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CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

Nieograniczona iloæ
wakacyjnych promocji
Rabat na narzêdzia Stanley
-10%
Rabat na wyroby Anwis
-10%
(V38902)

CENTRUM HANDLOWE

(V35704)

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

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

 23 czerwca o 15.06 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Letniej po¿ar.
 24 czerwca o 11.59 piêæ zastêpów JRG
PSP, dwa OSP Wieliczki oraz po jednym OSP ze G¹sek, Kowal Oleckich,
Szczecinek, wiêtajna gasi³y w Wieliczkach po¿ar domu mieszkalnego.
 24 czerwca o 19.18 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy szosie wiêtajno po¿ar suchej trawy.
 27 czerwca o 10.51 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z mieszkania
przy ul. rodkowej.
 27 czerwca o 16.16 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku gospodarczego w Jab³onowie.
 27 czerwca o 20.40 dwa zastêpy JRG
PSP zabezpiecza³y imprezê rekreacyjn¹
nad jeziorem Oleckim Wielkim.
 28 czerwca o 9,06 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z budynku gospodarczego w Cimochach.
 28 czerwca o 12.20 jeden zastêp JRG
PSP wk³ada³ do gniazda pisklê bocianie, które z niego wypad³o. Do zdarzenia dosz³o w Jab³onowie.
 28 czerwca o 13.25 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku gospodarczego w Kukowie.
 28 czerwca o 20.10 dwa zastêpy JRG
PSP zabezpiecza³y imprezê rekreacyjn¹
nad jeziorem Oleckim Wielkim.
 29 czerwca o 2.29 jeden zastêp JRG
PSP wyjecha³ do fa³szywego alarmu.
 30 czerwca o 9.00 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Raczkach Wielkich.
 30 czerwca o 16.40 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Babkach G¹seckich konar
drzewa zagra¿aj¹cy budynkowi mieszkalnemu.
 2 lipca o 10.40 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
gospodarczego w Monetach.
 2 lipca o 18.39 jeden zastêp OSP Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Olecku Ma³ym.
 2 lipca o 22.01 dwa zastêpy JRG PSP
gasi³y na osiedlu Siejnik po¿ar zak³adu produkcyjnego.
 3 lipca o 20.30 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z altanki przy alei
Zwyciêstwa.
 4 lipca o 11.20 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Gi¿ach.
 4 lipca o 13.20 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Ryniach.

 4 lipca o 15.50 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
gospodarczego w Baranach.
 4 lipca o 16.05 jeden zastêp OSP Szczecinki usuwa³ gniazdo szerszeni z dziupli
drzewa na prywatnej posesji w Szczecinkach.
 5 lipca o 16.46 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ imprezê kulturalna w parku
MOSiR.
 6 lipca o 17.45 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ w Staczach drzewo
powalone na jezdniê.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

Józef Sinderewicz
z Monet

wypiewa³ III nagrodê w 42.
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i piewaków Ludowych, który corocznie odbywa siê w Kazimierzu Dolnym nad Wis³¹.
Reprezentowa³ on województwo warmiñsko-mazurskie oraz naturalnie powiat olecki
i gminê Kowale Oleckie. Pan Józef w
tym roku skoñczy³ 80 lat. W wyprawie
do Kazimierza Panu Józefowi towarzyszyli mieszkañcy Monet zorganizowani
w jego fanklub.
Wyjazd by³ mo¿liwy dziêki grantowi jakie otrzyma³o Stowarzyszenie Monety od Go³dapskiego Funduszu Lokalnego.
(na postawie artyku³u z Gacka)

DY¯URY APTEK
 8-13.07.2008r., pl. Wolnoci 7B
 14-18.07.2008r., ul. Sk³adowa 6
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

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

(V23903)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

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!

(V34005)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

Pijani kierowcy
 23 czerwca policjanci zatrzymali w
lepiu Fiata 126p. Kierowca, trzydziestoletni Adam J., mia³ we krwi 0,5
promila alkoholu.
 23 czerwca patrol policji zatrzyma³ w
Jelitkach Nissana. Kieruj¹cy nim Jan
S. mia³ we krwi 2,5 promila alkoholu.
 26 czerwca o 18.40 patrol policji zatrzyma³ jad¹cego ul. E³ck¹ rowerzystê. Czterdziestopiêcioletni Jerzy T.
mia³ we krwi 2,25 promila alkoholu.
 27 czerwca o 14.10 policjanci zatrzymali w Olecku Ma³ym VW Passata.
Kieruj¹cy samochodem czterdziestoletni Krzysztof W. mia³ we krwi 0,84
promila alkoholu.
 29 czerwca o 0.15 patrol policja zatrzyma³ na ul. Bohaterów Bia³ostocczyzny Suzuki. Kieruj¹ca pojazdem
trzydziestojednoletnia Iwona N. mia³a we krwi 0,4 promila alkoholu.
 29 czerwca o 18.55 parol policji zatrzyma³ w Jakach rowerzystê, piêædziesiêciodwuletniego Piotra C. Mia³
on we krwi 2 promile alkoholu.

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:

 Bo¿ena Danaka
 Adam Ho³ownia
 Piotr Klejment
 Jan Konstancki
 Jerzy Makal
 Maria Woroszylska
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)

Nowa wystawa fotografii
Ewy Koz³owskiej

OLECKI TERMINARZ

16 sierpnia w Wojnowie ko³o Rucianego-Nidy zostanie
otwarta wystawa fotografii Ewy Koz³owskiej. Bêdzie na niej
mo¿na zobaczyæ portrety mieszkañców tej mazurskiej wsi.
Z tej okazji zosta³a wydana ksi¹¿ka Starowiercy z Wojnowa. Ksi¹¿ka opisuje historiê wsi Wojnowo i zamieszkuj¹cych j¹ mieszkañców. Zosta³a opracowana na podstawie relacji mieszkañców  Wandy Siwonia i Karola Syty, które udostêpniono autorce dziêki uprzejmoci Waldemara Ochenkowskiego. Fotografie archiwalne zameiszczeone w ksi¹¿ce pochodz¹ ze zbiorów Tomasza Ludwikowskiego, Anemarii ¯ukowiec oraz Stowarzyszenia Przyjació³ Wojnowa. Szerzej o
planowanej przez artystkê wystawie napiszemy wkrótce.

Gacek

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

(V38602)

ul. Grunwaldzka 15

(V37113)

Na pocz¹tku lipca ukaza³ siê 7/55 nr Miesiêcznika Gminnego Orodka Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich. Mo¿emy w nim przeczytaæ m.in. o Kowaliadzie, imprezie, która
mia³a miejsce w dniach 21-22 czerwca. Jest te¿ informacja o
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i piewaków Ludowych w
Kazimierzu Dolnym.

SALON OWIETLENIA

!
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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 Vidas Cikana i Aldas Cikana  Galeria Prawdziwej
Sztuki im. Andrzeja Legusa, plac Wolnoci 22
 Wystawa rysunku satyrycznego Witolda Mysyrowicza  Galeria Wies³awa Bo³tryka, ul. Armii Krajowej
10lipca (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
11 lipca (pi¹tek)
16.00  otwarcie wietlicy wiejskiej w Zatykach
16.00  Grand Prix Olecka w pi³ce no¿nej pla¿owej  korty
17.00  Indiana Jones i Królestwo Kryszta³owej Czaszki,
film, kino Mazur
19.30  Indiana Jones i Królestwo Kryszta³owej Czaszki,
film, kino Mazur
12 lipca (sobota)
17.00  Indiana Jones i Królestwo Kryszta³owej Czaszki,
film, kino Mazur
19.00 - Berta i Bercik  gry i zabawy dla dzieci  pl. Wolnoci
19.30  Indiana Jones i Królestwo Kryszta³owej Czaszki,
film, kino Mazur
20.30  Boney M - Show  koncert  plac Wolnoci
13 lipca (niedziela)
10.00  Otwarty Turniej o Puchar Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej  korty MOSiR
11.00  Grand Prix Olecka w siatkówce pla¿owej  korty
MOSiR
17.00  Indiana Jones i Królestwo Kryszta³owej Czaszki,
film, kino Mazur
19.30  Indiana Jones i Królestwo Kryszta³owej Czaszki,
film, kino Mazur
15 lipca (wtorek)
10.000  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla dzieci
17 lipca (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC,

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) (L5406)

9 sierpnia
2008 r.

WIELKI
FINA£
Piknik
Budowlany
w Olecku

(V35005)

"
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PKS w Suwa³kach

... bêdzie dowozi³ dzieci do szkó³ w oleckiej gminie. Oferta
tej firmy przedstawiona w przetargu by³a najkorzystniejsza.
Wyliczy³a ona koszty dowozu na 3,05 z³otego za kilometr.

Nowe tablice informacyjne

Krzy¿ oficerski

Janina Maciukiewicz, wspó³za³o¿ycielka ko³a Zwi¹zku
Sybiraków w Olecku, dzia³aczka spo³eczna i kombatancka
otrzyma³a z r¹k parlamentarzysty Aleksandra Szczyg³o Krzy¿
Oficerski IV Klasy Orderu Odrodzenia Polski .

... z planem Olecka stan¹ w miecie. Jedna zostanie zamontowana na terenie dworca PKS i PKP, druga za w miejsce
starej i nieaktualnej przed Urzêdem Miejskim.

Alicja Sza³kowska

... wygra³a konkurs i zosta³a szefow¹ wydzia³u budownictwa
Urzêdu Miejskiego. Konkurs zosta³ og³oszony w zwi¹zku z
odejciem na emeryturê dotychczasowego kierownika Franciszka Osieckiego.

