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Spacerkiem po Olecku
Z chwil¹, gdy, Drogi Czytelniku, gdy
wemiesz ten numer Tygodnika Oleckiego do rêki, Przystanek Olecko bêdzie ju¿ w toku.
To bêdzie nowy Przystanek. Nowy
i jednoczenie stary. Nawi¹zaæ ma do tradycji pierwszych spotkañ, które przyci¹ga³y
sympatyków serialu Przystanek Alaska.
Wkomponowa³ siê w tê tradycjê niedzielny
spot poprzedzaj¹cy Dziennik Telewizyjny
TVP1. Zobaczylimy fragment krajobrazu mazurskiego. Bezludny brzeg jeziora
i zachodz¹ce s³oñce. Podpis Olecko
wiadczy³ o miejscu jego wykonania.
¯adnej budowli  tylko pustkowie. Nasuwa siê pytanie: dobrze to czy le? Nie

wiem. Z jednej strony, jak mówi stare
porzekad³o, p.r.-owców, dobrze czy le
- niewa¿ne, wa¿ne ¿eby mówili. Z drugiej jednak strony, jak kto chce siê przedstawiæ, to samym podaniem rêki niczego nie za³atwi.
Nie mielimy jednak na to, mówiê o
naszych w³adzach, ¿adnego wp³ywu.
Czekam wiêc na ten nowy Przystanek. Mam nadziejê, ¿e spe³ni on oczekiwania wszystkich, którzy wraz ze mn¹
na niego czekali. Uwa¿am jednoczenie,
¿e styl ostatnich imprez wcale nie powodowa³ tego, ¿e (jak to okrelano) Przystanek umiera³.
Dokoñczenie na s. 4.

WA R TO
P R Z E C Z Y TA Æ
Szczegó³owy
program
15. PRZYSTANKU
OLECKO
zamieszczamy
na s. 4, 5, 7 i 12
* Spacerkiem po Olecku
 s. 1, 4
* Promocja Olecka (3)
 s. 6.
* W pañstwie Czyngis-chana  s. 8-9
* W poszukiwaniu wolnoci
i marzeñ  s. 10-11 (zdjêcia do nowej produkcji)
* Zapomniana wie  s. 17
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Tel. (087) 520 36 92
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CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

PROMOCJA NA BETONIARKI
135L 899z³ 779z³
150L 1459 1269z³
NOWA KOLEKCJA MINI ROLET ZE WZOREM.

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

(V38904)

CENTRUM HANDLOWE

(V35706)

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

 12 lipca o 18.20 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku gospodarczego w Szwa³ku
 12 lipca o 18.55 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ zadymienie z mieszkania przy
ul. Kolejowej.
 13 lipca o 14.40 jeden zastêp OSP G¹ski usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku
mieszkalnego w Zabielnie.
 13 lipca o 16.00 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku mieszkalnego w Dworackich.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Zajkowski
 14 lipca o 10.00 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mieci przy ul. Park.
 14 lipca o 12.00 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z domu przy ul.
Zamkowej.
 14 lipca o 12.00 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
w wiêtajnie.
 14 lipca o 14.52 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu w
Dworku Mazurskim.
 15 lipca o 10.02 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ nad³amany konar drzewa z jezdni
ul. Kolejowej.
 15 lipca o 12.16 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z domu przy ul.
Zamkowej.
 15 lipca o 16.48 jeden zastêp JOSP Lenarty usuwa³ gniazdo os z domu w
Sedrankach.
 15 lipca o 19.16 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z domu przy ul.
Lipowej.
 16 lipca o 8.00 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z domu na osiedlu
Lesk.
 16 lipca o 9.20 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z domu na osiedlu
Lesk.
 16 lipca o 16.05 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
we Wronkach.
 16 lipca o 20.45 jeden zastêp OSP Szczecinki usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
w Szczecinkach.
 16 lipca o 22.20 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie wyjecha³ do fa³szywego
alarmu (Borkowina).
 17 lipca o 2.10 jeden zastêp JRG PSP,
OSP Szczecinki, i OSP Plewki gasi³y
po¿ar siana w belach zebranych pod
wiat¹.
 17 lipca o 18.44 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu w

Olszewie.
 18 lipca o 15.20 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y w okolicach Nowego M³yna
skutki kolizji drogowej.
 18 lipca o 17.12 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo os z domu
w Cichej Wólce.
 19 lipca o 9.50 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ plamê oleju z jezdni na ul. Batorego.
 19 lipca o 14.45 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu Kowalach Oleckich.
 19 lipca o 14.55 jeden zastêp OSP G¹ski usuwa³ gniazdo os z domu w G¹skach.
 19 lipca o 15.40 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca
ratowniczego.
 19 lipca o 16.30 jeden zastêp OSP Borawskie usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Borawskich.
 19 lipca o 17.50 dwa zastêpy JRG PSP
gasi³y po¿ar altanek ona ogródkach
dzia³kowych w Olecku.
 20 lipca o 14.46 jeden zastêp OSP G¹ski usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
w G¹skach.
 20 lipca o 17.39 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu w
£êgowie.
Informacji udzieli³ starszy
kapitan Tomasz Milewski

DY¯URY APTEK
 22-25.07.2008r., pl. Wolnoci 25
 26-27.07.2008r., pl. Wolnoci 7B
 28.07.-1.08.2008r., ul. Kolejowa 15
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(V23905)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

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

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

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

OLEJ
OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V34007)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

Tragiczny wypadek
16 lipca dosz³o do tragicznego w skutkach wypadku. Pracuj¹cy jako ochroniarz
w ZP Prawda Jerzy M. mia³ za zadanie
wpuciæ na teren zak³adu ci¹gnik samochodowy Scania (popularny TIR).
Wszed³ wiêc przed pojazd by odczepiæ
zagradzaj¹cy wjazd ³añcuch. Gdy ³añcuch
zosta³ opuszczony, samochód ruszy³, a
Jerzy M. dosta³ siê pod ko³a pojazdu i
poniós³ mieræ na miejscu.

wiêto Policji
 pokazy

24 lipca od 10.00 do 13.00 na placu
Wolnoci odbêd¹ siê imprezy zwi¹zane
ze wiêtem policji. Zobaczymy m.in. pokaz nowego sprzêtu: najnowoczeniejsze samochody Renault Megane z wbudowanym radarem, pojazdy policyjne.
Bêdzie te¿ mo¿na dowiedzieæ siê o s³u¿bie w policji oraz jak zostaæ policjantem.
Przewidziano równie¿ pokazy uzbrojenia,
wykonywania policyjnych zdjêæ portretowych, daktyloskopii.
Policja zaprasza!

