, przepisy wewnêtrzne dotycz¹ce prowadzenia rachunkowoci oraz zasad prowadzenia i rozlicza-

Karnawa³ Dzieciêcy w Guriewsku

Pomoc dla
niepe³nosprawnych

nia inwentaryzacji.
Istotnym elementem dzia³alnoci wydzia³u jest prowadzenie wyodrêbnionych ewidencji ksiêgowych dotycz¹cych realizacji projektów wspó³finansowanych ze rodków Unii Europejskiej oraz sporz¹dzanie wniosków o p³atnoæ i sprawozdañ z ich realizacji.
W styczniu i lutym br. zosta³a przeprowadzona kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Powiatu przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Praca
Wydzia³u zosta³a oceniona pozytywnie. Kontrola obejmowa³a szerokie zagadnienia dotycz¹ce wydatkowania rodków
publicznych, sprzeda¿y maj¹tku, przetargów i zamówieñ publicznych.
K. Radzewicz

uczniów

Uczeñ na wsi  pomoc w zdobyciu wykszta³cenia przez osoby niepe³nosprawne zamieszkuj¹ce gminy wiejskie oraz gminy miejskowiejskie
to tytu³ konferencji organizowanej 16 czerwca
br. przez Starostwo Powiatowe w Olecku.
Dyrektor oraz pracownicy WarmiñskoMazurskiego Oddzia³u PFRON z Olsztyna przybli¿¹
uczestnikom spotkania zasady oraz procedury
realizacji programu. Spotkanie jest adresowane
do wójtów, burmistrzów, pracowników urzêdów
gmin, dyrektorów szkó³, pracowników orodków
pomocy spo³ecznej.
Celem konferencji jest przybli¿enie procedur
i zasad realizacji programu oraz zachêcenie gmin
powiatu oleckiego, go³dapskiego i gi¿yckiego do
przyst¹pienia do programu  mówi Halina Kasicka, inspektor ds. zdrowia, rehabilitacji os.
niepe³nosprawnych i pomocy spo³ecznej - a w
rezultacie wyrównania szans w zdobyciu wykszta³cenia przez uczniów niepe³nosprawnych.
H. Bogdañska

Nasz Powiat od 2004 roku wspó³pracuje z Okrêgiem Guriewsk w
Obwodzie Kaliningradzkim. W ramach wymiany partnerskiej zostalimy
zaproszeni na Karnawa³ Dzieciêcy  Kolorowy Korowód w Krainie Spotkañ.
wiêto wszystkich dzieci obchodzi siê w Rosji bardzo uroczycie. Dzieci, ale te¿ ich rodzice i dziadkowie od wielu miesiêcy przygotowuj¹ siê do
udzia³u w pochodzie i szykuj¹ wymylne stroje.
W po³udnie barwny korowód ubranych w bajkowe stroje uczestników
 krasnoludków, ksiê¿niczek, królewiczów, klaunów, szczudlarzy, zwierz¹t, orkiestry instrumentalne oraz najró¿niejsze postacie z ludowych i Dysneyowskich bajek - wyrusza spod guriewskiego domu kultury i przechodzi g³ówn¹ ulic¹ miasta,
by zakoñczyæ przemarsz
pod scen¹ w parku miejskim.
Odby³y siê konkursy
i wystêpy artystyczne
zespo³ów dzieciêcych z
Rosji, Polski i Bia³orusi,
a przed pó³noc¹ pokaz
sztucznych ogni hucznie
obwieci³ rozpoczêcie
wakacji.
H. Bogdañska

Urz¹d czynny w poniedzia³ki od godz. 8.00 do godz. 16.00, w pozosta³e dni tygodnia w godzinach, od 7.30 do 15.30. Interesantów ceni¹cych
sobie wygodê zachêcamy do kontaktowania siê z naszym Urzêdem poprzez Internet.

SZUKAJ NAS W BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Olecku oraz
jednostek podleg³ych Starostwu znajduje
siê na stronie podmiotowej BIP pod
adresem: www.spolecko.bip.doc.pl

STAROSTWO POWIATOWE w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
Tel.: centrala (087) 520-21-47, 520-22-94, 520-24-75, fax (087) 520-32-19
e-mail: promocja@powiat.olecko.pl; www.powiat.olecko.pl, www.spolecko.bip.doc.pl

'

(12) Dalszy

Od strony zachodniej przewa¿aj¹c¹ grupê rolin stanowi¹ wysokie drzewa i krzewy liciaste. Ich kwitnienie rozpoczyna siê w maju, a koñczy pón¹ jesieni¹.
Nisk¹ strefê stanowi¹ byliny kwitn¹ce oraz trawy. Miejsca cieniste, pod drzewami, zajê³y bluszcze i ró¿aneczniki.
Naturalne, pobagienne stanowisko, w którego pod³o¿u znajduje siê grubsza warstwa torfu, spowodowa³a, ¿e rosn¹ce tu
ró¿aneczniki osi¹gaj¹ imponuj¹ce rozmiary oraz kwitn¹ nadzwyczaj obficie. Do ich ciemnofiloetowych kwiatów dobrano
ró¿ne odcienie ró¿u i kobaltu, który pojawia siê na bujnie
kwitn¹cych lilakach Josikea i Aucubifolia. Ciemny ró¿
po³¹czony z czerwieni¹ to wiosenna szata g³ogu Pauls Scarlet.
Poni¿ej pyszni¹ siê ró¿nymi odcieniami ró¿u i czerwieni
krzewuszki cudowne. Czêæ z nich ma tak¿e przebarwione
licie koloru ¿ó³tego oraz bia³o-¿ó³tego. Podobnie pstrymi liæmi i gêstwin¹ ¿ó³tych kwiatów mo¿e zachwyciæ z³otlin japoñski Picta. ¯ó³to-zielone licie z delikatnym, aksamitnym
puszkiem, pokrywaj¹ kalinê hordowinê Aureovariegatê. Jej
kwiaty s¹ bia³e i pojawiaj¹ siê przez ca³y okres wiosennojesienny. Za jagody, które wytwarza ta kalina, s¹ koloru
czerwonego, ze stopniow¹ zmian¹ barwy na czarn¹.
Obok bukszpan Elegantissima o w¹skich, d³ugich liciach
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V33901)

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.
L4307
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ci¹g wycieczki po Ogrodzie
Krajobrazowym Olecka Panorama

z bia³¹ obwódk¹. Ponad nimi jesion variegata  jego licie
równie¿ s¹ bia³o-zielone. Za wierzba Tricolor, tak jak wskazuje nazwa tej roliny, ma licie trójbarwne w zielone, bia³e i
czerwone plamki.
Wiele osób zna z pewnoci¹ cytrynowiec chiñski  rolinê dobr¹ na wszystko. To pn¹cze próbuje wspinaæ siê na
s¹siaduj¹ce roliny, bowiem dawno zaros³o ca³¹ konstrukcjê,
jak¹ dla niego przeznaczono. Torfowe, s³oneczne stanowisko
wyranie sprzyja tej egzotycznej, acz odpornej rolinie, która
ma imponuj¹ce rozmiary.
Wracaj¹c do rolin o kolorowych liciach nie sposób pomin¹æ klonu Drumondii, Brilantissimum i Leopoldii. Brzoza
o purpurowych liciach i bia³o-czarnej korze wdziêcznie odbija siê w wodzie. Nad kaskad¹ za pochylaj¹ swe ga³êzie brzoza Youngii i jarz¹b Pendula. Z³oty, p³acz¹cy cyprysik Golden
Wonder to wietna kurtyna, która chroni zim¹ ró¿aneczniki
przed s³onecznymi promieniami.
Wkrótce zakwitn¹ kêpy bia³ych i ró¿owych peonii i bêd¹
zachwycaæ otoczenie swym zapachem.
Warto tak¿e wspomnieæ o budlejach Dawida. Te wysokie
krzewy kwitn¹ od czerwca do pónej jesieni. Jest ich te¿ oczywicie
ca³a kolekcja o kwiatach: bia³ych, ró¿owych, czerwonych, fioletowych, granatowych i liliowych. Kiedy zaczynaj¹ je odwiedzaæ motyle, one to bowiem zapylaj¹ tê rolinê, robi siê naprawdê kolorowo. Ca³oæ dope³niaj¹ funkie o ró¿nobarwnych
liciach, ¿urawki purpurowolistne, g¹siówki, ¿agwiny, rdesty,
trzmieliny i wszystko to ma ró¿nobrawne licie. To musi zachwyciæ i zapewniam, ¿e nie pozostaje obojêtne dla oczu zwiedzaj¹cych.
C.d.n.

