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Sport jest jak rzodkiewka: ma³o
kto uprawia, ale ka¿dy to lubi.
Bogdan Brzeziñski
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Stary Ratusz

Zosta³ rozstrzygniêty przetarg budowlany na modernizacje i przebudowê budynku starego ratusza w parku przy placu
Wolnoci. Wygra³a go firma budowlana z Wieliczek. W ubieg³ym tygodniu
rozpoczê³y siê pierwsze prace budowlane. Budynek ma zostaæ oddany do u¿ytku
w koñcu czerwca 2009 roku.
Gmina zaczyna budowê za w³asne
pieni¹dze. Jednak w trakcie prac zostanie z³o¿ony wniosek do regionalnego
Programu Operacyjnego o dofinansowanie
projektu. Równie¿ z³o¿ony zostanie
wniosek do programu zajmuj¹cego siê
rewitalizacj¹ miast.
Mo¿emy rozpoczynaæ inwestycjê,
gdy¿ nasz wk³ad zostanie w tym wypadku uwzglêdniony przy rozpatrywaniu projektu  stwierdzi³ Burmistrz
Wac³aw Olszewski.
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25 czerwca z inicjatywy powiatu
oleckiego oraz samorz¹dów gminnych:
Kowali Oleckich, wiêtajna i Wieliczek
oraz instytucji zwi¹zanych z turystyk¹
powo³ana zosta³a do ¿ycia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej.
Dokonano wyboru zarz¹du oraz komisji rewizyjnej.
Zarz¹d LOT to, Maria W. Dzienisiewicz (prezes), Janusz Hendzel (wiceprezes), Czes³awa Orze³ (skarbnik),
Ma³gorzata Monkiewicz-Terepko (sekretarz), Janina Trus, Barbara Mas³owska, Anna Turowska oraz Adam
Kosiñski.
Dokoñczenie na s. 2.

Kawa czy herbata

Program Kawa czy herbata nie
by³ tym razem robiony na zamówienie
Urzêdu Miejskiego. Program zosta³
emitowany na zamówienie Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
w ramach akcji Bezpieczne Mazury.
Audycja by³a powiêcona g³ównie bezpieczeñstwu na wodzie. My, jako Urz¹d
Miejski, nie mielimy na kszta³t programu ¿adnego wp³ywu. Z naszych propozycji do programu zosta³o zaaprobowane tylko przedstawienie tegorocznego programu Przystanku Olecko.
Mylê jednak, ¿e by³a to promocja
naszego miasta. Program by³ emitowany z pla¿y. Sporo siê te¿ o Olecku mówi³o.
Nie by³a to taka Kawa czy herbata? jak dwa lata temu, kiedy to my
decydowalimy o kszta³cie programu.
Niemniej jednak dziêki dzia³alnoci
Wojciecha i Piotra Kotów i ich oleckiej stoczni Delphia Yacht moglimy po
raz drugi w tak krótkim czasie gociæ
telewizjê ogólnopolsk¹  powiedzia³ w
krótkim wywiadzie burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski.
Dzi na stronie 10-11 zamieszczamy fotoreporta¿ z wydarzeñ jakie mia³y miejsce w Olecku podczas akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Bezpieczne Mazury.
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 7 lipca o 9.45 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z altanki przy ul.
Tunelowej.
 7 lipca o 14.05 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y skutki kolizji drogowej z jezdni
ul. Kociuszki.
 7 lipca o 16.20 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo os z domu
mieszkalnego w Zawadach Oleckich.
 8 lipca o 10.10 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Gi¿ach.
 8 lipca o 17.09 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Go³dapskiej po¿ar samochodu.
 8 lipca o 17.30 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo os z domu
mieszkalnego w Kowalach Oleckich.
 8 lipca o 22.04 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w okolicach Gi¿ powalone na
jezdniê drzewo.
 9 lipca o 12.11 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y w G¹skach skutki kolizji
drogowej.
 10 lipca o 0.52 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki wypadku drogowego z
jezdni placu Wolnoci.
 10 lipca o 9.20 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z budynku gospodarskiego przy ul. Przybyszewskiego.
 11 lipca o 16.56 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni
z budynku gospodarczego we Wronkach.
 11 lipca o 17.29 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z altany przydomowej w Dobkach.
 11 lipca o 18.11 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Rosochackich.
 12 lipca o 17.11 jeden zastêp OSP
Szczecinki usuwa³ gniazdo szerszeni
z domu mieszkalnego w Szczecinkach.
 12 lipca o 17.15 jeden zastêp Kowale
Oleckie usuwa³ gniazdo os zadomowione w ziemi obok domu mieszkalnego w Kowalach Oleckich
 12 lipca o 17.19 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni
z domu mieszkalnego w Sulejkach.
 12 lipca o 17.22 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni
z domu mieszkalnego w Wieliczkach.
 12 lipca o 18.00 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni
z budynku gospodarczego w Szeszkach.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Zajkowski
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Pijani kierowcy

Dokoñczenie ze s. 1.
W spotkaniu uczestniczy³y 32 osoby, które by³y uprawnione do g³osowania. Wród nich najwiêksz¹ grupê stanowili przedstawiciele bran¿y agroturystycznej z gminy wiêtajno. Lista cz³onków
LOT jest dalej otwarta. Ka¿dy zainteresowany rozwojem turystyki ma prawo do organizacji wst¹piæ.
Ustalono te¿ wysokoæ sk³adek: nie
prowadz¹cy dzia³alnoci gospodarczej
wp³aca rocznie 40 z³otych, przedsiêbiorca
100 z³otych, natomiast samorz¹dy wp³acaj¹
pieni¹dze w wysokoci podjêtej uchwa³y.
Ide¹ powo³ania LOT jest integracja
wszystkich zainteresowanych rozwojem
turystyki. Doprowadzenie do sytuacji,
w której wszystkie organizacje i przedsiêbiorstwa wspó³pracowa³yby z sob¹ .
Wspó³praca ta prowadzi³aby do tego
by firmy uczestnicz¹ce w bran¿y turystycznej rozwija³y siê, kumulowa³y wiêksze
rodki pieniê¿ne i rozwija³y siê tworz¹c
lokalny produkt, którym jest turystyka.
Do zadañ LOT nale¿y równie¿ tworzenie systemu informacji turystycznej,
który zostanie skoordynowany z krajowym systemem. LOT bêdzie równie¿
opiniowa³ i wspiera³ projekty inwestycyjne i modernizacyjne istotne dla obszaru powiatu oleckiego, a maj¹ce wp³yw
na rozwój gospodarczy sektora turystycznego.
Wiêcej o LOT szukaj w internecie:
www.lot.olecko.pl
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(V23904)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

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

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

Transport, tel. 0-501-266-713
NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
od 730 do 1800

OLEJ
OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V34006)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

 8 lipca policjanci zatrzymali w Mo¿nych trzydzistoszecioletniego Grzegorza R. Kieruj¹cy Polonezem mia³
we krwi 2,2 promila alkoholu.
 12 lipca patrol policji zatrzyma³ na
szosie wiêtajno Forda Fiestê. Kierowca pojazdu, trzydzistojednoletni Jaros³aw P. jecha³ pod wp³ywem rodków odurzaj¹cych. Wykaza³ to test na
obecnoæ w organizmie narkotyków.

Wypadek

Policja bada przyczyny wypadku, do
którego dosz³o 10 lipca oko³o pierwszej w nocy na placu Wolnoci. W okolicach przystanku autobusowego jad¹cy motorem Yamacha m³ody mê¿czyzna potr¹ci³ pieszego. W wyniku zdarzenia pieszy trafi³ do szpitala w E³ku.
Natomiast motocyklista zosta³ umieszczony w oleckim szpitalu. Kieruj¹cy
Yamach¹ by³ trzewy, a od pieszego
pobrano krew na obecnoæ alkoholu.
Policja ustala w chwili obecnej sprawcê
wypadku.

DY¯URY APTEK
 15-18.07.2008r., ul. Sk³adowa 6
 19-20.07.2008r., pl. Wolnoci 7B
 21-25.07.2008r., pl. Wolnoci 25

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:

 Anna Antoszewicz
 Anna Gramadzka
 Teresa £ukaszewicz
 Nina Naumowicz
 Katarzyna Zaborowska
 Mariusz Zackiel
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska Polskiego 13
√ 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)
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: 1800-8 00 oraz wiêta i dni wolne
od pracy  dy¿ur pod telefonem  realizacja zleceñ
(L5407)
lekarskich pilnych (urazy, wypadki)

ul. Grunwaldzka 15

Zapraszamy:
poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 10-18
sobota w godz. 10-14
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KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

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

Zrób zakupy
za 3000 z³,
wype³nij kupon,
a mo¿esz wygraæ
9 sierpnia
2008 r.