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:

 Andrzej Adamiec
 Adam Ho³ownia
 Piotr Klejment
 Jerzy Makal
 Jan Ostakowicz
 Maciej Zaremba
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska Polskiego 13
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja
PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna
1A
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate, plac Wolnoci
22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

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

Centrum Medyczne Zak³ad Opieki Zdrowotnej
Olmedica w Olecku sp. Z o.o. informuje o godzinach pracy szpitalnej pracowni RTG:
* poniedzia³ek-pi¹tek: 800-1800, dy¿ur stacjonarny 
realizacja zleceñ planowych (ze skierowaniem)
* poniedzia³ek-pi¹tek: 1800-8 00 oraz wiêta i dni wolne
od pracy  dy¿ur pod telefonem  realizacja zleceñ
lekarskich pilnych (urazy, wypadki)
(L5408)

ul. Grunwaldzka 15

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

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

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

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

WIELKI
FINA£
Piknik
Budowlany
w Olecku

(V38604)

SALON OWIETLENIA

(V37115)

(V35007)

!
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OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
 Wystawa Urz¹d Bezpieczeñstwa w walce z podziemiem niepodleg³ociowym  siedziba OSA Zamek, plac Zamkowy
 Wystawa plakatu Przystanku Olecko  Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa, plac Wolnoci 22
 Wystawa rysunku satyrycznego Witolda Mysyrowicza  Galeria Wies³awa Bo³tryka, ul. Armii Krajowej
22 lipca (wtorek)
10.00  Turniej mini pi³ki no¿nej w kategoriach wiekowych
10-12 lat i 13-14 lat, strzelnica
10.00  poranek filmowy i zabawy dla dzieci  kino
10.00  18.00  warsztaty Zajezdnia  Przystanek Olecko
12.00  18.00  wioska indiañska  plac Wolnoci
18.00  19.30  projekcja odcinka Przystanku Alaska
19.00  Czerwony Tulipan, koncert, plac Wolnoci
20.30  Orkiestra Dni Naszych  koncert, plac Wolnoci
21.00  Kawa³ek kulki  koncert, klub festiwalowy
23 lipca (roda)
10.00  poranek filmowy i zabawy dla dzieci
10.00  18.00  warsztaty Zajezdnia  Przystanek Olecko
16.00  mityng lekkoatletyczny dla chêtnych: 60m, 100m, 1000m,
skok w dal, pchniêcie kul¹, stadion MOSiR
16.00  18.00  tworzymy ³osie - Przystanek Olecko
18.00  19.30  projekcja odcinka Przystanku Alaska
19.00  East West Rockers, koncert, plac Wolnoci
20.30  Vavamuffin  koncert, plac Wolnoci, Przystanek Olecko
24 lipca (czwartek)
Regaty Delphia 24 Cup  Gi¿ycko
10.00  poranek filmowy i zabawy dla dzieci  kino Mazur,
10.00  18.00  warsztaty Zajezdnia  Przystanek Olecko
10.00  otwarty turniej koszykówki ulicznej (3-osobowej), plac
Wolnoci
16.00  wycigi rowerowe dla dzieci w kategoriach wiekowych: 4-6 lat, 7-8, 9-10, 11-12 lat  stadion MOSiR
16.00  18.00  tworzymy ³osie - Przystanek Olecko
18.00  19.30  projekcja odcinka Przystanku Alaska
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC
20.00  Raz Dwa Trzy, koncert, plac Wolnoci
25 lipca (pi¹tek)
Regaty Delphia 24 Cup  Gi¿ycko
* Up³ywa termin sk³adania prac w konkursie Sztuka Osób Niepe³nosprawnych (szczegó³y TO 25/545 z 24 czerwca, s. 12)
10.00  poranek filmowy i zabawy dla dzieci  kino Mazur
10.00  18.00  warsztaty Zajezdnia  Przystanek Olecko
16.00  Grand Prix Olecka w pi³ce no¿nej pla¿owej  korty
16.00  18.00  tworzymy ³osie - Przystanek Olecko
18.00  19.30  projekcja odcinka Przystanku Alaska
20.00  Jose Torres Salsa Tropical, koncert, plac Wolnoci
26 lipca (sobota)
Regaty Delphia 24 Cup  Gi¿ycko
10.00  poranek filmowy i zabawy dla dzieci  kino Mazur
10.00  18.00  warsztaty Zajezdnia  Przystanek Olecko
12.00  XVI Olecki Otwarty Maraton P³ywacki, pla¿a na Skoczni
17.00  Teatr Snów  spektakl plenerowy, plac Wolnoci
18.00  parada mi³oników Przystanku Alaska, pl. Wolnoci
19.00  V Nocny Turniej Tenisa Ziemnego w grze podwójnej
o puchar Przystanku Olecko  korty MOSiR
20.30  Maciej Maleñczuk, koncert, plac Wolnoci
22.30  widowisko plenerowe  pó³rotunda w parku MOSiR
27 lipca (niedziela)
Regaty Delphia 24 Cup  Gi¿ycko
9.00  Turniej Siatkówki Pla¿owej  boisko przy kortach MOSiR
10.00  XV Turniej Tenisa Ziemnego o puchar Przystanku
Olecko  korty MOSiR
11.00  Grand Prix Olecka w siatkówce pla¿owej o puchar
Burmistrza Olecka  korty MOSiR
29 lipca (wtorek)
10.000  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla dzieci

"
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Dokoñczenie ze s. 1.

Spacerkiem
po Olecku
Imprezy posz³y w innym kierunku ni¿ na pocz¹tku, ale Przystanek mimo wszystko mia³ siê dobrze. To przecie¿ olecczanie, wg wypowiedzi zamieszczanych w lokalnej prasie, chcieli
du¿ych koncertów i wiêcej zabawy. No to dostali, co chcieli.
Nie mo¿na, z tego wynika, wierzyæ gazetom. Tak! Nie mo¿na. Aby zbadaæ nastroje spo³eczne, potrzeby mieszkañców
trzeba zrobiæ powa¿ne badania socjologiczne, a nie opieraæ
siê na wypowiedziach zamieszczonych w prasie. Nawet inter-

net nie daje nale¿ytej wiedzy na temat takich potrzeb. Bo z
jednej strony, jest równie wybiórczy co prasa, z drugiej 
dostêp do niego maj¹ tylko ci, którzy maj¹ komputery lub nie
leni¹ siê chodziæ do kawiarenek komputerowych. Czyli dalej
korzystaj¹ z niego nieliczni.
Wracaj¹c do Przystanku  ja te¿ jestem za obecn¹ formu³¹, ale z jednym zastrze¿eniem: ma to byæ wysokiej klasy
artystycznej i intelektualnej impreza, z najwy¿szej pó³ki dzia³ania. Bojê siê, ¿e mo¿e dojæ do tego, ¿e zamieni siê ona w
odpustowy stragan, gdzie badziewie z najtañszych sklepów
bêdzie sprzedawane po wy¿szej cenie jako najwy¿szej klasy
produkt. Takiego obrotu sprawy nie ¿yczê ani sobie, ani miastu.
Z programu wynika, ¿e w tym roku, na tym Przystanku
nic takiego siê nie zdarzy.... I do zobaczenia na przystankowych imprezach.
Bogus³aw M. Borawski
22:00  projekcja filmu Grind House, Quentin Tarantino 
amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie

21 lipca (poniedzia³ek)
10:00-18:00  warsztaty twórcze ZAJEZDNIA
16:00-18:00  Oleckie zbiorowe ruszenie  tworzymy ³osie
(budowa instalacji)  Plac Wolnoci

Dla najpopularniejszej did¿ejki w Austin oraz jej dwóch przyjació³ek noc jest najlepsz¹ okazj¹, by porz¹dnie siê zabawiæ. Ca³a
trójka wyrusza wiêc z Guero do teksaskiego Chili Parlor. W
lad za dziewczynami potajemnie udaje siê facet, który lubi seks,
alkohol i ostr¹ jazdê, ale przede wszystkim kocha zabijaæ...

Na Placu Wolnoci bêd¹ budowane szkielety ³osi, które warsztatowicze wype³ni¹ ró¿nymi materia³ami (np. papierem, witkami
wierzbowymi, foli¹ itp.), a nastêpnie pomaluj¹ farbami. Wykonane ³osie bêd¹ umieszczane w ró¿nych punktach miasta.

22 lipca (wtorek)
10:00-12:00  poranek filmowy pt. Magiczny wiat filmu (film
animowany)  kino Mazur

s³ychaæ, ¿e ch³opaki lubi¹ brudny, amerykañski rock. A mo¿e
brytyjski? Na pewno nie jest to s³owiañskie smêcenie.