Przychodnia

Gmina sprzeda³a ostatnie szeæ lokali w przychodni rejonowej. Tak wiêc budynek stoj¹cy przy zbiegu ulic Zielonej i
11 Listopada w ca³oci zosta³ sprywatyzowany i stanowi w³asnoæ
firm zajmuj¹cych siê ochron¹ zdrowia.

Zaproszenie na happening

Fundacja Pomocy Dzieciom im. w. Dominika Savio zaprasza na happening w rodê 9 lipca bm., który odbêdzie
siê w godz. 14:00-15:30 przed budynkiem Urzêdu Gminy
Miasta E³k przy ul. Pi³sudskiego 4.
Fundacja, jako sympatyk, uczestniczy w ogólnopolskim
konkursie pt. Osiemnastka samorz¹du w ramach akcji Masz
g³os, masz wybór.
O planowanych przez nas dzia³aniach, mo¿ecie Pañstwo
przeczytaæ na stronie internetowej www.maszglos.pl
W imieniu dzieci i wychowawców
kierownik Fundacji Maria Ga³aszewska

Order Odrodzenia Polski zosta³ ustanowiony w 1921 r.
Nadawany jest za wybitne zas³ugi po³o¿one w s³u¿bie pañstwu i spo³eczeñstwu, a zw³aszcza za wybitne osi¹gniêcia w
dzia³alnoci publicznej podejmowanej z po¿ytkiem dla kraju,
za szczególne zas³ugi dla umacniania suwerennoci i obronnoci kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, s³u¿by publicznej, za wybitn¹ twórczoæ naukow¹, literack¹ i artystyczn¹,
za wybitne zas³ugi dla rozwoju wspó³pracy Rzeczpospolitej
Polskiej z innymi pañstwami i narodami.

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

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V35504)

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

(V22705)
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Historia jednego podwórka

Rzadko kiedy zdarzenie artystyczne wywo³uje powszechne wzruszenie
i szczere zainteresowanie publicznoci. Szczególnie jeli chodzi o czasu
wspó³czesne. Wydarzenie takie mia³o miejsce wieczorem we wsi Monety,
gdy do r¹k jej mieszkañców trafi³a ksi¹¿ka Historia jednego podwórka.
Na pomys³ jej wydania wpad³a Ma³gorzata Terepko, która uporem i
chartem ducha oraz talentem doprowadzi³a dzie³o do koñca. Dzie³o? Mylê, ¿e tak. Takiej ksi¹¿ki jeszcze nie czyta³em i... nie widzia³em. Bo jest
nie tylko do czytania. Jest fotograficznym albumem rodzinnym. Ksi¹¿ka
jest opowieci¹, która narracjê prowadzi przy pomocy fotografii i króciutkich wywiadów. Przede wszystkim jednak, wywo³uje ona wzruszenie.
I nawet nie znaj¹c bohaterów uwiecznionych na jej kartach czuje siê moc
ich rodzinnych wiêzi. Przede wszystkim jednak czuje siê szacunek dla tych
ludzi i czuje siê... zazdroæ. Zazdroæ? Tak! Zazdroæ, ¿e wszyscy oni s¹
tam, na jej stronach. ¯e co tak piêknego i szacownego ich spotka³o. ¯e ich
stare fotografie o¿y³y i zaczê³y swoje w³asne, niezale¿ne trwanie. Bo kto
kiedy powiedzia³: Pisanego i siekier¹ nie wyr¹biesz i w ten sposób
Ma³gorzata Terepko stworzy³a pierwsz¹ prawdziw¹ ksi¹¿kê o historii tej
ziemi. Ziemi, któr¹ dostalimy w prezencie od strasznej wojny i umielimy tê ziemiê, wbrew wszystkiemu, pokochaæ i poczuæ siê na niej w ci¹gu
zaledwie trzech pokoleñ jej autochtonami.
Historia jednego podwórka jest opowieci¹ o historii kilku rodzin ze
wsi Monety. Opowieæ tê prowadzi autor przy pomocy krótkich wywiadów, które przeprowadzali z przedstawicielami rodzin m³odzi reporterzy:
Kamil Barszczewski, Zuzanna Ho³ubowicz, Aneta Klimaszyñska, Katarzyna Malczewska i Joanna Sinderewicz  najm³odsi mieszkañcy Monet. Ca³oci¹ dzia³añ dowodzi³a Ma³gorzata Terepko. Przepiêknie graficznie i edytorsko, z wielkim smakiem artystycznym ksi¹¿kê opracowa³
Zbigniew Terepko.
Dzie³o-album powsta³o w ramach projektu Historia jednego podwórka realizowanego przez Stowarzyszenie Monety od stycznia do lipca
2008 roku. Projekt zosta³ dofinansowany przez Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoci oraz Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y w ramach konkursu Równaæ Szanse 2007  Regionalny Konkurs Grantowy.
Bogus³aw M. Borawski

Witold Mysyrowicz
 wystawa rysunku satyrycznego

Galeria Wies³awa B. Bo³tryka przy ul. Armii Krajowej w sobotê 5
lipca otworzy³a now¹ wystawê. Tym razem goci prace znanego polskiego satyryka Witolda Mysyrowicza. Mo¿emy zobaczyæ tam portrety
znanych wspó³czenie nam mê¿ów stanu, aktorów, dziennikarzy czy ludzi kultury. S¹ te¿ rysunki mówi¹ce o wydarzeniach, o przywarach.
Artysta na kilku rysunkach wymiewa pewne schematy mylowe.
Wystawa wysokiego lotu, a autor  oprócz niebywa³ej inteligencji 
posiada równie¿ wielki warsztat malarski i graficzny. Polecam Pañstwu
obejrzenie tych rysunków.

Spacerkiem
po Olecku

Tym razem nawet samochodem zbyt ma³o
by³o czasu aby ca³e Olecko przejechaæ i wszêdzie
na czas zd¹¿yæ. Naj³atwiej by³o na Kawê czy
herbatê?  po prostu wsta³em przed szóst¹ i
odpali³em telewizor. Z innymi imprezami i miejscami, w których siê odby³y, zd¹¿yæ na czas i
wszystko od deski do deski obejrzeæ by³o znacznie
trudniej, a czasami wrêcz niemo¿liwe.
Gdy, na przyk³ad, na jeziorze rozgrywano
Regaty Delphia 24 Cup, na stadionie by³ mecz
pi³ki no¿nej. Szczególnie w sobotê: jednoczenie regaty, otwarcie wystawy rysunku satyrycznego u Wieka Bo³tryka oraz zjazd mieszkañców wsi Monety zorganizowany przez Gosiê
Terepko.
Streszczaj¹c w kilku s³owach: by³o w tym
tygodniu parê doskona³ych imprez, parê zdarzeñ dla ducha, kilka kulinarnych prezentacji,
co mo¿na okreliæ dwoma s³owami  dla cia³a. I nie wiadomo co by³o w tej sytuacji na
miejscu pierwszym, co na drugim. Dla mnie
osobicie wszystkie dziej¹ce siê na terenie gminy
rzeczy by³y wa¿ne i cudowne, choæ w nat³oku
zdarzeñ przelecia³y szybko i sta³y siê dzisiaj
tylko histori¹.
Mogê Pañstwu wyznaæ, ¿e pierwszy raz w
¿yciu pop³yn¹³em na jachcie regatowym Delphia 24. Niesamowite to prze¿ycie. Pop³ynêlimy z Boles³awem S³omkowskim jako tzw.
VIP-y, ale kudy nam do VIP-ów. Zarejestrowalimy siê jako redakcja Tygodnika Oleckiego i Bolek wyp³ywa³ trzecie miejsce w
tym wycigu, a do tego jako jedynym amatorom (czyli ¿eglarzom niezawodowym) pozwolono
nam: Bolkowi  sterowaæ, a mnie ci¹gaæ za
odpowiednie sznurki i pracowaæ na balacie.
Po tym krótkim, bo zaledwie godzinnym rejsie, przynajmniej wiem, która linka do czego
s³u¿y. No i pozosta³o wspomnienie. To przepiêkne uczucie, gdy nad g³ow¹ widzi siê tyle
¿agla i ³ódka rusza do przodu z przyspieszeniem, które czuje siê w nogach opartych o
pok³ad.
Bogus³aw M. Borawski

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
(V40701)

WYPRZEDA¯ KABIN
PRYSZNICOOWYCH
Kolektory s³oneczne,

PROMOCJA

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

(V37103)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Promocja Olecka

(1)