WIELKI
FINA£
Piknik
Budowlany
w Olecku

(V38603)

SALON OWIETLENIA

(V37114)

(V35006)

!
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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 rzeby Vidasa Cikana i Aldasa Cikana  Galeria
Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa, plac Wolnoci 22
 Wystawa rysunku satyrycznego Witolda Mysyrowicza  Galeria Wies³awa Bo³tryka, ul. Armii Krajowej
15 lipca (wtorek)
10.000  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla dzieci
17 lipca (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
18 lipca (pi¹tek)
11.00  Grand Prix Olecka w pi³ce no¿nej pla¿owej  korty
MOSiR
17.00  Dwa dni w Pary¿u, film  kino Mazur
19.00  Sierociniec, film  kino Mazur
19 lipca (sobota)
17.00  Dwa dni w Pary¿u, film  kino Mazur
19.00  Sierociniec, film  kino Mazur
19.00  Berta i Bercik  gry i zabawy dla dzieci  plac
Wolnoci
20.30  Kapela Walerka, plac Wolnoci
20 lipca (niedziela)
10.00  X turniej o puchar Przyjaciela Olecka Jerzego Borczyka z Krakowa  korty MOSiR
11.00  Grand Prix Olecka w siatkówce pla¿owej  korty
MOSiR
17.00  Dwa dni w Pary¿u, film  kino Mazur
19.00  Sierociniec, film  kino Mazur
19.00  I Nocny Turniej Tenisa Ziemnego dla oldbojów o
puchar Prekursorów Tenisa w Olecku w grze podwójnej 
korty MOSiR
21 lipca (poniedzia³ek)
10.00  18.00  warsztaty Zajezdnia  Przystanek Olecko
16.00  18.00  tworzymy ³osie  Przystanek Olecko
16.00  konkurs Darta na powietrzu dla dzieci do lat 12
oraz konkurs hulahop dla wszystkich chêtnych (plac Wolnoci,
Kafelki)
19.00  Plateau  koncert, plac Wolnoci  Przystanek
Olecko
20.30  Carrantouhill  koncert, plac Wolnoci  Przystanek
Olecko
22.00  P³yny  koncert, klub festiwalowy  Przystanek
Olecko
22 lipca (wtorek)
10.00  Turniej mini pi³ki no¿nej w kategoriach wiekowych
1012 lat i 1314 lat, strzelnica
10.00  poranek filmowy i zabawy dla dzieci  kino Mazur,
Przystanek Olecko
10.00  18.00  warsztaty Zajezdnia  Przystanek Olecko
12.00  18.00  wioska indiañska  plac Wolnoci  Przystanek Olecko
18.00  19.30  projekcja odcinka Przystanku Alaska
19.00  Czerwony Tulipan, koncert, plac Wolnoci  Przystanek Olecko
20.30  Orkiestra Dni Naszych  koncert, plac Wolnoci,
Przystanek Olecko
22.00  Kawa³ek kulki  koncert, klub festiwalowy  Przystanek Olecko
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Jeszcze raz o Klubie 100

To dopiero pocz¹tek

(Na podstawie rozmowy z wicestarost¹ Mari¹ W. Dzienisewicz o aktywnoci zawodowej osób niepe³nosprawnych)
Powiatowe placówki owiatowe, a tak¿e Powiatowy Urz¹d
Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z³o¿y³y do
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Dzia³anie 7.2.1 projekt Otwarci na wszystko. Zosta³ on zaakceptowany i przyznano
na jego realizacjê ponad 212 tysiêcy z³otych.
Jest to projekt d³ugoterminowy. Jego realizacja rozpocznie siê pod koniec lipca i bêdzie trwa³a a¿ do 2009 roku.
G³ównym za³o¿eniem projektu jest kampania maj¹ca na
celu propagowanie aktywnych postaw wród ludzi niepe³nosprawnych aby powracali oni na rynek pracy. Dla tych osób
prowadzone bêd¹ szkolenia oraz poradnictwo pracy. Program pozwoli osobie w nim uczestnicz¹cej na osi¹gniêcie
pierwszego sukcesu zawodowego, którym bêdzie podjêcie
przez niego pracy.
Praca dla niepe³nosprawnego to tak¿e zmiana jakoci ¿ycia.
Gdy osoba niepe³nosprawna podejmuje pracê, jakoæ i
styl ¿ycia zmieniaj¹ siê w ca³ej jego rodzinie. wiat przestaje siê krêciæ wokó³ niego. Ka¿dy z domowników ma wiêcej
czasu dla siebie. To jest jedno z za³o¿eñ tego projektu 
powiedzia³a wicestarosta Maria W. Dzienisiewicz.
Poprzez ten projekt gwarantujemy równie¿ poradnictwo
psychologa i doradcy zawodowego, zarówno dla osoby niepe³nosprawnej, jak i cz³onków jej rodziny.
Chcemy projekt ten realizowaæ w partnerstwie z Gminnymi Orodkami Pomocy Spo³ecznej. Przeprowadzilimy ju¿
rozmowy z w³adzami gmin powiatu. W ramach projektu pracownicy GOPS i wyznaczeni przez burmistrza i wójtów pracownicy wezm¹ udzia³ w powiêconym temu zagadnieniu
spotkaniu. Ma ono na celu sporz¹dzenie listy osób, które
mog³yby wzi¹æ udzia³ w projekcie. Lista ta pos³u¿y do zaplanowania rozmów z tymi osobami oraz cz³onkami ich rodzin.
Najwa¿niejszym w pocz¹tkowym stadium projektu jest
zdiagnozowanie potrzeb osób niepe³nosprawnych: czego chc¹?,
jakie s¹ ich oczekiwania?, czego siê obawiaj¹?, z czym zwi¹zane
Spo³eczne Liceum
Ogólnokszta³c¹ce STO w Olecku
og³asza nabór do klasy I
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.

s¹ ich niepokoje? Na podstawie tych ankiet bêdziemy starali
siê niwelowaæ wszystkie trudnoci.
Projekt ukierunkowany jest na zaspokojenie zawodowe
osób z tak wielkimi potrzebami, a jednoczenie równie¿ wielkimi
ograniczeniami. Priorytetem jest ukierunkowanie tych osób
na w³asny rozwój, a nie wyrêczanie ich z rozwijania w³asnych umiejêtnoci.
Na podstawie ankiet, które zostan¹ przeprowadzone, specjalistyczna firma sporz¹dzi bardzo fachowy raport. Pomo¿e
on organizatorom ukierunkowaæ dzia³ania. Dzia³ania, które
zostan¹ zastosowane, bêd¹ wynika³y z diagnozy ankiet. Rol¹
diagnozy bêdzie rozpoznanie rodowiska, wskazanie oczekiwanych przez niepe³nosprawnych kierunków aktywizacji i
wsparcia. Pozwoli to na dobre gospodarowanie rodkami PEFRON  czytamy w projekcie.
Realizacja projektu bêdzie podstaw¹ do pozyskiwania
dalszych rodków. Byæ mo¿e powstanie jaki orodek wsparcia,
byæ mo¿e rehabilitacji, byæ mo¿e zak³ad aktywnoci zawodowej. Trudno jest w tej chwili powiedzieæ. Po to chcemy
stworzyæ tê diagnozê. Chcemy wiedzieæ w jakim kierunku
mamy zmierzaæ. Mo¿e trzeba tylko usun¹æ bariery architektoniczne? Mo¿e trzeba ze rodków PEFRON przeznaczyæ
wiêcej na sprzêt multimedialny albo na aparaty s³uchowe?
Mo¿e to byæ zupe³nie inna diagnoza! Indywidualne kontakty
z takimi osobami nie daj¹ nam pe³nego obrazu. Najczêciej
nie ma równie¿ informacji od cz³onków rodzin osób niepe³nosprawnych. Projekt jest d³ugoterminowy i daje szerokie
pole do dzia³ania  mówi na ten temat M. W. Dzienisiewicz.
Na podstawie diagnozy zostanie sporz¹dzony raport, który bêdzie baz¹ informacji przy wdra¿aniu powiatowej Strategii Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych. Powiat chce
globalnie podejæ do tej problematyki. S¹ bowiem placówki,
które maj¹ za zadanie i prowadz¹ dzia³ania zwi¹zane z t¹
tematyk¹. Problem stanowi jednak zgranie tych dzia³añ i ich
koordynacja oraz ukierunkowanie.
Jeszcze przed wdro¿eniem dzia³añ tego programu Powiat
rozpocz¹³ kampaniê propaguj¹c¹ zatrudnianie osób niepe³nosprawnych. Zorganizowano spotkania pracodawców z przedstawicielami warszawskiego i olsztyñskiego oddzia³u PEFRON.
Zaowocowa³y one dodatkowymi umowami pracodawców z
osobami niepe³nosprawnymi. Powsta³o te¿ kilka firm, które
za³o¿y³y osoby niepe³nosprawne. Jest to - je¿eli chodzi o
nasz powiat - wielki postêp, ale - jak twierdzi M. W. Dzienisiewicz: Jest to dopiero pocz¹tek. Chcemy równie¿ osobom, które z przyczyn zdrowotnych nie mog¹ tworzyæ firm 
stworzyæ firmê. PEFRON daje takie mo¿liwoci. Mo¿e to
byæ, na przyk³ad, powo³anie Zak³adu Aktywnoci Zawodowej.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

Przyjêcia kandydatów odbywaj¹ siê wed³ug liczby punktów a¿ do wyczerpania limitu miejsc (16 osób w klasie).
Zapraszamy do Sekretariatu Szko³y po odbiór druków podañ. Zespó³ Szkó³ STO w Olecku, ul. M³ynowa 8.
Tel. 0 87 520 24 18, w godz. 8.00 - 15.00
(L6803)

(V22706)
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Projekt Wirtualny przewodnik po krainie EGO
Powiat Olecki, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
tel. 087 520 16 57, 087 520 24 75 wew. 47, 50, 51 fax 087 520 32 19
edukacja@powiat.olecko.pl
www.powiat.olecko.pl

Zaproszenie do sk³adania ofert

Powiat Olecki jako Zamawiaj¹cy zaprasza Pañstwa do
z³o¿enia oferty w ramach projektu Wirtualny przewodnik
po krainie EGO realizowanego przez Powiat Olecki przy
wsparciu udzielonym przez Norwegiê poprzez dofinansowanie ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
SEKCJA I: ZAMAWIAJ¥CY
OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ¥CEGO
Nazwa:
Nazwa:
POWIAT OLECKI
Adres:
NIP
Telefon:
Faks:

ul. Kolejowa 32
19-400 Olecko
847-13-94-480
087/520 16 57
087/520 32 19

Nazwisko osoby do kontaktu:
Waldemar Snarski
(087) 5202251
Poczta elektroniczna (e-mail):
valdo.s@wp.pl
Regon
790671194
Adres internetowy (URL):
www.powiat.olecko.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Organizacja otwartej imprezy informacyjno-promocyjnej
 Wesele Wiejskie
W ramach imprezy:
1) opracowanie scenariusza i programu wesela wiejskiego
oraz jego przeprowadzenie;
2) zorganizowanie wesela wiejskiego w oparciu o tradycje z
lat 50-tych w dniu 30.08.2008 r. w godz. od 16:00 do
19:00, Plac Wolnoci w Olecku;