10:00-18:00  warsztaty twórcze ZAJEZDNIA
12:00-18:00  wioska indiañska  Plac Wolnoci

17:00  otwarcie wystawy plakatu Przystanku Olecko  Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa
18:00-19:00  projekcja materia³ów archiwalnych z Przystanku Olecko  kino Mazur
19:00  koncert zespo³u Plateau  Plac Wolnoci
20:30  koncert zespo³u Carrantuohill  Plac Wolnoci

Zespó³ wykonuje zarówno tradycyjn¹ muzykê celtyck¹ rodem z
Irlandii i Szkocji, jak i w³asne opracowania aran¿acyjne oparte
na celtyckich korzeniach.

22:00  klub festiwalowy Cooltura  koncert zespo³u Kawa³ek Kulki + muzyczny jam
Oscyluj¹ miêdzy czym, co mo¿na by okreliæ jako folk 
punk  funk.
Spo³eczne Liceum
Ogólnokszta³c¹ce STO w Olecku
og³asza nabór do klasy I

Warsztaty, podczas których dzieci zobacz¹ interesuj¹ce filmy, poznaj¹
kulisy ich powstawania, bêd¹ uczestniczyæ w grach i zabawach.
Pod³o¿¹ te¿ g³os do filmu i wciel¹ siê w aktorskie role. Na podstawie filmów porozmawiaj¹ o mi³oci, przyjani, tolerancji czy
relacjach miêdzyludzkich. Film bêdzie narzêdziem pomocnym w
kszta³towaniu wra¿liwoci etycznej i estetycznej dziecka.

Program Indiañskiej Wioski k³adzie nacisk na naukê historii,
ekologiê i ¿ycie w spo³eczeñstwie na przyk³adzie rdzennych Amerykanów. Wioska nie tylko bawi, ale i uczy m³odego pasjonata
Dzikiego Zachodu. W programie przewidziano malowanie twarzy, strzelanie z ³uku i ciekawe konkursy.

16:00-18:00  Oleckie zbiorowe ruszenie  tworzymy ³osie
(budowa instalacji)  Plac Wolnoci
18:00-19:00  projekcja materia³ów archiwalnych z Przystanku Olecko  kino Mazur
19:00  koncert zespo³u Czerwony Tulipan  Plac Wolnoci

Piosenki nastrojowe, urzekaj¹ce klimatem melancholii zaklêtym
w dwiêkach gitar, skrzypiec i s³owach poetyckich tekstów.

C.d. na s. 5.

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
(L6804)

(V22707)

#

Tygodnik Olecki nr 29 (549)

20:30  koncert zespo³u Orkiestra Dni Naszych - Plac Wolnoci

Zespó³ w swojej muzyce ³¹czy folklor podlaski, kaszubski, podhalañski i irlandzki z elementami muzyki klasycznej oraz ekspresj¹ ostrego rocka. Grupa potrafi rozgrzaæ ka¿d¹ publicznoæ i na³adowaæ ogromn¹ dawk¹ energii.

22:00  klub festiwalowy Cooltura  koncert zespo³u P³yny +
muzyczny jam

Idealna mieszanka alternatywnego rocka, avant popu, miejskiego folku, pogodnego reggae, a nawet jazzu.

22:00  projekcja filmu 7 krasnoludków, re¿. Sveen Unterwaldt  amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie

Komedia dla doros³ych w polskiej wersji jêzykowej z udzia³em
wspania³ych gwiazd polskiego kina i show-biznesu. Po Czerwonym Kapturku nadszed³ czas na odkrycie ca³ej prawdy o 7 krasnoludkach i królewnie nie¿ce

23 lipca (roda)
10:00-12:00  poranek filmowy pt. Magiczny wiat filmu (film
przygodowy i fantasy)  kino Mazur
10:00-18:00  warsztaty twórcze ZAJEZDNIA
16.00-18:00  Oleckie zbiorowe ruszenie  tworzymy ³osie
(budowa instalacji)  Plac Wolnoci
18:00-19:00  projekcja materia³ów archiwalnych z Przystanku Olecko  kino Mazur
19:00  koncert zespo³u EastWest Rockers  Plac Wolnoci
Jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozchwytywanych zespo³ów polskich graj¹cych muzykê reggae i dancehall. Oprócz
wielu koncertów w kraju, grali ju¿ w Niemczech, na Ba³kanach, a
tak¿e w Chorwacji i na Wêgrzech.

20:30  koncert zespo³u Vavamuffin  Plac Wolnoci

Gwiazda graj¹ca muzykê reggae, raggamuffin, dancehall. Vava-

muffin to po³¹czenie dwu s³ów: jamajskiego raggamuffin oznaczaj¹cego styl piewania, nawijania i Vava czyli po prostu
Warszawa. Ulubieñcy m³odszej czêci publicznoci, zakochanej
w reggae.

22:00  klub festiwalowy Cooltura  koncert Waldemara Snarskiego  Snarski piewa Cohena
22:00  projekcja filmu Labirynt Fauna, re¿. Guillermo del
Toro  amfiteatr nad jeziorem Oleckie Wielkie
Ma³a Ofelia przybywa do domu nowego mê¿a jej matki. Dziewczynce trudno znieæ surowoæ ojczyma. Przez przypadek Ofelia
odkrywa w ogrodzie tajemniczy labirynt. Tam spotka Fauna,
baniowego stwora...

24 lipca (czwartek)
10:00-12:00  poranek filmowy pt. Magiczny wiat filmu
(zwi¹zki literatury dzieciêcej z filmem)  kino Mazur
10:00-18:00  warsztaty twórcze ZAJEZDNIA
16:00-18:00  Oleckie zbiorowe ruszenie  tworzymy ³osie
(budowa instalacji)  Plac Wolnoci
18:00-19:00  projekcja materia³ów archiwalnych z Przystanku Olecko  kino Mazur
19:00  spektakl Transit Masovien Stowarzyszenia kurtheater Bitterfeld e.V. Dessau i Centrum Kultury i Promocji w
Milanówku  sala AGT

Akcja spektaklu jest punktem wyjcia do pokazania postaci z
obszarów historii i kultury niemieckiej i polskiej. Specyfika historii polsko-niemieckiej rodzi rozmaite asocjacje. Pok³on w stronê
tego, co ³¹czy, a nie dzieli, dla wiadomoci m³odych Polaków
jest  naszym zdaniem  szczególnie wa¿ny w kontekcie pojawiaj¹cych siê wspó³czenie pogl¹dów i ich przejawów.

20:00  koncert zespo³u Raz Dwa Trzy  Plac Wolnoci

Grali na 1. Przystanku Olecko  po 15 latach wyst¹pi¹ u nas po
raz drugi! To interesuj¹ca mieszanka charakterystycznego brzmienia
instrumentów i charyzmatycznego wokalisty oraz po³¹czenie nietuzinkowej poezji z cudownymi dwiêkami, zachwycaj¹cymi nie
tylko polsk¹ publicznoæ. Zespó³ dojrza³y muzycznie i literacko.

C.d. na s. 7.