Tematyk¹ promocji Olecka Komisja Owiaty, Kultury,
Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku
zajmowa³a siê na 3 spotkaniach w dniach: 14 lutego, 18
marca i 24 kwietnia 2008r W spotkaniach uczestniczyli:
- Burmistrz Olecka  Wac³aw Olszewski,
- Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej  Karol Sobczak,
- Kierownik Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu  El¿bieta
Rêkawek,
- Inspektor Wydzia³u Organizacyjnego i Nadzoru  Alicja
Mieszuk,
- Dyrektor Regionalnego Orodka Kultury w Olecku  Mazury Garbate  Marta Je¿ewska oraz wspó³pracownicy(Bo¿ena Ga³¹zka, Rados³aw Skrodzki, Renata Dunaj  radna,
Krzysztof Fidler  radny),
- Maria £angowska  prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej przy ROK,
- Kierownik Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Olecku  Katarzyna Je¿ewska
- Dyrektor Zespo³u Szkó³ Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego w Olecku  Katarzyna Werstak,
- Dyrektor Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. w Olecku 
El¿bieta Rzepecka,
- Przedstawiciele lokalnej prasy.
Walory turystyczne Olecka i jego okolic
Okolice Olecka nale¿¹ do tych nielicznych zak¹tków kraju,
które ³¹cz¹ w sobie niezwyk³e piêkno krajobrazu ze wie¿oci¹ terenów nie zniszczonych przez cz³owieka.
Atuty Ziemi Oleckiej, to wspania³y mikroklimat, du¿e
obszary wodne i lene, bogactwo zwierzyny i ptactwa, ró¿norodnoæ szaty rolinnej  doskona³e warunki do ¿eglowania, polowania, wêdkowania, grzybobrania i wypoczynku na
³onie natury.
Wród zieleni lasów i b³êkitu jezior le¿y miasto Olecko
centralnie po³o¿one miêdzy Augustowem, E³kiem, Gi¿yckiem, Go³dapi¹ i Suwa³kami w odleg³oci od 28 do 55km.
Turysta, bêd¹c w tych miastach, powinien trafiæ do Olecka,
a Olecko mo¿e byæ doskona³¹ baz¹ wypadow¹ do zwiedzania okolicznych terenów.
Po³o¿enie Olecka jest nie tylko malownicze ale i strategiczne. Blisko st¹d do Wigierskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Puszczy Augustowskiej,
Rominckiej i Boreckiej. Krzy¿uj¹ siê tu wa¿ne szlaki komunikacyjne z po³udnia do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz z zachodu na Litwê, £otwê i Estoniê. Co
bêdzie, gdy otoczy Olecko obwodnica, trudno przewidzieæ.
Olecko i okoliczne miejscowoci zdaj¹ sobie sprawê z
walorów turystycznych swego po³o¿enia i rozwijaj¹ siê w
tym kierunku. Miasto posiada bogat¹ bazê noclegowo-gastronomiczn¹, kompleks rekreacyjno-sportowy, molo ze skoczni¹
i cie¿k¹ pieszo-rowerow¹ wokó³ jeziora, oznakowane trasy
turystyczne, centralnie po³o¿ony odrestaurowany park miejski, zadbane i odnowione oraz nowo wybudowane dzielnice
mieszkaniowe, odnowione budynki u¿ytecznoci publicznej,
sieæ sklepów i supermarketów. W hotelach i pensjonatach
jest ponad 900 miejsc noclegowych. Tutejsze bary i restauracje oferuj¹ kulinarne smako³yki domowej mazurskiej kuchni.
Gospodarstwa agroturystyczne zapraszaj¹ na ogniska, wypiek chleba, wyrób mas³a, degustacjê przetworów miêsnych
i ryb. Stowarzyszenia oferuj¹ ciekawe imprezy integracyjne,

nawi¹zuj¹ce do starych obrzêdów i obyczajów, co sprawia,
¿e wypoczynek na wsi jest coraz bardziej atrakcyjny.
Koronn¹ kulturaln¹ wizytówk¹ Olecka jest interdyscyplinarna impreza pod nazw¹ Przystanek Olecko, która powsta³a 15 lat temu i okaza³a siê absolutnym hitem. Do dzi
wyró¿nia miasto w regionie i w Polsce.
Aby zachêcaæ turystów, ludzi biznesu i innych do przyjazdu do Olecka nale¿y ci¹gle promowaæ walory turystyczne
i biznesowe miasta i okolic. Promocj¹ Olecka zajmuje siê nie
tylko Urz¹d Miejski, ale tak¿e stowarzyszenia i inne instytucje oraz obecni i byli mieszkañcy Olecka.
Promocja Olecka w Internecie
Niew¹tpliwie pierwszym i najszerszym ród³em informacji o miecie i gminie jest strona internetowa. W 2000 r.
zosta³a wykupiona domena internetowa i utworzona strona
urzêdu: www:olecko.pl. Teksty na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w Olecku zamieszcza Pani Alicja Mieszuk, a
zdjêcia Pan Józef Kunicki.
Na stronie tej w zak³adce Turystyka znajdziemy linki
miêdzy innymi do Punktu Informacji Turystycznej, Wiewiórczej cie¿ki, wycieczek po miecie, szlaków turystycznych,
przewodnika  Ziemia Olecka i okolice, krain geograficznych, zdjêæ miasta i okolic, pogody w Olecku i e-kartek z
Olecka. Zamieszczone tam informacje s¹ zwiêz³e i ciekawe
oraz opatrzone zdjêciami. Szczególne wra¿enie wywieraj¹ zdjêcia
Olecka i okolic z lotu ptaka.
Informacja turystyczna
Bardzo aktualne i dobrze opracowane informacje na stronach internetowych prezentuje Punkt Informacji Turystycznej w Olecku. Znajdziemy tu aktualne adresy i telefony najwa¿niejszych instytucji i urzêdów, bazê noclegow¹, gastronomiczn¹ i agroturystyczn¹, adresy wypo¿yczalni sprzêtu turystycznego, pól namiotowych i schronisk oraz wszystkie linki
zak³adki Turystyka. Teksty na stronie it umieszcza Pani Maria
£angowska  pracownik ROK Mazury Garbate.
W Punkcie Informacji Turystycznej otrzymamy mnóstwo
materia³ów promocyjnych oraz fachow¹ poradê. Ponadto w
centrum miasta i przy dworcu PKS/PKP zostan¹ ustawione
tablice informacyjne z aktualnym planem miasta i okolic.
Punkt Informacji Turystycznej mieci siê w Regionalnym
Orodku Kultury w Olecku Mazury Garbate, Plac Wolnoci 22, 19-400 Olecko, Tel./Fax. (087) 520 20 59, it@um.olecko.pl www.um.olecko.pl/it/. Godziny otwarcia: poniedzia³ek
- pi¹tek 1000-1800, , sobota 1200-1600.
Promocja poprzez uczestnictwo w targach turystycznych
Bardzo wa¿nym etapem promocji miasta jest udzia³ jego
przedstawicieli w targach turystycznych. W bie¿¹cym roku
Pani Alicja Mieszuk  Inspektor Wydzia³u Organizacyjnego
i Nadzoru, razem z Pani¹ Mari¹ £angowsk¹  pracownikiem
Punktu Informacji Turystycznej, uczestniczy³y w targach turystycznych w Bia³ymstoku, Katowicach i Warszawie. Wybór targów nie by³ przypadkowy. Z badañ ankietowych przeprowadzonych wród turystów wynika, ¿e wiêkszoæ z nich
przyje¿d¿a do Olecka z województwa podlaskiego, Warszawy i Dolnego l¹ska.
Na wszystkich targach, obok walorów turystycznych, promowano jubileuszowy 15. Przystanek Olecko. Oleckie stoisko wyró¿nia³y w tym roku gad¿ety promuj¹ce imprezê 
medale oraz urocze i zwracaj¹ce uwagê gliniane ³osie. Aby
uczestnicy targów mogli otrzymaæ medal musieli odpowiedzieæ na wylosowane proste pytanie dotycz¹ce oleckich imprez.
C.d. za tydzieñ
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Bezpieczne Mazury

W Olecku rozpocz¹³ siê cykl imprez ¿eglarskich pod
wspólnym has³em Bezpieczne Mazury. Zorganizowa³o je
PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.).
G³ównym motywem przewodnim imprezy jest propagowanie
bezpiecznego p³ywania jachtami po jeziorach mazurskich,
za kanw¹ imprezy sta³y siê regaty w klasie
Delphia 24 organizowane corocznie jako Puchar Polski przez oleck¹ stoczniê Delphia Yachts
Kot s.j.
PGNiG przy okazji regat zorganizowa³o szereg
imprez i pokazów, w których olecczanie mogli
w miniony weeken uczestniczyæ.
I tak du¿¹ publicznoæ przyci¹gnê³y m.in.
pokazy grilowania firmy Berghoff. W ten sposób kucharze przygotowuj¹ siê do mistrzostw
wiata w grilowaniu. Nie wszystkie potrawy
przyrz¹dzane przez specjalistów znalaz³y aplauz
(np. ryba grilowana w czekoladzie) lecz wykwintnoci ich zaprzeczyæ nikt nie móg³. Tych,
dla których potrawy z grila ograniczaj¹ siê do
kie³basek i bia³ego miêska, pokaz ca³kowicie
zaskoczy³.
Na imprezie zabrak³o pokazu ratownictwa
firmy Falck. Po prostu nie przyjechali. Za to
pokaz naszych ratowników by³ w pe³ni profesjonalny i by³ zapewne równie ciekawy. Có¿, mamy jedn¹ z
najlepszych ekip ratowniczych w Polsce: zarówno w ratownictwie medycznym, jak i ratownictwie wodnym.
O randze regat i imprezy wiadczy fakt, ¿e patronat nad

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.
L46902
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ni¹ obj¹³ Marsza³ek RP Bronis³aw Komorowski i osobicie
wrêcza³ puchary zwyciêzcom regat w niedzielê 6 lipca.
W króciutkim wywiadzie powiedzia³: Bardzo chêtnie przyj¹³em zaproszenie Pana Burmistrza Wac³awa Olszewskiego. Bywa³em w Olecku ju¿ kilkakrotnie i zawsze bardzo
mile by³em tutaj przyjmowany. Równie¿ odwiedzi³em Olecko w trakcie regat Delphia 24. By³o to czasie, kiedy nie
by³em marsza³kiem. Olecko to piêkne miasto.
Fot. Józef Kunicki

www.olecko.pl

KONCERTOWE LATO 2008
PROGRAM

12 lipca 2008 r.
19-20.30  Berta i Bercik, gry i zabawy dla dzieci
20.30-22.00  BONEY M. Show  Plac Wolnoci
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