3) w programie nale¿y przewidzieæ miêdzy innymi:
- dwukrotny przejazd zaprzêgami konnymi wokó³ Placu Wolnoci,
- poczêstunek zebranych goci tradycyjnym pieczywem weselnym,
- zapewnienie strojów dla orszaku weselnego,
- w³¹czenie zebranych w zabawê weseln¹  integracja widzów;
4) przewidywana liczba uczestników imprezy  co najmniej
1 000 osób;
5) zapewnienie co najmniej dwóch zespo³ów (jeden z muzyk¹ rozrywkow¹, drugi z muzyk¹ ludow¹)
6) udostêpnienie dla uczestników warsztatów stoiska na wystawê
promuj¹c¹ dzia³ania projektu i walory turystyczno-ekologiczne subregionu EGO
7) organizacja biesiady weselnej i degustacja potraw regionalnych dla 80-100 osób  od godz. 19:30 do godz. 24:00;
8) zapewnienie transportu na miejsce biesiady i z powrotem;
9) promocja w mediach;
10) zapewnienie obs³ugi technicznej;
11) przygotowanie i rozwieszenie plakatów;
12) zamieszczenie na wszystkich materia³ach informacji z
nazw¹ projektu, logo Partnerów projektu i Darczyñcy;
13) zaproszenie goci wskazanych przez Zamawiaj¹cego;
14) zastosowanie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r.
o bezpieczeñstwie imprez masowych.
Termin nadsy³ania ofert:
22.07.2008 r.

Wspracie udzielone przez Norwegiê
ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

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
(V37204)

(V35505)

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
Hurtownia w Olecku, ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

przydomowe oczyszczalnie cieków

 panele pod³ogowe I gatunek
2

 15,50 z³ za 1 m

 du¿y wybór owietlenia
(V40702)

WYPRZEDA¯ KABIN
PRYSZNICOOWYCH
Kolektory s³oneczne,

PROMOCJA

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

(V37104)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

$
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(Materia³ Komisji Owiaty na sesjê RM w Olecku  29
czerwca 2008r.  opracowa³: W³adys³aw Gawroñski)

Promocja Olecka

(2)

Efektem tego by³o to, i¿ ludzie dok³adnie czytali broszurkê na temat imprez letnich i Przystanku Olecko, przez
co nazwa miasta Olecko i nazwa imprezy Przystanek Olecko zapad³a im w pamiêci. Do przyjazdu do Olecka zachêca³ równie¿ ³o w kostiumie, którego zdjêcia znalaz³y siê w
bia³ostockim wydaniu Gazety Wyborczej oraz na ogólnopolskiej internetowej stronie o targowych.
Innym produktem promuj¹cym Olecko okaza³a siê Wiewiórcza cie¿ka, któr¹ na poprzednich targach przedstawiano jako cie¿kê g³ównie dla rodzin, gdy¿ nie sposób na
niej zab³¹dziæ, poza tym jest bezpieczna i urokliwa. W br.
cie¿kê promowano jako produkt turystyczny Olecka, który
jest odpowiednio oznakowany. Turysta wje¿d¿aj¹cy do Olecka
informowany jest jak do niej dojechaæ. Ponadto na koszach
na mieci umieszczone s¹ naklejki i ustawione dodatkowe
tablice informacyjne.
Niew¹tpliwe znaczenie w promocji Olecka odgrywaj¹ publikacje prezentuj¹ce walory turystyczne Olecka. W tym celu
gmina wyda³a szereg publikacji o powy¿szej tematyce. Materia³y te znajduj¹ siê w PIT oraz w UM w pokoju promocji
miasta.
W br. na targach turystycznych Olecko zaprezentowa³o
zbiorcze opracowanie  Przewodnik po Ziemi Oleckiej oraz
szereg publikacji, wielkoci pocztówek, prezentuj¹cych pojedyncze produkty turystyczne, takie jak: wycieczka po Olecku,
najwiêksze oleckie letnie imprezy, w tym Przystanek Olecko
i Mazurskie Spotkania z Folklorem, mapa miasta i powiatu,
6 tras turystycznych, Wiewiórcza cie¿ka oraz widokówki
i szereg gad¿etów uzupe³niaj¹cych pakiety promocyjne, w
tym smycze dla m³odych ludzi z nadrukowanym adresem
strony internetowej. Materia³y te skierowane s¹ do indywidualnych odbiorców przyje¿d¿aj¹cych do Olecka. Zgodnie
z danymi G³ównego Urzêdu Statystycznego w sezonie turystycznym w Olecku przebywa ok. 20 tys. turystów.
Du¿ym zainteresowaniem na targach cieszy³a siê krótka
publikacja, napisana w jêzyku polskim i niemieckim, Wêdrówki po okolicach Olecka zawieraj¹ca 6 tras turystycznych wytyczonych przez atrakcyjne krajobrazowo i historycznie tereny okolic Olecka. Publikacja ta promuje tak¿e
atrakcje turystyczne s¹siednich gmin, np. gminy Wieliczki,
zapraszaj¹c do zobaczenia zabytkowego modrzewiowego kocio³a.
W tym roku planowane jest jeszcze wydanie p³yty CD
prezentuj¹cej walory gminy Olecko, nie tylko turystyczne.
W oparciu o ni¹ bêdzie mo¿na pokazaæ prezentacjê dla goci z zagranicy.
Konsekwentnie we wszystkich publikacjach jest umieszczane logo turystyczne, które buduje wizerunek miejsca. Wszystkie
materia³y prezentowane na targach i informacje o targach
umieszczone s¹ na stronie internetowej Urzêdu Miasta.

¯ycie kulturalno-naukowe promocj¹ Olecka

Kultura zawsze jest mocno wpisana w ¿ycie Olecka. Jej
ró¿norodnoæ, wieloæ imprez kulturalnych zaskakuje i zdumiewa odwiedzaj¹cych miasto nad Leg¹. Sztama (Spotkania z Teatrem Amatorskim), Szkolne Spotkania z Melpomen¹, Fiesta Borealis  wiêto M³odej Muzyki na
Pó³nocy Mazurskie Spotkania z Folklorem, a wiêc teatr, poezja, muzyka, kultura i zwyczaje wyznaczaj¹ rytm
¿ycia kulturalnego. Mimo, ¿e wokó³ zmienia³o siê wiele,

teatr trwa³, przesuwaj¹c siê jedynie prawem sukcesji od s³ynnej Meluzyny (teatr poezji), poprzez AGT i Orodek Teatru Amatorskiego (teatr wizji i ruchu), grupê balladow¹ Po
Drodze, a¿ po ród³a Sztuki i Przystanek Olecko 
tu zawsze turysta i mieszkaniec nie odczuwa bylejakoci prowincji, a wrêcz przeciwnie  niepowtarzaln¹ atmosferê, odczuwaln¹ ju¿ w pierwszym kontakcie z miastem. Na imprezy
te przyje¿d¿aj¹ wykonawcy i turyci z ca³ej Polski oraz Czech,
Chorwacji, £otwy, Rosji, Litwy, Bia³orusi i Niemiec.
Ponadto od 2002r. w ROK Mazury Garbate dzia³a teatr
AGT oraz Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa.
Galeria jest otwarta na ró¿ne dziedziny sztuk plastycznych,
pocz¹wszy od tradycyjnych technik malarskich i graficznych,
a¿ po najnowsze. Chêtnie nawi¹zuje wspó³pracê z galeriami
i twórcami, którym ta formu³a odpowiada promuj¹c Olecko.
Jednym z instruktorów teatru AGT jest radna Renata Dunaj.
Jej grupa teatralna zakwalifikowa³a siê na bardzo presti¿owy
Festiwal Teatru Dzieci i M³odzie¿y Dziatwa w £odzi, gdzie
zaprezentowa³a siê pod koniec maja.
Ju¿ od 14 lat, w ostatnim tygodniu lipca, na Przystanek
Olecko ci¹gaj¹ do miasta ludzie przypisani pó³nocy z
ca³ego kraju. Odbywaj¹ siê wówczas koncerty, warsztaty twórcze,
widowiska plenerowe, spektakle teatralne, parady, imprezy
o charakterze rekreacyjno-sportowym i ekologicznym. Prawdziwe staje siê wówczas zdanie, ¿e dla wszystkich starczy
miejsca, pod wielkim dachem nieba....
W bie¿¹cym roku Regionalny Orodek Kultury w zakresie promowania 15. Przystanku Olecko przewiduje powrót
do jego artystycznych korzeni. Têskni za nimi i chce, aby
impreza ta ewaluowa³a tak, jak ewaluuje Piknik Country w
Mr¹gowie.
W ci¹gu lata gmina stara siê rozszerzyæ ofertê imprez,
g³ównie z myl¹ o mieszkañcach. W tym celu Regionalny
Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate z³o¿y³ ofertê i
wszystko wskazuje na to, i¿ bêdzie to najlepsza oferta rekreacyjna. Ofertê wygra³a Fundacja Przystanek Twórczoæ z
Warszawy.
Powa¿ny wk³ad w promowanie Olecka wnosi Wszechnica Mazurska w Olecku. Sam fakt istnienia w tak ma³ym miasteczku uczelni wy¿szej jest ju¿ promocj¹ miasta. Je¿eli dodamy, ¿e na Wszechnicy studiuj¹ studenci nie tylko z pó³nocno-wschodniej Polski, promocja ta nabiera szerszego wymiaru.
Wszechnica, oprócz dzia³alnoci naukowej i dydaktycznej,
prowadzi szereg dzia³añ popularnonaukowych. Przyk³adem
jest organizowany w dniach 6-7 wrzenia br. II Festiwal Nauki
i Sztuki.
Dziedzictwem Olecka interesuj¹ siê sami studenci wybieraj¹c na prace magisterskie tematykê zwi¹zan¹ z Oleckiem.
Niektóre prace magisterskie znajduj¹ siê w zbiorach Biblioteki Publicznej w Olecku.
Czêsto s³yszy siê g³osy kolegów i kole¿anek z regionu, i¿
w Olecku ca³y czas co siê dzieje. I nie ma siê co temu
dziwiæ. Przyk³adem mo¿e byæ coroczny Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego oraz pierwszy na Mazurach XVI
Zlot Szkó³ Sienkiewiczowskich, który rozpocznie siê 30 maja
br. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza i
potrwa trzy dni. Bêdzie to piêkna promocja miasta
i okolic, bowiem do Olecka przyjedzie ok. 300 delegatów z
ró¿nych szkó³ z ca³ej Polski.
Doskona³¹ promocj¹ miasta s¹ imprezy z udzia³em mediów. W dniach 4-6 lipca br. ju¿ drugi raz z Olecka na ¿ywo
zostanie wyemitowany ogólnopolski program Kawa czy herbata,
który w bezporedni i wymierny sposób bêdzie promowa³
walory miasta.
C.d. za tydzieñ
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Nasza rozmowa (11)