PROMOCJA

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m2

(V22809)

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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Czytanie

...jest proste, tanie i dzieci je uwielbiaj¹, w dzisiejszym zabieganym wiecie wielu rodziców nie znajduje czasu ani motywacji, by swoim dzieciom czytaæ, dlatego Oddzia³ dla Dzieci
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku wraz z fili¹ Warmiñsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku
w dniach 5-6 maja 2008 roku zorganizowa³y ju¿ po raz drugi
wspóln¹ akcjê g³onego czytania dzieciom. W akcji wziê³y
udzia³ szeciolatki ze szko³y Podstawowej nr 1 w Olecku, Szko³y
Podstawowej nr 3 w Olecku, Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku.
Pomys³ g³onego czytania zaczerpnêlimy od Fundacji
ABCXXI - Ca³a Polska czyta dzieciom. Pocz¹tki Fundacji
wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta, odznaczony wieloma nagrodami pañstwowymi oraz Karol Sobczak  trener klubu sportowego Czarni Justyna w Olecku, animator kultury fizycznej,
przewodnicz¹cy Rady Miasta.
Maluchy bardzo ¿ywo reagowa³y na przygody bohaterów. Wszystkie oczy wpatrzone by³y w czytaj¹cego, zas³uchane zapomina³y o ca³ym wiecie.
Aby zachêciæ milusiñskich do czêstszego bywania w bibliotece panie bibliotekarki Krystyna Karczewska i Agnieszka Makarewicz zorganizowa³y konkurs odgadywania zagadek
sportowych. W nagrodê zwyciêzcy otrzymali kalendarze sportowe.
Dzieci niechêtnie opuszcza³y gocinne progi biblioteki
miejskiej i pedagogicznej. Mamy nadziejê, ¿e wróc¹ do nas i
stan¹ siê wiernymi czytelnikami.
Tekst i fot. Katarzyna Je¿ewska
siêgaj¹ grudnia 1998 r.
W czerwcu 2001 Fundacja zainaugurowa³a kampaniê spo³eczn¹ Ca³a Polska czyta dzieciom, w celu uwiadomienia
spo³eczeñstwu ogromnego znaczenia czytania dziecku.
Nasza biblioteka od pocz¹tku w³¹czy³a siê do tej akcji.
Mamy nadziejê, ¿e je¿eli zaczniemy dzieciom wczenie czytaæ,
to bêd¹ one zawsze kojarzyæ czytanie z przyjemnoci¹, poczuciem bezpieczeñstwa i wiêzi, na pewno chêtniej siêgn¹ po
ksi¹¿ki i stan¹ siê czytelnikami naszej biblioteki na ca³e ¿ycie.
W 2008 roku do g³onego czytania zaprosilimy osoby
zwi¹zane z oleckim ¿yciem sportowym. Jest to zwi¹zane ze
wspania³ymi imprezami sportowymi, jakie nas czekaj¹ w tym
roku: Mistrzostwa Europy w Pi³ce No¿nej oraz Olimpiada.
Swoim entuzjazmem do lektur oraz sportowego ¿ycia z dzieæmi
dzielili siê Romuald Wojnowski  animator kultury fizycznej,
redaktor sportowy, trener i wychowawca kilkuset medalistów,

SCENA PRZEDSZKOLAKA
W dniu 12.06.2008 r., godz. 16:00 w
sali widowiskowej ROK MG odbêdzie
siê VII edycja Miejsko-Gminnego Przegl¹du Twórczoci Dzieciêcej Scena Przedszkolaka
Celem imprezy jest stworzenie mo¿liwoci zaprezentowania dorobku artystycznego grup przedszkolnych, wymiana
pomys³ów i dowiadczeñ w zakresie pracy z dzieæmi przedszkolnymi, rozwijanie wra¿liwoci estetycznej dzieci przez bezporednie kontakty z muzyk¹, tañcem i teatrem oraz inspirowanie innych form pracy artystycznej i wychowawczej w grupach przedszkolnych.
Dzieci prezentuj¹ wybrane formy: piosenka, inscenizacja

piosenki, taniec, zabawa, ma³a forma teatralna,
Jury pod przewodnictwem Anny Jarosiñskiej przyzna nagrody za: najbardziej radosn¹ prezentacjê, najzabawniejsz¹
piosenkê, pe³n¹ fantazji interpretacjê, najbardziej dynamiczn¹
prezentacjê, barwy i kolory na scenie, niebanaln¹ interpretacjê piosenki oraz dla: najbardziej milusiñskiej grupy, najmniejszych krasnalków - wykonawców, najbardziej wyrazistego solisty,
najruchliwszej grupy wykonawców.
W tym roku do Przegl¹du zg³osi³o siê 21 grup dzieciêcych. W sumie na deskach oleckiej widowni ma wyst¹piæ
oko³o 380 m³odych artystów.
Organizacj¹ i przygotowaniem Przegl¹du zajmuje siê pani
Bo¿ena Ga³¹zka.
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Nowy plac zabaw dla dzieci

Trwaj¹ prace zwi¹zane z monta¿em urz¹dzeñ na nowym
placu zabaw dla dzieci po³o¿onym przy ul. Letniej ( pomiêdzy
skateparkiem i prokuratur¹).

Ju¿ nied³ugo, bo do po³owy czerwca, prace powinny zostaæ ukoñczone i nowy plac zbaw oddany do u¿ytku.
Koszt ca³kowity inwestycji ³¹cznie z przygotowaniem terenu wynosi niemal 170 tys z³.
Warto dodaæ, ¿e plac zabaw w parku miejskim (Plac Wolnoci) zostanie wzbogacony o nowe hutawki i bujaczki dla
najm³odszych.
Alicja Mieszuk, rzecznik prasowy UM w Olecku

Na powierzchni ok. 750 m2 ustawione zostan¹ bajecznie
kolorowe zje¿d¿alnie, piaskownica, drabinki, bujaki, hutawki, karuzele oraz zestawy zabawowe dla starszych i m³odszych
dzieci. Pomylano te¿ o rodzicach  nowe ³awki ustawione
zostan¹ w obrêbie ogrodzonego placu zabaw.
KASA ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO ODDZIA£ REGIONALNY W AUGUSTOWIE informuje,
¿e zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja
2008r. jednorazowe odszkodowanie z tytu³u wypadku przy pracy rolniczej lub choroby zawodowej pozosta³o bez zmian i wynosi
470z³ za ka¿dy procent sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu.
Zmianie ulega natomiast wysokoæ zasi³ku
chorobowego  od dnia 12 czerwca 2008 r. zostaje podwy¿szony do kwoty 9 z³ za ka¿dy dzieñ
czasowej niezdolnoci do pracy trwaj¹cej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni.
Kierownik PT KRUS w Augustowie