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

Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.
0-500-044-685
(V37205)

(V35506)

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
(V40703)

WYPRZEDA¯ KABIN
PRYSZNICOOWYCH
Kolektory s³oneczne,

PROMOCJA

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

(V37105)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Promocja Olecka

(3)

Informacje na temat ¿ycia kulturalnego miasta oraz szczegó³owy kalendarz imprez znajduje siê na stronach internetowych UM i ROK Mazury Garbate.
Historii i teraniejszoci w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej
W ramach promocji naszego miasta, g³ównie wród mieszkañców, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna gromadzi
ksiêgozbiór regionalny oraz przeprowadza konkursy, wystawy i spotkania autorskie. Zorganizowano min.: konkurs plastyczny dla uczniów szkó³ podstawowych pt. Piêkna jest
Ziemia Olecka (wp³ynê³o ponad 100 bardzo ³adnych prac),
wystawê Wczoraj, dzi, jutro Ziemi Oleckiej (materia³y z
wystawy, które nie nale¿a³y do osób prywatnych, pozosta³y
w zbiorach biblioteki). Zorganizowano tak¿e wystawê przedstawiaj¹c¹ historiê prasy oleckiej, na której zgromadzono
egzemplarze czasopism, które ukazywa³y siê na terenie Olecka
od XIX wieku do czasów obecnych.
Napisany zosta³ tak¿e projekt do Ministerstwa Kultury
pn. Wczoraj, dzi, jutro Ziemi Oleckiej, który zachêcaæ
ma turystów do przyjazdu, a mieszkañców do pozostania. W
ramach projektu zostanie zorganizowany konkurs dla uczniów
szkó³ rednich, w którym nale¿y wykonaæ stronê internetow¹, nakrêciæ film na ok. 10 minut lub sporz¹dziæ plakat
promuj¹cy miasto.
Ksiêgozbiór regionalny pozwala na popularyzacjê ksi¹¿ki i czytelnictwa poprzez popularyzacjê wiedzy o Olecku,
jego historii i walorach. Z ksiêgozbioru korzystaj¹ g³ównie
pasjonaci Ziemi Oleckiej i Olecka.
Zestawienie wydawnictw dotycz¹cych miasta Olecka i
powiatu oleckiego  w za³¹czeniu.
Promocja poprzez sport i rekreacjê
Do dyspozycji turystów wyznaczone s¹ cie¿ki spacerowe, wypo¿yczalnie sprzêtu p³ywaj¹cego z kajakami, ³ódkami,
rowerami wodnymi, strze¿one k¹pieliska z boiskami do pi³ki pla¿owej, klub wodny, przystañ ¿eglarska, kompleks sportowy
z kortami tenisowymi, stadionem, boiskami, si³owni¹ i saun¹, strzelnica oraz boiska i sale gimnastyczne w szko³ach.
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronach internetowych UM.
Turystom i mieszkañcom, którzy wol¹ aktywny wypoczynek, poleca siê trasy turystyczne dooko³a jeziora oleckiego oraz szlak biegn¹cy po nasypach dawnej Oleckiej Kolejki W¹skotorowej. Warto równie¿ wyprawiæ siê poza miasto na trasy piesze, rowerowe lub wodne:
- Olecko-Puszcza Borecka,
- Olecko - Szeskie Wzgórza (309 m npm), Cisowy Jar,
- Olecko - Dowspuda, oraz 2 szlaki wodne:
- Puszcza Borecka-Wielki Szwa³k - Jezioro E³k,
- Olecko Wielkie - Selment Wielki.
Drog¹ wodn¹ mo¿na dotrzeæ a¿ do Biebrzy.
W Olecku odbywaj¹ siê imprezy i zawody sportowe
o zasiêgu lokalnym, ponadlokalnym, ogólnopolskim, a nawet miêdzynarodowym. Wspó³organizatorem imprez, a wiêc
i instytucj¹ promuj¹c¹ Olecko, jest Miejski Orodek Sportu
i Rekreacji z dyrektorem Panem Andrzejem Kamiñskim.
Obecnie na kortach rozgrywany jest VIII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet WTA  PKO BP S.A.  Olecko Cup 2008. W ci¹gu ostatnich siedmiu turniejów, na olec-

kich kortach wyst¹pi³o w sumie 210 tenisistek z 28 krajów i
4 kontynentów. Na oleckich turniejach wystêpowa³y m.in.
Agnieszka Radwañska, Marta Domachowska, Magda Kiszczyñska oraz wiele zawodniczek, które obecnie znajduj¹ siê
na czo³owych miejscach wiatowego tenisa.
W ramach projektu PGNIG Bezpieczne Mazury 2008
w dniach 4-6 lipca br. w Olecku zostanie zorganizowany
¯eglarski Puchar Polski w kl. Delphia 24 Sport  cykl 6
regat. W regatach wystartuj¹ najlepsi polscy ¿eglarze oraz
aktorzy, dziennikarze i artyci.
W ostatnim tygodniu nauki szkolnej w dniach 13-16 czerwca
br. w Olecku odbêdzie siê Miêdzynarodowy Turniej M³odzików o Puchar Prezesa Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej Micha³a Listkiewicza.
Olecko promuj¹ nasi sportowcy bior¹cy udzia³ w imprezach i zawodach ponadlokalnych. S¹ to: karatecy kyokushin,
tenisici, lekkoatleci, w tym biegacze, szachici, taek³ondowcy i pi³karze no¿ni oraz reprezentacje szkó³ w ró¿nych dyscyplinach sportowych i inni. Ich nazwiska po³¹czone z nazw¹
miasta, które reprezentuj¹, wypowiedziane ustami spikera promuj¹
Olecko wród rzeszy kibiców zgromadzonych na trybunach.
Mi³o jest tak¿e zawodnikowi stoj¹cemu na podium us³yszeæ:
Reprezentant Olecka. Ponadto najlepsi sportowcy szkó³ podstawowych i gimnazjów otrzymuj¹ stypendia Burmistrza.
Osi¹gniêcia szkó³, w tym szkó³ ponadgimnazjalnych,
promocj¹ Olecko
Uczniowie szkó³ wraz z nauczycielami i wychowawcami,
a szczególnie szkó³ ponadgimnazjalnych, maj¹ olbrzymi¹ arenê
do promocji Olecka uczestnicz¹c w ró¿nych ponadlokalnych
konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, imprezach artystycznych i innych wyjazdach edukacyjnych poprzez
swoje zachowanie, aktywnoæ intelektualn¹ i osobiste lub
dru¿ynowe osi¹gniêcia. Ka¿dy wyjazd uczniów poszerza kr¹g
m³odych ludzi, których wiedza o Olecku zwiêksza siê i w
przysz³oci mo¿e zaowocowaæ odwiedzeniem Olecka. Promocja Olecka tym wiêksza, im wy¿sze osi¹gniêcia uczniów.
O sukcesach uczniów z poszczególnych szkó³ zamieszcza artyku³y
lokalna prasa.
Uczniowie Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Olecku rozs³awiali Olecko poprzez udzia³ w wyjazdowych koncertach
muzycznych. W ubieg³ym roku uzyskali nastêpuj¹ce osi¹gniêcia: dwa wyró¿nienia (klarnet, akordeon) na Miêdzynarodowym Konkursie Gradus ad Parnassum w Kownie na
Litwie oraz II miejsce (klarnet), dwa wyró¿nienia (klarnet,
flet), I miejsce (trio klarnetowe), II miejsce (trio instrumentów dêtych blaszanych) na XI Makroregionalnych Przes³uchaniach Instrumentów Dêtych w Olecku.
Przyk³adem promocji Olecka jest ci¹gle rozszerzaj¹cy teren
dzia³ania organizowany przez Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych oraz Gimnazjum nr 2 w Olecku literacko-poetycki konkurs pt. Poeci Pogranicza Warmii, Mazur
i Suwalszczyzny. Konkurs ten promuje dawnych i wspó³czesnych pisarzy i poetów mieszkaj¹cych i tworz¹cych w i o
regionach wymienionych w tytule.
Udzia³em szkó³ w promocji Olecka jest opracowywanie
publikacji o miecie i regionie. Tak powsta³ m.in. Kulturalny Przewodnik po Warmii i Mazurach opracowany przez
uczniów STO w Olecku oraz Rodem z Mazur i Z okruchów pamiêci opracowany przez zespó³ uczniowski i nauczycieli z Kijewa przy wsparciu finansowym Fundacji Wspomagania Wsi oraz Burmistrza Olecka.
C.d. za tydzieñ
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20:00  koncert orkiestry Jose Torres Salsa Tropical  Plac
Wolnoci
Charakteryzuje go specyficzna estetyka muzyczna, szczeroæ wypowiedzi oraz wietna obserwacja otaczaj¹cej rzeczywistoci.