Prof. dr hab. Julian Skrzyp
Wyk³adane przedmioty: geografia administracyjna
oraz polityka rozwoju regionalnego
W ramach przedmiotu geografia administracyjna cele kszta³cenia ukierunkowane s¹ na poznanie przez studentów problematyki przestrzennej w kontekcie funkcjonowania pañstwa. Problematyka tego
przedmiotu obejmuje nastêpuj¹ce tematy:
1. Pañstwo jako przedmiot zainteresowania geografii administracyjnej;
2. Terytorialna organizacja pañstwa, w
tym pañstw Unii Europejskiej;
3. Pañstwo w ujêciu geopolitycznym, w
tym koncepcje geopolityczne wybranych pañstw;
4. Wybrane zagadnienia ludnoci i osadnictwa, w tym ludnoæ i osadnictwo w
Polsce;
5. Wybrane elementy struktury przestrzennej gospodarki;
6. Infrastruktura, jej zró¿nicowanie przestrzenne i przekszta³cenie;
Jak wynika z powy¿szych tematów
geografia administracyjna obejmuje szeroki
wachlarz wiedzy z zakresu nie tylko geo-

grafii lecz tak¿e administracji, polityki,
gospodarki, demografii i gospodarki przestrzennej.
W ramach przedmiotu polityka rozwoju regionalnego celem kszta³cenia jest
zapoznanie studentów z zasadami i celami krajowej i unijnej polityki regionalnej, w tym celami tej polityki i funduszami strukturalnymi. Problematyka tego
przedmiotu obejmuje wiele tematów, z
których za najwa¿niejsze uznaæ mo¿na:
1. Region w ujêciu geograficzno-systemowym oraz jako element struktury
administracyjno-gospodarczej kraju;
2. Podmioty i instrumenty polityki rozwoju regionalnego i lokalnego;
3. Cele i zasady europejskiej oraz krajowej polityki rozwoju regionalnego, w
tym fundusze strukturalne;
4. Planistyczne aspekty sterowania rozwojem regionalnym ze szczególnym
wyró¿nieniem regionalnych programów
operacyjnych.

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.
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.
L46903
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Problematyka rozwoju regionalnego
po transformacji ustrojowej w Polsce nabra³a
wymiaru szczególnego, gdy¿ powsta³y
wówczas województwa samorz¹dowe, które
prowadz¹ politykê regionaln¹ na w³asny
rachunek. Polityka ta wspierana jest przez
Uniê Europejsk¹, co znajduje wyraz w
postaci ró¿nego rodzaju dop³at. Z tego
powodu przedmiot polityka rozwoju regionalnego cieszy siê du¿ym powodzeniem u wiêkszoci studentów.
Jak wynika z przedstawionych wy¿ej
tematów problematyki obydwa przedmioty
wzajemnie siê uzupe³niaj¹ i stanowi¹ pewn¹
ca³oæ. Zawieraj¹ podstawowe informacje dotycz¹ce funkcjonowania regionu,
pañstwa, grupy pañstw Unii Europejskiej
oraz informuje o wspó³czesnych procesach zachodz¹cych w wiecie. Obydwa
przedmioty budz¹ du¿e zainteresowanie
u studentów i czêsto problematyka wy¿ej przedstawiona staje siê tematem pracy licencjackiej i magisterskiej.

KONCERTOWE LATO 2008
19 lipca 2008 r.
19-20.30  Berta i Bercik, gry i zabawy dla dzieci
20.30-22.00  KAPELA WALERKA  Plac Wolnoci
3 sierpnia 2008 r.
godz. 19-20.30  Berta i Bercik  gry i zabawy dla dzieci
20.30-22.00  BOSSA-NOVA BAND  Plac Wolnoci
9 sierpnia 2008 r., Plac Wolnoci DZIEÑ KRAMU
15:00-15:15  rozpoczêcie imprezy, prowadz¹cy Krzysztof
Szubzda
15:00-16:15  czêæ I koncertu AGE (coverowy zespó³ z
Litwy)
16:30-17:45  czêæ II koncertu AGE (coverowy zespó³ z
Litwy)
18:00-19:30  RAMOLSI (Pocztówka z PRL-u: najwiêksze
przeboje lat 60. i 70.)
19:30-20:00  losowanie nagrody g³ównej ufundowanej przez
firmê KRAM  samochodu osobowego
20:00-21:30  koncert zespo³u CHRZ¥SZCZE (muzyka
Beatlesów)
21:40-21:55  pokaz sztucznych ogni
Na placu: 17:00-19:00
 kuglarze i szczudlarze  teatr Muzyczny z Suwa³k
23 sierpnia 2008 r.
19-20.30  Berta i Bercik, gry i zabawy dla dzieci
20.30-22.00  SHAMROCK (muzyka folkowa)  Plac
Wolnoci
30 sierpnia 2008 r.
19-20.30  Berta i Bercik, gry i zabawy dla dzieci
20.30-22.00  SUWALSKA KAPELA BIESIADNA  Plac
Wolnoci
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Urz¹dzanie i pielêgnacja terenów zielonych

Szkolenie w ZDZ Olecko
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego Orodek Kszta³cenia
Zawodowego w Olecku na zlecenie Pani Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Olecku, w ramach projektu  Nowe
kwalifikacje  nowa praca realizowa³ w dniach 19.05.2008r.
 30.06.2008r. szkolenie Urz¹dzanie i pielêgnacja terenów
zielonych z elementami florystyki.
Tematyka z zakresu florystyki (artystyczne uk³adanie kwiatów
na ró¿ne sytuacje okolicznociowe) realizowana by³a pod
kierunkiem Pani Janiny Anuszkiewicz oraz przy wsparciu
merytorycznym lokalnej kwiaciarni Irys.
Dnia 30 .06.2008r. szkolenie 12 osób bezrobotnych zwieñczono uroczystym wkopaniem drzewka wierkowego na posesji PUP-u w obecnoci Pani wicestarosty Marii Wandy
Dzienisiewicz, Pani dyrektor Celiny Górskiej, Pani Dyrektor
Barbary Taraszkiewicz oraz kadry pedagogicznej uczestnicz¹cej w projekcie.

Zajêcia teoretyczne z urz¹dzania i pielêgnacji terenów zielonych prowadzono w siedzibie placówki, natomiast edukacja
od strony praktycznej odbywa³a siê na bazie dydaktycznej udostêpnionej przy siedzibie PUP w Olecku.

Po uroczystym rozdaniu w placówce ZDZ zawiadczeñ
o ukoñczeniu szkolenia absolwentki kursu otrzyma³y od Pani
Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy oferty dotycz¹ce kontynuacji wsparcia zawodowego w postaci propozycji pracy i
odbycia sta¿u zawodowego w okrelonych miejcach pracy w
Gminie Olecko, wiêtajnie, Kowale Oleckie i Wieliczki. Cel
zosta³ osi¹gniêty, jak zak³ada³ projekt: NOWE KWALIFIKACJE  NOWA PRACA.

Uczestniczki szkolenia sprawnie zagospodarowa³y teren
pod kierunkiem Pani Heleny Szyperek i Pana Marka Maksimowicza oraz nadzorem Pani Dyrektor PUP i ZDZ. S³uchaczki w ramach edukacji na kursie opanowa³y wiele cennych umiejêtnoci, miêdzy innymi: projektowanie terenów
zielonych, przenoszenie projektu na teren objêty zagospodarowaniem, obsadzeniem i pielêgnacj¹ drzew, krzewów i rolin ozdobnych. Wizytówk¹ ich zdobytych osi¹gniêæ jest oczywicie urz¹dzony zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami architektonicznymi teren, który wp³yn¹³ radykalnie na lokalny wystrój
krajobrazu przy ulicy Armii Krajowej w Olecku.
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Za³oga ³ódki Volvo Ocean Race zwyciêzc¹ pierwszych Regat ¯eglarskiego Pucharu Polski PGNiG Bezpieczne Mazury Delphia 24 CUP
Za³oga ³ódki Volvo Ocean Race zwyciê¿y³a w pierwszych Regatach ¯eglarskiego Pucharu Polski PGNiG Bezpieczne Mazury Delphia 24 CUP, które odby³y siê w dniach
5-6 lipca w Olecku. Zwyciêskiemu teamowi, który okaza³ siê
najlepszy sporód 7 jachtów Delphia 24, przewodzi³ olimpijczyk i Mistrz wiata w klasie Cadet  Zbigniew Kania.
£ódka Volvo Ocean Race to goæ specjalny tegorocznej
edycji regat Delphia 24 CUP, odbywaj¹cych siê w ramach
ogólnopolskiej Kampanii PGNiG Bezpieczne Mazury. Celem projektu by³a popularyzacja postaw proekologicznych,
edukacja w zakresie bezpieczeñstwa na wodzie oraz promocja regionu Warmii i Mazur. Patronat honorowy nad wydarzeniem objê³o Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marsza³ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  Bronis³aw Komorowski i Burmistrz Olecka  Wac³aw Olszewski. PGNiG
Bezpieczne Mazury Delphia 24 CUP wspar³ tak¿e Marsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego: Jacek Protas.
Jednym z partnerów projektu jest tak¿e marka Volvo.