SERWIS POWIATOWY
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Kowale Oleckie
Olecko
wiêtajno
Wieliczki

Nr 6/2008

Spotkanie w³adz samorz¹dowych
powiatu oleckiego

Starosta Olecki Stanis³aw L. Ramotowski goci³ 3 lipca
br. Wójtów gmin Kowale Oleckie, wiêtajno i Wieliczki oraz
Burmistrza Olecka. Przekaza³ informacje ze spotkania w Cedzynie
k. Kielc dotycz¹cego wielkoci rodków unijnych przeznaczonych na termomodernizacjê budynków u¿ytecznoci publicznej, w tym obiektów rz¹dowych i sakralnych. Okaza³o
siê, ¿e na ca³oæ tego zadania w Programie Operacyjnym
Infrastruktura i rodowisko zosta³o zabezpieczone tylko 55,5
mln euro. Nabór wniosków byæ mo¿e zostanie og³oszony w
III kwartale br. i inwestycje bêd¹ dofinansowanie w wys.
50% zadañ, co uniemo¿liwi wielu samorz¹dom zdobycie
dofinansowania na na planowane inwestycje.
Omówiono tak¿e prezentowane w Nidzicy nowe technologie budowy nawierzchni drogowych i mo¿liwoci ich wykorzystania na terenie naszych gmin.
Ustalone zosta³y dwa terminy spotkañ Zespo³u ds. Rozwoju i Promocji Powiatu. Pierwsze na 11 lipca br. w sprawie
organizacji wyjazdu do Olsztyna na prezentacjê promocyjn¹
powiatu oleckiego, a kolejne na pocz¹tek sierpnia w sprawie
publikacji 10 lat Polski Powiatowej, która zostanie przekazana m.in. do Sejmu, Senatu, ambasad, samorz¹dów i izb
gospodarczych.
H. Bogdañska

Najbli¿sze remonty
dróg powiatowych

Wakacje to dla Powiatowego Zarz¹du Dróg w Olecku
czas wytê¿onej pracy. Obecnie nadzoruje prace remontowe
drogi na odcinku 1200 m ze Szczecinek w kierunku Raczki
Ma³e. Inwestycja zostanie sfinansowana ze rodków Powiatu
Oleckiego, Gminy Olecko oraz Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. Zakoñczenie remontu zaplanowano na koniec
lipca br. Ponadto ruszy³y prace zwi¹zane z przebudow¹ chodnika
na ul. rodkowej, która ma zakoñczyæ siê w lipcu. Fundusze
na ten cel przeznaczy³ Powiat Olecki i Gmina Olecko.
- 7 lipca  mówi Dariusz Koz³owski, dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg  nast¹pi rozstrzygniêcie przetargu na
budowê dwóch zatok autobusowych w Lenartach. Poza tym
koñczymy przygotowywaæ dokumentacjê konkursow¹, wiêc
niebawem zostanie og³oszony przetarg na budowê chodnika
w miejscowoci Nory.
Na pocz¹tku lipca zosta³y z³o¿one wnioski do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dwie inwestycje: przebudowa i modernizacje ulic powiatowych: Grunwaldzka, Kociuszki, Plac Zamkowy, Zamkowa, Mazurska,
Syrokomli, Norwida i D¹browskiej oraz przebudowa drogi
na odcinku Kukowo-Zatyki-Kijewo.
H. Bogdañska

III POWIATOWE WIÊTO MLEKA Gi¿e 2008
Impreza odbêdzie siê 12 lipca
2008r. (sobota) w
Gi¿ach przy Wiejskim Centrum Inicjatywy. Na Powiatowe wiêto
Mleka zaprasza
Stowarzyszenie
Agroturystyczne Mazurska Kraina, Ko³o
Gi¿owskich Bab oraz Starosta Olecki
Stanis³aw L. Ramotowski, który obj¹³
honorowym patronatem imprezê. Wspó³organizatorami s¹ Starostwo Powiatowe w Olecku oraz Warmiñsko-Mazurski Orodek Doradztwa Rolniczego w
Olsztynie Oddzia³ w Olecku. Dochód z
organizowanej biesiady zostanie przeznaczony na odbudowê Wiejskiego

Centrum Inicjatyw w Gi¿ach. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!
H. Bogdañska
PROGRAM
9:00  turniej pi³karski o puchar Wójta
Gminy wiêtajno,
11:00-11:15  Otwarcie Powiatowego
wiêta Mleka
11:15-12:00  seminarium na temat: Wsie
tematyczne w kontekcie ekonomii spo³ecznej  Lokalna Organizacja Turystyczna
Brama na bagna ze Strêkowej Góry
12:00-13:00  prezentacja firm i sprzêtu
rolniczego
13:00-14:00  Mleczny turniej, w tym
konkurs picia mleka o Mistrzostwo Subregionu EGO
14:00-14:15  rozstrzygniecie konkursu
plastycznego na najlepsz¹ pracê o te-

I OLIMPIADA MILUSIÑSKICH
Z okazji Dnia Dziecka 31 maja br.
na obiektach Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Olecku odby³a siê
I Olimpiada Milusiñskich, której celem
by³o propagowanie sportu wród najm³odszych oraz promowanie zdrowego stylu

¿ycia i rozwoju fizycznego.
- Nasze Stowarzyszenie  mówi Jaros³aw Wierzbiñski, Prezes Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych Zamek
 rodki finansowe na imprezê uzyska³o ze Starostwa Powiatowego. W lu-

matyce mlecznej
14:15-14:30  aukcja na rzecz odbudowy
Wiejskiego Centrum Inicjatyw w Gi¿ach
14:30-14:45  wystêp dzieci ze wietlicy
socjoterapeutycznej
14:45-15:15  rozstrzygniêcie konkursu
na najlepszy mleczny produkt kulinarny powiatu oleckiego w kategoriach:
sery, ciasta, napoje, desery
15:15-15:30  podsumowanie turnieju pi³karskiego, nagrody
20:00-4:00 - Biesiada (bilet wstêpu 50z³/
osoby)
BILETY NA BIESIADÊ MO¯NA
NABYÆ:
* w Gi¿ach u Janusza Hendzla, tel.: 087/
521 55 51
* w Olecku SKOK STEFCZYKA, pl.
Wolnoci 25, tel.: 087/520 20 55
* w Olecku u Janusza Murawskiego tel.
504 482 320 lub u Czes³awy Orze³ tel.
500 639 607

tym br. z³o¿ylimy projekt Sportowe
Igrzyska Dla Milusiñskich z Okazji Dnia
Dziecka. Przyznano nam 3 160 z³ na
realizacjê oferty zadania publicznego pt.
Umasowienie sportu wród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, promocja powiatu
na imprezach ogólnopolskich oraz organizacja imprez ponadlokalnych na
terenie powiatu oleckiego.
H. Bogdañska
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Warmia i Mazury  raport otwarcie
Tak nazywa siê raport z pierwszych
w kraju badañ wizerunku Polskich Regionów ze szczególnym uwzglêdnieniem
wizerunku marki Warmii i Mazur sporz¹dzony przez Agencjê Promocji Turystyki. Pytania skierowano do polskich
obywateli w ró¿nych grupach wiekowych
i dotyczy³y pozycji województwa warmiñsko-mazurskiego na tle innych.
Generalnie wypadlimy dobrze, poniewa¿ wród województw uznanych przez
respondentów za atrakcyjne zajêlimy
trzecie miejsce. Uplasowalimy siê tu¿
za ma³opolskim i mazowieckim. Równie¿ wród województw maj¹cych swój
charakter wyró¿niono trzy regiony:
mazowiecki za biznes, ma³opolski za
zabytki i warmiñsko-mazurski za cenny
przyrodniczo.
Atuty naszego województwa to:
1. Kraina jezior i lasów
2. Czyste nieska¿one rodowisko
3. Województwo s³yn¹ce z piêknej przyrody
4. Azyl  miejsce ucieczki od stresu i
pospiechu ¿ycia
5. Bogata oferta turystyki aktywnej w
ró¿nych formach

Nagrody Specjalne
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w roku 2008 przyznawane bêd¹
nagrody specjalne Ministra Polityki
Spo³ecznej za wybitne, nowatorskie
rozwi¹zania w pomocy spo³ecznej. Zasady przyznawania nagród okrelaj¹
przepisy rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 7 kwietnia
2005r., w sprawie przyznawania nagród
specjalnych w zakresie pomocy spo³ecznej
(Dz. U. z 2005 r., nr 74, poz. 658).
Nagrody przyznawane s¹ w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych i osób fizycznych dzia³aj¹cych
w obszarze pomocy spo³ecznej oraz w
kategorii zespo³owej dla zespo³u osób
i jednostek organizacyjnych pomocy
spo³ecznej, organizacji spo³ecznej oraz
innych podmiotów wymienionych w art.
25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.

