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Trzeba by³o... aby to co by³o szaleñstwem, sta³o siê tak¿e i rozumem
polskim.
Józef Pi³sudski
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Program Kawa czy
herbata? w Olecku

Noc Kupa³y w Olecku

Obchody Nocy wiêtojañskiej w sobotni wieczór ogl¹da³o o zmierzchu ponad
500 osób. Szczegó³y na s. 5.

Gmina Olecko

... nie zosta³a uznana za obszar objêty
klêsk¹ suszy. Na ostatniej Sesji Rady
Miejskiej poinformowa³ radnych o tej
decyzji wojewody Burmistrz Wac³aw
Olszewski.

Cena 1,40 z³

1 lipca 2008 r.

Nowy skwerek

Ukoñczono prace przy budowie nowego parku na miejscu starej targowicy przy ul. Targowej. Koszt robót to 43
tysi¹ce z³otych.

PGNiG Bezpieczne Mazury w Olecku
 program na s. 4.

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

ZATRUDNIMY
SPRZEDAWCÊ

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

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

LETNIA WYPRZEDA¯ KABIN
* w czerwcu rabat 10%
na narzêdzia STANLEY
(V38901)

CENTRUM HANDLOWE

(V35703)

Program 15. PRZYSTANKU OLECKO
21-26.07.2008 r.  s. 12

4 lipca br. z ¿aglówki zacumowanej
przy pla¿y miejskiej w Olecku nadawany bêdzie program Kawa czy herbata?. Prosimy w³¹czyæ TVP 1 o godz. 600.
Prowadz¹cy Iwona Schymalla i Pawe³ Pochwa³a rozmawiaæ bêd¹ z zaproszonymi goæmi m.in. o bezpiecznym
wypoczynku nad jeziorami, ekologii oraz
regatach PGNiG Bezpieczne Mazury
Delphia 24 CUP, które zostan¹ rozegrane na jez. Oleckim Wielkim w dniach
5-6 lipca br. Warto nadmieniæ, ¿e ta sama
para prowadz¹cych komentowaæ bêdzie
na ¿ywo równie¿ regaty!
Istotnym elementem programu telewizyjnego bêdzie konkurs kulinarny. W
ci¹gu dwóch godzin na oczach widzów
przygotowany zostanie zestaw obiadowy z deserem przez Annê i Lecha Marczaków z synami. Ta rodzina w³anie
wemie udzia³ w konkursie. Finalistów
poznamy dopiero pod koniec sierpnia 
wtedy w³anie zakoñczy siê cykl konkursowy programu.
Warto dodaæ, ¿e to widzowie, a w³aciwie iloæ wys³anych przez nich smsów, decyduje o wygranej.
Kibicujmy swoim  zachêcamy
mieszkañców powiatu oleckiego do
wsparcia dla naszych reprezentantów!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

 19 czerwca o 14.41 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca
ratowniczego.
 19 czerwca o 17.40 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Lenartach.
 20 czerwca o 21.29 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Cimochy usuwa³y w Cimochach skutki wypadku
drogowego.
 21 czerwca od 11.33 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ w wiêtajnie imprezê rekreacyjno-sportow¹.
 21 czerwca od 16.57 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w Sulejkach powalone na jedniê drzewo.
 21 czerwca od 17.19 trzy zastêpy JRG
PSP poszukiwa³y na jeziorze Oleckie
Wielkie zaginionej podczas burzy
osoby. Akcja zakoñczona sukcesem.
 22 czerwca o 8.35 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Kowalach Oleckich
zagra¿aj¹ce przechodniom nad³amane drzewo.
 22 czerwca o 21.08 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Zamkowej po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.

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:

Krzy¿ oficerski

30 czerwca 2008r. o godzinie 14.00
w gabinecie Burmistrza Olecka, Wac³awa Olszewskiego, Janina Maciukiewicz
otrzyma z r¹k pos³a Aleksandra Szczyg³o krzy¿ oficerski IV klasy.
O nadanie tego wyró¿nienia wnioskowa³ Zwi¹zek Sybiraków.
Gratulujemy!

DY¯URY APTEK
 1-4.07.2008r., ul. Zielona 35
 5-13.07.2008r., pl. Wolnoci 7B

Akcja poboru krwi
3 lipca (czwartek), godz. 8.15
 Starostwo Powiatowe,
ul. Kolejowa 32

Fot. Archiwum KP PSP w Olecku

Po¿ar w Wieliczkach

11 jednostek stra¿y po¿arnej: 5 jednostek JRG PSP Olecko oraz jednostki
OSP: dwie z Wieliczek, i po jednej ze wiêtajna, Szczecinek, Kowal Oleckich
i G¹sek gasi³o po¿ar, którego skutki widzicie Pañstwo na zdjêciach.
Fot. Wojciech Bojar

 Marian Dawidowicz
 Bogdan Janicki
 Teresa £ukaszewicz
 Jan Ró¿añski
 Katarzyna Zaborowska
 Micha³ ¯arnecki
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

od 7 do 18
30
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OPA£OWY

00
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Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

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

KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

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

(V23902)

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

(V34004)

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.

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

Transport, tel. 0-501-266-713

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

!
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Stypendia sportowe

OLECKI TERMINARZ

27 czerwca br. podczas trwania obrad sesji, zosta³o przyznane
stypendium sportowe I stopnia w wysokoci 1500 z³ Anecie
Makowskiej za zajêcie IV miejsca na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y Polskiego Zwi¹zku Teakwondo Olimpijskiego.
O przyznanie nagrody wnioskowa³ prezes Ludowego
Uczniowskiego Klubu Sportowego Hidori Olecko przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Olecku.
To kolejne ju¿ sportowe wyró¿nienie osi¹gniêæ m³odych
olecczan.
Gratulujemy!

 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 Aldas Cikana  Galeria
Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa, plac Wolnoci 22
 Wystawa malarstwa i rysunku Katarzyny Waraksy  Galeria Wies³awa Bo³tryka, ul. Armii Krajowej

ul. Grunwaldzka 15

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

MARKET BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

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

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

(V38601)

SALON OWIETLENIA

(V37112)

Tym, którzy przekazali 1% na organizacjê po¿ytku publicznego, jak¹ jest Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta i Gmin Ziemi Oleckiej Zdrowe Olecko Rada i Zarz¹d Fundacji sk³adaj¹
(K24101)
podziêkowania.

WYSTAWY STA£E

1 lipca (wtorek)
10.000  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla dzieci
3 lipca (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
4 lipca (pi¹tek)
11.00  Grand Prix Olecka w pi³ce no¿nej pla¿owej  korty
MOSiR
5 lipca (sobota)
 Regaty Delphia 24 Cup  jezioro Oleckie Wielkie
11.00  18.00  piknik rodzinny  pla¿a miejska
17.00  Holland  koncert, ma³y stadion
18.00  Czerwone Gitary  koncert, ma³y stadion
6 lipca (niedziela)
Regaty Delphia 24 Cup  jezioro Oleckie Wielkie
10.00  XII otwarty Turniej tenisa ziemnego o Wielki Tort
cukierni Jana Staniszewskiego  korty MOSiR
19.00  Berta i Bercik  gry i zabawy dla dzieci  ma³y
stadion
20.30  Abba Show  koncert, ma³y stadion
10lipca (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej

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) (L5405)

9 sierpnia
2008 r.

WIELKI
FINA£
Piknik
Budowlany
w Olecku

(V35004)

"
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PGNiG Bezpieczne Mazury w Olecku
4 lipca br. w Olecku z ¿aglówki zacumowanej przy pla¿y
miejskiej w Olecku nadawany bêdzie program Kawa czy herbata?.
Przez kolejne dwa dni, tj. 5-6 lipca (sobota-niedziela ) realizowane bêd¹ w Olecku dzia³ania w ramach akcji PGNiG Bezpieczne Mazury.
PGNiG Bezpieczne Mazury jest kampani¹ informacyjn¹,
realizowan¹ w ramach ¯eglarskiego Pucharu Polski Delphia
24 CUP. G³ówn¹ ide¹ kampanii jest upowszechnienie informacji na temat bezpieczeñstwa i odpowiedzialnego zachowania na wodzie, a tak¿e popularyzowanie postaw proekologicznych, przede wszystkim na terenie Warmii i Mazur. W
tym w³anie regionie, podejmowane bêd¹ dzia³ania promuj¹ce okrelone postawy spo³eczne oraz has³a kampanii: ¯EGLARSTWO!, BEZPIECZEÑSTWO!, EKOLOGIA!. Partnerem tytularnym projektu jest Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo SA. Kampania uzyska³a patronat honorowy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Marsza³ka Sejmu RP.
W ramach kampanii PGNiG Bezpieczne Mazury w szeciu najbardziej atrakcyjnych miejscowociach Warmii i Mazur,
takich jak: Olecko, Wêgorzewo, Wilkasy k/Gi¿ycka, Ryn,
Ostróda i Mr¹gowo, organizowane bêd¹: pikniki, konkursy
ekologiczne, rozdawane bêd¹ ksi¹¿eczki edukacyjne, inicjowane rozmowy i pogadanki z ekspertami, organizowane bêd¹
pokazy ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy. Planowane s¹ tak¿e inne dzia³ania edukacyjne powiêcone informowaniu spo³eczeñstwa nt. zagro¿eñ wynikaj¹cych z nieumiejêtnego poruszania siê po akwenach wodnych. Spotkaniom, o charakterze rodzinnych pikników, towarzysz¹ widowiskowe Regaty ¯eglarskiego Pucharu Polski Delphia 24 CUP,
a tak¿e liczne atrakcje, w tym koncerty gwiazd. W Olecku
wyst¹pi¹ Czerwone Gitary.

(V22704)

PROGRAM
4 lipca 2008 (pi¹tek)
6.00-8.00- Program na ¿ywo  Kawa czy Herbata?  pla¿a
miejska
5 lipca 2007 (sobota)
11.00 - uroczyste otwarcie projektu PGNiG BEZPIECZNE
MAZURY oraz regat DELPHIA 24 CUP na pla¿y miejskiej
11.00-18.00

Bajkolandia
dla
dzieci
 kamienny pomnik
11.30  Premiera utworu Bia³y Szkwa³ w wykonaniu zespo³u Holland  pla¿a miejska
12.30-16.00  regaty PGNiG BEZPIECZNE MAZURY
DELPHIA 24 CUP - komentarz na ¿ywo Iwona Schymalla i Pawe³ Pochwa³a  pla¿a miejska
13.30  pokaz ratownictwa  pla¿a miejska
14.00  pokaz ratownictwa FALCK  pla¿a miejska
14.30  pokaz grillowania DRU¯YNY BERGHOFF-a  pla¿a miejska
15.30  konkurs ekologiczny dla dzieci Europe Direct  pla¿a miejska
15.00-16.10  turniej pi³karski EGO (E³k-Go³dap-Olecko):
Czarni Olecko-Rominta Go³dap  stadion miejski
16.20-17.30  turniej pi³karski EGO (E³k-Go³dap-Olecko):
P³omieñ E³k-Mazur E³k  stadion miejski
17.00- HOLLAND  support  ma³y stadion
18.00  CZERWONE GITARY, koncert zespo³u  ma³y
stadion
19.30-20.30  muzyka klubowa, DJ ROBERT LESZCZYÑSKI  ma³y stadion
6 lipca 2008 (niedziela)
10.00-18.00  Bajkolandia dla dzieci  kamienny pomnik
11.00-14.30  regaty PGNiG BEZPIECZNE MAZURY
DELPHIA 24 CUP, komentarz na ¿ywo Iwona Schymalla
i Pawe³ Pochwa³a  pla¿a miejska
13.30  konkurs ekologiczny dla dzieci Europe Direct  pla¿a miejska
14.00  gotowanie z dzieæmi, DRU¯YNY BERGHOFF-a 
pla¿a miejska
15.00  konkursy sponsorskie  pla¿a miejska
16.00- Zakoñczenie RAGAT PGNiG BEZPIECZNE MAZURY DELPHIA 24 CUP (og³oszenie wyników regat,
wrêczenie nagród)  pla¿a miejska
17.00-18.10  turniej pi³karski EGO- mecz o III i IV miejsce
 stadion miejski
18.20-19.30  turniej pi³karski EGO- mecz o I i II miejsce 
stadion miejski
19.00-20.30  Berta i Bercik, zabawy dla dzieci  ma³y stadion
20.30-22.00  Abba SHOW, koncert  ma³y stadion