Za³oga Volvo Ocean Race.

£ódka Volvo Ocean Race 2.
Wyniki pierwszych z cyklu zawodów PGNiG Bezpieczne
Mazury Delphia 24 Cup, Olecko 5-6.07.2008 przedstawiaj¹
siê nastêpuj¹co:
1) VOLVO OCEAN RACE  Zbigniew Kania
2) HENRI LLOYD - Pawe³ Oskroba
3) FORD KUGA - Andrzej Czapski
4) AUTO PODLASIE - Marcin Pietrzak
5) ATTIS - Tomasz Stañczyk
6) KRYSTYNA - Andrzej Rybacki
7) DELPHIA YACHTS - Krzysztof Kowalski
Weekendowym regatom w Olecku towarzyszy³o wiele
atrakcji. Wród nich znalaz³y siê pokazy ratownictwa,
konkursy ekologiczne, turnieje pi³karskie oraz koncerty. Uczestnicy mieli tak¿e mo¿liwoæ skorzystania z
jazd testowych samochodami marki Volvo. Atrakcj¹
wieczoru by³ wystêp zespo³u Czerwone Gitary. W ramach ¯eglarskiego Pucharu Polski PGNiG Bezpieczne
Mazury Delphia 24 CUP, odbêdzie siê jeszcze piêæ
spotkañ na wodach jezior Warmii i Mazur. Regaty zakoñcz¹ siê 30 sierpnia uroczystym fina³em w Mr¹gowie.
Volvo zdecydowa³o siê patronowaæ Kampanii PGNiG
Bezpieczne Mazury dostrzegaj¹c w projekcie te same
wartoci, które s¹ wa¿ne tak¿e i dla nas. Bezpieczeñstwo i troska o rodowisko to priorytety, o które nieustannie dbamy. Cieszymy siê z wygranej, któr¹ w zawodach
odnios³a ³ódka Volvo Ocean Race. Mimo zaciêtej ry-

walizacji i trudnych warunków, ekipa pod wodz¹ Zbigniewa
Kani pokaza³a prawdziw¹ klasê mistrzowsk¹. Z niecierpliwoci¹ czekamy na kolejne sukcesy.  powiedzia³ Marcin
Klimczewski, Dyrektor Marketingu i PR Volvo Auto Polska.
Volvo od wielu ju¿ lat jest patronem wiatowego ¿eglarstwa. Firma jest tytularnym sponsorem Volvo Ocean Race 
najwiêkszego, oko³oziemskiego wycigu ¿eglarskiego, który
jest organizowany ju¿ od ponad 30 lat. W padzierniku w
hiszpañskim Alicante rusza tegoroczna edycja Volvo Ocean
Race, w trakcie której uczestnicy pokonaj¹ 37 000 mil morskich. Zawody zakoñcz¹ siê w czerwcu w Sankt Petersburgu.
Po raz pierwszy w historii za³ogi zawitaj¹ do krajów takich
jak: Indie, Singapur, Chiny i Rosja.
Marcin Klimczewski, mklimcze@volvocars.com

£ód DELPHIA YACHTS  Krzysztof Kowalski
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PGNiG Bezpieczne Mazury
Olecko, 5-6 lipca 2008

Fot.
Józef Kunicki
i Boles³aw S³omkowski
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15. PRZYSTANEK OLECKO 21-26.07.2008 r.
Warsztaty twórcze ZAJEZDNIA
7-26 lipca
* plenerowy projekt teatralny FUZJA
warsztaty: teatralny, plastyczny, emisji g³osu, muzyczny, ogniowy.
21-26 lipca
* warsztat dziennikarski (redakcja biuletynu festiwalowego i
sprawozdania radiowe),
* warsztat szczudlarski
* warsztat plastyczny  budowanie ³osi
21 lipca (poniedzia³ek)
10:00-18:00  warsztaty twórcze ZAJEZDNIA
16:00-18:00  Oleckie zbiorowe ruszenie  tworzymy ³osie (budowa instalacji)  Plac Wolnoci
17:00  otwarcie wystawy plakatu Przystanku Olecko 
galeria im. A. Legusa
18:00-19:00  projekcja materia³ów archiwalnych z Przystanku Olecko  kino Mazur
19:00  koncert zespo³u Plateau  Plac Wolnoci
20:30  koncert zespo³u Carrantuohill  Plac Wolnoci
22:00  klub festiwalowy Cooltura  koncert zespo³u Kawa³ek Kulki + muzyczny jam
22:00  projekcja filmu Grind House, Quentin Tarantino 
amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie
22 lipca (wtorek)
10:00-12:00  poranek filmowy pt. Magiczny wiat filmu
(film animowany)  kino Mazur
10:00-18:00  warsztaty twórcze ZAJEZDNIA
12:00-18:00  wioska indiañska  Plac Wolnoci
16:00-18:00  Oleckie zbiorowe ruszenie  tworzy-my ³osie (budowa instalacji)  Plac Wolnoci
18:00-19:00  projekcja materia³ów archiwalnych z Przystanku Olecko  kino Mazur
19:00  koncert zespo³u Czerwony Tulipan  Plac Wolnoci
20:30  koncert zespo³u Orkiestra Dni Naszych
22:00  klub festiwalowy Cooltura  koncert zespo³u P³yny +
muzyczny jam
22:00  projekcja filmu 7 krasnoludków, re¿. Sveen Unterwaldt  amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie

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

W cenie us³ugi:¿

 trumna, krzy¿
 tabliczka, klepsydry
 obs³uga pogrzebu
 transport  karawan

(K21108)

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.

23 lipca (roda)
10:00-12:00  poranek filmowy pt. Magiczny wiat filmu
(film przygodowy i fantasy)  kino Mazur
10:00-18:00  warsztaty twórcze ZAJEZDNIA
16.00-18:00  Oleckie zbiorowe ruszenie  tworzy-my ³osie (budowa instalacji)  Plac Wolnoci
18:00-19:00  projekcja materia³ów archiwalnych z Przystanku Olecko  kino Mazur
19:00  koncert zespo³u EastWest Rockers  Plac Wolnoci
20:30  koncert zespo³u Vavamuffin  Plac Wolnoci
22:00  klub festiwalowy Cooltura  koncert Waldemara
Snarskiego  Snarski piewa Cohena
22:00  projekcja filmu Labirynt Fauna, re¿. Guillermo
del Toro  amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie
24 lipca (czwartek)
10:00-12:00  poranek filmowy pt. Magiczny wiat filmu
(zwi¹zki literatury dzieciêcej z filmem)  kino Mazur
10:00-18:00  warsztaty twórcze ZAJEZDNIA
16:00-18:00  Oleckie zbiorowe ruszenie  tworzy-my ³osie (budowa instalacji)  Plac Wolnoci
18:00-19:00  projekcja materia³ów archiwalnych z Przystanku Olecko  kino Mazur
19:00  spektakl Transit Masovien Stowarzyszenia kurtheater Bitterfeld e.V. Dessau i Centrum Kultury i Promocji
w Milanówku  sala AGT
20:00  koncert zespo³u Raz Dwa Trzy  Plac Wolnoci
22:00  spektakl Ma³py Trzy Teatru Tañca i Muzy-ki Kino
Variatino  sala AGT
23:30  fina³ plenerowego projektu teatralnego Mazurska
Fuzja  kamienna pó³rotunda, Park Sportu i Rekreacji
25 lipca (pi¹tek)
10:00-12:00  poranek filmowy pt. Magiczny wiat filmu
(komedia filmowa)  kino Mazur
10:00- 18:00  warsztaty twórcze ZAJEZDNIA
16:00- 18:00  Oleckie zbiorowe ruszenie  tworzy-my ³osie (budowa instalacji)  Plac Wolnoci
17:00  Przedpremierowy pokaz filmu Przystanek dla bocianów  kino Mazur
18:00-19:00  projekcja materia³ów archiwalnych z Przystanku Olecko  kino Mazur
20:00  koncert orkiestry Jose Torres Salsa Tropical  Plac
Wolnoci
22:00  spektakl plenerowy Nauka latania teatru Strefa
Ciszy  kamienna pó³rotunda, Park Sportu i Rekreacji
23:30  klub festiwalowy Cooltura  koncert Zbigniewa Sieñczuka
oraz Nocny Patrol
26 lipca (sobota)
10:00-12:00  poranek filmowy pt. Magiczny wiat filmu
(zawody filmowe)  kino Mazur
10:00-16:00  warsztaty twórcze ZAJEZDNIA
17:00  spektakl plenerowy Pokój  Teatr Snów Plac
Wolnoci
18:00  Parada Mi³oników Przystanku Alaska; start: Plac
Wolnoci
19:00  koncert zespo³u Night Come (repertuar The Doors)  Plac Wolnoci
20:30  koncert Macieja Maleñczuka  Psychodancing 
Plac Wolnoci