Józef
Matwiejczyk

... 22 maja na jeziorze Sedraneckim z³owi³ szczupaka
wa¿¹cego 14 kilogramów. Pan
Józef ³owi³ z ³ódki, a jako przynêtê zastosowa³ ¿ywca, niedu¿¹ p³otkê. Branie nast¹pi³o pod samym brzegiem.
Szczupak wzi¹³ przynêtê
oko³o 18.30. Holowanie trwa³o
ponad godzinê. Drapie¿nik
dwa razy wyp³yn¹³ pod powierzchniê zanim zosta³ na
tyle zmêczony, by da³o siê
go wci¹gn¹æ do ³ódki.
Redakcja TO sk³ada
Panu Józefowi Matwiejczykowi serdeczne gratulacje.
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Szczupakowe Sumowo
25 maja 2008r Klub Wêdkarski Ukleja przeprowadzi³ kolejne Spinningowe
Mistrzostwa. Tym razem ³owiskiem by³o
oddalone od Olecka o 16 km jezioro Sumowo, malownicza woda znajduj¹ca siê
na trasie bardzo znanej obecnie rzeki Rospudy. 88 ha powierzchni tego typowo
rynnowego jeziora rozci¹ga siê na d³ugoæ 3450 m. Nie jest g³êbokie. Maksy-

malna g³êbokoæ to 13,6 m a rednia 8m.
Ju¿ o siódmej rano 25 wêdkarzy na
15 ³odziach wyruszy³o do walki o tytu³
Spinningowego Mistrza Klubu Ukleja na
rok 2008. Po wczorajszej okropnej deszczowej i zimnej sobocie, wszyscy z niepokojem spogl¹dali w niebo. Ranek by³
zachêcaj¹cy. Opadów ¿adnych, umiarkowany wiatr i coraz wy¿sze chmury dawa³y nadzieje na poprawê pogody. Ju¿
po godzinie ³owienia s³oneczko niemia³o
wyjrza³o zza chmur. wieci³o coraz mocniej przygrzewaj¹c tak, ¿e wêdkarze z
zadowoleniem zdejmowali kolejne elementy
garderoby. Wprawdzie w ³ódkach robi³
siê niez³y szmateks ale wa¿ne, ¿e by³o
cieplutko. A ryby? Informacje przekazywane miêdzy ³ódkami jasno dowodzi³y, ¿e ta tura to szczupaczy popis! Po
czterogodzinnych zmaganiach zameldowalimy siê na licznej pla¿y. Ryby do
wagi, a zawodnicy do posi³ku. Wszystkie zapowiedzi dotycz¹ce z³owionych
szczupaków sprawdzi³y siê co do joty!
S¹ zêbacze!
Przy wa¿eniu  nowoæ. Chc¹c zmobilizowaæ uczestników do dostarczenia
do wagi ryb w bardzo dobrej kondycji,

umo¿liwiaj¹cej darowanie im ¿ycia, za ka¿d¹
¿yw¹, wypuszczona rybê doliczalimy 15
punktów. Wêdkarze korzystali z tego i
w wiêkszoci okonie, przechowywane w
du¿ych wiadrach, w dobrym zdrowiu
wraca³y do jeziora. Ze szczupakami by³o
trochê gorzej. Trudno je na ³ódce przechowaæ w stanie ¿ywym a i pokusa na
smaczne szczupacze miêsko by³a du¿a.

Kilka jednak i zêbatych drapie¿ników
wróci³o do wody. W sumie po pierwszej turze do wagi przyniesiono 12 szczupaków!!! Najwiêkszy mia³ ponad 3,5 kg!
Po godzinnej przewie na serwowany
przez Krzyka Gryniewicza posi³ek, który go³¹ rêk¹ sprawdza³ temperaturê rozgrzanego t³uszczu, wyruszylimy na kolejne cztery godziny poszukiwañ ryb. Silny
wiatr nieco utrudnia³ p³ywanie, ale ³odzie wyposa¿one w elektryczne silniki i
porz¹dne akumulatory dziarsko sobie radzi³y
na wzburzonej wodzie.

Tym razem o ³owionych szczupakach
cisza! A jednak stare wêdkarskie okrelenie ranek-panek, przynajmniej w
odniesieniu do szczupaków, sprawdzi³o siê. Czas bieg³ nieub³aganie! Godzina 16. i ³odzie dop³ynê³y do brzegu. Sêdziowie sprawnie wa¿yli i ...wypuszczali
ryby, w tym równie¿ jedynego w tej turze szczupaka (³owc¹ by³ Miecio Sowulewski).
Z umiechami, w doskona³ych nastrojach, chocia¿ niektórzy bardziej, a inni
mniej, powstawialimy ³odzie na przyczepki. Krótkie podziêkowania uczestnikom
i wyniki:
1. Heæman Kazimierz, Mewa Augustów
- 5 pkt
2. Galicki Renis³aw, Rak Raczki - 10 pkt
3. Majewska Krystyna, Rak Raczki - 11
pkt
4. Gorlewski Andrzej, Mewa Augustów
- 13 pkt
5. Bagiñski Waldemar, Mewa Augustów - 14 pkt
6. Anuszkiewicz Robert, Ukleja Olecko - 14 pkt
7. Krajewski Krzysztof , Ukleja Olecko
- 14 pkt
8. Wojsiat Marian, Okoñ Olecko - 18
pkt
9. Hoci³³o Arnold, Ukleja Olecko - 19
pkt
10.Sowulewski Mieczys³aw, Ukleja Olecko
- 20 pkt
W zawodach uczestniczyli równie¿:
Piotr Kowalewski, Mieczys³aw Gojlik,
Krzysztof Gryniewicz , Tomasz Zaniewski, Mieczys³aw Szczerbakow, Jakub
Sulima, Dariusz Cholecki, Tomasz Gawroñski, Józef Makowski, Krzysztof Jaworowski, Edward Sznurkowski, Dariusz
£uzdowski, Waldemar Pucek, Karol Koz³owski i Mieczys³aw Kopiczko!
Wszystkim uczestnikom: komisji sêdziowskiej, organizatorom i zawodnikom
wielkie podziêkowania sk³ada
Arnold Hoci³³o

!
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Kalendarz imion
10 czerwca
Bogumi³y, Dany, Diany, Iwony, Ma³gorzaty, Rafaeli
Bogumi³a, Edgara, Henryka, Maksyma,
Nikity, Onufrego, Piotra, Zachariasza
11 czerwca
Adelajdy, Anastazji, Barbary, Flory, Radomi³y, Ró¿y, Teodozji
Anastazego, Barabasza, Barnaby, Benedykta, Daniela, Feliksa, Radomi³a, Radomira, Rados³awa, Radosza
12 czerwca
Alicji, Antoniny, Janiny, Leokadii, Leonii, Niny
Bazylego, Gwidona, Jana, Juliusza, Leona, Onufrego, Placyda, Przybyrada,
Wyszemira, Wyszomira
13 czerwca
Anety, Gracji, £ucji, Magdaleny, Marii,
Marii Magdaleny, Olgi, Olimpii
Antoniego, Chocimiera, Chocimierza,
Chytomira, Fortunata, Gerarda, Grzego-