Jednym z najwiêkszych atrybutów jest
uto¿samianie siê z Województwem s³yn¹cym z piêknej przyrody, jak te¿ jako
Azyl  miejsce ucieczki od stresu i
popiechu ¿ycia. Stwierdzono ponadto, ¿e poczucie wagi wartoci turystycznych i przyrodniczych u mieszkañców
jest warte wiêcej ni¿ niejedna kampania promocyjna mówi¹ca o tych atrybutach!, a kluczem do dalszego rozwoju turystycznego jest wyedukowanie
mieszkañców co do wartoci tkanki zabytkowej Warmii i Mazur. Dobrym sposobem na dostrze¿enie zabytków regionu jest sieciowanie ich w sprawnie dzia³aj¹ce nowoczesne szlaki tematyczne, np.
zamków gotyckich, fortyfikacji.
Wymiar o umownej nazwie turystyczny Eden nadaje pozytywny wizerunek regionowi i jest jego skarbem, który
nale¿y pielêgnowaæ. Dobrze o ofercie
turystycznej Warmii i Mazur wiadczy
fakt, ¿e osoby w wieku 19-24 równie
czêsto jak pozosta³e grupy wiekowe
deklaruj¹ chêæ odwiedzenia naszego
regionu w nadchodz¹cych dwóch latach.
H. Bogdañska

o pomocy spo³ecznej.
Wnioski o przyznanie nagród wraz
z dokumentacj¹ (opis dzia³alnoci i osi¹gniêæ kandydata lub kandydatów zg³oszonych do nagród, materia³y dokumentuj¹ce opisan¹ dzia³alnoæ i osi¹gniêcia, niezale¿ne opinie osób lub instytucji mog¹cych potwierdziæ dzia³alnoæ i osi¹gniêcia kandydata lub kandydatów zg³oszonych do nagród) nale¿y sk³adaæ w terminie do 31 lipca 2008r.
na adres:
Wydzia³ Polityki Spo³ecznej
Warmiñsko-Mazurski Urz¹d Wojewódzki
10-575 Olsztyn
Al. Marsza³ka J. Pi³sudskiego7/9
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce
przyznawania nagród znajduj¹ siê na stronie internetowej Warmiñsko-Mazurskiego
Urzêdu Wojewódzkiego:
www.bip.uw.olsztyn.pl
Halina E. Kasicka

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

Otwarci na wszystko

Jest to nazwa projektu z³o¿onego
przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w partnerstwie z Powiatowym
Urzêdem Pracy w Olecku do Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Dzia³anie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i
spo³eczna osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym, któremu zosta³a przyznana dotacja w wysokoci 212 413z³.
Projekt zosta³ skierowany do osób
niepe³nosprawnych, cz³onków ich rodzin lub opiekunów, jak te¿ ca³ej spo³ecznoci powiatu oleckiego.
Osoby, które zg³osz¹ siê do uczestnictwa w projekcie (ankieta zg³oszeniowa
dostêpna w PCPR  mo¿na skontaktowaæ siê osobicie, telefonicznie, e-mailem) bêd¹ mog³y skorzystaæ z bezp³atnych porad psychologa i doradcy zawodowego, uzyskaæ wiedzê z zakresu
form pomocy dostêpnych osobom niepe³nosprawnym, jak te¿ zapoznaæ siê z
funkcjonowaniem orodków wsparcia
niepe³nosprawnych (wycieczka). Dzia³ania rozpoczn¹ siê ju¿ ok. 20 lipca br.
Gor¹co zapraszamy do uczestnictwa
w projekcie!
H. Bogdañska

Sukces chóru ZST

12 czerwca 2008 r. odby³ siê Przegl¹d Chórów Szkolnych w Bia³ymstoku
w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego piewaj¹ca Polska. Chór mieszany a capella Zespo³u Szkó³ Technicznych w
Olecku pod dyrygentur¹ Jana Orlika zdoby³
II miejsce (srebrny dyplom) i wyró¿nienie za najlepsz¹ interpretacjê utworu
obowi¹zkowego.
Sukces chóru ZST ju¿ prze³o¿y³ siê
na konkretne dzia³ania. Przewodnicz¹cy jury profesor Cezary Szyfman dostrzeg³ ogromny potencja³ w m³odzie¿y
i zaproponowa³ przeprowadzenie warsztatów chóralnych w Olecku. Obecnie trwaj¹
szczegó³owe uzgodnienia terminu.
Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów!
Anna Turowska
SZUKAJ NAS W BIP

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

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

Kawa czy herbata  Olecko,
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Z jachtu zacumowanego przy pla¿y miejskiej w Olecku
nadawany by³ program Kawa czy herbata? od godziny.
6.00 do 8.00.
Prowadz¹cy Iwona Schymalla i Pawe³ Pochwa³a rozmawiali z zaproszonymi goæmi m.in. o bezpiecznym wypoczynku nad jeziorami, ekologii oraz regatach PGNiG Bezpieczne Mazury Delphia 24 CUP.

Fot. Boles³aw S³omkowski

Fot. Józef Kunicki

Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski degustuje potrawy
przyrz¹dzone przez rodzinê Pañstwa Marczaków, bior¹c¹ udzia³
w konkursie kulinarnym.
Fot. Boles³aw S³omkowski

Skocznia o 7 rano

Fot. Józef Kunicki
Jacht Delphia, z którego prowadzono transmisjê
Fot. Boles³aw S³omkowski

Olecczanie  dwóch ratowników WOPR oraz przedstawiciel s³u¿by medycznej z OLMEDICA prezentuj¹ udzielanie pierwszej pomocy nad wod¹. Rozmawia z nimi Pawe³
Pochwa³a.

Fot. Boles³aw S³omkowski
Od lewej: redaktor Jerzy Kisielewski, Wiceburmistrz Olecka
Henryk Trznadel i redaktor Jerzy Iwaszkiewicz.

4 lipca, godz. 6 00-8 00
Fot. Józef Kunicki

Wiceburmistrz Henryk Trznadel, re¿yser Jerzy Hoffman
i prezenter Robert Leszczyñski.
Audycja telewizyjna nadawana z pla¿y miejskiej, a dok³adnie z desek naszej Skoczni, lekko olecczan rozczarowa³a. Ma³o by³o naszego miasta, ale akcja, której zosta³a powiêcona, mia³a i dla naszego grodu wielkie znaczenie: bezpieczeñstwo na Mazurach. Samych olecczan wyst¹pi³o w
programie niewielu i nie bêdê ich wymieniaæ aby, którego
nie pomin¹æ.
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Fot. Józef Kunicki

Sympatyczny ³o w towarzystwie ratowników i cz³onków
ekipy telewizyjnej.
Fot. Boles³aw S³omkowski

W³aciciel stoczni jachtowej Delphia Yacht p. Wojciech
Kot w rozmowie z kapitanem Krzysztofem Baranowskim.

Fot. Boles³aw S³omkowski
Jerzy Hoffman w rozmowie z Iwon¹ Schymalla.
Fot. Józef Kunicki

Rozmowa z p³etwonurkami z oleckiego Klubu P³etwonurków LOK Amfiprion

Przyznaæ jednak trzeba, ¿e w odró¿nieniu od niektórych
miast staraj¹cych siê bezskutecznie o emisjê audycji Kawa
czy herbata?, my ju¿ drugi raz gocimy tê redakcjê. Co
prawda poprzednim razem by³o bardziej swojsko i po naszemu, ale w gruncie rzeczy znowu mielimy emisjê z Olecka i
z tego trzeba siê cieszyæ. Wypadlimy nad wyraz profesjonalnie.

Wiêcej zdjêæ: www.olecko.pl

Fot. Boles³aw S³omkowski
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15. PRZYSTANEK OLECKO
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,
Uwaga! Spotkanie uczestników warsztatów w dniu 7 lipca o godz. 18:00 w
sali Teatru AGT (ul. Partyzantów)
21.07. (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
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 Kawa³ek Kulki +
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

21-26.07.2008 r.

Alaska
19:00  koncert zespo³u Czerwony Tulipan  Plac Wolnoci
20:30  koncert zespo³u Orkiestra Dni
Naszych
21:00  klub festiwalowy Cooltura 
koncert zespo³u P³yny + 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
22:00  Ma³py
Trzy, Teatr Tañca i Muzyki
Kino Variatino
 sala AGT
22:30  fina³ plenerowego projek-

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

(K21107)

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

(V37203)

Spo³eczne Liceum
Ogólnokszta³c¹ce STO w Olecku
og³asza nabór do klasy I

Janusz ¯ero  w³aciciel

W cenie us³ugi:

tu teatralnego Fuzja  kamienna pó³rotunda, Park Sportu i Rekreacji
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
17:00  Przystanek dla bocianów, film
 kino
18:00- 19:30  projekcja Przystanku
Alaska
20:00  koncert Jose Torres Salsa Tropical  Plac Wolnoci
23:30  spektakl plenerowy "Nauka latania" teatru Strefa Ciszy  kamienna
pó³rotunda, Park Sportu i Rekreacji
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

Podstaw¹ zakwalifikowania kandydata jest ukoñczenie gimnazjum oraz wynik egzaminu gimnazjalnego. Przyjêcie kandydatów do Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego STO w Olecku nastêpuje na podstawie
postêpowania kwalifikacyjnego, którego sk³adnikiem jest
konkurs wyników z egzaminów gimnazjalnych i wyników na wiadectwie ukoñczenia gimnazjum.
Przyjêcia kandydatów odbywaj¹ siê wed³ug liczby punktów a¿ do wyczerpania limitu miejsc (16 osób w klasie).
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
(L6802)