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V35503)

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

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

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

przydomowe oczyszczalnie cieków

(V32005)

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22

#
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Noc Kupa³y w Olecku
przystani ¿eglarskiej nad jeziorem Oleckie
Wielkie. Obchody Nocy wiêtojañskiej
w sobotni wieczór ogl¹da³o o zmierzchu ponad 500 osób. Odby³a siê parada
jednostek p³ywaj¹cych udekorowanych
lampionami i p³on¹cymi pochodniami,
których wiat³o odbija³o siê w lustrze
wody. Z jednostek przep³ywaj¹cych przed
publicznoci¹ na wodê sp³ywa³y wiêtojañskie wianki z lampionami, które majestatycznie odp³ywa³y na rodek jezio-

Noc wiêtojañska obchodzona z 23
na 24 czerwca to wiêto siêgaj¹ce w
obyczaje s³owiañskie, zawieraj¹ce tak¿e elementy celtyckie, germañsko-indoeuropejskie. Jest wiêtem jednoci, po³¹czenia ognia i wody, S³oñca i Ksiê¿yca, mê¿czyzny i kobiety, urodzaju i p³odnoci, mi³oci i radoci.
Przypada ona w okresie przesilenia
letniego, w najkrótsz¹ w roku noc, zwan¹ te¿ Kuplanock¹ od Kupa³y, bogini
p³odnoci i urodzaju.
wiêtojañskie obrzêdy zaczyna³y siê
przy ognisku. Wokó³ ognia tañczono,
piewano, skakano przez ogieñ i odprawiano magiczne obrzêdy przez ca³¹ noc.
Jednym z najwa¿niejszych elementów
wiêta by³o rzucanie wianków na wodê
 to wró¿ba dla panien i kawalerów.
Wianek musi byæ wy³owiony przez kawalera  je¿eli nie, to jego w³acicielka
musi samotnie czekaæ do nastêpnego roku.
Szukano tak¿e czarodziejskiego kwiatu
paproci, który zakwita w tê magiczn¹
noc i mia³ przynosiæ znalazcy szczêcie
i bogactwo.
W nawi¹zaniu do tradycji Olecki Klub
Wodny, jak co roku, zorganizowa³ imprezê dla mieszkañców i turystów na

ra. W tym czasie grupa teatru ognia
Saurion zachwyca³a widzów niesamowit¹ ¿onglerk¹ ogniem. Przy dwiêkach muzyki folkowej na wodzie zap³onê³o ognisko. Na zakoñczenie niebo rozwietli³y kolorowe sztuczne ognie.
Organizator, Olecki Klub Wodny,
dziêkuje sponsorom oraz Policji i Stra¿y
Po¿arnej za pomoc w organizacji imprezy.
Noc wiêtojañska dostarczy³a wielu wzruszeñ i wra¿eñ estetycznych zarówno wykonawcom, jak i widzom.

PROMOCJA

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m

2

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

(V37102)

Fot. i tekst: Boles³aw S³omkowski

$
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Sesja Rady Miejskiej

Ostatnia Sesja RM up³ynê³a nadzwyczaj spokojnie. By³a
te¿ jedn¹ z najkrótszych. Rozpoczê³a siê o 13., a skoñczy³a
przed 15.
Wszystkie uchwa³y zosta³y przeg³osowane doæ sprawnie. Uchwalono m.in., ¿e ka¿dy punkt sprzeda¿y alkoholu
bêdzie musia³ posiadaæ monitoring telewizyjny. Uchwa³a wejdzie
w ¿ycie od 1 stycznia 2009 roku i obejmie teren ca³ej gminy.
Inn¹ wa¿n¹ dla rozwoju miasta uchwa³¹ by³o uchwalenie
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
Szyjki. Jest to decyzja Rady Miejskiej trudna do ocenienia w swoich skutkach. Zarówno jest wiele za i przeciw. Za,
gdy¿ potrzebne s¹ fundusze, by móc wykorzystaæ dotacje
unijne, z drugiej jednak strony prawdopodobnie zmieni siê
ca³kowicie infrastruktura wypoczynku mieszkañców.
By³a to ostatnia przedwakacyjna sesja RM. Nastêpna zostanie
zwo³ana najprawdopodobniej na koniec sierpnia.

Wystawa prac
Katarzyny Waraksy

Wystawê obrazów olejnych i rysunku Katarzyny Waraksy mo¿na zwiedzaæ w galerii Wies³awa B. Bo³tryka przy ul.
Armii Krajowej. Otwarcie mia³o miejsce w ubieg³¹ sobotê o
18.00.
Prace o bardzo wysokim poziomie artystycznym mo¿na
tak¿e kupiæ. Czêæ z nich zosta³a jednak ju¿ sprzedana podczas otwarcia wystawy.

Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego

Do 17 lipca wy³o¿one s¹ w Ratuszu do publicznej oceny
zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotycz¹ one terenów po³o¿onych przy ul. Parkowej
oraz terenów po³o¿onych przy drodze wyjazdowej z miasta
w kierunku Gi¿ycka. Dyskusja publiczna dotycz¹ca planów
odbêdzie siê 14 lipca w sali konferencyjnej Ratusza od 10.00
do 15.00.

Przystankowe Warsztaty
Artystyczne Fuzja

Zapraszamy wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u w warsztatach artystycznych. Poszukujemy zainteresowanych zajêciami
teatralnymi. plastycznymi, wokalnymi, muzycznymi i ¿onglerki
ogniem. Efektem tej pracy bêdzie plenerowe widowisko wystawione w ramach 15. Przystanku Olecko.
Warsztaty poprowadz¹ dowiadczeni instruktorzy z Olecka,
Gdañska i Warszawy. Spotkanie organizacyjne odbêdzie siê 7
lipca (poniedzia³ek) o godz. 18:00 w sali Teatru AGT, wejcie od
ul. Partyzantów.
Informacje mo¿na uzyskaæ w sekretariacie Regionalnego Orodka
Kultury w Olecku Mazury Garbate, tel. (087) 520 20 59.
Zg³oszenia mo¿na te¿ wys³aæ drog¹ meilow¹: rok@przystanek.pl

Otwarcie wietlicy w Zatykach

So³tys Zatyk Remigiusz Arciszewski zaprosi³ wszystkich
radnych i wszystkich chêtnych na uroczyste otwarcie wietlicy wiejskiej. Odbêdzie siê ono 11 lipca o 16.00 rozpoczn¹
siê zabawy dla dzieci, za po 18.00 odbêdzie siê uroczystoæ
otwarcia.
W trakcie imprezy odbêdzie siê mecz pi³karski, który sêdziowaæ bêdzie Przewodnicz¹cy RM Karol Sobczak. Bêd¹
pokazy dzia³añ stra¿y po¿arnej, pokaz dzia³añ policji. Uroczystoæ otwarcia jest zaplanowana do 19.00, po czym w
otwartej wietlicy odprawiona zostanie msza wiêta.
Po oficjalnym otwarciu odbêdzie siê bankiet ze szwedzkim sto³em. So³tys R. Arciszewski zaprosi³ wszystkich chêtnych i zaznaczy³, ¿e mile widziane by³oby aby ka¿dy z goci
przywióz³ z sob¹ jakie przez siebie przyrz¹dzone danie.

Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe

... otrzyma³o z kasy miejskiej dotacjê 1000 z³otych.

Nowa wiata przystanku

... autobusowego stanê³a przy placu Wolnoci. W ten sposób
miasto zmieni³o star¹ uszkodzon¹ przez chuliganów. Ustawiono równie¿ cztery nowe wiaty na przystankach autobusowych w Dziêgiele, Doliwy, D¹browskie i Gordejki.

Do kibiców i sympatyków MLKS Czarni Olecko
Szanowni Pañstwo!
W dzisiejszych czasach trudno jest
funkcjonowaæ klubom sportowym. Sytuacja gospodarcza i prawna sprawia,
¿e bardzo trudno jest istnieæ poszczególnym zespo³om, klubom bez wsparcia finansowego ze strony ludzi dobrej
woli. Dlatego te¿ Miêdzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Czarni Olecko powo³a³ do ¿ycia ,,Klub 100 maj¹cy zrzeszaæ osoby regularnie wspieraj¹cych klub
darowizn¹ pieniê¿n¹.
Deklaracje cz³onkowskie bêd¹ dostêpne w siedzibie klubu: 19-400 Olecko, ul. Park 1, bêd¹ te¿ rozprowadzane
przez cz³onków klubu. Na deklaracji ka¿dy
chêtny mo¿e wpisaæ dowoln¹ kwotê
pieniê¿n¹, jak¹ na dany okres lub czas
nieokrelony zobowi¹zuje siê przekazywaæ

na potrzeby MLKS Czarni Olecko. Pieni¹dze mo¿na przekazywaæ na konto
podane w deklaracji lub wp³acaæ do kasy
Klubu. Ka¿d¹ wype³nion¹ deklaracjê
nale¿y dostarczyæ do biura Klubu, mo¿na
te¿ wys³aæ poczt¹ na adres klubu.
Z za³o¿enia i nazwy Klub 100 ma
zrzeszaæ osoby i instytucje, które zadeklaruj¹ minimum 100 z³ miesiêcznie.
Jednak bior¹c pod uwagê obecne czasy
i to, ¿e wielu nie staæ na tak¹ wp³atê,
ka¿dy sam decyduje ile mo¿e przeznaczyæ na pomoc dla Klubu. Ka¿da zadeklarowana kwota liczy siê w bud¿ecie
Klubu. Nad pieniêdzmi zebranymi w ten
sposób bêdzie sprawowana kontrola spo³eczna.
Wszystkim ofiarodawcom bêdziemy
dziêkowaæ na ró¿ne sposoby, np. wy-

mieniaj¹c je podczas spotkañ ligowych
i pucharowych, umieszczaj¹c najbardziej
hojnych klubowiczów na plakatach przedmeczowych, a tak¿e reklamuj¹c ich w
inny sposób.
Liczymy na zrozumienie potrzeb
naszego Klubu, który zrzesza ponad 250
m³odych ludzi. Klub nasz m.in. w ubieg³ym roku awansowa³ po raz pierwszy
w historii do IV ligi pi³ki no¿nej, natomiast w tym roku uzyska³ nastêpny historyczny awans do III ligi. Dziêki Waszemu wsparciu Czarni Olecko bêd¹ mogli
w dalszym ci¹gu rozwijaæ siê i zrzeszaæ coraz wiêcej cz³onków, a tym samym osi¹gaæ jeszcze lepsze wyniki.
Zróbmy to razem  stwórzmy silny klub,
z którego bêdziemy mogli byæ dumni.
Ze sportowym pozdrowieniem
Zarz¹d Klubu MLKS Czarni