22:00  spektakl Ma³py Trzy Teatru Tañca i Muzyki Kino
Variatino  sala AGT

Projekt ³¹cz¹cy taniec wspó³czesny, muzykê perkusyjn¹ gran¹ na
¿ywo, film i sztuki plastyczne. Inspiracj¹ spektaklu s¹ Ma³py z
Nikko w Japonii z zakrytymi oczami ustami i uszami.

23:30  fina³ projektu teatralnego Mazurska Fuzja  kamienna pó³rotunda, Park Sportu i Rekreacji
M³odzi uczestnicy Przystanku Olecko poka¿¹ wielki spektakl plenerowy, przedstawiaj¹cy wspó³czesn¹ legendê mazursk¹. Organizatorom zale¿y na rozbudzeniu kreatywnoci i spontanicznoci
wród uczestników warsztatów. Ma to byæ wspólne dzie³o, pokazuj¹ce ogromny potencja³ drzemi¹cy w m³odych ludziach.

25 lipca (pi¹tek)
10:00-12:00  poranek filmowy pt. Magiczny wiat filmu (komedia
filmowa)  kino Mazur
10:00-18:00  warsztaty twórcze ZAJEZDNIA
16:00-18:00  Oleckie zbiorowe ruszenie  tworzymy ³osie
(budowa instalacji)  Plac Wolnoci
17:00  przedpremierowy pokaz filmu Przystanek dla bocianów  kino Mazur
18:00-19:00  projekcja materia³ów archiwalnych z Przystanku Olecko  kino Mazur
19:30  pokaz taneczny salsy Porqe te amo w choreografii
Magdaleny Prichodko z Weekendowej Szko³y Tañca Szko³y
Artystycznej w E³ku oraz Niny Yedigaryan

Zespó³ Szkó³ STO

w Olecku og³asza
nabór do Spo³ecznej
Szko³y Podstawowej STO
do klas 0 oraz I

Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO w Olecku jest
szko³¹ niepubliczn¹ o uprawnieniach szko³y publicznej. Nasza szko³a ma na celu wszechstronny rozwój
uczniów i zapewnienie dzieciom bezpieczeñstwa. Dzia³ania dydaktyczno-wychowawcze stawiaj¹ uczniom
etapowe, kierunkowe cele wychowawcze, a tak¿e rozwijaj¹ dociekliwoæ poznawcz¹ ucznia oraz wspieraj¹
jego indywidualne zdolnoci i rozwijaj¹ pasje.
· Klasy licz¹ do 16 osób
· Jêzyk angielski
· Opieka pozalekcyjna
· Zajêcia informatyczne
· Zajêcia ruchowe
· Zajêcia plastyczno-techniczne
· Opieka logopedyczna
· System wspierania ucznia zdolnego
· cis³a wspó³praca z rodzicami
Jednoczenie informujemy, ¿e posiadamy wolne
miejsca w klasach III oraz VI Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO.
Podania mo¿na odbieraæ w siedzibie szko³y:
ul. M³ynowa 8, w godz. 8.00-15.00.
Informacji udziela Sekretariat Szko³y
tel. 0 87 520 24 18.
L46904
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Pierwsza w Polsce orkiestra salsowa pod dyrekcj¹ dobrze znanego polskiej publicznoci wirtuoza instrumentów perkusyjnych
Jose Torresa, który przez 20 lat gra³ u boku najwiêkszych gwiazd
polskiej estrady. Jego orkiestra salsowa prezentuje znane latynoskie rytmy, m.in.: cha cha cha, mambo, salsa, merengue.

22:00  spektakl plenerowy Nauka latania teatru Strefa Ciszy  kamienna pó³rotunda, Park Sportu i Rekreacji

Jeden z najlepszych profesjonalnych polskich teatrów. Strefa Ciszy zaskakuje podejmowaniem ciekawych i zaskakuj¹cych tematów. Niejednokrotnie teatr zmienia podejcie do widzów: raz wci¹ga
w pole gry, kiedy indziej - przewrotnie  separuje. Zawsze jednak traktuje ich z najwiêksz¹ powag¹ (kiedy np. s¹ czarowani i
kiedy s¹ szczypani). Wielkie widowisko, które koniecznie trzeba
zobaczyæ!

23:30  klub festiwalowy Cooltura  koncert Zbigniewa Sieñczuka (muzyka bluesowo-jazzowa) oraz Nocny Patrol (muzyka
bluesowa) - ul. Partyzantów
26 lipca (sobota)
10:00-12:00  poranek filmowy pt. Magiczny wiat filmu (zawody filmowe)  kino Mazur
10:00-16:00  warsztaty twórcze ZAJEZDNIA
17:00  spektakl plenerowy Pokój  Teatr Snów Plac
Wolnoci

Teatr plenerowy, który na pewno zaskoczy widza scenografi¹,
kostiumami i gr¹ na szczud³ach. O sobie mówi¹: Lubimy opowiadaæ historie. S¹ one zwi¹zane z tym co prze¿ywamy, co obserwujmy w ¿yciu.... Sztuka przedstawia samotnego mieszkañca niezwyk³ego pokoju, usytuowanego na pograniczu marzenia i
rzeczywistoci, który czeka, ni i wspomina.

C.d. ns s. 12.

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

(13)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

13. U³an Bator  Mongolia, 11.07.2007 r. W pañstwie Czyngis-chana
W U³an Bator

Przesz³oæ
i teraniejszoæ

Poszed³em spaæ o godz. 2 w nocy.
By³o duszno. Mongo³ka w³¹czy³a wiatraczek. Obudzi³em siê po godz. 7. Za
oknem Pustynia Gobi. Piach i piach,
bezludzie. Dopiero przed U³an Bator pojawi³
siê step, a póniej drzewa. Po drodze nie
by³o ¿adnego miasta  w naszym rozumieniu tego s³owa. Owszem by³y, ale
mongolskie, czyli po prostu pustynne
osady ludzkie z kilkunastoma lub kilkudziesiêcioma budynkami z pustaków i
drewna. Reszta to jurty. Za samochodami jad¹cymi przez step unosi³ siê tuman
kurzu. Na stepie od czasu do czasu widaæ by³o stada zwierz¹t, owce, kozy,

konie i pastuchów; jak przed
setkami lat  ma³o siê tu zmieni³o. Dzisiaj jeszcze dosz³a bieda.
W Mongolii s¹ tylko dwie linie
kolejowe: z pó³nocy na pó³noc i
kawa³ek na wschodzie. Wzd³u¿
torów biegnie asfaltowa droga 
praktycznie jedyna taka w Mongolii.
Przedmiecia stolicy kraju.
Jurty, bieda, na pró¿no wypatrywa³em wie¿owców czy w ogóle
wysokich budynków. Na dworzec
(te¿ bardzo skromny) przyjechalimy o godz. 13.25. T³um oczekuj¹cych. O dziwo, na nas te¿
kto czeka³  dziewczyna z hostelu Gandan (w Chinach zrobilimy rezerwacjê noclegu przez
Internet). Mongo³ka (nie ona jedna)
co jaki czas podnosi³a do góry