!
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Kalendarz imion

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

15 lipca
Angeliki, Angeliny, Baldwiny, Ditty, Igi
Atanazego, Bonawentury, Brunona,
Daniela, Dawida, Donalda, Egona, Henryka, Niecis³awa, Lubomys³a, Waldemara, W³odzimierza
16 lipca
Benity, Carmen, Karmeny, Marii, Mariki, Marleny, Mirelli, Ruty
Andrzeja, Benedykta, Dzier¿ys³awa,
Eustachego, Eustachiusza, Kanimi³a,
Stefana, Waldemara
17 lipca
Anety, Jadwigi, Jagody, Julietty, Julity,
Konstancji, Kornelii, Marceliny, Martyny
Aleksandra, Aleksego, Andrzeja, Bogdana, Bohdana, Czes³awa, Dzier¿ykija,
Jacka, Kornela, Leona, Marcelego, Marcelina, Marcina
18 lipca
Dragomiry, Erwiny, Frydy, Kamili, Kamy,

Karoliny
Arnolda, Dragomira, Emila, Emiliana,
Erwina, Fryderyka, Kamila, Roberta,
Szymona, Unis³awa, Wespazjana
19 lipca
Alfredy, Fredy, Normy, Nory, Radomi³y
Alfreda, Ambro¿ego, Arseniusza, Makryny, Marcina, Rufina, Wincentego,
W³odzimierza, W³odzis³awa, Wodzis³awa
20 lipca
Arety, Czes³awy, Hieronimy, Ludwiki,
Ma³gorzaty, Sewery, Seweryny
Aureliusza, Czes³awa, Eliasza, Fryderyka, Hieronima, Kolumby, Leona, Paw³a, Seweryna
21 lipca
Angeliny, Anieli, Dalidy, Danieli, Diany, Ody, Pauliny, Praksedy
Andrzeja, Benedykta, Daniela, Eliasza,
Onufrego, Prokopa, Stojs³awa, Wawrzyñca, Wiktora, Wojs³awa

Dieta antyrakowa

rodniki.
Zbo¿a - znajduj¹ce siê w pe³noziarnistym chlebie, musli lub w p³atkach
dostarczaj¹ oprócz b³onnika prawie ca³ego zestawu substancji czynnych. Zawieraj¹ tez du¿e iloci selenu, który chroni
panów przed nowotworem prostaty.
Jogurt - pa³eczki kwasu mlekowego
chroni¹ organizm przed infekcjami i
zapobiegaj¹
tworzeniu siê w jelitach rakotwórczych substancji. Poza tym produkty
mleczne dostarczaj¹ te¿ wartociowego
bia³ka i wapnia.
Aby, unikn¹æ choroby, bardzo wa¿ne jest w³aciwe przechowywanie produktów ¿ywnociowych. Produkty z pleni¹ nale¿y koniecznie wyrzuciæ (do
wyj¹tku nale¿¹ sery typu brie itp.), gdy¿
zawieraj¹ silnie truj¹ce alfatoksyny (rak
w¹troby, nerek).

Nasz przepis
Mus porzeczkowy

2 szklanki s³odkiej mietanki, 40
dkg czerwonych porzeczek, ok. 7 ³y¿eczek cukru, 4 ¿ó³tka, jajko, mas³o do
foremek
Porzeczki umyæ, ods¹czyæ, oczyciæ z szypu³ek, zmiksowaæ i ewentualnie przetrzeæ przez sito, dodaæ po³owê cukru. mietankê zagotowaæ. Jajko i ¿ó³tka ubiæ mikserem z reszt¹ cukru
i dolewaæ powoli gor¹c¹ mietankê, stale
mieszaj¹c. Wymieszaæ z musem owocowym. ¯aroodporne foremki wysmarowaæ mas³em, wlaæ masê mietankowo-owocow¹ i ustawiæ w naczyniu z
wod¹, siêgaj¹c¹ 2/3 ich wysokoci.
Wstawiæ do piekarnika nagrzanego do
160 °C na oko³o 30 minut. Gdy patyczek w³o¿ony do musu jest po wyjêciu suchy, deser jest gotowy. Wy³o¿yæ na talerzyki zawartoæ foremki,
odwracaj¹c je do góry dnem. Udekorowaæ ca³ymi porzeczkami.



Cytrusy - zawieraj¹ bogaty zestaw
sk³adników antyrakowych oraz du¿o
pektyn. Powinny byæ jedzone razem z
mi¹¿szem.
Morele - maj¹ du¿o witaminy C, E
oraz beta-karotenu. S¹ te¿ bogate w
pektyny, które wi¹¿¹ w jelitach toksyny i powoduj¹ ich szybsze wydalanie.
Pomidory - pigment, nadaj¹cy im
czerwony kolor ma silne dzia³anie przeciwutleniaj¹ce, neutralizuj¹ce wolne

F kupiê

Jak chcesz wybraæ siê na
morze i nie uton¹æ, nie kupuj
statku, kup wyspê.

Marcel Pagnol

PRZYS£OWIA

 W lipcu siê k³osek korzy, ¿e niesie
dar Bo¿y, a najpierwsza Ma³gorzata (20 lipca) sierp w zbo¿e za³o¿y.
 Na Mariê Magdalenê (22 lipca) pogoda  pszczó³ek wygoda, a jak s³ota
 to lichota.
 W lipcu upa³y, wrzesieñ doskona³y.
 W lipcu upa³y, styczeñ mrony ca³y.
 Od lip ci¹gnie wonny lipiec, nie daj
s³onku k³osa przypiec.

Królowa brytyjska El¿bieta I
... ba³a siê ró¿.

Naród eksperymentatorów

W USA oko³o 11 tysiêcy osób rocznie
doznaje kontuzji próbuj¹c nowych pozycji seksualnych.

Cz³owiek potrafi

Dopiero po 48 latach od wynalezienia konserwy zaczêto otwieraæ specjalnym otwieraczem. Wczeniej u¿ywano
do tego celu m³otka i d³uta. Stary system ¿eglarski to tarcie wierzchem konserwy o betonow¹ kejê.

A¿ 99%

U 99% ludzi samopoczucie wzrasta, gdy... spuszcz¹ po sobie wodê w
sedesie.

Kawa

Jeden krzew kawowy daje rocznie
tylko oko³o pó³ kilograma kawy w takiej formie, w jakiej j¹ kupujemy.

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
V41801
* Mazury - hotel, tel. 0-87-520-40-50

V27720
(V28809)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V30108)

PUB PIWNICA

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

Wynajem samochodów na ró¿nego rodzaju uroczystoci: luby, chrzyty, studniówki, rocznice, zjazdy; BMW-7,
Hamer H-2.
Tel. 0-608-33-59-60.

(V22711)

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87520-47-55
V32407
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, GusiewOlecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A17404
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2,
tel. 0-604-184-868
V32417
* Willa Eden, wesela, przyjêcia, ATRAKCYJNA DU¯A
PRZESTRZEÑ DO TAÑCA, ul. Gdañska 1, DZWOÑ:
0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V27710

* Zespó³ muzyczny Hybrydy: wesela, studniówki, imprezy okolicznociowe. Tel. 0-512-948-641
K26101

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

* BHP V21607
i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od
strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V21009
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30L7602
* budowlane (rabaty dla wspólnot), tel. 0-666-913-713,
0-87-520-40-49
V39003

BUDOWLANE US£UGI
 BUDOWA DOMÓW!

(V19810)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V34406
* Centrum  hotel, tel. 0-87-520-12-00
V27730
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87520-40-29
A17504
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59

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

G¹ski 22 m 3, tel. 0-606-993-688

* budowlano-remontowe us³ugi, wnêtrza-kompleks, tel.
0-509-910-090
K24203
* budowlano-remontowe us³ugi, wykoñczenia, stany surowe,
dachy, izolacje, elewacje itp., tel. 0-502-274-232
K26201
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V1727
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
V34706
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

D@RKOMP

V41102

Przemys³aw Atkielski

(V34506)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

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

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

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

V40802

US£UGI

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!
* AGD  ch³odnictwo, naprawa, ul. Zielona 29, tel. (087)
520-33-66; 0-508-723-894
K26001
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L6604

Agencja Kredytowa KORZYCIK
ul. Kolejowa 31

(V34206)

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

tel. (087) 520-01-89

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

L5606

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

(V27910)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V29808)

RA
TY
!

(V22506)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V38803

(V28709)

* elektryczne, tel. 0-508-982-142
L7102
* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe,
Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87520-46-76
V35905
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel.
(087) 520-05-15.
V36405
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-52043-73
V29109
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V40502
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 0-87-520-22-13
L3812
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V27610

US£UGI

#

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V36205
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L6703
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41. V38703
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V41901
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V38503
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11 V32107
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V34016
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V31907

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

Sklep DOM s.c.