%

A to ciekawe...
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Strona po³udniowa tej czêci ogrodu
jest owietlona doæ umiarkowanie. Przyczyn¹ tego stanu s¹ du¿e drzewa iglaste i
liciaste. Ros³y one powoli, bowiem w
gliniastym pod³o¿u roliny ukorzeniaj¹ siê
trudno. Obecnie, gdy zmê¿nia³y roliny i
ich systemy korzeniowe, przyrosty sta³y
siê zadawalaj¹ce. Naj³atwiej trudnoci
pokona³y jab³onie rajskie Ola. Od momentu posadzenia obficie kwit³y i owocowa³y. By³o to wa¿ne, szczególnie dla
przylatuj¹cych tu na zimê stad jemio³uszek i gili. W rajskich jab³uszkach poszukiwa³y nasion, którymi siê ¿ywi³y.
Trudniej ukorzenia³ siê klon czerwonolistny Royal Red. Przez pierwsze lata
dawa³ bardzo ma³y przyrost korony. Obecnie
to spore drzewo, które rzuca cieñ na rosn¹ce pod nim piêciorniki, tawu³y japoñskie i berberysy p³o¿¹ce.
Powolny przyrost cechowa³ tak¿e roliny iglaste. Ja³owce chiñskie i ³uskowe, stanowi¹ce redni¹
warstwê nasadzeñ, przez kilka lat z trudem zape³nia³y przeznaczon¹ dla nich przestrzeñ. Obecnie osi¹gnê³y prawie doros³¹ formê. Mniej k³opotu gliniaste pod³o¿e sprawia³o ¿ywotnikowcom japoñskim oraz cyprysikom Lawsona. ¯ywotnikowce osi¹gnê³y niesamowicie gêsty pokrój, spowodowany wolnym przyrostem wertykalnym. Cyprysiki Lawsona, o
piêknej z³ocistej barwie, doskonale o¿ywiaj¹ zielono-czerwon¹ kompozycjê drzew wysokich. Posadzono tu tak¿e ró¿ne odmiany perukowców: o liciach zielonych i czerwonych.
Maj¹ du¿e, puszyste kwiatostany przypominaj¹ce peruki w
kolorze ró¿owym i czerwonym.
W zagospodarowaniu tej czêci ogrodu u¿yto du¿o polne-

Ruszy³a IV edycja Doliny Kreatywnej!

Konkurs FOTOGRAFIA

Og³oszeniem konkursu fotograficznego rozpoczê³a siê IV
edycja projektu stypendialnego Telewizji Polskiej S.A. Dolina
Kreatywna. Termin nadsy³ania prac mija 8 sierpnia 2008 r. Na
zwyciêzców czeka do podzia³u 15 000 z³otych! Do udzia³u w
konkursie projektu stypendialnego Dolina Kreatywna, czyli czego
szuka m³oda sztuka zapraszamy m³odych fotografików w wieku 1425 lat.
Konkurs jest adresowany zarówno do m³odych twórców stawiaj¹cych pierwsze kroki w fotografii, jaki i artystów posiadaj¹cych ju¿ osi¹gniêcia w tej dziedzinie. Kryterium decyduj¹cym o
wstêpnej selekcji nadsy³anych prac jest wiek uczestników (14
25 lat). Kandydaci bior¹cy udzia³ w konkursie mog¹ zg³aszaæ
swoje prace sami lub mog¹ byæ zg³aszani przez szko³y, uczelnie, domy kultury, fundacje, pracownie, ale jedynie za zgod¹
kandydatów i po zaakceptowaniu przez nich formularza zg³oszeniowego.
Podczas audycji fina³owej autorzy najlepszych zdjêæ otrzymaj¹
nagrody finansowe. Fina³ zostanie wyemitowany we wrzeniu
2008 r. na antenie TVP2, bêdzie go mo¿na równie¿ obejrzeæ w

Dalszy ci¹g wycieczki po Ogrodzie
Krajobrazowym Olecka Panorama

go kamienia. U³o¿ono z niego trzypoziomowe tarasy, gdy¿
teren obni¿a siê zarówno w kierunku wschodnim, jak i pó³nocnym. Dziêki temu mo¿na krêtymi schodami wejæ w g³¹b
nasadzeñ, by obejrzeæ roliny skryte przed naszym wzrokiem.
Strom¹ skarpê porastaj¹ ró¿ne gatunki wierzb p³o¿¹cych.
Ich korzenie zwi¹zuj¹ grunt, chroni¹c go przed erozj¹. Nad
tymi p³o¿¹cymi wierzbami rozpocieraj¹ swe ga³êzie rokitniki, g³ogi pe³nokwiatowe, kaliny z³otolistne, kolcowój. Dla
bezpieczeñstwa poruszaj¹cych siê alej¹ stworzono balustradê z tawu³y japoñskiej Wielkolistnej. Jej przyrosty maj¹
kolor malinowy, kwiaty  czerwony. Ta barwna balustrada
odprowadza nas do wyjcia, gdy po kilkugodzinnej wêdrówce pomiêdzy kolekcj¹ rolin, wysadzon¹ na skrawku oleckiej
ziemi, pe³ni wra¿eñ opuszczamy to czarowne miejsce...
C.d.n.
telewizji interaktywnej iTVP. Oprócz tego na antenie TVP2
pojawi¹ siê felietony Dolina Kreatywna  co s³ychaæ?, dziêki
którym bêdzie mo¿na poznaæ finalistów i prace, które bêd¹ walczyæ o g³ówn¹ nagrodê.
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie, nale¿y do dnia 8 sierpnia
2008 r. na adres dolina.kreatywna@waw.tvp.pl przes³aæ pracê
konkursow¹ wraz z wype³nionym formularzem zg³oszeniowym.
Ka¿dy uczestnik mo¿e przes³aæ maksymalnie trzy ró¿ne zdjêcia
lub jeden fotoreporta¿ (do szeciu zdjêæ). Jeli przes³ane zdjêcie
jest w jakikolwiek sposób przetworzone, to autor pracy musi
opisaæ sposób, w jaki zosta³o to dokonane i do³¹czyæ ten opis
do pracy.
O tym, które ze zdjêæ zostan¹ nagrodzone, zdecyduje jury
z³o¿one z dowiadczonych i powszechnie uznanych fotografów.
Oryginalnoæ pomys³u, walory artystyczne i intelektualne oraz
poziom techniczny nades³anej pracy to g³ówne kryteria, które
bêd¹ brane pod uwagê przy ocenie.
Regulamin konkursu oraz dokumenty niezbêdne do wziêcia
w nim udzia³u s¹ dostêpne na stronie internetowej pod adresem
www.dolinakreatywna.tvp.pl.
Dodatkowych informacji udzielaj¹:
Anna Kusztal-Skrobska: (22) 547 57 24, anna.kusztal-skrobska@waw.tvp.pl
Leszek Tarnowski: (22) 547 57 24, leszek.tarnowski@waw.tvp.pl
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Klinika Zdrowia i Urody w Olecku
jest wyposa¿ona w wiele specjalistycznych urz¹dzeñ przywracaj¹cych nie tylko
nasze dobre samopoczucie, formê psychiczn¹ i fizyczn¹, ale te¿ poprawiaj¹cych nasze zdrowie. Jednym z takich
urz¹dzeñ jest kriokomora. Brzmi to bardzo
powa¿nie i prawie jak z literatury fantastyczno-naukowej, ale to rzeczywistoæ.
Kriokomora jest urz¹dzeniem medycznym do wykonywania zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej. Prawda, ¿e brzmi
to doæ tajemniczo? Ale nie jest to a¿
tak skomplikowane i niezrozumia³e jakby
siê wydawa³o. Ogólnie chodzi o to, ¿e
jest to zabieg medyczny polegaj¹cy na
dzia³aniu na nasz organizm bardzo niskich temperatur w zakresie od -110 o
do -140oC w odpowiednim czasie. Ju¿
dawno zauwa¿ono, ¿e niskie temperatury mog¹ na przyk³ad wp³ywaæ na reumatyzm. Odpowiednio dawkowana niska temperatura wywo³uje w organizmie
szereg dobroczynnych reakcji biochemicznych, hormonalnych i klinicznych,
dziêki którym znikaj¹ bóle krêgos³upa,
bóle stawów, a uk³ad nerwowy staje siê
bardziej odporny na stres i zmêczenie.
Ponadto leczenie w kriokomorze ma korzystny wp³yw na uk³ad immunologiczny, co powoduje podwy¿szenie odpornoci organizmu. Dlatego tego typu zabiegi
s¹ zalecane dla ludzi skar¿¹cych siê na
przewlek³e stany bólowe, reumatyzm,

zwyrodnienia stawów krêgowych, kolanowych i biodrowych, dyskopatiê, chorobê Parkinsona. Jednoczenie kriokomora przyspiesza rehabilitacjê stanów
pourazowych.
O odnowie biologicznej i regeneracji organizmu te¿ warto wspomnieæ, tak
samo jak o tym, co jest wa¿ne dla wielu kobiet: kosmetyce i walce z cellulitem. Zakres mo¿liwoci jakie daje krioterapia jest tak du¿y, ¿e ka¿dy znajdzie
dla siebie mo¿liwoæ poprawy swojego
zdrowia i samopoczucia.
W chwili obecnej przy korzystaniu
z kriokomory Goliat do koñca lipca
proponuje system zni¿ek i ju¿ wiele zabiegów mo¿na tam wykonaæ od 18 z³.
Warto spróbowaæ i odwiedziæ Klinikê
Zdrowia i Urody.
Warto te¿ zapoznaæ siê z systemem
rehabilitacji, jak¹ ma do zaproponowania Goliat. W ramach wielu zabiegów mamy tu do wyboru: trakcjê krêgos³upa  rozci¹ganie, masa¿e, presto
masa¿e, pole magnetyczne, Sollux, Bioptron, Bemer 3000, elektroterapiê i elektrostymulacjê. To ca³a masa specjalistycznych zabiegów, które na pewno nie
tylko wp³yn¹ na nasze samopoczucie,
ale te¿ na zdrowie.
Nad ca³oci¹ zabiegów czuwa grono specjalistów. Jest wród nich gastroenterolog, specjalista chorób wewnêtrznych dr n. med. Piotr Zimnicki, Ordy-

nator Oddzia³u Wewnêtrznego SPZOZ
w Suwa³kach.
W jego gabinecie mo¿emy uzyskaæ
pomoc w zakresie chorób przewodu pokarmowego, choroby tarczycy, homosinatrii czy porad dietetycznych.
W gabinecie ortopedy gdzie przyjmuje Specjalista Ortopedii i Traumatologii, lek. med. Dariusz Klekotko 

Ordynator Oddzia³u Ortopedycznego
SPZOZ w E³ku, mo¿emy uzyskaæ pomoc w zakresie: bóli krêgos³upa, zmian
zwyrodnieniowych stawów, osteoporozy, urazów sportowych, z³amañ, zwichnieñ, guzów koci czy zaka¿eñ.
W gabinecie medycyny naturalnej
przyjmuje dr Oyum Myagmar: specja-

listka medycyny naturalnej i tybetañskomongolskiej akupunktury.
Mo¿emy te¿ zg³osiæ siê do neurologa. W gabinecie neurologicznym przyjmuje specjalista neurolog lek. med. Marek
Chojnowski.