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

rza, Hermana, Lucjana, £ucjana, Rolanda, Tobiasza
14 czerwca
Alfredy, Bazylidy, Elizy, Elwiry, El¿biety, Justyny, Lizy
Alfreda, Bazylego, Bazylisa, Elizeusza,
Justyna, Micha³a, Myslibora, Nienogniewa, Przemira, Rufina, Rufusa, Walerego, Waleriana
15 czerwca
Angeliny, Gra¿yny, Izoldy, Jolanty, Leny,
Leony, Placydy, Toli, Wioli, Witos³awy
Abrahama, Bernarda, Germana, Leona,
Lotara, Modesta, Wita, Witolda, Witos³awa
16 czerwca
Aliny, Anety, Julii, Julity, Justyny, Ludgardy, ¯ywi
Aureliana, Barnaby, Benona, Bertolda,
Budzimierza, Budzimira, Franciszka, Justyna, Ludgarda, ¯ywos³awa

Ptak piewa, jak by nie piewaæ
Nikomu ani siê ni³o,
Jest mi tak dobrze na duszy,
Jak by mnie wcale nie by³o.
Najpiêkniej bowiem jest, kiedy
Piêkna nie czuje siê zgo³a
I tylko jest siê, po prostu
Tak, jak jest wszystko doko³a.
Leopold Staff

PRZYS£OWIA
 Jaka bêdzie Ma³gorzatka (10 czerwiec),
takie i pó³ latka.
 Pe³nia czerwcowa  burza gotowa.
 Czerwiec temu siê zieleni, kto do pracy siê nie leni.
 w. Antoni (13 czerwca) od zguby
broni.
 Grzmot w czerwcu g³osi, ¿e du¿o zbo¿a
przynosi.

Piêkny kolor warzyw
po gotowaniu

Zielone warzywa, a wiêc szpinak,
szczaw, broku³y, fasolka szparagowa i
zielony groszek, zachowaj¹ naturaln¹ ¿ywa
barwê, jeli bêdziemy je gotowaæ w garnku
bez przykrycia. Z kolei marchew i pomidory utrzymaj¹ intensywny kolor, jeli
do gotowania lub duszenia dodamy trochê
t³uszczu. Mo¿e byæ oliwa, olej lub t³uszcz
zwierzêcy.

Nasz przepis



Pier z kurczaka
w s³odkim sosie chrzanowym
2 filety z piersi kurczaka, 100 ml
mleka, jajko, bu³ka tarta, oliwa, sól,
pieprz, z¹bek czosnku, pomarañcza
(lub sok), cukier
Filety dzielimy wzd³u¿ na dwie czêci
i lekko t³uczemy jak kotlety schabowe. ¯ó³tko i bia³ko z jajka rozbijamy
w mleku dodaj¹c sól oraz roztarty na
miazgê czosnek. W masie tej maczamy filety i obtaczamy w tartej bu³ce.
K³adziemy je na rozgrzany t³uszcz i
sma¿ymy do miêkkoci pilnuj¹c by siê
nie przypali³y.
Sos do polania: pomarañczê dok³adnie wyciskamy (mo¿na wzi¹æ sok
z puszki), cukier przecieramy na mia³ko wraz z kawa³kami skórki pomarañczowej. Dolewamy do niego wody tak
aby powsta³a gêsta p³ynna zawiesina
i wtedy dodajmy chrzan do smaku.
Sosem tym polewamy wy³o¿one na
talerzu porcje miêsa.

F kupiê

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

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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* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V26606
V27715

(V28804)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

G¹ski 22 m 3, tel. 0-606-993-688

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1722
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
V34701
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

D@RKOMP

V24907

Przemys³aw Atkielski

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

PUB PIWNICA

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

(V30101)

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

BUDOWLANE US£UGI
 BUDOWA DOMÓW!

(V19805)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V34401
* Centrum  hotel, tel. 0-87-520-12-00
V27725
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-520-40-29 A14509
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59

* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V21004
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L4306
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
V26506

(V34501)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

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

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V32402
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A14409
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
V32412
* Willa Eden, wesela, przyjêcia, ATRAKCYJNA DU¯A
PRZESTRZEÑ DO TAÑCA, ul. Gdañska 1, DZWOÑ:
0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V27705

V25007

(V28704)

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

Meble stylowe, antyki,
d¹b, orzech, sKÓRA i inne

* elektryczne, tel. 0-508-982-142
L3607
* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V21110
* Hit-Tech, komputery, naprawa, sprzeda¿, tel. 0-87-520-05-15 V21210
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V29104
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V25207

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!

Agencja Kredytowa KORZYCIK
ul. Kolejowa 31

(V34201)

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

(V27905)

* angielski, korepetycje, tel. 0-513-384-822
V21910
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L4605

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda; ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V21602
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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31

L5601

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L3807
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V27605
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

K17809

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V25207
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V21410
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L3707
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41. (V24308)
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
(V27506)
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V24808
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11 (V32102)
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V34011
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

(V23708)

ADLER

RA
TY
!

(V22501)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V22609

(V29803)

US£UGI

US£UGI

#
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Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4421)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-520-23-14V27805
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V26906
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.

V2122

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5214
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K922
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1022
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1522
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3010
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki plandeki, tel.
0-604-514-845
V21710

(V22201)

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)

 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

(V28804)

(V34301)

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)

(K20904)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

INNE
* Klub P³etwonurków LOK Amfiprion w Olecku organizuje kursy p³etwonurkowania na wszystkie poziomy wyszkolenia wed³ug standardów LOK/CMAS, zapraszamy, www.amfiprion.olecko.eu, tel. 0-664-722-091
K22101
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
A15904
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V3403
PRACA
* cegielnia Gordejki zatrudni pracowników fizycznych, tel.
0-87-520-73-79
L5303
* hotel zatrudni: kucharzy, pomoce kuchenne, kelnerów, barmanów, technologa ¿ywnoci i absolwentów szko³y gastronomicznej, tel. 0-509-909-779
V30003
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 A15804

PRACA
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od 24 czerwca do koñca Lipca, godziny do ustalenia, tel.
0-693-841-421
L3306
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
A16801
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L5203
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
A16004
* zatrudniê osoby do prowadzenia si³owni (mile widziane uprawnienia instruktorskie), wymagane czynne uprawianie sportu, np. kulturystyki. Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Goliat, tel. 0-508-097-578
V34101
* zatrudniê osobê z umiejêtnoci¹ obs³ugi programu WFMAG, tel. 0-662-112-100
L5701
SPRZEDAM
* 2 hektary, Kijewo, uzbrojona, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V32202
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
A17101
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A16602
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 A16502
* CZÊCI SAMOCHODOWE,ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 A15007
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A15605
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
A16901
* dzia³kê budowlan¹ 2800 m.kw. z projektem budowlanym,
Kukowo, 5 km od Olecka, tel. 0-604-145-273
A14709
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel. 87520-26-12
V32232
* dzia³ki budowlane nad jeziorem, Jaki, od 35 z³ za m. kw.
WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V32242
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K20205
* Fiat 126p, 1998, 1000 z³otych, tel. 0-87-521-34-68
K19505
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A16302
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A16402
* ³¹kê na siano, tel. 0-721-587-468
K21702
* Mercedes Sprinter 212D, 20 tysiêcy z³ + vat, 1998, 2,9TDI,
122KM, 680 tys. km., zielony, tel. 0-697-011-504
V34801
* mieszkanie 17 m.kw., Lesk, WGU Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V32212
* mieszkanie 38,5 m.kw., tel. 0-504-288-818
K22002
* mieszkanie 42 m.kw., plac Wolnoci 9, tel. 0-602-723-716V32302
* mieszkanie 60 m. kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V32222
* mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e, Oddanie  lipiec 2008.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