(V38403)

* przesy³ki kurierskie regionalne, przewozy, tel. 0-601159-718
V19710
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A17305
* ryby, tel. 0-504-060-955
V42201

Pl. Wolnoci 5A

 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4426)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V27810
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V41701
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L7402
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
*
*
*
*
*
*

V2127

Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5219
Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K927
Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1027
Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1527
t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562 L3015
transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki plandeki, tel.
0-604-514-845
K23005

(V22206)

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

(V34306)

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)

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

WYWÓZ MIECI
(K20909)

* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K17814
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V41002

(V28809)
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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
Z6
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
PRACA

A15909
V34036

praca:
* cegielnia Gordejki zatrudni pracowników fizycznych, tel.
0-87-520-73-79
L7302
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-3132
A15809
* praca na budowie, tel. 0-666-913-713, 0-87-520-40-49 V39013
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421 L3311

PW Goliat zatrudni do opieki nad odnow¹ biologiczn¹, dobre warunki pracy, tel.
0-508-097-578
K25801

* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89,
0-601-943-967
A168016
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L7202
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 A16009
* zatrudniê do prac budowlanych (wysokie zarobki), tel.
0-609-251-777
V37504
* zatrudniê krawcowe, tel. 0-662-112-100
L7502
Zatrudniê osobê do prowadzenia si³owni (mile widziane uprawnienia instruktorskie), wymagane czynne uprawianie sportu, np. kulturystyki. Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Goliat, tel. 0-508-097-578
K25901
SPRZEDAM
* 2 hektary, Kijewo, uzbrojona, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12 K25502
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
A17106
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A16607
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-52001-11
A16507
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87520-12-88
A18002
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359 A17205
* dom z dzia³k¹ 580 m.kw., Mazurska, tel. 0-87-520-25-51 K24501
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-25-12
K25402
* dzia³kê budowlan¹ blisko jeziora, 9 arów, tel. 0-505-064698
K24302
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
K25302
* dzia³kê budowlan¹ w Jakach, 0,76 ha, tel. 0-600-942569
V37124
C.d. SPRZEDAM na s. 16.
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(V37004)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00
Tel. 0-504-065-770

(087) 520 40 29
(A17603)

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

oferuje brykiet opa³owy
w atrakcyjnej cenie
Telefon kontaktowy: (087) 520 30 53
OLECKIE CENTRUM
L
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

WYNAJEM
* lokal do wynajêcia Kopernika 10, tel. 0-604-184-868 V32427
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel.
0-604-557-693
L7801
(K42001)

* mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m 2, mo¿liwe pe³ne wykoñczenie.
Oddanie  lipiec 2008.
Tel. (087) 520 21 60 (do 15 00), 0-604-456-732

* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A18101

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
(K24003)

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

Rozpoczêcie kursu

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

4

sierpnia
tel. 520-23-36

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000
0006 6992 0001

(V33906)

C.d. SPRZEDAM
* dzia³ki budowlane nad jeziorem Jaki, od 35 z³ za m.kw.,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
K25102
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601210-819
K20210
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-87520-26-12
K25202
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u,
tel. 0-87-520-22-33
A17802
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A17902
* mieszkanie 17 m.kw., Lesk, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
K25002
* mieszkanie 38,5 m.kw., tel. 0-504-288-818
K25701
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
K24902
* mieszkanie 52 m.kw. + gara¿, tel. 0-511-766-227, 0-667269-708
K24401
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
K24802
* mieszkanie 64 m.kw., tel. 0-691-407-184
K25601
* mieszkanie, Bia³ystok, 63 m.kw. IV piêtro, tel. 0-87-52040-40, 0-721-734-856
L5806
* mieszkanie, dwa pokoje, 48,6 m.kw., tel. 0-692-117-798 A17702
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V34026
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac
Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
V37034
* ryby, tel. 0-504-060-955
V42211
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 A17006
* ziemia rolna, 3,79 hektara, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12 K24702
* ziemia rolna, 8,5 hektara, 2 z³ za m.kw., WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
K24502
* ¿wir, piasek, ziemia  transport, tel. 0-604-514-845 K23105

%
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Programy unijne

W rodê, 9 lipca Burmistrz Wac³aw Olszewski z³o¿y³
osobicie w Wilnie trzy projekty do programu unijnego Litwa  Polska. Pierwszy z projektów inwestycyjnych ma za
zadanie modernizacjê dwóch oleckich stadionów. Projekt zosta³
z³o¿ony wspólnie z Orzyszem. Zaprzyjanione miasto chce
budowaæ salê gimnastyczn¹. Ze strony litewskiej w tym projekcie bior¹ udzia³ Wi³kawiszki, które chc¹ wybudowaæ stadion miejski. Drugim partnerem litewskim jest Alytus, który
chce wybudowaæ stadion pi³karski przy szkole gimnazjalnej.

Ulica Lipowa

Drugi projekt z³o¿ony przez Burmistrza dotyczy przebudowy palcu Wolnoci w jego czêci pokrytej kostk¹. Orzysz
chce przebudowaæ stare kino, a litewskie Alytus przebudowaæ plac w centrum miasta.
Trzeci projekt z³o¿ony z litewskim Marianpolem dotyczy budowy cie¿ki pieszo-rowerowej od ul. Gdañskiej do
Wiewiórczej cie¿ki oraz budowa nowoczesnego pola namiotowego pomiêdzy stadionem, a pla¿¹ miejsk¹. Marianpole natomiast pragnie wybudowaæ szereg cie¿ek rowerowych.
Maksymalne dofinansowanie do wszystkich trzech projektów mo¿e wynieæ 3 miliony euro.

Augustowska firma wykona modernizacjê drogi dojazdowej do szeregu firm na zapleczu ulicy Lipowej 1. (m.in.
stacja benzynowa Adama Koz³owskiego). Koszt przebudowy to prawie 200 tysiêcy z³otych. Prace maj¹ zakoñczyæ siê
do koñca sierpnia bie¿¹cego roku.

Witold Mysyrowicz

W galerii Pracownia Wies³awa Bo³tryka przy ul. Armii
Krajowej mo¿na obejrzeæ doskona³¹ wystawê rysunku satyrycznego Witolda Mysyrowicza. Ten znany z ³amów wielu
pism rysownik przedstawi³ doæ liczn¹ kolekcje swych prac.

Bar Koala

Gdy jest siê olecczaninem lub osob¹ bêd¹c¹ w Olecku, trzeba choæ raz trafiæ do baru Koala przy placu Wolnoci. W
samym centrum miasta  i nie trzeba wcale d³ugo szukaæ 
mo¿na zjeæ bardzo dobre dania domowe z kuchni polskiej. Bar
ju¿ od wielu lat jest wpisany na sta³e w krajobraz Olecka i
ka¿dy wie, ¿e jak chcesz zjeæ smaczne niadanie, obiad czy
kolacjê to najlepiej jest zajrzeæ do tego lokalu z nazw¹ sympatycznego australijskiego zwierzaka.

na ogólnodostêpnym tarasie znajduj¹cym siê z ty³u baru. Na
wie¿ym powietrzu, pod markiz¹ i z dala od miejskiego ruchu
mo¿na w ciszy i spokoju spo¿ywaæ dania przygotowane przez
obs³ugê baru. Taras powsta³ niedawno. Jest i bêdzie spor¹ atrakcj¹
dla wielu miejscowych i przyjezdnych. W sezonie turystycznym
na pewno bêdzie cieszy³ siê i na pewno cieszy sporym powodzeniem. Bardzo przyjemnie jest usi¹æ w tak zacisznym miejscu.
Kto by³ w barze Koala, powraca do niego bardzo czêsto.
Kto pierwszy raz tam zajdzie, ten zajrzy tam i nastêpnym razem.

Wiedz¹ o nim nie tylko olecczanie, ale równie¿ ludzie przyje¿d¿aj¹cy do naszego miasta w ró¿nych celach. Poza sezonem
letnim jest miejscem bardzo czêsto odwiedzanym przez studentów, wród których Koala cieszy siê wielkim powodzeniem.
Du¿y wybór dañ sprawia, ¿e ka¿dy znajdzie tu co dla siebie.
Mo¿na tu nie tylko przyjæ co zjeæ, ale spokojnie spotkaæ
siê z przyjació³mi i posiedzieæ przy fili¿ance kawy, herbaty czy
czego innego.
Dla goci s¹ dostêpne dwie sale jadalne. Jak jest ³adna pogoda, to nic nie stoi na przeszkodzie by mo¿na by³o co zjeæ
na zewn¹trz. Do niedawna by³y dostêpne tylko stoliki z parasolami na zewn¹trz baru. Od pewnego czasu mo¿na tak¿e usi¹æ
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kach zadecydowa³y nieporozumienia obrony z bramkarzem. W oleckim zespole z
dobrej strony pokazali siê m³odzi pi³karze, a zw³aszcza Dawid Paszkowski
i Marcin Witanowski.w naszym zespole grali ponadto:W.Koz³owski (w bramce),
Micha³ i Pawe³ Wasilewscy, M.Ryszkiewicz, P.Astapczyk, A.Wyszyñski,
M.Kubas, B.Tusznio, K.Szarnecki, M.Sierpiñski, D.Bogdanowicz, W.Strychalski,
S.Jarmo³owicz, K.Ska³ka, R.Suchaczewski,
P.Sadowski i Ko¿lik). Puchary wrêcza³
Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski i
prezes klubu Józef Wasilewski.

6.07. turniej siatkówki pla¿owej
Zg³osi³y siê 3 pary (w tym 2 z Olecka)
i 1 z Go³dapi. Pary gra³y systememka¿dy z ka¿dym.
Wyniki:
I  Micha³ Kacprzyk i Marcin Waraksa,
II  Grzegorz Sulima i Krzysztof
Wojs³aw,
III  Roman Dobreñko i Monika Dwilewska.

E³k. Z zespo³em trenowa³ Przemek K.,
który praktycznie na 100 % zasili kadrê zespo³u. Wychodzi na to, ¿e z zespo³u odejdzie 4-5 zawodników i tyle
samo zawodników zasili kadrê w nowym sezonie. Z odchodz¹cych jedynie
Pietkiwicz stanowi³ trzon zespo³u, natomiast sporód nowych twarzy 3-4 mo¿e
byæ w podstawowym sk³adzie.
Pierwszy sparing rozegrano w dniu
14.07.2008.
Czarni Justyna Olecko zremisowali
w nim z P³omieniem E³k 3-3.
Mecz w³aciwie mia³ dwa oblicza.
W pierwszej po³owie zdecydowanie
przewa¿ali Czarni, którzy prowadzili ju¿
3-0. A gdyby wykorzystali sytuacje, tzw.