Mo¿emy tu poddaæ siê leczeniu farmakologicznemu, terapii manualnej, ig³oterapii. Mo¿na tu te¿ dokonaæ blokady
nerwów i niektórych stawów oraz dokonaæ redukcji zmarszczek.
Widzimy wiêc, ¿e Klinika Zdrowia
i Urody proponuje nam wiele zabiegów,
terapii i kontakt z wysokiej klasy specjalistami w zakresie medycyny. Pozostaje tylko zdobyæ siê na spacer na ulicê Aleje Lipowe.
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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.
L46901
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Szkoda poety, który idzie w t³um. T³um nie szuka poezji.
Krok t³umu nie jest rytmem wiersza. To s³owa Tadeusza
Borowskiego i chyba jest w nich jaka prawda. T³um nie
szuka poetów i poezji, poeci czuj¹ siê samotni w t³umie. Kto
tak naprawdê pisze dzi wiersze, trudno wyraziæ w jakichkolwiek liczbach. Poezja wymyka siê regu³om rz¹dz¹cym w
matematyce. Podobno wiêcej jest tych, który pisz¹ wiersze,
ni¿ tych, którzy je czytaj¹.
Ale i samo pisanie jest ró¿ne. Nie ka¿dy mo¿e poszczyciæ siê w³asnym tomikiem poezji, który dumnie rozsiad³ siê
na pó³ce w ksiêgarni. S¹ tacy, którzy pisz¹ do szuflady.
Ich utwory z pokor¹ czekaj¹, a¿ kto je uwolni z tej ciasnej,
mrocznej przestrzeni.
S¹ przecie¿ w naszym powiecie m³odzi ludzie, którzy
wol¹ blask gwiazd i szum wiatru w strofy zaklêty od b³¹kania siê po cybernetycznej przestrzeni czy bezdro¿ach programów telewizyjnych. Pisz¹ i nie zra¿aj¹ siê tym, ¿e nie s¹
to czasy przyjazne dla poetów.
To w³anie ci ludzie, dla których s³owa znacz¹ co wiêcej ni¿ znacz¹, przyst¹pili w tym roku do ósmej edycji
Powiatowego Konkursu Literackiego Mistrz Pióra organizowanego przez Zespó³ Szkó³ w Olecku. Na konkurs
wp³ynê³o 6 utworów prozatorskich i 13 zestawów poetyckich. Prace ocenia³a komisja w sk³adzie: Iwona Wiszniewska  Ropel  redaktor naczelna G³osu Olecka, Wies³aw
Szymañski  poeta, dziennikarz Radia Bia³ystok od lat prowadz¹cy na jego antenie Pocztê Literack¹ oraz Wac³aw
Klejmont  nauczyciel jêzyka polskiego, radny miejski i
poeta znany zw³aszcza ze swoich limeryków. Spotkanie komisji odby³o siê 13.06.2008r. w Bibliotece Pedagogicznej w
Olecku. Wies³aw Szymañski stwierdzi³, ¿e poziom prac, które
wp³ynê³y na tegoroczny konkurs, jest redni, a same utwory
zró¿nicowane pod wzglêdem treci i poetyki. Je¿eli jednak
w wierszu jest przynajmniej jedna piêkna metafora, warto
siê nad tym wierszem pochyliæ i tak go szlifowaæ, a¿ stanie
siê per³¹. Potwierdzi³ te¿, ¿e proporcje pomiêdzy kategoriami s¹ charakterystyczne dla naszych czasów  wiêcej osób
pisze wiersze, mniej  prozê. Zdaniem poety konkurs powinien byæ kontynuowany, a nawet powinno siê go rozszerzyæ
na szko³y rednie, by umo¿liwiæ m³odym talentom dalszy
rozwój.
Uroczyste rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi³o 14.06.2008
r. w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Olecku. Na spotkaniu obecni byli: Burmistrz Olecka  Wac³aw Olszewski,
dyrektor Zespo³u Szkó³ w Olecku  Stanis³aw Kopycki,
komisja konkursowa w sk³adzie: Iwona Wiszniewska  Ropel,
Wies³aw Szymañski, Wac³aw Klejmont, kierownik biblioteki  El¿bieta Rowiñska, osoba odpowiedzialna za realizacjê konkursu  Agnieszka Kopycka oraz uczestnicy konkursu wraz z opiekunami.
W kategorii poezja laureatami zostali: Patrycja Chlebus
z Zespo³u Szkó³ w Olecku (I miejsce), Dominika Stankiewicz z Zespo³u Szkó³ w Olecku (II miejsce), Ewelina Kowalczyk z Gimnazjum w Kijewie oraz Mateusz Iwanowski

ze Spo³ecznego Gimnazjum STO w Olecku (III miejsce).
Dodatkowo Dominika Paukszt z Zespo³u Szkó³ w Olecku
otrzyma³a wyró¿nienie.
W kategorii proza komisja g³ówn¹ nagrodê przyzna³a
Emilii Zyskowskiej z Gimnazjum nr 2 w Olecku oraz wyró¿ni³a pracê Katarzyny Grygo z Gimnazjum nr 2 w Olecku.
Po wrêczeniu nagród i dyplomów nast¹pi³o odczytanie i
omówienie nagrodzonych utworów. M³odzie¿ z uwag¹ s³ucha³a rad udzielanych przez dowiadczonych poetów. By³y to
dla nich cenne wskazówki, które z pewnoci¹ wezm¹ do serca, jak stwierdzi³a jedna z gimnazjalistek  Dominika Stankiewicz. Utwory te i komentarz do nich mielimy równie¿
okazjê us³yszeæ w pi¹tkowym wydaniu Poczty Literackiej
na antenie Radia Bia³ystok.
Jestem przekonana, ¿e nasi m³odzi poeci i pisarze pozostan¹ wierni swojej pasji i jeszcze o nich us³yszymy. Cieszê siê
te¿, ¿e s¹ w naszym miecie ludzie, którzy bezinteresownie
pomagaj¹ te pasje rozwijaæ i nie ¿yj¹ w myl powszechnie
dzi obowi¹zuj¹cej filozofii: Co mnie to obchodzi?, dlatego te¿ serdecznie dziêkujê osobom, które okaza³y swe serce i
wspar³y nas finansowo w realizacji konkursu, a byli to: pani
Barbara Pietraszewska, pan Marek Kowalewski, pan Janusz ¯ero, pan Jan ¯ukowski oraz pan Jerzy Maliszewski.
Agnieszka Kopycka
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Spotkanie
z poezj¹ w tle
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE
Pekin/Chiny, 10.07.2007 r.
Wstalimy o godz. 530. Budzik w
telefonie komórkowym Tomka zadzia³a³.
Bylimy ju¿ spakowani, wiêc po szybkiej porannej toalecie, oddaniu kluczy i
odebraniu 100 juanów kaucji w recepcji
po¿egnalimy siê z bezkonfliktow¹ ob-

(12)

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

W drodze do Mongolii

ków i du¿o Mongo³ów. Mongo³a od
Chiñczyka, na pierwszy rzut oka, mo¿na
odró¿niæ po doæ p³askiej twarzy. Przy
bramkach kolejne sprawdzanie biletów.
Przejcie górnym rêkawem do zejcia
na odpowiedni peron, odnalezienie nu-

Dworzec kolejowy Beijing Zhan
s³ug¹ hotelu i poszlimy do stacji metra
 8 minut marszu z hotelu. Bilety na przejazd kupilimy wczoraj. I ju¿ po godz. 6.
weszlimy na dworzec kolejowy Beijing
Zhan  dworzec g³ówny, ale najpierw
przewietlony zosta³ nasz baga¿, my sami
i sprawdzone bilety. Taka procedura
obowi¹zuje wszystkich pasa¿erów na
wszystkich chiñskich dworcach kolejowych. Przed dworcem by³o ju¿ mnóstwo
podró¿nych, morze podró¿nych.
Nastêpn¹ nasz¹ czynnoci¹ by³o
odnalezienie konkretnej poczekalni (do
Mongolii nr 4)  na ka¿dy kurs poci¹gu
jest inna poczekalnia, na szczêcie oznaczona na bilecie (liczby arabskie) numerem takim samym jak numer danego sk³adu
poci¹gu (nasz poci¹g mia³ numer 23).
Dopiero wtedy cz³owiek ma pewnoæ, ¿e
jest w odpowiednim miejscu. Z ka¿d¹ chwil¹
przybywa³o pasa¿erów, tworzy³a siê kolejka przed dwiema bramkami. Kilka minut po 7. otwarto je i rozpoczê³o siê przepychanie, gramolenie z tabo³kami, torbami, kartonami, ca³ym swoim maj¹tkiem
 owczy pêd. A w tym wszystkim my.
Sporo bia³ych turystów, trochê Chiñczy-

Andrzej Malinowski

meru wagonu, pokazanie biletu wagonowemu, wciniêcie siê do wagonu,
upewnienie siê co do przedzia³u i ³ó¿ka i dopiero wtedy mo¿na by³o odetchn¹æ. Bylimy w czo³ówce szturmuj¹cych.
W Chinach istniej¹ cztery rodzaje
wagonów: z miêkkimi (ruãnzuo) i twardymi siedzeniami (yingzuo), a tak¿e z