(K19206)

* przesy³ki kurierskie regionalne, przewozy, tel. 0-601-159-718 V19705
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A15705
* ryby, tel. 0-504-060-955
V27006

* mieszkanie 64 m.kw., tel. 0-691-407-184
A16102
* mieszkanie, Bia³ystok, 63 m.kw. IV pietro, tel. 0-87-520-4040, 0-721-734-856
L5801
* okna pcv, drewniane, tel. 0-728-387-720
V23718
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V34021
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
A14609
* ryby, tel. 0-504-060-955
A15506
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A17001
* ziemia rolna 3,79 hektara, Przykopka, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V32252
* ¿wir, piasek, ziemia  transport, tel. 0-604-514-845 V21720
WYNAJEM
* 4,5 hektara ziemi do wydzier¿awienia w Judzikach, tel.
0-693-841-421
L4904
* biura do wynajêcia, Kamienna 1A, tel. 0-602-354-963 K21802
WYNAJEM  c.d. na stronie nastêpnej
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(A15107)

(K21103)

* poszukujê mieszkania do wynajêcia, najchêtniej 50-60m2 na
WYNAJEM  c.d.
d³u¿szy okres, tel. 0-600-052-005
K22401
* lokal do wynajêcia Kopernika 10, tel. 0-604-184-868 V32402
*
poszukujê
mieszkania,
dwa
pokoje,
tel.
0-508-216-250
K20704
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604*
sala
wyk³adowa
do
wynajêcia,
tel.
0-87-520-43-00
L4804
557-693
L5501
* lokale us³ugowe, I piêtro, centrum, tel. 0-885-441-703 K21503
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêKomenda Hufca ZHP im. K. L. Szyrmy w
cia, tel. 0-501-611-961
A15406
Olecku organizuje 2 turnusy pó³kolonii dla
dzieci i m³odzie¿y z naszego miasta i gminy,
* poszukujê mieszkania 1-2 pokoje do wynajêcia, tel. 0-508które odbêd¹ siê w Domu Harcerza w Olec266-714
K22301
ku, 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 prowadzoPrywatne Us³ugi Pogrzebowe
ne ró¿ne ciekawe zajêcia i konkursy metod¹ harcersk¹ pokazuj¹Janusz ¯ero  w³aciciel
ce ciekawe sposoby spêdzania wolnego czasu.
19-400 Olecko, ul. Gdañska 17
Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê od godz. 900 do 1600 nie tylko na
tel./fax (0-87) 520 40 88 (ca³¹ dobê),
terenie miasta, ale i w jego okolicach. Jest przewidziany nocleg
tel. kom. O 602 793 432
na koniec ka¿dego turnusu pod namiotem. W ci¹gu dnia przewiFilie: Kowale Oleckie  tel. (087) 523-84-36;
dziane s¹ dwa posi³ki - drugie niadanie (w Domu Harcerza) i
Raczki  tel. (087) 56-85-920
obiad w barze (nie posiadamy w³asnego zaplecza kuchennego).
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie Komendy Hufca w OlecFirma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 17
ku, ul. Kociuszki 20 - osobicie lub telefonicznie nr telefonu 0
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
698 345 521 w godz. 900 - 1400 do 31 maja 2008r. Pe³na op³ata za
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
pó³kolonie wynosi 150,00z³ od osoby (istnieje mo¿liwoæ doficenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.
nansowania dla osób z rodzin niezamo¿nych) i powinna byæ
W cenie us³ugi:
wniesiona najpóniej do 10 czerwca 2008r.
Wp³aty mo¿na wnosiæ bezporednio do Komendy Hufca lub
 trumna, krzy¿
na konto Hufca 32 9339 0006 000000078911 0001.
Przy zapisie nale¿y uiciæ przedp³atê w wysokoci 50,00z³
 tabliczka, klepsydry
(jest ona zwi¹zana z kosztami organizacyjnymi pó³kolonii. W ra obs³uga pogrzebu
zie rezygnacji przedp³ata przepada.
(L4005)
Z harcerskim pozdrowieniem  CZUWAJ!
 transport  karawan

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

oferuje
brykiet opa³owy
w atrakcyjnej cenie
Telefon kontaktowy:
(087) 520 30 53

(V17309)

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

(K20604)

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

%
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

( 11 )

Andrzej Malinowski

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

Pekin  Chiny, 09.07.2007 r. Chiñczycy jedz¹ wodorosty
Ostatni dzieñ pobytu w Pekinie. Jutro jedziemy z Tomkiem do Mongolii. Zrobilimy trochê zakupów na podró¿ poci¹giem. Dzisiaj jad³em niewielkie gor¹ce placki
z warzywami w rodku. Doszed³em jednak
do wniosku, ¿e kuchnia chiñska mi nie
smakuje, z wyj¹tkiem zaledwie kilku potraw; chocia¿ jest najbardziej rozpowszechniona na wiecie. Chiñska tradycja kulinarna od zawsze pielêgnowa³a zdrowy
sposób od¿ywiania, bowiem dieta jest elementarn¹ czêci¹ sk³adow¹ chiñskiej medycyny. W ramach diety kuchnia chiñska
dostosowuje potrawy do pory roku i potrzeb organizmu. Przyk³adów jest wiele:
ogórek wspiera funkcje w¹troby i jelit, bia³a
cebula dziêki swojej ostroci pobudza czynnoci p³uc, czerwone i kwane pomidory
dobrze dzia³aj¹ na serce i cinienie krwi,
s³odkie sk³adniki menu dzia³aj¹ korzystnie
na ledzionê i trzustkê, s³one z kolei na
nerki i pêcherz. Sztuka gotowania jest w
Chinach cile powi¹zana z chiñsk¹ filozofi¹  z wiar¹ w harmoniê, istnienie naturalnej równowagi miêdzy si³ami przyrody
oraz harmonijnego zwi¹zku miêdzy otaczaj¹cymi nas przedmiotami. Jest ponadto mocno
zró¿nicowana, co wi¹¿e siê z ogromem obszaru kraju i ró¿norodnoci¹ klimatyczn¹.
Pod wzglêdem kulinarnym Chiny mo¿na

podzieliæ na cztery regiony: Pekin, Kanton, Szanghaj i Syczuan. Na pó³nocy charakterystyczne s¹ bu³eczki gotowane na
parze i makaron. Ry¿ jest tu rzadko stosowany. Podstawowe produkty kuchni z regionu Pekinu to miêso baranie i jagniêce,
kaczki, krewetki i kraby. Charakterystyczne dla Pekinu s¹ równie¿ sosy, naleniki i
knedle.
Na po³udniu kraju (region Kanton) panuje ciep³y klimat dostarczaj¹cy wieloci
surowców, i dlatego kuchnia tego regionu jest najbardziej wyrafinowana. U¿ywa
siê tu wielu owoców (np. skrzyde³ka ku-