100 procentowe, prowadzenie by³oby du¿o
wy¿sze. Natomiast w drugiej po³owie,
kiedy trener dokona³ wielu zmian, gra
w wykonaniu Czarnych zmieni³a siê na
gorsze i do g³osu doszed³ P³omieñ, który wyrówna³ wynik meczu na 3-3. By³
to tylko sparing w okresie przygotowawczym po morderczym treningu w ci¹gu
minionego tygodnia, ale mimo wszystko udowodni³ on, ¿e co niektórzy pi³karze musz¹ wiele jeszcze popracowaæ,
jeli chc¹ za³apaæ siê do pierwszej kadry zespo³u, szczególnie chodzi tu o
naszych m³odzie¿owców, którzy oprócz
dwóch, którzy wrócili z Gdañska, zawiedli.
ród³o: http://www.stars.nazwa.pl/

Schody do nieba, czyli spójrz
KTO SIÊ Z NAMI ZMIERZY has³em
na ziemiê, wybra³y siê do wie¿y ciI POBIJE NASZ REKORD? nieñ, by wspi¹æ siê na szczyt i z góry

KTO SIÊ Z NAMI ZMIERZY I POBIJE NASZ REKORD, tzn. zbierze wiêksz¹ kwotê ni¿ Fundacja? Kto tego dokona do koñca padziernika br., w nagrodê w dniu 6 grudnia br. od dzieci z
Fundacji otrzyma bo¿onarodzeniowy
stroik. Byæ mo¿e do tego czasu znajd¹
siê i inni sponsorzy nagród? Dzieci by³o
staæ na 1 grosz, lecz mo¿e inne grupy
bêdzie staæ na wiêksz¹ kwotê bazow¹?
A kto wie, mo¿e w przysz³ym roku:
1) bêdziemy podczas Dni E³ku biæ rekord Ginessa  np. ilu e³czan w ci¹gu
doby wejdzie na wie¿ê i w konkursie
wy³onimy sporód nas autora tytu³u
imprezy np.: Miêdzy niebem a ziemi¹, 77 stopni w górê i tyle samo
w dó³, 77 x 2;
2) wszyscy E³czanie rzuc¹ wyzwanie
innym polskim miastom, posiadaj¹cym
wie¿e do uratowania.
Mi³y wakacyjny dzieñ, zakoñczy³ grill
w gocinnej siedzibie Mniejszoci Niemieckiej.

Pi³ka no¿na
05-06.07 turniej pi³karski EGO
Do Olecka przyjecha³y 4 dru¿yny pi³karskie: Rominta Go³dap, P³omieñ E³k,
Mazur E³k i Czarni-Justyna
W sobotê 5.07 rozegrano mecze
pó³fina³owe turnieju. Czarni pokonali
Romintê 2-1(2-0). W 2 pó³finale Mazur wygra³ z P³omieniem 1-0.
W niedzielê 6.07 rozegrano mecz o
III m-ce (P³omieñ wygra³ 3-0 z Romint¹) oraz mecz fina³owy(Czarni przegrali z Mazurem 0-2. O straconych bram-

Pi³ka no¿na
Czarni Justyna Olecko
- P³omieñ E³k 3-3
Poma³u rozkrêcaj¹ siê przygotowania do sezonu i pojawiaj¹ siê nowe nazwiska w kadrze zespo³u. Coraz wiêcej
pi³karzy bierze udzia³ w przygotowaniach do sezonu 2008/2009. Na ostatnim treningu by³o 24 pi³karzy , zabrak³o Adaka - sprawy rodzinne, S³awka
- s³u¿ba, bliniaka Micha³a - trenowa³
na si³owni (k³opoty ze ródstopiem po
meczu z Mazurem). Pietkiewicz i Drozd
w³aciwie na dzieñ dzisiejszy zakoñczyli
kariery, Nikicionek trenuje z Mazurem

30 czerwca 2008 r. 33 dzieci z Fundacji Pomocy Dzieciom im. w. Dominika Savio, w oparciu o dofinansowanie z Urzêdu Gminy Miasta E³k, pomoc finansow¹: Biura Techniczno-Handlowego Ciep³ownictwa, Wodoci¹gów
i Kanalizacji CEWOK z Warszawy,
PWiK z E³ku, Wytwórni Pasz i M¹czek Miêsno-Kostnych J. Laskowski z
Nowej Wsi E³ckiej oraz osób prywatnych, w tym T.S. Laskowskiego z Orzysza,
rozpoczê³o 2-tygodniowe pó³kolonie letnie
w ramach projektu pt. ZWIEDZAM I
MALUJÊ MOJ¥ OJCZYZNÊ
Ju¿ na wstêpie wakacyjnego wypoczynku, dzieci postanowi³y rzuciæ wyzwanie spo³eczeñstwu naszego miasta
(i nie tylko) i zaprosiæ do wspólnej zabawy: KTO SIÊ Z NAMI ZMIERZY I
POBIJE NASZ REKORD? Mocny akcent na zakoñczenie tegorocznych Dni
E³ku i dobry pocz¹tek pó³kolonii 2008.
W pierwszym dniu pó³kolonii, pod

przyjrzeæ siê miastu, w którym ¿yj¹. Dzieci
pokona³y razem 2.541 stopni schodów
(77 stopni x 33 dzieci), a ka¿de z nich
policzy³o 1 grosz za 1 zaliczony przez
siebie stopieñ schodów. W ten sposób
uzbiera³y sumkê 25,41 z³, któr¹ przeznaczy³y na potrzeby utrzymania tego
wiekowego zabytku.
Na marginesie dodaæ nale¿y, ¿e dzieci
op³aci³y swój wyczyn pieni¹¿kami uzyskanymi ze zbiórki surowców wtórnych
(butelki, puszki), zebranych z terenu
miasta.
Dzieci pragn¹ zachêciæ inne grupy
zorganizowane i niezorganizowane: lokalne media, banki, goci weselnych z
nowo¿eñcami, wycieczki, grupy kolonijne, urzêdy pañstwowe, zak³ady pracy itp. do tej formy udzielenia pomocy
gospodarzom e³ckiej wie¿y, którzy ci¹gle borykaj¹ siê z problemem braku
funduszy na ogrzanie pomieszczeñ muzeum kropli wody.

Siatkówka

W imieniu dzieci i wychowawców
kierownik Fundacji Maria Ga³aszewska
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cz³owieka. Akurat ceni³em i nadal ceniê mimo, ¿e ju¿ go nie ma wród nas,
wiedzê i jego ksi¹¿ki z zakresu redniowiecza. Moje docenienie nie by³oby pe³ne,
bo có¿ mo¿e ono znaczyæ gdy doceniali je prawdziwi fachowcy i znawcy
tematyki.
Pañstwo przecie¿ wiedz¹, czytaj¹c
moje teksty, ¿e wypowiedzi i sformu³owania Pana Bronis³awa Geremka by³y
czêsto przedmiotem moich drwin i krytyki.
Jednak nigdy nie odwa¿y³em siê krytykowaæ samej postaci. Zawsze wychodzi³em z za³o¿enia, ¿e polemizuje siê
ze s³owami, a nie z cz³owiekiem.
Odszed³ naprawdê wielki cz³owiek
i Polak. Mnie osobicie bêdzie bardzo
brakowa³o jego wypowiedzi i ocen. Choæ
z nimi siê nie zgadza³em  to jednak
czyta³em i s³ucha³em ich bardzo uwa¿nie. wiat polityki sta³ siê ubo¿szy o

bardzo charakterystyczn¹ i charyzmatyczn¹
postaæ. Cz³owiek zwi¹zany z legend¹
Solidarnoci lat 1980-1981 ju¿ nigdy
nie poka¿e siê na ekranach telewizorów,
nie us³yszymy go z radia czy nie przeczytamy jego s³ów z gazet. Odszed³ kto,
kto rzeczywicie by³ ¿yw¹ legend¹. Choæ
by³ przeciwnikiem, ale nie wrogiem idei,
które s¹ mi bliskie - to bêdzie go brakowaæ. Martwi mnie bardzo jak wielu
traktuje go nawet po mierci. Pod³oæ
ma³ych ludzi wypominaj¹cych mu jego
¿ydowskie korzenie i przypinaj¹cych mu
metkê antypolaka jest pora¿aj¹ca. Niech
zrobi¹ dla Polski choæ procent tego, czego
dokona³ Pan profesor Geremek.
Przepraszam Pañstwa, ¿e mój obecny felieton nie ma zwyczajowej uszczypliwoci i zgryliwoci, ale mylê, ¿e
warto dzi pochyliæ g³owê nad odejciem
kolejnego, wielkiego cz³owieka.
PAC

Rys. Waldemar Rukæ

Witam Pañstwa po siedmiu dniach,
które jak zwykle minê³y i ju¿ nie wróc¹.
Chcia³em napisaæ co zupe³nie innego, ale wczoraj zaskoczy³a mnie przykra
wiadomoæ. W wypadku samochodowym
zgin¹³ Bronis³aw Geremek. W zasadzie
mój felieton powinienem powiêciæ problemowi: dlaczego nie lubi³em Bronis³awa Geremka. Po d³u¿szym zastanowieniu siê jednak doszed³em do wniosku, ¿e to nie jest tak, ¿e go nie lubi³em. Mo¿e uraz jaki mia³em wobec niego po pewnym spotkaniu w 1989 roku
by³ tylko wynikiem szczeniackiego rozumienia rzeczywistoci i niedocenienia
przez takiego cz³owieka. Po prostu widzielimy siê doæ krótko, a o formie
naszego poznania zadecydowali inni ludzie.
Tamten fakt jednak na d³ugo utkwi³ w
mojej g³owie. Stwierdzi³em równoczenie, ¿e miarê czasu przesta³o to byæ
urazem do osoby, by³o po prostu niechêci¹ do sytuacji jaka wtedy powsta³a.
Dzi ju¿ inaczej patrzê na pana profesora. Mog³em z nim w wielu sprawach
nie zgadzaæ siê, choæ by³a to tylko forma niezgody jednostronnej. Bo co go
obchodzi³oby takie zdanie, jak wyra¿ane przeze mnie. Mia³em i mam inne
pogl¹dy na Polskê. Inaczej rozumiem
wiele spraw i przyjmujê inny wiatopogl¹d. Pogl¹dy Profesora Geremka by³y
mi obce. Czasem wrêcz traktowa³em je
wrogo. Jednak nie by³a to wrogoæ do