Na placu Sühbaatar,
za mn¹ Chura³

kartkê z napisem Tomasz Jaraczewski,
w taki sposób siê odnalelimy. Mi³a
niespodzianka. Za chwilê pojawi³ siê pracownik hostelu i pojechalimy z³apanym przez niego samochodem do hostelu. On p³aci³.
Gandan znajduje siê niedaleko centrum, przy s³ynnym kompleksie religijnym o takiej samej nazwie. W hostelu
czeka³ na nas jego w³aciciel, który mówi³ po rosyjsku, angielsku i po francusku. Dostalimy pokój bez klimatyzacji
(w Mongolii jest ch³odniej ni¿ w Chinach) i twarde ³ó¿ka. £azienka i toaleta
w korytarzu. Ma³y ten hostelik, ale sympatyczny. Wyk¹palimy siê i udalimy
siê na podbój miasta. Obok naszego
hostelu jest rów z mnóstwem mieci. A
tak w ogóle to ulice s¹ rzadko sprz¹tane. Mo¿na natkn¹æ siê na szcz¹tki zabitych zwierz¹t, kozie g³owy, kopyta. Miasto
przygnêbiaj¹ce. Najwy¿sze budynki to
bloki 10-piêtrowe i bank. Samochody
wykonane z ró¿nych innych maszyn, byle
co, byle jak. Chodniki dziurawe, rozpadaj¹ce siê, tak samo i ulice. Spaliny.
U³an Bator okrzykniêto najbrzydsz¹ stolic¹
wiata. Ale muszê przyznaæ, ¿e czujê
siê tu dobrze, mniej ludzi ni¿ w chiñskich miastach, przyjaniej. Nikt nas nie
zaczepia i niczego nie proponuje. Nie
widaæ policji. Jaki Mongo³ jecha³ na
koniu przez miasto.
Nie mielimy mongolskich tugrików,
wiêc szukalimy miejsca, w którym
moglibymy wymieniæ dolary. Dzisiaj
pierwszy dzieñ najwa¿niejszego wiêta
pañstwowego  Naadam. Prawie wszystko
zamkniête, kantory i banki. Otwarty by³

'
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tylko jeden bank, West Union. Wymieni³em 200 dolarów (1 dolar to 1160
tugrików), Tomek 100. Ceny produktów i pozosta³ych rzeczy czy us³ug zbli¿one do polskich. Godzina za internet
 600 tugrików.
U³an Bator (Czerwony Bohater) zajmuje ponad 2 tys. km2 powierzchni i
liczy 670 tys. mieszkañców. Pod wzglêdem
administracyjnym dzieli siê na 7 duureg
(dzielnic): Songino-Chajrchan, Bayangol, Khan-uul, Suchebaatar, Czingeltei,
Bajandzurch i Baganuur oraz na 4 choroo (satelitarne miasteczka korzystaj¹ce z du¿ej autonomii)  Gaczuurt, Nalaicha, Ulziit, i Szuwuu fabryk.
Stolica jest najbardziej zaludnion¹
czêci¹ kraju. W miastach ¿yje 51%
ludnoci. W ca³ej Mongolii jest tylko
2,5 mln osób: Cha³chasi  75%, Berbeci, Buriaci, Bajaci, Uleci, Torguci.
Bylimy na placu Sühbaatar, najwa¿niejszym w stolicy. Suche Bator by³
przywódc¹ rewolucji, która w 1921 roku
zakoñczy³a zale¿noæ pañstwa od Chin
i obali³a ustrój feudalny, tworz¹c z
Mongolii drugie po radzieckiej Rosji
komunistyczne pañstwo na wiecie. W

dali budynek parlamentu  Chura³
(Mongolia pi
jeszcze snem komunistycznym: 3
lata temu ruszy³
dopiero system
kredytowy) z du¿ym pomnikiem
Czyngis-chana
(ok. 1155-1227),
w³adcy Mongolii,
jednego z najwiêkszych zdobywców
w dziejach wiata. Po zjednoczePomnik Czyngis-chana
niu koczowniczych plemion
mongolskich i tureckich zaj¹³ on Chiny mowa³ swoim zasiêgiem obszar ca³ego
i Chorezm. Skutecznie walczy³ z Ro- imperium. Czyngis-chan jest postaci¹ nr
sj¹. Stworzy³ imperium, które obejmo- 1 w Mongolii. Jego wizerunki s¹ wszêwa³o obszary od Oceanu Spokojnego dzie. Obecny na witrynach sklepowych,
po Morze Czarne. Wyró¿nia³ siê talen- na plakatach, w reklamach, na pami¹ttem wojskowym i organizacyjnym, ale kach, dywanach, na cianach w hotetak¿e bezwzglêdnoci¹ i okrucieñstwem. lach, w domach nad ³ó¿kiem  zawsze
Stworzy³ wielk¹, doskonale zorganizo- powa¿ny i gronie patrz¹cy.
wan¹ armiê. Powsta³y za jego czasów
C.d.n.
system pocztowo-komunikacyjny obej-

Fundusze dla opor nych (19)

Potop wniosków i dalej

Drodzy pañstwo. Dawno siê nie
widzielimy, prawda? Ostatnim razem
pisa³em o nadchodz¹cym otwarciu konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Mia³y one,
przynajmniej w czystej teorii, trwaæ do
koñca roku lub do wyczerpania rodków. Ta druga okolicznoæ nast¹pi³a
znacznie szybciej. Ju¿ pierwszego dnia
przyjmowania wniosków sekretariat
Warmiñsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zosta³ wziêty szturmem przez oczekuj¹cych w pokanych
rozmiarów kolejce interesantów i zalany projektami. Suma, na jak¹ opiewa³y projekty, bardzo szybko przekroczy³a tegoroczne, wcale nie niskie, alokacje (czyli limity rodków przeznaczonych do rozdysponowania). W³adze
wojewódzkie i kierownictwo Agencji
zdecydowa³y o zamkniêciu naboru
wniosków. Obecnie trwa czasoch³onny i pracoch³onny proces ich formalnej weryfikacji. Mia³em szansê go obserwowaæ i wyci¹gn¹æ kilka interesuj¹cych wniosków, którymi siê z pañstwem podzielê.
Wniosek pierwszy. Nadmiernie zbiu-

rokratyzowane procedury to samonapêdzaj¹ce siê perpetuum mobile. Niejasne wytyczne i skomplikowane wzory sprawi³y, ¿e ogromna liczba wniosków zawiera b³êdy formalne, które oczywicie nale¿y poprawiæ. Wnioskodawcy zostan¹ wezwani, wska¿e siê im
pomy³ki, a poprawione wnioski wróc¹
na ocenê. To jeszcze nie takie trudne.
Gorzej jest ze sprawami, których oceniaj¹cy nie s¹ w stanie rozwi¹zaæ od
rêki ze wzglêdu na niejasnoæ wytycznych. W takim wypadku trzeba jeszcze znaleæ kogo, kto dokona interpretacji i wemie na siebie odpowiedzialnoæ za forsowanie takiego, a nie
innego rozwi¹zania.
Wniosek drugi: Apetyt na unijn¹ kasê
w naszym województwie jest pokany
i zapewne bêdzie rós³. Firmy konsultingowe, które i teraz zd¹¿y³y ju¿ zarobiæ (we wnioskach mo¿na zauwa¿yæ
jednakowe metody kompozycji i identyczne b³êdy formalne), czekaj¹ prawdziwe ¿niwa.
rodkami unijnymi dostêpnymi dla
naprawdê szerokiego grona przedsiêbiorców cieszyæ siê bêdziemy jeszcze
kilka lat. Warto o tym pamiêtaæ. Warto skorzystaæ ze swojej szansy.
Wniosek trzeci. Mo¿liwoæ pozyskania rodków unijnych by³a doæ
szeroko promowana i s³ysza³o o niej