rze w sosie mandarynkowym, kura w stu
kwiatach, liwki suszone z wieprzowin¹ gotowan¹ na parze). Region ten ma sporej
d³ugoci wybrze¿e, wiêc w kuchni stosuje siê du¿o ryb i owoców morza (miêso
nadziewane krewetkami i krabami, dania z
p³etw rekina, kalmary i wodorosty). Potrawy gotuje siê tu krótko i skromnie przyprawia tak, aby nie przyæmiæ naturalnego
smaku sk³adników.
Na wschodnim wybrze¿u Chin w regionie Szanghaju w kuchni widaæ wyrany wp³yw ukszta³towania terenu. Jest tu
wybrze¿e morskie (Pacyfik), wiele jezior i
rzeka Jangcy. Region ma du¿¹ sieæ rzek,
kana³ów i potoków. Dlatego te¿ w kuchni
stosuje siê niezliczon¹ iloæ ryb oraz krabów i krewetek. Specjalnoci¹ s¹ tutaj dania
ze wie¿ych ryb i skorupiaków. Mieszkañcy
lubi¹ potrawy s³odkie, grudki nierafinowanego cukru dodaje siê do dañ z wieprzowiny, szynki, a nawet potraw z ryb. Na
po³udniu du¿¹ popularnoci¹ cieszy siê
kuchnia jarska.
Na zachodzie kraju (region Syczuan),
gdzie ziemie s¹ naj¿yniejsze, stosuje siê
du¿o ry¿u, pszenicy, kukurydzy i owoców.
Dania s¹ bardzo pikantne, przyprawiane
ostr¹ papryk¹. Charakterystyczne dla regionu jest specyficzne podwêdzanie potraw, które dodaje
delikatnego zapachu
Pekiñskie
pal¹cych siê lici herfontanny
baty, cukru lub igie³
sosny. Z tego regionu pochodz¹ wêdzone ¿eberka.
Bylimy te¿, zreszt¹ codziennie to czynilimy, na Placu Tiananmen. Spacerujemy
po nim, czasem jak siê
uda siadamy na niewielkim parkanie blisko mauzoleum Mao,
bo na ca³ym placu nie
Plac Tiananmen

ma ³awek. Ale i tak, wczeniej czy póniej,
podchodz¹ policjanci i przeganiaj¹ siedz¹cych. Tiananmen jest najwiêkszym publicznym placem na wiecie. Stanowi on samo
serce miasta. Tutaj og³aszane by³y pocz¹tki
i upadki kolejnych dynastii, tutaj te¿ w
1949 r. przewodnicz¹cy Mao og³osi³ powstanie Chiñskiej Republiki Ludowej. Krwawe wydarzenia w 1989 r. równie¿ rozegra³y siê w³anie na tym placu.
Plac Tiananmen jest ogromny (800 x
500 m). W czasach dynastii Ming i Qing
(1368  1644 i 1644  1911) znajdowa³y siê
tutaj g³ówne urzêdy pañstwowe. Wszystkie urzêdowe gmachy otacza³y plac, który
mia³ wówczas kszta³t litery T. Brama Niebiañskiego Spokoju (Tiananmen) prowadz¹ca do Pa³acu Cesarskiego, zamyka plac
od pó³nocy. Oprócz g³ównej bramy Tiananmen na plac mo¿na by³o wejæ przez
dalsze trzy bramy: Bramy D³ugiego Pokoju (Wschodnia i Zachodnia) oraz po³udniow¹ Bramê Wielkiej Czystoci. Przez wieki
wstêp zarówno do Zakazanego Miasta, jak
i na plac Tiananmen mieli tylko nieliczni
dostojnicy cesarscy. Plac udostêpniono
do zwiedzania dopiero w koñcu lat 80. XX
wieku.
Z biegiem czasu prawie wszystko, co
znajdowa³o siê na placu uleg³o tzw. modernizacji. Po roku 1949 w nowej rzeczywistoci oblicze placu zmieni³o siê.
Dokonano daleko posuniêtych wyburzeñ,
znik³y bramy, plac uleg³ poszerzeniu, zagin¹³ klimat cesarstwa. Obecnie na placu Tiananmen g³ówne budynki to mauzoleum Mao
Zedonga, Pomnik Bohaterów Ludowych i
Brama Zhengyang (przed ni¹, ju¿ za placem, stoi Brama Przednia  Qianmen). Plac
otaczaj¹: Muzeum Chiñskiej Rewolucji i
Historii, gmach Ogólnochiñskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych i inne.
Niestety, mauzoleum i Muzeum Chiñskiej Rewolucji i Historii s¹ zamkniête a¿
do wrzenia.
C.d.n.
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Taekwondo W.T.F.
Medale na Mistrzostwach Polski
Juniorów i M³odzie¿y
Wielkim sukcesem zakoñczy³ siê
wyjazd na Fina³y Mistrzostw Polski Juniorów i M³odzie¿owców.
W finale udzia³ wziê³o po 8 najlepszych zawodników z poszczególnych
kategorii wagowych wy³onionych podczas dwóch ogólnopolskich kwalifikacjach.
Walki toczone by³y systemem pucharowym, przegrany odpada.
Pojedynki trwa³y 3 rundy po 2 minuty z jednominutowymi przerwami w pe³nym kontakcie.
Najlepiej w kategorii juniorów wypad³a
Dominika Olszewska, ubieg³oroczna Mistrzyni Polski Juniorów M³odszych. Od
pocz¹tku uwa¿ana by³a za faworytkê
kategorii wagowej + 68 kg. Wszystkie
walki wygra³a zdecydowanie i zdoby³a
z³oty medal.
W tej samej kategorii 3. miejsce i br¹zowy medal zdoby³a kolejna reprezentantka naszego klubu Izabela Gorlo, która

Dekoracja Daniela.
w pó³finale uleg³a zawodniczce z Nidzicy.
Br¹zowy medal zdoby³ brat Dominiki Daniel Olszewski  kat wagowa +78
kg. W pierwszej walce Daniel zosta³ kilkakrotnie trafiony nieprzepisowo piêci¹
w krtañ. Te urazy da³y znaæ o sobie w
kolejnej walce, w której Daniel uleg³ zawodnikowi z Dragona D³ugie Stare.
Martyna.

Dominika i Iza na podium.

Srebrny medal zdoby³a Martyna Kotowska, kat. wagowa 63 kg. Martyna trzy
pierwsze walki wygra³a przed czasem. W
Medalici wraz z trenerem.
finale uleg³a po zaciek³ej walce zaOLECKIE CENTRUM
wodniczce ze reSZKOLENIA KIEROWCÓW
mu. Obecnie MarJerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

L

Rozpoczêcie kursu

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

tyna jest na wypo¿yczeniu w AZS AWF
Warszawa, gdzie uczy siê w Liceum Sportowym.
Na Mistrzostwach Polski M³odzie¿y
bezkonkurencyjny w kategorii wagowej
58 kg by³ Micha³ Górski. Wszystkie walki
koñczy³ przed czasem. W finale pokona³ kolegê klubowego. Tym samym sposobem do tytu³u Mistrza Polski Seniorów dorzuci³ kolejny. Micha³ obecnie,
podobnie jak Martyna, jest na wypo¿y-

czeniu w AZS AWF Warszawa, gdzie
studiuje na Akademii Wychowania Fizycznego II rok.
Wszyscy zawodnicy obecnie lub w
przesz³oci trenowali pod okiem Doroty
Miszczak II dan i Tomasza Miszczaka
IV dan.
Jestemy bardzo zadowoleni z wyników naszych podopiecznych. Gratulujemy im i ¿yczymy kolejnych sukcesów.
Na pewno nie osi¹gnêlibymy takiego
wyniku, gdyby nie wielki wk³ad zawodników, rodziców. To równie¿ dziêki Dyrekcji Zespo³u Szkó³ na Siejniku mamy
mo¿liwoæ korzystania i trenowania na
doskona³ej sali. Koszty wyjazdu i pobytu zosta³y pokryte z Dotacji Urzêdu
Miasta Olecko.
Dziêkujemy za wszystko! Trenerzy
i zarz¹d LUKS HIDORI Olecko