!
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Kalendarz imion

PRZYS£OWIA

8 lipca
Adrianny, El¿biety, Halszki, Kiliany,
Kingi, Liliany, Wirginii
Adriana, Arnolda, Chwalimierza, Chwalimira, Edgara, Eugeniusza, Grzegorza,
Hadriana, Kiliana, Prokopa
9 lipca
Anatolii, Blanki, Heloizy, Letycji, Ludwiki, Lukrecji, £ucji, Palomy, Sylwii,
Weroniki
Adriana, Hermana, Hieronima, Ludwika, Miko³aja, Patrycego, Patrycjusza,
Patryka, Wszeb¹da, Zenona
10 lipca
Almy, Ameli, Amelii, Anieli, Armelii,
Libuszy, Malwiny, Rufiny, Sandry, Sylwany, Weroniki
Aleksandra, Antoniego, Budziwoja,
Emanuela, Filipa, Januarego, Olafa,
Racimira, Radziwoja, Rufina, Samsona,
Sylwana, Sylwina, Witalisa
11 lipca
Eleonory, Kaliny, Kariny, Kiry, Olgi,

Pelagii, Wyszes³awy
Benedykta, Cypriana, Demetriusza, Oliwiera, Pelagiusza, Piusa, Wyszes³awa
12 lipca
Imis³awy, Janiny, Jony, Pameli, Rudomi³y, Weroniki, Wery
Andrzeja, Bonifacego, Brunona, Felicjana, Feliksa, Gwalberta, Henryka,
Imis³awa, Jana, Tolmierza, Tolmira,
Wasyla
13 lipca
Dalidy, Danieli, Grety, Justyny, Kingi,
Lidy, Magdaleny, Ma³gorzaty, Margarety, Radomi³y, Sary
Andrzeja, Anakleta, Benedykta, Dana,
Daniela, Ernesta, Eugeniusza, Henryka,
Irwina, Jakuba
14 lipca
Izabelli, Kamili, Kamy, Karoliny, Kory,
Marceliny, Steli, Stelli, Ulryki
Bonawentury, Damiana, Dobrogosta,
Feliksa, Henryka, Jakuba, Kamila, Kosmy, Marcelego, Marcelina, Ulryka

WYCIG W PRZESTWORZACH TRWA

Nasz przepis

W Atenach

... prowadz¹c samochód w stroju k¹pielowym ryzykujesz utratê prawa jazdy.

Dowcip

Policjant zatrzymuje auto prowadzone przez starsz¹ pani¹:  Przekroczy³a
pani szeædziesi¹tkê!
- Ale¿ sk¹d. To ten kapelusz tak mnie
postarza.

Ogórkowa na zimno

Ogórek w¹¿, z¹bek czosnku, 1/2
litra odt³uszczonego roso³u, 25 dkg
jogurtu, sól, pieprz, ³y¿eczka soku z
cytryny, otarta skórka z cytryny, pêczek zió³ biedrzeñca lub trybuli albo
szczypiorku, pietruszki i kopru
Ogórek umyæ, pokroiæ w kawa³ki
i razem z obranym z¹bkiem czosnku
i roso³em zmiksowaæ. Do zmiksowanej masy domieszaæ jogurt. Przyprawiæ sol¹, pieprzem, sokiem i otart¹
skórk¹ z cytryny. Posypaæ drobno
posiekanymi zio³ami i postawiæ w
miseczkach ustawionych na pokruszonych kostkach lodu.



23 kwietnia 2001 r. europejskie konsorcjum Airbus Industrie rozpoczê³o testy
nowego samolotu pasa¿erskiego A340600. Jest to czterosilnikowa, szerokokad³ubowa maszyna komunikacyjna o
zasiêgu globalnym. Startuj¹c z Europy
rodkowej, mo¿e osi¹gn¹æ bez l¹dowania
prawie wszystkie porty lotnicze na wiecie.
Masa startowa samolotu wynosi 365 ton,
zasiêg  do 16.000 km. Samolot zabiera na pok³ad 380 pasa¿erów.
Dla zapewnienia bezpieczeñstwa
obs³ugi lotu niezbêdne s¹ dwie zmiany
pilotów i stewardes, dla których zaprojektowano specjalne pomieszczenia sypialne. Kabina pasa¿erska jest podzielona na 3 klasy (pierwsza, biznes i turystyczna) w uk³adzie 6-8 foteli w rzêdzie oraz zaplecze wypoczynkowe.
Program budowy maszyn serii A340600/500 zosta³ podjêty w 1997 r. Koszt
jego realizacji wyniós³ 2,5 mld dolarów.
Wersja 600 wesz³a do eksploatacji w
po³owie 2002 roku, wersji 500 w 2004.
Miesiêcznie produkuje siê 4 maszyny.

F kupiê

 Kto latem pracuje, zim¹ g³odu nie
poczuje.
 Ledwie min¹ Rozes³añce, a ju¿ sierpem zaczniem tañce.
 Jaka jest pogoda w Siedmiu Braci
pi¹cych (10 lipca) taka bêdzie przez
nastêpnych siedem tygodni.
 Gdy w Cypriana (11 lipca) deszcze, popada tydzieñ jeszcze.
 W lipcowej porze ³owi¹ raki, piskorze.
 Lipiec  starego chleba z nowym
przypiec.
 Gdy mg³a o Babi¹ Górê podczas
¿niw zaczepi, uciekajmy ze zbo¿em, bo siê wszystko zlepi.
 Na w. Wincentego bêdziem jedli
chleb z nowego.
 Jak Lach, tak Rusin po szkodzie
m¹drzeje, niech¿e siê jeden z drugiego nie mieje.

Jeli masz cellulitis,
pamiêtaj:
 nie no obcis³ych, utrudniaj¹cych kr¹¿enie ubrañ,
 unikaj obciskaj¹cej, optycznie wyszczuplaj¹cej bielizny,
 wypijaj dziennie oko³o 2 litrów niegazowanej wody mineralnej,
 unikaj nadmiaru soli, nasyconych t³uszczów, cukru i alkoholu,
 nie zak³adaj nogi na nogê,
 uprawiaj, ale z umiarem, sport i gimnastykê,
 unikaj wysokich temperatur  opalania, sauny, gor¹cych k¹pieli, depilacji
gor¹cym woskiem,
 nie badaj krytycznie swego cia³a przed
lustrem, po prostu polub siebie tak¹,
jaka jeste.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

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

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................
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* Centrum  hotel, tel. 0-87-520-12-00
V27729
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
A17503
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V26610

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 1200 do 2200

(V28808)

V27719

(V30107)

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

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87520-47-55
V32406
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, GusiewOlecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A17403
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2,
tel. 0-604-184-868
V32416
* Willa Eden, wesela, przyjêcia, ATRAKCYJNA DU¯A
PRZESTRZEÑ DO TAÑCA, ul. Gdañska 1, DZWOÑ:
0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V27709

BUDOWLANE US£UGI
 BUDOWA DOMÓW!

G¹ski 22 m 3, tel. 0-606-993-688

* budowlane (rabaty dla wspólnot), tel. 0-666-913-713,
0-87-520-40-49
V39002
* budowlano-remontowe us³ugi, wnêtrza-kompleks, tel.
0-509-910-090
K24202
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V1726
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
V34705
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

D@RKOMP

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

V40801

(V28708)

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

(V29806)

(V22505)

Przemys³aw Atkielski

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

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

RA
TY
!

V41101

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

US£UGI

ADLER

(V19809)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V34405

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31 L5605
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od
strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V21008
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30 L7601
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87520-44-98
V26510

(V34505)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

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

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

(V34205)

ul. Kolejowa 31

Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V27909)

tel. (087) 520-01-89
* AGD  ch³odnictwo, naprawa, ul. Zielona 29, tel. 0-87520-33-66, 0-508-723-894
V36504
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L6603

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda; ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V21606
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
L7101
* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe,
Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87520-46-76
V35904
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel.
(087) 520-05-15.
V36404
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V29108
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V40501
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 0-87-520-22-13
L3811
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V27609
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533

K17813

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V41001
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V36204
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L6702
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41. V38702

US£UGI

#
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* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V27510
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V38502
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11 V32106
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91V34015
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V31906

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V38402)

* przesy³ki kurierskie regionalne, przewozy, tel. 0-601159-718
V19709
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A17304
* ryby, tel. 0-504-060-955
V27010

Sklep DOM

Pl. Wolnoci 5A
s.c.
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4425)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-520-23-14V27809
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V26910
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L7401

* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
*
*
*
*
*
*

V2126

Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5218
Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K926
Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1026
Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1526
t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562 L3014
transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki plandeki, tel.
0-604-514-845
K23004

(V22205)

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

(K20908)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577 A15908
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V34035
PRACA
* cegielnia Gordejki zatrudni pracowników fizycznych, tel.
0-87-520-73-79
L5307
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-52031-32
A15808
* praca na budowie, tel. 0-666-913-713, 0-87-520-40-49 V39012
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421 L3310
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89,
0-601-943-967
A168015
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L5207
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 A16008
* zatrudniê do prac budowlanych (wysokie zarobki), tel.
0-609-251-777
V37503
* zatrudniê krawcowe, tel. 0-662-112-100
L7501
Zatrudniê osobê do prowadzenia si³owni (mile widziane uprawnienia instruktorskie), wymagane czynne uprawianie sportu, np. kulturystyki. Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Goliat, tel. 0-508-097-578
K23703
SPRZEDAM
* 2 hektary, Kijewo, uzbrojona, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12 V37552
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
A17105
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A16606
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87520-01-11
A16506
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87520-12-88
A18001
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359 A17204
* dzia³ka budowlana, Babki Oleckie, 30 arów, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
* dzia³kê budowlan¹ blisko jeziora, 9 arów, tel. 0-505-064-698 K24301
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V37542
(K19210)

(V28808)

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

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

* mieszkania dwupokojowe 46m 2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e, Oddanie  lipiec 2008.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V34305)