miêkkimi (ruãnwo) i twardymi le¿ankami (yingwo). W przypadku ruãnwo przedzia³y s¹ zamkniête i klimatyzowane, a
w ka¿dym z nich znajduj¹ siê 4 le¿anki. Wagony z yingwo maj¹ przedzia³y
otwarte, bez klimatyzacji, po 6 le¿anek
(najmniej wygodne jest najwy¿sze miejsce). Oczywicie miêkkie miejsca kosztuj¹
wiêcej. W przypadku miejsc le¿¹cych
cena jest tym ni¿sza, im wy¿ej znajduje
siê miejsce. Jeli zamierza siê podró¿owaæ na twardych miejscach, to np. w
Pekinie kupienie takiego biletu bêdzie
bardzo trudne, poniewa¿ w tym miecie cudzoziemcy z klucza musz¹ kupowaæ dro¿sze (miêkkie) miejsca. Podró¿owanie w wagonach yingwo jest
uci¹¿liwe, ale daje mo¿liwoæ nawi¹zania znajomoci z ciekawskimi Chiñczykami. Z chwil¹ ruszenia poci¹gu zaczyna siê jedna wielka i niekoñcz¹ca siê
uczta, w której bierze udzia³ ca³y wagon. Chiñczycy jedz¹ ogromne iloci
zupek chiñskich, tak dobrze nam znanych w Polsce, tylko lepszych i wiêkszych pojemnociowo.
Charakterystyczne dla yingwo s¹
b³yskawicznie rosn¹ce sterty mieci na
pod³odze. Z niewiadomych przyczyn
wiêkszoæ Chiñczyków nie uznaje koszy lub worków na mieci. mieci wyrzucaj¹ te¿ przez okno. W okresie letnim, gdy wagon z yingwo przypomina
przedsionek piek³a, w powietrzu unosi
siê specyficzna woñ bêd¹ca mieszank¹
wszystkiego, co wydziela zapach. Do
tego wszystkiego dochodzi gwar podró¿nych, którym raczej obce jest rozmawianie szeptem oraz nastawione na
maksymaln¹ moc g³oniki z chiñsk¹
Chiñskie krajobrazy
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odmian¹ disco-polo.
Chiñskie poci¹gi maj¹ przypisane
numery (podobnie jak w Polsce, tyle ¿e
u nas nikt nie kupuje biletu na poci¹g
numer 4345, tylko na poci¹g do Zakopanego). Rozk³ady jazdy i tablice og³oszeniowe na dworcach na pierwszym
miejscu podaj¹ numer poci¹gu, dopiero
póniej stacjê docelow¹. Inna wa¿na informacja zapisana w numerze poci¹gu to
jego standard. Istnieje generalna zasada, ¿e im ni¿szy numer poci¹gu, tym wy¿szy
standard.
W poci¹gach dostêpny jest wrz¹tek.
Dziêki temu mo¿na przez ca³y czas przygotowaæ sobie zupkê b³yskawiczn¹ albo
zaparzyæ herbatê. Chiñczycy korzystaj¹
z obu mo¿liwoci przez ca³y czas. Chiñczycy zabieraj¹ do poci¹gu mnóstwo
jedzenia. Poza w³asnym prowiantem jedz¹ dania serwowane przez rodzaj Warsu  wózki z jedzeniem przeje¿d¿aj¹ przez
poci¹g co jaki czas. Jedzenie mo¿na
równie¿ kupiæ na stacjach, na których
zatrzymuje siê poci¹g. Zwyczaj posilania siê w czasie podró¿y na ogó³ wi¹¿e
siê z du¿ym zamieszaniem i ba³aganem,
dlatego poci¹g jest co kilka godzin sprz¹tany przez obs³ugê.
Podró¿ poci¹giem jest doskona³¹
okazj¹ do przyjrzenia siê Chiñczykom
z bliska. I to czynilimy. Dzisiaj przygl¹dalimy siê raczej Mongo³om, bo to
ich by³o najwiêcej.
Jedziemy w I klasie, w ruãnwo. Za
klimatyzacjê s³u¿y niewielki wiatraczek
zamontowany pod sufitem i obracaj¹cy
siê miarowo. Przed nami 30 godzin jazdy
w towarzystwie 2 Mongo³ek i niemowlaka. Na szczêcie ma³y nie p³aka³. Niemowlê bardzo ³adne, matka te¿  nawet

Lektura na lato

Chiñska wie

siê nas nie krêpowa³a, bo swojego malca karmi³a piersi¹ na naszych oczach.
Przeje¿d¿alimy m.in. przez Datong
i prowincjonalne miasta. Jednak za oknami
przewa¿a³y wsie z domami z czerwonej
ceg³y. Ludzie pracuj¹ na polach, czyszcz¹ kanaliki, dogl¹daj¹ poletek ry¿u,
warzyw, kukurydzy. W Chinach mo¿na
jechaæ ca³y dzieñ poci¹giem i nie zobaczyæ kawa³ka dzikiej przyrody. Ci¹gle tylko
pola, wsie, pola, wsie... Ale w tej czêci
Chin jest trochê inaczej. Czym bli¿ej bylimy
mongolskiej granicy, tym coraz wiêcej
by³o pustkowi i zaczyna³a siê Pustynia
Gobi.
Chiñskie wioski to ci¹gle jeszcze przewa¿nie chaty z niepalonej gliny przemieszanej ze s³om¹. 25% ludnoci nie ma
dostêpu do róde³ uzdatnionej wody.
W koñcu przyjechalimy do granicy
w miecie Erlan. By³o ju¿ po godz. 20.
Nie sprawdzano baga¿u, tylko paszporty, które celnicy zabrali ze sob¹ i odda-

W ostatnim czasie w naszej ksiêgarni kupi³am ksi¹¿kê niezwyk³¹, jakiej dot¹d nie by³o. Mazury. S³ownik stronniczy, ilustrowany to kompendium wiedzy o regionie. Redaktor
wydawnictwa Waldemar Mierzwa
zaprosi³ do wspó³pracy 44 osoby. 610
hase³, które znajdziemy w s³owniku,
zaproponowa³y i napisa³y osoby mieszkaj¹ce w regionie lub tylko z nim
zwi¹zane. Autorzy specjalizuj¹ siê w
ró¿nych dziedzinach wiedzy. Has³a
omawiaj¹ zagadnienia dotycz¹ce: flory i fauny, historii, literatury Mazur i
innych. Mo¿na tu znaleæ ciekawostki
dotycz¹ce regionu i ludzi w nim ¿yj¹cych. St¹d obok oczywistych hase³,
takich jak: kartacze, Zbigniew Nienacki,
Twierdza Boyen pojawiaj¹ siê te¿ oryginalne i zaskakuj¹ce np. chuækogój
(mazurska nazwa ¿ywokostu lekarskiego),

li dopiero po trzech godzinach. Prawie
wszyscy wyszli z poci¹gu, który odjecha³, by zmieniæ rozstaw kó³ (w Mongolii s¹ szersze tory) i poszli na dworzec, do sklepu. Mongo³owie kupowali
wszystko co tam by³o, zw³aszcza owoce i cukierki. Z megafonów rozbrzmiewa³a muzyka. By³o ch³odno.
Po 23. podjecha³ poci¹g, pasa¿erowie weszli i pojechalimy na granicê z
Mongoli¹. Przejazd trwa³ kilkanacie minut. W Dzamyn-Ude bardzo biednie.
Celnicy (same kobiety) te¿ nie sprawdzali baga¿y tylko dokumenty, które zosta³y
zabrane na pó³torej godziny. Dworzec
kolejowy niewielki, zabiedzony. Tu ju¿
nie by³o muzyki. Wkrótce zgas³ jedyny
neon na dachu dworca i by³o ciemno.
Mongolia to bardzo, bardzo biedny kraj.
Na zdjêciach satelitarnych nocna Mongolia wygl¹da jak gigantyczna czarna
plama na mapie Azji w otoczeniu rozwietlonych Chin i Rosji.
C.d.n.
nowolatki (ciasteczka), alianci, warszawka
czy te¿ Otello. Wbrew temu, czego mo¿na
by siê by³o spodziewaæ po tym, ¿e ka¿dy
z autorów sam proponowa³ has³a do s³ownika, jest on jednorodny w treci i formie oraz zawiera naprawdê interesuj¹ce i wyczerpuj¹ce informacje. Wród
autorów znalaz³ siê tak¿e olecczanin
Marek Borawski. Dziêki niemu nie
zabrak³o takich hase³, jak: Olecko, Przystanek Olecko czy Lega.
Nadto jest to piêkne edytorsko wydawnictwo, w twardej oprawie, szyte,
zawiera 250 kolorowych ilustracji (w
du¿ej czêci nigdy wczeniej nie publikowanych), opatrzono je tak¿e wyczerpuj¹cymi indeksami.
Mylê, ¿e ksi¹¿ka ta bêdzie bardzo
przydatna, zw³aszcza dla tych, którzy
chcieliby bli¿ej poznaæ nasz region.
Katarzyna Je¿ewska
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15. PRZYSTANEK OLECKO
21-26.07.2008 r.
18-26.07  warsztaty twórcze ZAJEZDNIA:
* dziennikarski (redakcja biuletynu festiwalowego i sprawozdania radiowe)
* szczudlarski
* plastyczny  budowanie ³osi
* plenerowy projekt teatralny FUZJA
(7-26.07.2008r.)
- warsztat teatralny,
- warsztat plastyczny,
- warsztat emisji g³osu,
- warsztat muzyczny,
- warsztat ogniowy.
21.07. (poniedzia³ek)
10:00-18:00  warsztaty twórcze ZAJEZDNIA
16:00-18:00  Oleckie zbiorowe ruszenie  tworzymy ³osie (budowa
instalacji)  Plac Wolnoci
18:00-19:30  projekcja Przystanku
Alaska
19:00  koncert zespo³u Plateau  Plac
Wolnoci
20:30  koncert  Carrantouhill  Plac
Wolnoci
21:00  klub festiwalowy Cooltura 
koncert zespo³u P³yny + muzyczny jam
22.07. (wtorek)
10:00-12:00  poranek filmowy i zabawy dla dzieci  kino Mazur
10:00-18:00  warsztaty twórcze ZAJEZDNIA
12:00-18:00  wioska indiañska  Plac
Wolnoci
16:00-18:00  Oleckie zbiorowe ruszenie
 tworzymy ³osie (budowa instalacji)  Plac Wolnoci
18:00-19:30  projekcja Przystanku
Alaska
19:00  koncert zespo³u Czerwony

Tulipan  Plac Wolnoci
20:30  koncert zespo³u Orkiestra Dni
Naszych
21:00  klub festiwalowy Cooltura 
koncert zespo³u Kawa³ek Kulki+
muzyczny jam
23.07. (roda)
10:00-12:00  poranek filmowy i zabawy dla dzieci  kino Mazur
10:00-18:00  warsztaty twórcze ZAJEZDNIA
16.00-18:00  Oleckie zbiorowe ruszenie  tworzymy ³osie (budowa
instalacji)  Plac Wolnoci
18:00-19:30  projekcja Przystanku
Alaska
19:00  koncert zespo³u East West
Rockers  Plac Wolnoci
20:30  koncert Vavamuffin  Plac
Wolnoci
24.07. (czwartek)
10:00-12:00  poranek filmowy i zabawy dla dzieci - kino Mazur
10:00-18:00  warsztaty twórcze ZAJEZDNIA
16:00-18:00

Oleckie zbiorowe ruszenie 
tworzymy ³osie
(budowa instalacji)  Plac Wolnoci
18:00-19:30  projekcja Przystanku Alaska
20:00  koncert 
Raz Dwa Trzy
 Plac Wolnoci

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe
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

(V37202)

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.
(K21106)

Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 17 lat.
Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za cenê
uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.

 trumna, krzy¿
 tabliczka, klepsydry
 obs³uga pogrzebu
 transport  karawan

26.07. (sobota)
10:00-12:00  poranek filmowy i zabawy dla dzieci  kino Mazur
10:00-16:00  warsztaty twórcze ZAJEZDNIA
17:00  Teatr Snów  spektakl plenerowy  Plac Wolnoci
18:00  Parada Mi³oników Przystanku Alaska; start: Plac Wolnoci
20:30  koncert  Maciej Maleñczuk
 Psychodancing  Plac Wolnoci
22:30  fina³ plenerowego projektu teatralnego Fuzja  kamienna pó³rotunda, Park Sportu i Rekreacji

Spo³eczne Liceum
Ogólnokszta³c¹ce STO w Olecku
og³asza nabór do klasy I

Janusz ¯ero  w³aciciel

W cenie us³ugi:

25.07. (pi¹tek)
10:00-12:00  poranek filmowy i zabawy dla dzieci  kino Mazur
10:00- 18:00  warsztaty twórcze ZAJEZDNIA
16:00- 18:00  Oleckie zbiorowe ruszenie  tworzymy ³osie (budowa
instalacji)  Plac Wolnoci
18:00- 19:30  projekcja Przystanku
Alaska
20:00  koncert Jose Torres Salsa
Tropical  Plac Wolnoci

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
(L6801)