POZDROWIENIA OD PRZYJACIÓ£

30

czerwca
tel. 520-23-36

Pozdrowienia z przelotnego pobytu w Londynie Redakcji Tygodnika Oleckiego" przesy³a sta³y rysownik W.B.
Bo³tryk.
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Pi³ka no¿na
Czarni Justyna Olecko - Mamry Gi¿ycko 3-2
Wpisa³: Administrator
08.06.2008.
W rozegranym wczoraj meczu Czarni
Justyna Olecko Pokonali u siebie Mamry Gi¿ycko 3-2. Bramki dla naszego zespo³u zdoby³ Strychalski. W tym meczu
trener Czarnych zestawi³ doc eksperymentalny sk³ad wyjciowy , a mianowicie: Krupiñski, Sadowski, Nikicionek,
Pietkiewicz, Ryszkiewicz, Cwaliñski,
Wyszyñski, Drozd, Jegliñski Marcin,
Strychalski, Suchaczewski. Na zmiany
weszli: Tusznio , Rytwiñski, Szarnecki.
Jak widaæ z typowej jedenastki brakowa³o Wasilewskiego Micha³a, Jarmo³owicza, G¹siorowskiego. Mecz toczy³ siê
w upale i na pewno nie by³ porywaj¹cym widowiskiem. Wp³yw na to mia³o i
to, ¿e Czarnym wynik oprócz 3 punktów
i zwyciêstwa nic nie dawa³ jeli chodzi o
uk³ad tabeli, ju¿ wczeniej by³o wiadome, ¿e zajmiemy 7 miejsce. Zarówno jedna jak i druga druzyna mia³a wiele sytuacji do zdobycia bramek, ale bardziej
skuteczni byli nasi pi³karze. Dwie bramki, po jednej dla ka¿dego zespo³u pad³o
po rzutach karnych. W sumie mozna
powiedzieæ, ¿e mecz by³ remisowy. o ile
nie ma sensu ocenianie postawy naszych

,,sta³ych" pi³karzy, to oceniaj¹c postawê zmienników, którzy dostali szansê gry nale¿y stwierdziæ,
¿e swoj¹ szansê wykorzyCZ N I
AR
sta³ Micha³ Krupiñski (
bramkarz), który kilkakrotnie
wychodzi³ obronn¹ rek¹ z sytuacji np. sam na sam. Pozostali prezentowali raczej wakacyjn¹ formê.
OLECKO

Koñcowa tabela
1. Jeziorak
2. Huragan
3. Start
4. Mr¹gowia
5. Vêgoria
6. Concordia
7. Czarni
8. Zatoka
9. P³omieñ
10. Sokó³
11. Polonia
12. Zamek
13. Mamry
14. Granica
15. Motor
16. Szczytno

72
71
58
58
55
51
51
48
42
40
31
28
27
24
18
4

Czarni Justyna Olecko
s¹ w gronie ligowców nowej III ligi!
Zgodnie z posiadanymi informacjami wynika, ¿e 7. miejsce daje nam awans,
bez wzglêdu na wynik Jezioraka w bara¿ach. Ustalania, jakie zapad³y mówi¹, ¿e
w nowej III lidze gra 16 zespo³ow. 8 zespo³ów z woj. warmiñsko -mazurskiego
i 8 zespo³ow z podlaskiego. Czyli nas
powinno interesowac jakie zespo³y od
nas wchodz¹ do III ligi.
Z obecnej III ligi z naszego województwa spada Olimpia Elbl¹g, OKS Olsztyn
awansuje do drugiej ligi. Czyli zostaje 7
miejsc dla dru¿yn z dotychczasowej IV
ligi. Tak wiêc nasze 7. miejsce, daje awans
do nowej III ligi. Zatoka powinna kibicowaæ Jeziorakowi w bara¿ach do II ligi,
bo w przypadku awansu Jezioraka, w³anie Zatoka bêdzie ósm¹ dru¿yn¹ z naszego województwa. Inaczej wygl¹da
sprawa w województwie podlaskim: z
obecnej III ligi spada Kolno i Grajewo,
zostaje 6. miejsc. W zale¿noci od tego
czy awansuje Supralanka czy te¿ nie, z
IV ligi awansuj¹ dru¿yny z miejsc 1-6,
lub te¿ i z siódmego (w przypadku awansu
Supralanki).

VIII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy
Kobiet WTA PKO BP S.A.
- Olecko CUP 2008
Awans Czarnych II Wieliczki

SZACHY
W dniach 23-25 maja 2008 r. w Gi¿ycku odby³ siê V Miêdzynarodowy
Turniej Szachowy Juniorów o Puchar
Burmistrza Miasta Gi¿ycka. W turnieju
uczestniczy³o 52 zawodników reprezentuj¹cych kluby szachowe, m.in. z: Bia³egostoku, Olsztyna, Mr¹gowa, Gi¿ycka,
Suwa³k oraz z Wilna. Sekcjê szachow¹ z

Po wygranej z Orkanem S¹topy 4-2 Czarni II Wieliczki awansowali do A-klasy.
Gratulacje dla ca³ej druzyny i trenera. Do rozegrania zosta³a jeszcze jedna kolejka,
ale przewaga 5 pkt nad drugim Hetmanem Baranowo ju¿ dzi zapewnia pierwsze
miejsce naszej dru¿yny i awans od przysz³ego sezonu do A-klasy.
klubu MLKS Czarni
Olecko reprezentowa³a dwójka m³odych szachistów: Kamil i Marta
Gryglas. Trzydniowe
zmagania na szachownicy rozegrano systemem szwajcarskim na
dystansie 8 rund tempem 1h dla ka¿dego zawodnika na rozegranie
ca³ej partii. Du¿y sukces odnios³a Marta
Gryglas, która w kategorii dziewcz¹t do lat
18 oraz w kategorii
OPEN dziewcz¹t zajê³a
I miejsce. Natomiast w
kategorii ch³opców do
lat 10 Kamil Gryglas
zaj¹³ II miejsce, ulegaj¹c zawodnikowi z
Wilna.