INNE

* dzia³kê budowlan¹ w Jakach, 0,76 ha, tel. 0-600-942-569V37123
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601210-819
K20209
* dzia³ki rekreacyjne, nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-87520-26-12
* dzia³ki budowlane nad jeziorem Jaki, od 35 z³ za m.kw.,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V37502
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u,
tel. 0-87-520-22-33
A17801
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A17901
* mieszkanie 17 m.kw., Lesk, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V37532
* mieszkanie 38,5 m.kw., tel. 0-504-288-818
K23603
* mieszkanie 40 m.kw., parter, ul. Grunwaldzka, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
C.d. SPRZEDAM na s. 16.
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C.d. SPRZEDAM

WYNAJEM

* mieszkanie 60 m.kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V37522
* mieszkanie 64 m.kw., tel. 0-691-407-184
A16106
* mieszkanie, Bia³ystok, 63 m.kw. IV piêtro, tel. 0-87-52040-40, 0-721-734-856
L5805
* mieszkanie, dwa pokoje, 48,6 m.kw., tel. 0-692-117-798

* lokal do wynajêcia Kopernika 10, tel. 0-604-184-868 V32406
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel.
0-604-557-693
L5505
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A15410
* poszukujê ma³ego umeblowanego mieszkania do wynajêcia, w Olecku, tel. 0-512-443-087
L7701
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00 L7002

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
(V37003)

A17701

* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91V34025
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac
Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
V37033
* ryby, tel. 0-504-060-955
A15510
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 A17005
* ziemia rolna, 3,79 hektara, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V37512
* ziemia rolna, 8,5 hektara, 2 z³ za metr kw. WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
* ¿wir, piasek, ziemia  transport, tel. 0-604-514-845K23104

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

(087) 520 40 29

(K24002)

OG£ASZAMY NABÓR
DO SZKÓ£ DZIENNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2008/2009:

Rys. Marek Pacyñski
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V33905)

GRÜNLAND

(A17602)

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
Rozpoczêcie kursu

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

4

sierpnia
tel. 520-23-36

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

%
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A to ciekawe...

(14)

Dalszy ci¹g wycieczki po Ogrodzie
Krajobrazowym Olecka Panorama

Podsumowuj¹c wêdrówki

Wspólnie z Pañstwem rozpocz¹³em
wêdrówkê po Ogrodzie Krajobrazowym
Olecka Panorama i wspólnie j¹ zakoñczymy. Nadszed³ czas na podsumowanie
prze¿ytych wra¿eñ i zdobytych wiadomoci.
Mylê, ¿e jedno i drugie na bardzo d³ugo
pozostan¹ w pamiêci.
Wêdrówkê rozpoczêlimy wczesn¹
wiosn¹, a koñczymy niemal¿e latem. Przez
ten czas ogród zmienia³ swoje oblicze i
mam wiadomoæ, ¿e fragmenty, które
zwiedzalimy na pocz¹tku, w chwili obecnej
wygl¹daj¹ inaczej. Bowiem ogród, jak ka¿dy
¿ywy organizm, przez ca³y czas podlega
przeobra¿eniom. Bez w¹tpienia w pamiêci
pozostan¹ piêkne kompozycje rolinne, które
zachwycaj¹ kszta³tem i kolorem, zaskakuj¹ bogactwem gatunków i odmian. Niepowtarzalne ukszta³towanie terenu dodatkowo potêguje wra¿enia wzrokowe, two-

rz¹c wspania³¹ powierzchniê do ekspozycji za³o¿eñ ogrodowych.
W³aciciele w trakcie prezentacji
omawiaj¹ zarówno za³o¿enia kompozycyjne, jak i objaniaj¹ zasady uprawy
poszczególnych gatunków rolin.
Na co dzieñ ogrodem zajmuj¹ siê
zatrudnieni pracownicy, którzy sadz¹, piel¹,
nawo¿¹, podlewaj¹, strzyg¹ roliny, kosz¹ trawniki. W trakcie zwiedzania mo¿emy przyjrzeæ siê ich pracy.
Gdybycie chcieli Pañstwo odbyæ
wêdrówkê, to nale¿y przeznaczyæ na ni¹
minimum 2 godziny. Tyle bowiem czasu
zajmuje cz¹stkowe zwiedzenie trasy tematycznej.
Aby poznaæ magiê tego ogrodu, najlepiej odwiedziæ go kilkakrotnie w ci¹gu
roku. O ka¿dej porze jest inny. Ma inne
kolory, zapachy, dwiêki. Ten ogród to

nie tylko roliny i piêknie ukszta³towany
teren. To tak¿e zamieszkuj¹ce go zwierzêta: owady, p³azy, gady, ptaki, ssaki.
W³aciciele ci¹gle upiêkszaj¹ swój ogród,
wynajduj¹c miejsca dla nowych rolin, które
staj¹ siê ród³em kolejnej inspiracji.
Rozmawialimy o planach na przysz³oæ
i muszê Pañstwu zdradziæ, ¿e stanowi¹
one nie lada wyzwanie. Znajduj¹ siê tu
bowiem jeszcze galerie tematyczne: geologiczna, dendrologiczna, archeologiczna.
Za Pani Irena marzy, by móc urz¹dziæ
tu mini ZOO, z myl¹ o najm³odszych
mi³onikach zwierz¹t.
Okazuje siê, ¿e nasze miasto dysponuje na dzieñ dzisiejszy nie lada obiektem
na turystycznym wakacyjnym szlaku.
Ja, ze swej strony, ¿yczê serdecznie
realizacji wszystkich zamierzeñ i dziêkujê za wspaniale spêdzony czas.

O wielki tort

6 lipca o godzinie 10 rozpocz¹³ siê
12. z kolei turniej tenisa Ziemnego o
wielki tort Cukierni Pana
Jana Staniszewskiego. Do
turnieju zg³osi³o siê 13 zawodników i zawodniczek
z Olecka, Bia³egostoku,
£om¿y, Warszawy. Po prawie 9-godzinnych zmaganiach zwyciêzc¹ zosta³
Adam Sty³a z £om¿y, który
pokona³ w finale Dariusza Karnieja (Olecko) 6:2;
6:1. Trzecie miejsce zaj¹³
A. Bomber wygrywaj¹c z
Markiem Góreckim (Warszawa) 6:4 ; 6:4.

Za tydzieñ gramy o Puchar Redakcji G³osu Olecka. Pozdrawiamy i zapraszamy.
Sêdzia g³ówny  Andrzej Bomber

'
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Taekwondo W.T.F.
Worek Medali w £om¿y
VIII Igrzyska Polonijne
M³odzie¿y Szkolnej

Po raz kolejny £om¿a zorganizowa³a
miêdzynarodowe zawody, w których brali
udzia³ zawodnicy i zawodniczki z Polski i m³odzie¿ polonijna z ró¿nych krajów Europy i USA. W sumie w kilkunastu konkurencjach wziê³o udzia³ kilkuset zawodników.
Zawodnicy z HIDORI podopieczni Doroty i Tomasza Miszczak brali
udzia³ w zmaganiach Taekwondo Olimpijskiego dnia 25.06 2008. Udzia³ wziê³a
m³odzie¿ z roczników 1998-96. Pomimo pocz¹tku wakacji nasi zawodnicy
nie czuli zmêczenia i braku koncentracji. W ramach igrzysk rozegrano po cztery
konkurencje Taekwondo dla dziewcz¹t
i ch³opców.
W konkurencji Dollyo chagi na czas
z³oto zdoby³a Justyna Miszczak a br¹zowy medal Zuzanna £abanowska.

Szachy
W dniach 23-26 czerwca 2008r w
Zespole Szkó³ Budowlanych w Olsztynie odby³y siê Indywidualne Mistrzostwa Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Juniorów w Szachach oraz M³odzie¿owe Mistrzostwa Województwa.
Celem tych zawodów by³o wy³onienie
zawodników uprawnionych do udzia³u
w Mistrzostwach Miêdzywojewódzkich
i eliminacje na Mistrzostwa Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady M³o-

W Dollyo chagi wykonywanym z
powtórzenia przez 30 s z³oto zdoby³a
Justyna Miszczak, srebro Zuzanna
£abanowska. O zwyciêstwie decydowa³a dogrywka.
W konkurencji nopi chagi  srebro
zdoby³a Zuzanna £abanowska, a br¹z
Justyna Miszczak.
Maurycy Miszczak w konkurencji
dollyo na czas zaj¹³ 4. miejsce. W pozosta³ych próbach zajmowa³ miejsca w
pierwszej dziesi¹tce.
W kyorugi, czyli walki sportowej,
nasi zawodnicy nie mieli sobie równych.
W kategorii do 32 kg z³oto zdoby³a
Justyna Miszczak, w kategorii do 57
kg pierwsze miejsce zajê³a Zuzanna
£abanowska. W walce sportowej swój
debiut mia³ Maurycy, który w kategorii wagowej do 37 kg zaj¹³ pierwsze
miejsce. W pó³finale pokona³ zawodnika z Litwy, a w finale pokona³ przed
czasem zawodnika gospodarzy.
W sumie nasi zawodnicy zdobyli 9
medali, w tym 5 z³otych, 2 srebrne i
2 br¹zowe co da³o nam pierwsze miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej.
dzie¿y oraz Pucharu Polski.
Zawody rozegrano w grupie wiekowej do lat 9, 11, 13, 15, 17 i 19, osobno dla dziewcz¹t i ch³opców. Tempo
gry 1,5 godziny dla zawodnika.
Olecko reprezentowali: Marta i Kamil
Gryglas, Joanna Grzyb i Piotr Cichanowicz. Tym razem nasi najlepsi zawodnicy nie zawiedli  przywieli dwa
medale: z³oto i br¹z. Mi³¹ niespodziankê sprawi³a Joanna Grzyb w kategorii
dziewcz¹t do lat 15 zdobywaj¹c z³oty
medal, a Marta Gryglas zdoby³a br¹zowy medal w grupie do lat 17. Kamil w
grupie wiekowej
ch³opców do lat 11
zaj¹³ szóste miejsce. W kategorii
ch³opców do lat 17
dobre czwarte
miejsce zaj¹³ Piotr
Cichanowicz.
Naszym zawodnikom ¿yczymy wiele sukcesów
na zbli¿aj¹ce siê
Pó³fina³y
Mistrzostw Polski
Juniorów, które
odbêd¹ siê w padzierniku br.