!
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Kalendarz imion

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

Chleb niedobrego cz³owieka
staje siê w ustach ¿wirem.
Cyrano de Bergerac

Nasz przepis
Kurczak na ostro

1/2 szklanki oliwy, ³y¿ka s³odkiej
papryki, sól, bia³y pieprz, gruboziarnista sól (najlepiej morska), 2 do 3
str¹czków papryki chili, du¿y kurczak
(1,25 kg), kg ziemniaków, natka pietruszki i papryczka chili.
Mieszamy 6 ³y¿ek oliwy ze s³odk¹ papryk¹ i ³y¿eczk¹ soli. Papryczki
chili siekamy, dodajemy oliwy i mieszamy.
Kurczaka dzielimy na drobne porcjê
(od 12 do 14). Porcje k³adziemy na
blasze skórk¹ do góry i smarujemy z
wierzchu przygotowan¹ pikantn¹ oliw¹. Pieczemy oko³o 30 minut w temperaturze ok. 200°C.
Ziemniaki obieramy, p³uczemy i
kroimy w cz¹stki. Teraz na patelni
rozgrzewamy pozosta³¹ oliwê. Wk³adamy do niej ziemniaki i sma¿ymy
ok. 15 minut co pewien czas odwracaj¹c. Oprószamy je pieprzem i posypujemy gruboziarnist¹ sol¹.
Kurczaka podajemy razem z ziemniakami, które dekorujemy papryczk¹ i natk¹ pietruszki.

tego, Inocentego, Józefa, Juliana, Odona, Sebastiana, Teodora, Wielis³awa,
Zygfryda
5 lipca
Filomeny, Kaliny, Kariliany, Karoli,
Karoliny, Marii, Szarlotty, Telimeny
Anastazego, Antoniego, Atanazego,
Bart³omieja, Bartosza, Cyryla, Jakuba,
Micha³a, Przybywoja, Wilhelma
6 lipca
Agrypiny, Dominiki, Irmgardy, Lucjany, Lucyny, £ucji, Marii, Teresy, Zuzanny
Chociebora, Dominika, Edola, Edwarda, Gerarda, Gotarda, Izajasza, Izas³awa, Jarope³ka, Petry
7 lipca
Adolfiny, Ernesty, Estery, Kiry, Nory
Antoniego, Apoloniusza, Benedykta,
Cyryla, Donalda, Donata, Ernesta, Ewalda,
Gocis³awa, Jacka, Klaudiusza, Lecha,
Leszka, £ucjana, Metodego, Odona, Piotra,
Pompejusza, Raula, Rogera, Sêdzis³awa

PORANNA KAWA

* Do parzenia u¿ywaæ zawsze wie¿o
zagotowanej wody, najlepiej oligoceñskiej.
* Such¹, odmierzon¹ kawê zalewaæ wrz¹tkiem od razu po zagotowaniu.
* Gotowej, zaparzonej kawy nie utrzymywaæ na gor¹cej p³ycie - szybko traci
aromat - najlepszy jest ochraniacz zabezpieczaj¹cy naczynie z wierzchu.
* Najlepszy aromat ma kawa w trzecim
dniu po upaleniu, po 14 dniach zaczyna go traciæ.
* Kawê przechowywaæ w oryginalnym
opakowaniu, w szczelnej puszce, w ch³odnym miejscu.
* Kawê - jeli to tylko mo¿liwe - mleæ
w takiej iloci, jak potrzeba, tu¿ przed
parzeniem.



1 lipca
Gertrudy, Haliny, Halszki, Kaliny, Klarysy, Kleopatry, Reginy
Aarona, Arona, Antoniego, Bogus³awa,
Bogusza, Gaw³a, Jaros³awa, Juliusza,
Kasjusza, Mariana, Oliwera, Ottona,
Teobalda, Teodoryka
2 lipca
Benedykty, Benity, Jagody, Kariny, Marii,
Niegos³awy, Ojcumi³y, Serafiny
Benedykta, Bernarda, Bernardyna, Judy,
Mariana, Martyna, Martyniana, Ottona,
Piotra, Radowoja, Serafina, Urbana
3 lipca
Emnildy, Ildy, Miros³awy, Neli, Noeli,
Petroneli, Radochny
Alfreda, Anatola, Heliodora, Jacentego,
Jacka, Kornela, Leona, Mi³os³awa, Miros³awa, Ottona, Radomira, radosza,
Tomasza
4 lipca
Aurelii, Berty, El¿biety, Halszki, Inocenty, Izabeli, Malwiny, Wielis³awy
Alfreda, Aureliana, Aureliusza, Innocen-

PRZYS£OWIA

F kupiê

 Halina (1 lipca), gdy ze s³oñcem
wstaje ciep³o i deszcz na zmianê
daje.
 Nawiedzenie Matki Boskiej (2 lipca), wiêc siê chyl¹ przed ni¹ k³oski.
 Deszcz na Nawiedzenie Panny (2
lipca) potrwa pewno do Zuzanny
(11 sierpnia)
 Jeli w Nawiedzenie (2 lipca) pada
ca³y miesi¹c deszcz nielada.
 Miód lipcowy, to lek zdrowy.
 Lipcowe deszcze dla ch³opa kleszcze, a jak pogoda, wiêksza swoboda.
 Gdy lipiec nie dopiecze, tego sierpieñ nie dosiecze.
 Siedmiu braci (od 1 do 7 lipca)
ziemniakami znaczy: jak pogoda
to ¿yj¹, jak deszcz pada, to gnij¹.

Talizmany
przynosz¹ce szczêcie
* Czerwony pompon lub kokarda  strze¿e
przed kl¹tw¹, obmow¹ i chorobami.
* Stary klucz (koniecznie znaleziony)
 chroni przed kradzie¿¹ i plotkami.
* Królicza lub zajêcza ³apka  przynosi szczêcie i odpêdza strach.
* Zielony kamyk  umacnia wiarê we
w³asne si³y.
* Bia³y skórzany rzemieñ  broni przed
fa³szywymi przyjació³mi.
* Bursztyn  strze¿e od z³a i wszelkich
chorób.
* Piêciop³atkowy kwiatek bzu  zapewnia
szczêcie w mi³oci.
* Wizerunek s³onia z uniesion¹ tr¹b¹ 
gwarantuje szczêcie i bogactwo.

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
V26609

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy na krêgle od 12 00 do 22 00

(V28807)

V27718

(V30106)

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

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87520-47-55
V32405
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, GusiewOlecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A17402
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2,
tel. 0-604-184-868
V32415
* Willa Eden, wesela, przyjêcia, ATRAKCYJNA DU¯A
PRZESTRZEÑ DO TAÑCA, ul. Gdañska 1, DZWOÑ:
0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V27708

BUDOWLANE US£UGI
 BUDOWA DOMÓW!

(V19808)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V34404
* Centrum  hotel, tel. 0-87-520-12-00
V27728
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87520-40-29
A17502
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31 L5604
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od
strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V21007
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30 L4309
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87520-44-98
V26509

G¹ski 22 m 3, tel. 0-606-993-688

* budowlano-remontowe us³ugi, wnêtrza-kompleks, tel.
0-509-910-090
K24201
* budowlane (rabaty dla wspólnot), tel. 0-666-913-713,
0-87-520-40-49
V39001
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V1725
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
V34704
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

D@RKOMP

V24910

Przemys³aw Atkielski

(V34504)

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.

US£UGI

V25010

(V28706)

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

(V29805)

RA
TY
!

(V22504)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V38801

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!
ul. Kolejowa 31
Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

(V34204)

Agencja Kredytowa KORZYCIK

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V27908)

tel. (087) 520-01-89
* AGD  ch³odnictwo, naprawa, ul. Zielona 29, tel. 0-87520-33-66, 0-508-723-894
V36503
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L6602

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda; ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V21605
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

* elektryczne, tel. 0-508-982-142
L3610
(V28707)
* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe,
Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87520-46-76
V35903
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel.
(087) 520-05-15.
V36403
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V29107
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V25310
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 0-87-520-22-13
L3810
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V27608
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K17812
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V25210
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V36203
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L6701
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41. V38701

US£UGI

#

Tygodnik Olecki nr 26 (546)

* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17

V38501

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11 V32105
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91V34014
* przesy³ki kurierskie regionalne, przewozy, tel. 0-601159-718
V19708
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V31905

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V38401)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A17303
* ryby, tel. 0-504-060-955
V27009

Sklep DOM

Pl. Wolnoci 5A
s.c.
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4424)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V27808
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V26909
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
V2125
*
*
*
*
*
*

Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5217
Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K925
Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1025
Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1525
t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562 L3013
transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki plandeki, tel.
0-604-514-845
K23003

(V22204)

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

(K20907)

WYWÓZ MIECI

(V28807)

(V34304)

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)

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 K22103+1
* m³ode kotki do oddania, ul. Sienkiewicza 1, tel. 0-87-520-36-73 L6303
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577 A15907
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V34034
PRACA
* cegielnia Gordejki zatrudni pracowników fizycznych, tel.
0-87-520-73-79
L5306
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-52031-32
A15807
* praca na budowie, tel. 0-666-913-713, 0-87-520-40-49V39011
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421 L3309
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89,
0-601-943-967
A168014
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756 L5206
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 A16007
* zatrudniê do prac budowlanych (wysokie zarobki), tel.
0-609-251-777
V37502
* zatrudniê magazyniera z umiejêtnoci¹ obs³ugi komputera, tel. 0-662-112-100
L6403
Zatrudniê osobê do prowadzenia si³owni (mile widziane uprawnienia instruktorskie), wymagane czynne uprawianie sportu, np. kulturystyki. Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Goliat, tel. 0-508-097-578
K23702
SPRZEDAM
* 2 hektary, Kijewo, uzbrojona, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V37552
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
A17104
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A16605
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87520-01-11
A16505
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87520-12-88
A15010
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359 A17203
* dzia³kê budowlan¹ w Jakach, 0,76 ha, tel. 0-600-942569
V37122
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V37542
* dzia³ki budowlane nad jeziorem Jaki, od 35 z³ za m.kw.,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V37502
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601210-819
K20208
* Fiat 126p, 1998, 1000 z³otych, tel. )-87-521-34-68 K24001
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u,
tel. 0-87-520-22-33
A16305
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A16405
* mieszkanie 17 m.kw., Lesk, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V37532
* mieszkanie 38,5 m.kw., tel. 0-504-288-818
K23602
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V37522
* mieszkania dwupokojowe 46m 2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e, Oddanie  lipiec 2008.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

(K19209)

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V27509

* mieszkanie 64 m.kw., tel. 0-691-407-184
C.d. SPRZEDAM na s. 16.
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* mieszkanie, Bia³ystok, 63 m.kw. IV piêtro, tel. 0-87-52040-40, 0-721-734-856
L5804
okna: pcv, drewniane, tel. 0-728-387-720
V23720
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V34024
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac
Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
V37032
* ryby, tel. 0-504-060-955
A15509
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 A17004
* ziemia rolna, 3,79 hektara, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-1
V37512
* ¿wir, piasek, ziemia  transport, tel. 0-604-514-845K23103

WYNAJEM
* 4,5 hektara ziemi do wydzier¿awienia w Judzikach, tel.
0-693-841-421
L6502
* lokal do wynajêcia, 15 m.kw. centrum, tel. 0-602-156089
V35803
* lokal do wynajêcia Kopernika 10, tel. 0-604-184-868 V32405
* lokal handlowy, lokal biurowy do wynajêcia, centrum,
tel. 0-601-152-460
V36513
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel.
0-604-557-693
L5504
* mieszkanie do wynajêcia, 45 m.kw. z du¿ym tarasem, tel.
0-502-264-901
K23203
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A15408
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00 L7001

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

Centrum Rolin Ozdobnych

(V37002)

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

(087) 520 40 29
(A17601)

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
Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

Rozpoczêcie kursu

tel. 520-23-36

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

(K24001)