Ostatnie dwa mecze Weterana Olecko z poprzedniego
tygodnia: przegrana na wyjedzie z Wêgorzewem 2:6 (1:1) ,
bramki strzelili Jacek Mach i Sebastian Antkiewicz.
W kolejnym meczu walkower, poniewa¿ nie przyjecha³a
dru¿yna z Kêtrzyna.
***
2.06.2008r.  w turnieju pi³ki no¿nej Puchar Tymbarku
na szczeblu rejonu kategorii dziewcz¹t i ch³opców. Startowa³o
5 dru¿yn dziewczêcych, w tym jedna z Zespo³u Szkó³ Siejnik,
która zajê³a 4. miejsce. Miejsce pierwsze zajê³a dru¿yna SP
Kocio³ Du¿y, 2. miejsce SP3 Gi¿ycko. U ch³opców startowa³o
6 dru¿yn; 1. miejsce - SP Bia³a Piska , 2. UKS Rona E³k. Dwie
dru¿yny w kategorii dziewcz¹t i ch³opców awansowa³y do
fina³u wojewódzkiego .
***
8.06.2008r. odby³ siê Otwarty Turniej Koszykówki Ulicznej
na Placu Wolnoci. Wystartowa³y 3 dru¿yny. Wygra³a dru¿yna Trzej Muszkieterowie: (Szymon D¹browski  kapitan,
Piotr Fiertek, Pawe³ Karniej, Czarek £ukawski). Drugie miejsce
zajê³a dru¿yna OCB (kapitan Jacek Wejsbrod), miejsce trzecie - Lataj¹ce Excelenty (kapitan Marcin Pojawa). Po turnieju odby³ siê konkurs rzutów za 3 punkty, który wygra³ Piotr
Fiertek, 2. miejsce zaj¹³ Artur Æwikowski, a 3. miejsce - Czarek
£ukawski.
Mecze sêdziowa³ Marcin Putra. Zawodnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy, a zwyciêzcy puchar.
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Witam Pañstwa po kolejnym tygodniu, który min¹³ w mrokach przesz³oci. Tydzieñ min¹³ i tyle siê wydarzy³o, ¿e zabrak³oby miejsca by o wszystkim pogadaæ. Na szczêcie mo¿emy sobie
wybraæ o czym bêdziemy gadaæ. Pañstwo pozwol¹, ¿e ja, jako autor tekstu,
dokonam autorytarnego wyboru tematów do dyskusji. Bo wiadomo, ¿e dzieje siê bardzo du¿o.
Po pierwsze. Kim jest Bolek? Nie
wiem jeszcze jak
d³ugo
bêdzie
trwa³a ta reklama
nowej ksi¹¿ki o
Lechu Wa³êsie w
wietle dokumentów Instytutu Pamiêci Narodowej,
ale ju¿ jestem na
tyle ciekaw, by
dokonaæ zakupu
kontrolowanego.
Gdy na pocz¹tku
lat 90-tych czyta³em ksi¹¿kê Droga do wolnoci
wydanej przez
Editions Spotkania, jako rzecz
normaln¹ przyj¹³em fragment, w
którym LW przyznaje, ¿e w m³odoci
pope³ni³ b³êdy podejmuj¹c okrelon¹
wspó³pracê, ale potem stara³ siê te
pomy³ki naprawiæ. By³o to dla mnie zupe³nie zrozumia³e. Ka¿dy ma prawo do
pomy³ek i nawet wiêci nie zawsze byli
wiêtymi. Ale gdy tê sam¹ ksi¹¿kê ci¹gn¹³em ze stron Instytutu Lecha Wa³êsy  to ju¿ tego fragmentu nie mog³em znaleæ. Na szczêcie s¹ biblioteki, gdzie to wydanie z 1991 roku jest.
W 1992 roku przed s³ynnym 4 czerwca PAP opublikowa³ informacjê pochodz¹c¹ z biura prasowego Prezydenta
RP LW o tym, ¿e przyznaje siê on do
wspó³pracy z SB. Kilka godzin póniej
te owiadczenie zostaje wycofane, ale
kilka mniejszych gazet i dzienników zdo³a³o je opublikowaæ lub przynajmniej
napisaæ, ¿e co takiego jest. Przez d³ugie lata starano siê ten fakt wymazaæ
ze wiadomoci. Niestety, istnienie
owiadczenia potwierdzaj¹ dokumenty
PAP stwierdzaj¹ce wp³yniêcie i wycofanie tego pisma. Lech Wa³êsa jest wielk¹

postaci¹ lat 80. i 90. Temu nie mo¿na
zaprzeczyæ i podwa¿aæ  to jest niemal jak dogmat. Ale ten brak umiejêtnoci przyznania siê do okrelonych
b³êdów i dokonywania swojej samooceny jako JEDYNEGO I NAJWIÊKSZEGO przy zgnojeniu ludzi, przy których przysz³o mu dzia³aæ i wspó³pracowaæ pod koniec lat siedemdziesi¹tych i na pocz¹tku osiemdziesi¹tych,
jest obni¿eniem wartoci symbolu. Jeszcze bardziej dziwi mnie postawa okre-

lonej grupy intelektualistów. To nie
ma nic wspólnego z m¹droci¹ czy
inteligencj¹, tylko z fanatyzmem. Jeszcze
przed ukazaniem siê ksi¹¿ki o Lechu
Wa³êsie  grupa inteligentów ju¿ ocenia treæ tej ksi¹¿ki jako z³ej i fa³szywej. Nagonka na autorów tej ksi¹¿ki
jest tak wszechmocna, ¿e po prostu
zmienia siê w faszystowsk¹ metodê
walki z nieznanym. To dziwne, bo nie
mog¹c znaleæ dowodów na brak merytorycznoci i niefachowoci pracy
tych historyków, którzy w swoich dotychczasowych pracach dali siê poznaæ jako rzetelni, uczciwi i doskonali
dokumentalici, po prostu tworzy siê
wokó³ ich badañ atmosferê z czasów
totalitaryzmu. Ich prace, do tej pory
bardzo wysoko oceniane, powinny byæ
wystarczaj¹cym powodem by daæ im
szansê i po prostu zapoznaæ siê z treci¹ ksi¹¿ki jaka nied³ugo uka¿e siê na
rynku. I kto jest orêdownikiem tej nagonki? To jest ciekawe, bo s¹ to ludzie, którzy podobno walcz¹ o wol-

noæ s³owa. A czy Pañstwo zdaj¹ sobie sprawê, ¿e ¿yjemy w kraju, gdzie
wiêkszoæ ksi¹¿ek napisanych przez
prawdziwych historyków (z wykszta³ceniem historycznym, dyplomami i tytu³ami naukowymi) znajduje siê na nieoficjalnych listach ksi¹g zakazanych?
Proszê przejæ siê do biblioteki lub ksiêgarni. Wiêkszoæ ksi¹¿ek historycznych
jest autorstwa ludzi, którzy wykszta³cenia historycznego nie maj¹! To s¹
jacy publicyci, dziennikarze, amatorzy. Tylko co dziesi¹ta ksi¹¿ka w dziale Historia jest napisana przez historyka. A podobno
¿yjemy w kraju, dla
którego historia jest
wa¿na. Jest wa¿na,
ale tylko taka, która jest ustalana przez
okrelone grono
jako poprawna. Dlaczego ksi¹¿ki socjologa Grossa, które nie
maj¹ nic wspólnego
z badaniami historycznymi, a wiêcej z
wybiórcz¹ i jednostronn¹ opini¹, maj¹
byæ przedmiotem
polemiki historycznej
jako potrzebie sporu o prawdê, a ksi¹¿ka
poparta rzeteln¹ prac¹ dokumentalnoarchiwaln¹ o Lechu Wa³êsie jest potêpiana, bez znajomoci jej treci? Czasem naprawdê trudno uwierzyæ, ¿e ¿yjemy w wolnym kraju.
A teraz co o pi³ce no¿nej. Nie jestem fanem tego sportu i raczej nie budzi
we mnie ¿adnych emocji, ale z wyniku
meczu Polska-Niemcy 0:2 jestem zadowolony. Widz¹c ostatnio histeriê medialno-komerycjn¹ na tle ewentualnego zwyciêstwa Polaków, by³em przera¿ony. Okazuje siê, ¿e w naszym kraju
picie piwa pod sportow¹ rozgrywkê jest
przejawem patriotyzmu lub mi³oci do
ojczyzny. Tak siê g³êboko nad tym zastanowi³em, kto tak naprawdê wygra³?
Chyba tylko producenci gad¿etów z barwami narodowymi, browary itd. Ale czy
to jest patriotyzm, jak wielu stara siê
to wpieraæ? Na pewno nie... To tylko
komercja.
PAC