Szachy
Szachowe sukcesy
m³odych olecczan

W dniach 23-26 czerwca 2008r. w
Olsztynie odby³y siê Mistrzostwa Województwa Juniorów w szachach. Nasze
miasto reprezentowali m³odzi szachici
z klubu Czarni Olecko, maj¹cy realne
szanse na zdobycie czo³owych miejsc:
Piotr Cichanowicz, Joanna Grzyb, Kamil
Gryglas i Marta Gryglas. Nasi zawodnicy tradycyjnie ju¿ nie zawiedli, zdobywaj¹c 2 medale oraz punktowane miejsca.
Najwiêkszy sukces odnios³a Joanna
Grzyb, zdobywaj¹c w kategorii dziewcz¹t do lat 15 z³oty medal. W decyduj¹cym o 1. miejscu pojedynku pokona³a
zdecydowanie Magdalenê Kuleszê z klubu
GOK Samborowo.
Joanna
Grzyb

Br¹zowy medal zdoby³a Marta Gryglas, startuj¹ca po raz pierwszy w wy¿szej kategorii wiekowej, do 17 lat. Wyprzedzi³y j¹ tylko Dorota Tarach oraz
Magda Wójcik (obie z Olsztyna). Kamil Gryglas zaj¹³ tym razem 6. miejsce
(wygra³ Piotr G³êbocki z Ostródy), ale
warto nadmieniæ, ¿e gra³ ze starszymi
od siebie zawodnikami w grupie do 11
lat. Piotr Cichanowicz gra³ w najsilniejszej
grupie (ch³opcy do 17 lat) i radzi³ sobie
bardzo dobrze, zajmuj¹c ostatecznie 5.
miejsce  do br¹zowego medalu zabrak³o tylko 0,5 pkt. (mistrzem zosta³ Marcin Puczy³owski z Olsztyna). Oleckim
szachistom ¿yczymy dalszych sukcesów,
zapraszamy jednoczenie wszystkich
chêtnych na turnieje szachowe, które
rozegran¹ zostan¹ w Olecku: 23 lipca Otwarty Turniej o Puchar Przystanku
Olecko, za 6 sierpnia  Otwarty Turniej o Puchar Burmistrza Olecka.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

Dzi te¿ nie bêdzie zanudzania Pañstwa tym, ¿e w jaki tam wyjaniony czy
niewyjaniony sposób minê³o siedem dni,
czy jak kto woli  tydzieñ. Nie bêdziemy
zajmowali siê astronomi¹. By³o, minê³o i
kogo to obchodzi. Czas zawsze mija niepostrze¿enie i szybko.
Co tam Panie w polityce? ... Có¿... Z
mojego punktu widzenia, to jest bardzo
weso³o. Czemu? Bo mamy rz¹d radoci i
mi³oci. Im bli¿ej siê temu towarzystwu
cz³owiek przygl¹da, tym wiêcej jest radoci. Z mi³oci¹ trochê gorzej. Na mnie jako nie dzia³aj¹ egzorcyzmy pañ i panów
od wizerunku rz¹du. Nie wiem czemu, ale
nale¿ê do ludzi, którzy po prostu widz¹, ¿e
rz¹d robi tak ma³o, a¿ prawie nie widaæ
efektów dzia³ania. Nawet nie dzia³aj¹ na
mnie zaklêcia czêsto goszcz¹cego w radiu
i w telewizji przewodnicz¹cego klubu parlamentarnego rz¹dowej partii. Facet du¿o
mówi, ale nie po to, by powiedzieæ, ale po
to, by mówiæ. S³uchaj¹c jego wypowiedzi
mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e dzia³ania rz¹du s¹ tajne i wszystko jest robione tak, by
proci ludzie nie przeszkadzali w pracy tego
rz¹du. Przecie¿ rz¹d pracuje na korzyæ
ludzi. Absurd osi¹gniêæ tego rz¹du jest
doprowadzony do tego, ¿e niewielu ludzi
mo¿e powiedzieæ co z³ego na temat rz¹dz¹cych. Za to oni sami du¿o mówi¹ o
osi¹gniêciach rz¹du w... omawianiu posuniêæ poprzedniego rz¹du. Nied³ugo bêdzie
prawie rok od powstania nowego uk³adu
politycznego, a rz¹d i rz¹dz¹ca partia nie
mo¿e wyjæ zpoza krêgu szukania proble-

mów z czasów poprzedniego rz¹du. Jedyne co maj¹ do powiedzenia to tylko to, co
sami przyjêli jako za³o¿enia i tezy do
powstania komisji ledczych. Jak na razie
to ustalenia komisji ledczych dowodz¹
tylko jednego, ¿e z góry za³o¿one tezy nie
zawsze siê sprawdzaj¹. Mo¿na powiedzieæ
wiêcej: nigdy. Po prostu trzeba zachowaæ
zasadê opanowan¹ ju¿ na poprzednich komisjach: zawsze trzeba siê trzymaæ zasady, ¿e pytaæ siê trzeba i robiæ komisje
tylko w sprawach ju¿ znanych i tam gdzie
wiadomo jakie mog¹ byæ odpowiedzi.
Komisje robione na zapotrzebowanie polityczne raczej siê nie sprawdzaj¹.
A co ostatnio dzieje siê w polityce
poza komisjami ledczymi? Dwie sprawy: Pan Prezydent nie podpisuje Traktatu
Lizboñskiego, a Pan Premier wycofuje siê
w sprawie Tarczy. Znowu okazuje siê, ¿e
z³o drzemie tylko w osobie naszego Pana
Prezydenta i wielu jego przeciwników opowiada, ¿e to on rozwala Uniê Europejsk¹.
Niewa¿ne, ¿e podpisów pod traktatem nie
chc¹ jeszcze sk³adaæ i s¹ temu przeciwni
Prezydent Czech Vaclaw Klaus i Prezydent Niemiec Horst Khler, ale to nasz Prezydent jest niegrzeczny. Kiedy w kilka godzin
po og³oszeniu wyników referendum w Irlandii pan europose³ Bronis³aw Geremek
powiedzia³, ¿e TL jest ju¿ martwy to
jako nikt nie robi³ mu z tego powodu
wyrzutów, a wielu po prostu kiwa³o ze
zrozumieniem i potakiwa³o. Prezydent RP
po prostu mówi, ¿e nie chce podpisaæ dlatego,
by nie wywo³aæ wra¿enia, ¿e pañstwa UE
wywieraj¹ wp³yw na Irlandiê by ta powtórzy³a referendum z wynikiem korzyst-

nym dla reszty. Taka dziwna zasada w UE
panuje od jakiego czasu, ¿e wpada siê we
w³asne sid³a swoich durnych przepisów.
W Unii Europejskiej obowi¹zuje zasada
znana nam z czasów tzw. z³otej wolnoci
szlacheckiej, ¿e ustalanie czegokolwiek w
UE ma odbywaæ siê przy 100% poparciu.
To by³a dobra metoda gdy by³o w UE kilkanacie krajów, ale dzi mamy sytuacjê
tak¹, ¿e oprócz starych unitów s¹ nowi i
bardzo krewcy partnerzy ze wschodu, którzy ci¹gle spogl¹daj¹c przez pryzmat odwiecznej przyjani z Krajem Rad maj¹
doæ krytyczne spojrzenie na sytuacjê, która
im zbyt czêsto przypomina dzia³ania RWPG.
Dla m³odych chcia³bym przypomnieæ, ¿e
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
g³ównie ogranicza³a siê do tego, ¿e wszystkie
kraje bloku wschodniego robi³y wszystko
by dobrze ¿y³o siê w Zwi¹zku Radzieckim. Teraz boimy siê, by sytuacja nie powtórzy³a siê w przypadku Francji i Niemiec. Oprócz tego, ¿e nasz Pan Prezydent
nie podpisuje, to jeszcze wg partii rz¹dz¹cej jest bezczelny, bo przypomina, ¿e Premier obieca³ ustawê kompetencyjn¹. A Pan
Premier jeszcze robi numery z Tarcz¹ i
nie podpisuje umów z USA. A jakie oburzenie wywo³a³o to, ¿e Prezydent nagrywa³ Pana Ministra Spraw Zagranicznych!
Moim zdaniem s³usznie! Dlaczego? Bo ju¿
nie raz siê okazywa³o, ¿e potem panowie z
rz¹du mówi¹ co innego ni¿ to co opowiadali w cztery oczy. Taki pijarowski zwyczaj by mówiæ przed kamerami byle co,
aby tylko ludzie byli szczêliwi.
Co bêdzie w przysz³ym tygodniu? Nie
wiem. Poczekamy  zobaczymy.
PAC

Rys. Waldemar Rukæ
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