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

(V33904)
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Nareszcie ruszy promocja
Marek Borawski: - Mówi siê, ¿e
fundusze norweskie s¹ trudne, skomplikowane i bardzo d³ugo czeka siê na
rozstrzygniêcie?
Krystyna Wiszniewska: - My  ma³y
samorz¹d  pokazalimy, ¿e jak mamy
jakie nadzieje na polepszenie rozwoju
naszego regionu, to umiemy dotrzeæ do
celu, umiemy ³amaæ schematy i pokazaæ, ¿e nie taki diabe³ straszny
Kiedy dowiedzielimy siê, ¿e mamy
szansê na pozyskanie dofinansowania dla
zrealizowania naszych celów i za³o¿eñ
 wiedzielimy, ¿e w grupie jest si³a,
¿e wspólne dzia³ania przynosz¹ sukcesy. Wszystkim mieszkañcom naszego
powiatu i powiatów ociennych zale¿y
na rozwoju regionalnym i podkreleniu
znaczenia subregionu EGO.
Marek Borawski: - Czemu maj¹
s³u¿yæ Mechanizmy Finansowe?
Waldemar Snarski: - Celem Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego jest
przyczynienie siê do zmniejszenia ró¿nic spo³ecznych i gospodarczych w obrêbie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wspieranie nowych krajów
cz³onkowskich UE w ich staraniach o
pe³en udzia³ w rozszerzonym rynku
wewnêtrznym EOG. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podkrela, ¿e polityka spójnoci nie polega tylko na redystrybucji rodków  chodzi o stworzenie podwalin pod przysz³e konkurowanie z rozwiniêtymi regionami.
Marek Borawski: - Jakie dzia³ania
zaplanowalicie w ramach projektu?
Krystyna Wiszniewska: - Dzia³ania w ramach projektu skierowane s¹
na wsparcie przedsiêwziêæ prorozwojowych, przyczyniaj¹cych siê do zmniejszania ró¿nic ekonomicznych i spo³ecznych w obrêbie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i zacienienie wspó³pracy
pomiêdzy Polsk¹ a Pañstwami Darczyñcami.
Marek Borawski: - Czy mo¿ecie
Pañstwo przedstawiæ bardziej szczegó³owo zadania w ramach projektu, jak
bêdziecie dzia³aæ?

(V40001)

Z Krystyn¹ Wiszniewsk¹  kierownikiem projektu i Waldemarem Snarskim  koordynatorem projektu Wirtualny przewodnik po krainie EGO rozmawia Marek Borawski.

Krystyna Wiszniewska:  Wszystkie nasze dzia³ania skupiaj¹ siê wokó³
promocji subregionu EGO.
Zorganizujemy dla m³odzie¿y z krajów
partnerskich i naszych uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych i studentów 5-dniowe
warsztaty FotoEkoTur w E³ku. Warsztaty te maj¹ na celu przygotowanie m³odzie¿y do kolejnych dzia³añ w zakresie
ekologii, ekosystemów, zrównowa¿onego
rozwoju, zasad fotografii przyrodniczej
w technice cyfrowej, zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego inwentaryzacji zasobów przyrodniczo-turystycznych EGO.
Nastêpnym bardzo istotnym dzia³aniem jest inwentaryzacja zasobów przyrodniczych i turystycznych subregionu
EGO, pod nazw¹: Szlaki turystyczne
EGO. Zaplanowalimy po 8 dni warsztatów w ka¿dym powiecie. Przeprowadzimy to w ró¿nych terminach w Olecku, Go³dapi i E³ku. Dzia³ania te maj¹
na celu zinwentaryzowanie zasobów
przyrodniczych i turystycznych powiatu oleckiego, go³dapskiego i e³ckiego
oraz promocjê subregionu EGO poprzez
ukazanie ich dziedzictwa kulturowego,
zwyczajów i obyczajów. Ka¿de dzia³anie koñczymy imprez¹ informacyjnopromocyjn¹, i tak: w Go³dapi odbêdzie
siê Kartaczewo, w Olecku  Wesele
wiejskie, a w E³ku  Do¿ynki.
Waldemar Snarski: - Mamy zaplanowany tak¿e wyjazd studyjny do Szwecji,
aby przybli¿yæ osobom zarz¹dzaj¹cym
projektem, ekspertom, trenerom i przedstawicielom samorz¹dów powiatowych
strategiê rozwoju turystyki regionu Halland
oraz zapoznaæ siê i wymieniæ dowiadczenia przy tworzeniu i funkcjonowaniu portalu  przewodnika turystycznego. Chcemy w ten sposób zdobyæ wiedzê na temat wykorzystania technologii
informatycznych do skutecznej promocji subregionu EGO.
Powa¿nym przedsiêwziêciem bêdzie
opracowanie interaktywnego portalu
turystycznego promuj¹cego walory i
atrakcje subregionu EGO. W portalu
zawarte bêd¹ informacje dotycz¹ce istniej¹cych szlaków turystycznych z ich

opisem, mapami i zdjêciami, promocja
walorów i atrakcji subregionu EGO, a
strony internetowe bêd¹ funkcjonowa³y
w jêzyku polskim, angielskim, rosyjskim
i niemieckim. Chcielibymy, aby by³a
mo¿liwoæ po³¹czenia telefonicznego i
wyboru informacji w jednym z tych jêzyków na temat okrelonej trasy turystycznej.
W 2009 roku zorganizujemy konferencjê W EGO odnajdziesz siebie, na
której zaprezentujemy przebieg projektu, jego produkty promuj¹ce projekt i
subregion EGO. W ka¿dym z miast stan¹ te¿ nowe tablice informacyjne oraz
tzw. infokioski.
Nasze dzia³ania zakoñczymy promocj¹
walorów turystycznych subregionu EGO
poprzez udzia³ w miêdzynarodowych
targach turystycznych. Wykorzystamy tam
wypracowane produkty projektu  album-raport o zasobach rodowiska, foldery, mapy turystyczne i interaktywny
portal turystyczny.
Marek Borawski: - Kiedy przystêpujecie do realizacji waszego projektu?
Krystyna Wiszniewska: - Ju¿ realizujemy nasz projekt. Sporz¹dzilimy
uzupe³nienia do wniosku aplikacyjnego. Opracowalimy umowy partnerskie
oraz porozumienia z partnerami projektu.
Mamy sta³y kontakt z Instytucj¹ Porednicz¹c¹ i Wdra¿aj¹ca odpowiedzialn¹
za realizacjê Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, tj. Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego, W³adz¹ Wdra¿aj¹c¹ Programy Europejskie oraz przedstawicielami samorz¹dów powiatowych EGO.
Nawi¹zalimy te¿ kontakty z partnerami zagranicznymi. Spotykamy siê dosyæ czêsto poza godzinami pracy, piszemy harmonogramy dzia³añ, przygotowujemy przetargi na realizacjê niektórych zadañ i zakup sprzêtu niezbêdnego do pracy.
Waldemar Snarski: - Zakupilimy
ju¿ czêæ sprzêtu i materia³ów do realizacji projektu. Ze wzglêdu na pewne
przesuniêcia terminów musielimy dostosowaæ Plan Wdra¿ania Projektu. Z
uwagi na spadek kursu EURO wartoæ
projektu zmniejszy³a siê o ponad 200
tys. z³, nale¿a³o wiêc dostosowaæ bud¿et i obci¹æ wydatki. Jest naprawdê
co robiæ. Realizacja projektu potrwa do
wiosny 2009 roku.
Marek Borawski: - Dziêkujê i ¿yczê
zrealizowania tych ambitnych planów.

Wspracie udzielone przez Norwegiê
ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

&
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Zespó³ Szkó³ w Olecku, os. Siejnik

Uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum
Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego

18 czerwca 2008r. w Zespole Szkó³
w Olecku mia³o miejsc uroczyste otwarcie
Pracowni Wychowania Komunikacyjnego.
Opiekê nad pracowni¹ bêdzie sprawowa³ nauczyciel wychowania komunikacyjnego Tomasz Winiewski. Pracownia powsta³a dziêki trójstronnemu Porozumieniu, zawartemu pomiêdzy Dyrektorem Wojewódzkiego Orodka Ruchu Drogowego  Regionalnego Centrum Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego w Olsztynie a Starost¹ Powiatu i
Dyrektorem naszej placówki (St. Kopyckim). By³o nam mi³o gociæ przedstawicieli w³adz lokalnych: Starostê, pana
Stanis³awa Ramotowskiego i Burmistrza pana Wac³awa Olszewskiego. Nie
zabrak³o równie¿ Wicedyrektora Wojewódzkiego Orodka Ruchu Drogowego
w Olsztynie, pana Henryka Radomskiego,

przedstawiciela WORD, pana Marcina
Szterna. Zaszczycili nas swoj¹ obecnoci¹ tak¿e Komendant Powiatowy Policji, m³odszy inspektor Rafa³ Klauza,
oraz Naczelnik Wydzia³u Prewencji i
Ruchu Drogowego nadkomisarz  Ryszard Stemplewski.
Pracownia Wychowania
Komunikacyjnego zosta³a
wyposa¿ona w potrzebne
sprzêty opiewaj¹ce na kwotê
ok. 22 tysiêcy z³. I tak wród
nich znajduj¹ siê m.in.: dwa
skutery, trzy rowery, podrêczniki Bezpieczna droga
do szko³y, kamizelki odblaskowe, kaski motorowerowe, rzutnik multimedialny, komputer laptop, programy komputerowe, apteczkê
samochodow¹, znaki drogowe,
fantom Pragnê nadmieniæ,
¿e jest to jedyne w naszym
miecie Powiatowe Centrum
Edukacji Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego.

Zadaniem Centrum bêdzie wspó³praca
ze szko³ami podstawowymi, gimnazjami oraz szko³ami ponad gimnazjalnymi
(organizacja egzaminów na kartê motorowerow¹, przygotowanie i przeprowadzenie turniejów wiedzy o BRD i motoryzacyjnych na szczeblu powiatowym).
Zasadnicz¹ spraw¹ jest kwestia w³aci-

wego przygotowania m³odzie¿y do samodzielnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Edukacja
uczestników ruchu drogowego, prowadzona systemowo i w oparciu o przyk³ady tzw. dobrych praktyk zaczerpniêtych z dowiadczeñ krajów posiada-

j¹cych sprawdzony i skuteczny system
ograniczania iloci i skutków wypadków drogowych, jest najbardziej efektywnym sposobem poprawy bezpieczeñstwa na drogach.
M³odzie¿ naszej szko³y zaprezentowa³a wszystkim obecnym na otwarciu niektóre ze sprzêtów, by³y to skutery i rowery.
Uroczyste otwarcie
PCBRD powi¹zane by³o z
corocznym festynem szkolnym. Uczniowie obejrzeli
profesjonalny pokaz ratownictwa medycznego, mogli
od rodka zapoznaæ siê z
wyposa¿eniem karetki pogotowia. Nie zabrak³o te¿
zabaw i gier po³¹czonych
z pieczeniem kie³basek. Na
stoiskach mo¿na by³o kupiæ pyszne ciasto czy te¿
wzi¹æ udzia³ w loterii fantowej. Obejrzelimy pokaz
tañca nowoczesnego i,
mo¿na by rzec, tanecznymi krokami zainaugurowalimy wakacje.
A.S