Bartosz Cieluk

Konsultant Regionalnego Systemu
Wspierania Innowacji Warmiñsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

wielu. Natomiast kwestie bardziej techniczne, takie jak terminy konkursów, a
tak¿e ich zakres podmiotowy, by³y ju¿
mniej znane. Najwiêcej niejasnoci
naros³o w kwestii przedsiêbiorców z
terenów wiejskich. Do nich kierowany
jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, co sprawia, ¿e uzyskanie dofinansowania w konkursach w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury jest niemo¿liwe. Fakt
ten nie zosta³, moim zdaniem, w odpowiedni sposób nag³oniony i wiele
przedsiêbiorców podjê³o bezcelowe
starania.
Jak ju¿ pisa³em powy¿ej, wiele wniosków trafi do poprawy, wiele zostanie
odrzuconych. Mo¿e siê wiêc okazaæ,
¿e tegoroczna alokacja nie zostanie wyczerpana i WMARR og³osi kolejny nabór.
Jeli nie  nowe konkursy ju¿ w 2009r.
Przedsiêbiorcy, którzy przespali pierwszy
termin, powinni wiêc trzymaæ rêkê na
pulsie. Mog¹ im w tym pomóc punkty
Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji. Serdecznie zapraszam.
PKK RSWI dzia³a dziêki uprzejmoci
Starostwa Powiatowego w Olecku,
ul. Kolejowa 32 pokój 13.
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W POSZUKIWANIU WOLNOCI I MARZEÑ

PGNiG Bezpieczne Mazury

z planu filmu Jutro bêdzie lepiej

Olecko, 5-6 lipca 2008

Ponad stuletnia drewniana chata, obora z kamienn¹ podmurówk¹, stare roz³o¿yste jesiony, mocarny d¹b i niebosiê¿na lipa
w miodnym rozgwarze pracowitych pszczó³
Na podwórku
domostwa numer 19 w Hañczy ciszê wysokich traw nieczêsto
depc¹ stopy wspó³czesnoci. Jedynie poeta Wac³aw Klejmont
i jego ¿ona Danuta przyje¿d¿aj¹ tu czasem z Olecka, by pielêgnowaæ spokój rodzinnego domu.
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To osobliwe miejsce, le¿¹ce w otulinie Suwalskiego Parku Krajobrazowego,
upatrzyli sobie twórcy filmu Jutro bêdzie lepiej. Ekipa Doroty Kêdzierzawskiej i Arthura Reinharta zjecha³a tu
12 lipca, by rozpocz¹æ zdjêcia do nowej
produkcji. Na jedno popo³udnie podwórze przeobrazi³o siê w plan filmowy. Na
sznurze rozwieszono bia³¹ pociel, a za
rekwizyty pos³u¿y³ stó³ i stare sprzêty
wyszukane przez Klejmontów w zakamarkach obejcia. Stary zardzewia³y rower, wyjêty z szopy i oparty o mur, zagra³ byæ mo¿e swoj¹ ostatni¹ rolê.
Po d³ugich przygotowaniach pad³ pierwszy klaps, a po nim trzech ch³opców wybieg³o z trawy i przemierzy³o ogródek,
by rzuciæ siê na sznur z pociel¹. Przerwa, podziêkowania, oklaski I powrót
na miejsce. Aktorzy, mimo i¿ bardzo m³odzi, dzielnie znosili kolejne duble. Niepostrze¿enie nadci¹gn¹³ zmierzch i równo z nim ostatnie promienie zachodz¹cego s³oñca wpisa³y siê w filmowy kadr.
Zdjêcia dobieg³y koñca

Film Jutro bêdzie lepiej (re¿. Dorota
Kêdzierzawska) jest histori¹ trzech ch³opców i ich ucieczki w poszukiwaniu wolnoci i marzeñ. W rolach g³ównych wystêpuj¹
ch³opcy z Ukrainy: 6-letni Oleg Ryba (jako
Pietia) i 11-letni ¯enia Ryba (Waka) oraz
z Czecznii 11-letni Akhmed Sardalov (Liapa).
Film realizowany jest w koprodukcji polsko-japoñskiej; partnerem polskiego producenta Kid Film Sp. z o.o. jest dystrybutor japoñski Pioniwa Film.
Jest to pi¹te wspólne przedsiêwziêcie Doroty Kêdzierzawskiej i Arthura Reinharta, których poprzednie filmy by³y wielokrotnie
pokazywane i nagradzane na najwiêkszych
miêdzynarodowych festiwalach filmowych
(m.in. w Cannes, Berlinie, Toronto).
Anna Sowul
(studentka filmoznawstwa UJ)
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NASZ
18:00  Parada Mi³oników Przystanku Alaska; start: Plac
Wolnoci  zapraszamy wszystkich mi³oników Przystanku Olecko
19:00  koncert zespo³u Night Come (repertuar The Doors) 
Plac Wolnoci

Grupa od wielu lat ma w swoim programie kompozycje i utwory
zespo³u The Doors, które ³¹cz¹ w sobie oryginalne brzmienie z
nowymi pomys³ami przetworzonych utworów.

20:30  koncert Macieja Maleñczuka  Psychodancing 
Plac Wolnoci

Program obejmuje zarówno utwory Maleñczuka, jak i stare, dobrze znane przeboje z repertuaru m.in. Bogdana £azuki, Wojciecha M³ynarskiego, Stanis³awa Grzesiuka i Johnyego Casha.

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

Janusz ¯ero  w³aciciel
19-400 Olecko, ul. Gdañska 17
tel./fax (0-87) 520 40 88 (ca³¹ dobê),
tel. kom. O 602 793 432
Filie: Kowale Oleckie  tel. (087) 523-84-36;
Raczki  tel. (087) 56-85-920

W cenie us³ugi:¿

 trumna, krzy¿
 tabliczka, klepsydry
 obs³uga pogrzebu
 transport  karawan

(K21109)

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.

RYSOWNIK

-

PREZENTACJA

Prezentujemy poni¿ej postaæ rysownika, który na osoatniej stronie TO w rubryce Kreski Garbate zamieszcza
swoje rysunki.

!
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Kalendarz imion

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

22 lipca
Boles³awy, Magdaleny, Magdy, Marii,
Mileny, Stois³awy
Albina, Boles³awa, Laurencjusza, Laurentego, Pankracego, Stois³awa, Teofila,
Wawrzyñca
23 lipca
Anny, Apolinarii, Bogny, Brygidy, Grypiny, Joanny, S³awy, ¯aliny, ¯elis³awy
Apolinarego, Boles³awa, Jana, Lubos³awa, Ludwika, S³awosza, Zdzis³awa, ¯elis³awa
24 lipca
Jakobiny, Kingi, Krystyny, Kunegundy,
Ludwiki, Michaliny, Olgi
Antoniego, Borysa, Krystyna, Krzesimira,
Lubomira, Wojciecha
25 lipca
Aniki, Hennelore, Krzysztofy, Olimpii,
wiêtos³awy, Walentyny, Walii, ¯akliny
Dalibora, Jakuba, Krzysztofa, Micha³a,

Nieznamira, Olimpiusza, Rudolfa, S³awosza, Walentego, Walentyna
26 lipca
Anety, Anity, Anny, Bartolomei, Gra¿yny, Hanny, Miros³awy
Bart³omieja, Dawida, Joachima, Krystyna, Laurentego, Miros³awa, Mojs³awa,
Rudolfina
27 lipca
Aurelii, Julii, Laury, Lidii, Lili, Liliany,
Lilii, Lilli, Marty, Natalii, Tomis³awy
Alfonsa, Aurelego, Aureliusza, Celestyna,
Cezarego, Dionizego, Jerzego, Rudolfa,
Wszebora
28 lipca
Ady, Aidy, Aliny, Ireny, Marceli, Sylwii, Wiwianny, Wiwiany
Antoniego, Innocentego, Melchiora,
Samsona, Sylwiusza, wiêcimira, wiêtomierza, wiêtomira, Walentego, Wiktora, Wiktoriana