'
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OGÓLNOPOLSKI OTWARTY TURNIEJ
SIATKÓWKI PLA¯OWEJ MORENA o PUCHAR
BURMISTRZA OLECKA z pul¹ nagród 6.000 z³
I. ORGANIZATOR: Urz¹d Miejski oraz
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w
Olecku
II.TERMIN i MIEJSCE TURNIEJU
27 lipca 2008r., start godz. 9.00
 boiska do siatkówki pla¿owej MOSIR
przy kortach tenisowych w Olecku
III. ZG£OSZENIA I WPISOWE
 Zg³oszenia pisemne (na karcie zg³oszeniowej dostêpnej u organizatora) nale¿y
przes³aæ do 18.07.2008 do godz.15.00
na adres: mosir@um.olecko.pl, tel.087520-20-48. Wpisowe 30z³ od dru¿yny
nale¿y wp³aciæ na nr konta29102047240000370200075069 lub do
kasy biura MOSiR .
 W turnieju wystartuj¹ 24 dru¿yny (decyduje kolejnoæ zg³oszeñ)
 Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo
do dyskwalifikacji dru¿yny w przypadku nie wp³acenia wpisowego lub podania danych niezgodnych z prawd¹.
 Dru¿yny zakwalifikowane do turnieju, które

op³aci³y wpisowe, zostan¹ powiadomione telefonicznie lub poczt¹ email.
IV. NAGRODY
Zwyciêskie dru¿yny otrzymaj¹ puchary ufundowane przez Burmistrza Olecka.
Wybrany zostanie najlepszy zawodnik, który
otrzyma statuetkê oraz dyplom.
V.UCZESTNICTWO
 zespo³y sk³adaj¹ siê z 2 zawodników
 uczestnictwo w rozgrywkach ma charakter dobrowolny, ka¿dy bior¹cy w nich
udzia³ czyni to na w³asn¹ odpowiedzialnoæ
 dru¿yna powinna posiadaæ: imiê i nazwisko kapitana, telefon i adres kontaktowy; w przypadku dru¿yn, w których s¹
niepe³noletni zawodnicy, dru¿yna musi
posiadaæ pe³noletniego opiekuna
 zawodnik mo¿e graæ w barwach tylko
jednej dru¿yny,
 przed turniejem nast¹pi weryfikacja zawodników na podstawie dokumentu to¿samoci.

Tenis ziemny

Pi³ka no¿na

O ma³y w³os
a pogoda by wygra³a
W niedzielê, 29.06.2008r., rozegrany zosta³ VII Turniej o Puchar Ignasiówki, w którym wzie³o udzia³ 42 zawodników i zawodniczek z Olecka, Gi¿ycka, Suwa³k, Warszawy i Bia³egostoku.
Rywalizowano w 5 kategoriach: do 12
lat, do 16 lat, dziewcz¹t, open i +50
lat. I tak:
 do 12 lat wgra³ Piotr Andraka (Bia³ystok), 2. Jakub Mróz (Bia³ystok),
 do 16 lat wygra³ Daniel Galas (Bia³ystok),
 wród dziewcz¹t wygra³a Justyna Mo¿ejko (Bia³ystok) przed Ani¹ Wojtukiewicz (Bia³ystok).
 Open wygra³ Adam C¹ka³a (Suwa³ki) przed Robertem Usarkiem (Suwa³ki) i Dariuszem Karniejem (Olecko).
 W kategorii +50 lat zwyciê¿y³ Janusz
Rososiñski (Gi¿ycko) przed Ryszardem Bagiñskim (Gi¿ycko) i Marianem Tomczykiem (Olecko).

od 23.06 do 28.06 w Olecku goci³a
dru¿yna Jagielonii Bia³ystok, która pod
wodz¹ nowego trenera Micha³a Probierza
przygotowywa³a siê do nowego sezonu
ligowego. Poprzednio dru¿yna ta by³a u
nas w maju. Pi³karze trenowali 2 razy
dziennie na p³ycie stadionu oraz korzystali z si³owni. Ekipa z Bia³egostoku by³a
zadowolona z pobytu w naszym miecie,
obiektów sportowych a zw³aszcza stanu
murawy stadionu MOSiR. Punktem kulminacyjnym zgrupowania by³ sobotni mecz
z dru¿yn¹ suwalskich Wigier. Wygra³a
Jagielonia 2-1(2-0) i po meczu uda³a siê
na nastêpne zgrupowanie.

Siatkówka

29.06 turniej siatkówki pla¿owej z
cyklu Grand Prix. Pomimo niesprzyjaj¹cej pogody zg³osi³o siê 7 par: z Gi¿ycka (3), Orzysza (1) i E³ku (3). Rozegrano 11 meczy (do 2 wygranych setów)
i kilka pojedynków rozstrzygnê³o siê w
tie-breaku. Turniej wygrali Rafa³ Truszkowski i Daniel Jaroszewicz z E³ku.
II miejsce zajêli £ukasz Wrona-Marek
Kraszewski z Gi¿ycka, a III Piotr LobaArek Mickun z Orzysza. Nastêpny turniej w najbli¿sz¹ niedzielê 06.07 o
godz.11:00. Zapraszamy!

Taekwondo W.T.F.

Koñcówka sezonu dla Podopiecznych
Doroty i Tomasza Miszczak jest bardzo pracowita i obfituj¹ca w sukcesy.
Podczas rozgrywanych w Olsztynie Otwartych Mistrzostw Polski Kadetów Polisch Open zawodniczka
Uczniowskiego Klubu Sportowego HIDORI z SP 4 z Siejnika Justyna Miszczak zanotowa³a swój ¿yciowy sukces
 zajê³a 3. miejsce w kategorii wagowej 29 kg. By³ to pierwszy start na zawodach miêdzynarodowych. Po raz pierwszy zmierzy³a siê z zawodniczk¹ z zagranicy i uleg³a jej 1:3 (zawodniczka z
Estonii).
W mistrzostwach udzia³ wziêli oprócz
zawodników z Polski reprezentanci:
Estonii, Rosji, S³owacji, Ukrainy, Iranu, Niemiec.
We wtorek zawodnicy naszego Klubu
wezm¹ udzia³ w Igrzyskach M³odzie¿y
Polonijnej w £om¿y. Na zawodach udzi³
potwierdzi³o 11 ekip ca³ego wiata.
Gratulacje i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Zarz¹d LUKS HIDORI Olecko

Taekwondo W.T.F.
W ubieg³ym tygodniu w Olsztynie
rozegrano Warmiñsko - Mazursk¹ Olimpiadê M³odzie¿y bêdac¹ jednoczenie
Mistrzostwami Województwa w Taekwondo Olimpijskim. Organizatorami tej imprezy by³a Warmiñsko-Mazurska Federacja Sportu i Okrêgowy Zwi¹zek Taekwondo Olimpijskiego.
Na tych zawodach doskonale spisa³a siê zawodniczka HIDORI Justyna
Miszczak. Justyna startowa³a w najl¿ejszej
kategorii wagowej do 29 kg i wygra³a,
zdobywaj¹c z³oty medal w konkurencji
kyorugi  walki sportowej.
Gratulujemy i ¿yczymy sukcesów.
Zarz¹d i trenerzy Hidori Olecko.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

Dzi nie bêdzie tradycyjnego: siedem dni minê³o. Dlaczego? Przecie¿
ju¿ wiemy od wielu spotkañ, ¿e zawsze jest te siedem dni, czyli tydzieñ. Wobec powy¿szego na pocz¹tku wakacji tê regu³ê pominiemy.
Zaczniemy od spraw najwa¿niejszych: MAMY WAKACJE. Nie dla
wszystkich, bo oczywicie w przydziale przyjemnoci nie obowi¹zuj¹
zasady demokracji. W dodatku gdyby przyjemnoæ mieli mieæ wszyscy,
to nie ma mowy o demokracji, ale o
zwyk³ym komunizmie. A tylko demokracja zapewnia nam to, ¿e nie
wszyscy maj¹ to co chcieliby mieæ.
Czasy budowy komunizmu te¿ nam
siê nie uda³y  abo wychodzi³o co
takiego, ¿e mieli tylko ci co mieli
haki na kogo i ci, na których te
haki by³y. Po latach ¿ycia w RP
okazuje siê, ¿e ta regu³a nie uleg³a
zmianie: maj¹ tylko ci co te haki
mieli i ci, na których te haki by³y.
To ja siê pytam co siê zmieni³o? Oba
kraje, bo i PRL i RP walczy³y o to,
by najlepiej by³o ich obywatelom i
oba ustroje ca³y czas nam dowodzi-

³y, ¿e dbaj¹ tylko o nasze dobro... I
dla u³atwienia to dobro zostawa³o zawsze oddawane pod kontrolê
okrelonej grupy ludzi. mieszne?
Przez ponad 40 lat PRL utrzymywano, ¿e wszystko co nas otacza
jest tzw. naszym wspólnym dobrem.
Po 1989 roku wysz³o, ¿e prawo do
wspólnej w³asnoci mieli tylko wybrani obywatele i w ten sposób nasza w³asnoæ znalaz³a siê w rêkach
wybranej i odpowiednio dobranej
liczby ludzi. Oni zabrali siê za opiekê nad naszym wspólnym maj¹tkiem. Nie wiem czemu, ale ja ci¹gle mam wra¿enie, ¿e kto nas robi
w konia. I to stale. Ale nie bêdziemy w wakacje robiæ rewolucji i zmieniaæ stanu posiadania.
Obecnie mamy wakacje. Sezon
ogórkowy. Prasa, radio i telewizja
zalej¹ nas potokiem opowieci o agresywnych mrówkach, wê¿ach, krokodylach, kurach gigantach i o dwug³owych cielakach. Przez ten upa³
to ludziom nie bêdzie siê chcia³o
nawet myleæ, by sprawdziæ co to
za informacje.
Osobicie to pomyla³em o problemach naszego rz¹du. W zasadzie
jako obywatel nie powinienem miaæ

siê z niepowodzeñ polskiego rz¹du.
Ale jest ciê¿ko o tym pisaæ, ¿e s¹
jakie niepowodzenia. Niepowodzeñ,
tak samo jak powodzeñ, te¿ nie
ma. Ten najlepszy rz¹d jak do tej
pory nie mo¿e siê pochwaliæ niczym
prócz wszechogarniaj¹cej nas mi³oci i umiechami. Korzystaj¹c z naszych mediów krajowych mo¿emy
odnieæ wra¿enie, ¿e jest to NAJLEPSZY RZ¥D tylko dlatego, ¿e nie
mo¿na o nim z³ego s³owa powiedzieæ.
Czy mo¿na powiedzieæ dobre s³owo? Oczywicie, ¿e mo¿na: s¹ zawsze umiechniêci.
Ale s¹ te¿ kwiatki. Jednym z nich
jest ostatni pomys³ z inwestowaniem
w budowê boisk. Nasz rz¹d bêdzie
finansowaæ budowê boisk. To znaczy wspó³finansowa³. Pomys³ jest
prosty: wymylono sobie, ¿e bêd¹
dop³acaæ 1/3 kosztów budowy do sumy
1 miliona z³otych. Bo tak sobie wyliczono, ¿e stadion kosztuje 1 milion z³otych. Ca³y dowcip polega na
tym, ¿e stadion, jeli bêdzie kosztowa³ ponad 1 milion z³otych, to i tak
rz¹d bêdzie dop³aca³ tylko 1/3 do
miliona. Fajne?
Do poczytania za tydzieñ :)
PAC

Rys. Waldemar Rukæ

DZIEÑ 310