Powiedzenia
o lekarzach

JAN ALFRED SZCZEPAÑSKI

23 lipca
 22 sierpnia
Znak S³oñca,
zwi¹zany z regeneruj¹cymi si³ami ¿ycia.
Lwy to urodzeni indywidualici, dzielni
i odwa¿ni w³adcy. Jest jednoczenie dobry,
³askawy i wspania³omylny. Lew gotowy jest pomagaæ innym, choæ niekiedy
gubi go zbytnia ³atwowiernoæ.
Lwy rekompensuj¹ to rozmachem i
fantazj¹, dziêki którym s¹ idealnymi twórcami i wykonawcami wielkich dzie³. Nienawidz¹ za to mrówczej, wytrwa³ej i nudnej
harówki. Kobiety spod tego znaku s¹ arcywzorowymi matkami, natomiast panowie to domatorzy, nie znosz¹cy krytyki i
nawi¹zuj¹cy niekiedy romanse (dla potwierdzenia swojej mêskoci). Mo¿na ich
zjednaæ lojalnoci¹, uczuciem i oddaniem.



* Ka¿dy lekarz ma swoj¹ ulubion¹ chorobê.
Henry Fielding
* Jeden dowiadczony lekarz wart jest
stu wojowników.
Homer
* Zawód lekarza to jedyny zawód, który cz³owiek mo¿e rozpocz¹æ w ka¿dym
wieku, z pewn¹ szans¹ zarobienia na
¿ycie. William Somerset Maugham
* Dostanie siê w rêce kilku lekarzy grozi
mierci¹.
Meander
* Dlaczego doktorze, lecz¹c innych nie
leczysz siê sam?
Ezop
* Specjalistami nazywaj¹ siê doktorzy,
którzy ograniczaj¹ swoje nieuctwo do
ciasnego zakresu.
Pitigrilli

Jeden z czo³owych polskich taterników i alpinistów okresu miêdzywojennego. Taternictwo uprawia³ od 1922 r.,
dokonuj¹c licznych pierwszych wejæ,
w tym równie¿ zimowych.
Uczestniczy³ w polskich wyprawach
alpinistycznych w Alpy, Atlas i Andy,
gdzie z J. T. Wojsznisem dokona³ m.in.
pierwszego wejcia na drugi najwy¿szy
szczyt Ameryki Po³udniowej - Ojos del
Salado (6885 m).
Dzia³acz Polskiego Towarzystwa
Tatrzañskiego (PTT). W latach 1931-36
byt redaktorem Taternika, wybitnie
przyczyniaj¹c siê do rozwoju tego czasopisma. Od 1935 do 1991 by³ cz³onkiem komitetu redakcyjnego Wierchów.
W czasopismach fachowych i w prasie
codziennej ukaza³y siê setki jego artyku³ów zwi¹zanych z taternictwem i alpinizmem, a tak¿e turystyk¹, krajoznaw-

F kupiê

Co te¿ siê w koñcu z naszym wiatem stanie?
Widzê w nim postêp  cuda  wynalazki, (...)
A ludzkoæ sobie, jak dzieciê, pokorna,
Umiera z g³odu lub pracuje w pocie!
Zygmunt Krasiñski

PRZYS£OWIA
 Jaki Jakub (25 lipca) do po³udnia,
taka zima te¿ do grudnia; jaki Jakub
po po³udniu, taka zima te¿ po grudniu.
 Jak ciep³y Jakub (25 lipca) to zimne
Bo¿e Narodzenie.
 Od w. Anki (26lipca) zimne wieczory, ch³odne poranki.
 wiêta Hanna (26 lipca) to ju¿ jesienna panna.
stwem i ochron¹ przyrody. Tatr i innych
gór dotycz¹ jego ksi¹¿ki: W niegach i
s³oñcu Afryki, Wyprawa do ksiê¿ycowej ziemi, Przygody ze ska³¹, dziewczyn¹ i mierci¹, Siedem krêgów wtajemniczenia, a tak¿e napisana z A. Grodzickim ksi¹¿ka Przez kraj bogów, s³oñca i oliwek.

Na niemi³y zapach z ust

Kuracja ja³owcem pomocna bywa tak¿e
w ró¿nych niedomaganiach ¿o³¹dka objawiaj¹cych siê niemi³ym zapachem z ust.
Wtedy dla pozbycia siê przykrej woni
nale¿y ¿uæ od czterech do piêciu jagód
dziennie. Pierwsz¹ za¿ywamy pó³ godziny po niadaniu. Drug¹ miêdzy niadaniem i obiadem. Trzeci¹ pó³ godziny po
obiedzie. Czwarta miedzy obiadem i kolacj¹. Pi¹t¹ pó³ godziny po kolacji. Jagody mo¿na nosiæ ze sob¹ do pracy i
przegryzaæ nawet w trakcie zajêæ. Maj¹
one dosyæ przyjemny s³odkawy smak.

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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TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V34407
* Centrum  hotel, tel. 0-87-520-12-00
V27730
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
A17505
* 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
V41802

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

G¹ski 22 m 3, tel. 0-606-993-688
* budowlano-remontowe us³ugi, wnêtrza-kompleks, tel.
0-509-910-090
K24204
* budowlano-remontowe us³ugi, wykoñczenia, stany surowe,
dachy i izolacje, elewacje, tel. 0-502-274-232
K26202
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V1728
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
V34707

(V19811)

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

BUDOWLANE US£UGI
 BUDOWA DOMÓW!

(V28810)

V27720

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L5607
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V21010
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L7603
* budowlane (rabaty dla wspólnot), tel. 0-666-913-713, 0-87520-40-49
V39004

(V30109)

PUB PIWNICA

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

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V32408
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A17405
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
V32418
* Willa Eden, wesela, przyjêcia, ATRAKCYJNA DU¯A
PRZESTRZEÑ DO TAÑCA, ul. Gdañska 1, DZWOÑ:
0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V27710
(V22712)

Wynajem samochodów na ró¿nego rodzaju uroczystoci: luby, chrzyty, studniówki, rocznice, zjazdy; BMW-7,
Hamer H-2.
Tel. 0-608-33-59-60.
* zespó³ muzyczny HYBRYDY, wesela, studniówki, imprezy okolicznociowe, tel. 0-512-948-641, 0-508-732-894 K26102

* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

D@RKOMP

V41103

Przemys³aw Atkielski

(V34507)

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

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

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.

V40803

US£UGI

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

(V29809)

ADLER

RA
TY
!

(V22507)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V38804

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

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!
* AGD  ch³odnictwo, naprawa, ul. Zielona 29, tel. 0-87-52033-66, 0-508-723-894
K26002
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L7902

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

(V34207)

ul. Kolejowa 31

Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

tel. (087) 520-01-89

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

(V27911)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V21608

(V28709)

* elektryczne, tel. 0-508-982-142
L7103
* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V35906
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel.
(087) 520-05-15.
V36406
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V29110
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V40502
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L8201
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V27611
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K17815
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V41003
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V36206
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L6704

US£UGI

#

Tygodnik Olecki nr 29 (549)

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V38404)

* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V38504
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11 V32108
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V34017
* przesy³ki kurierskie regionalne, przewozy, tel. 0-601-159718
K26301
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V31908
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A18301
* ryby, tel. 0-504-060-955
V42202
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V43101

Sklep DOM

Pl. Wolnoci 5A
s.c.
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4427)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V41702
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L7403
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
V2128
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5220
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K928
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1028
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1528
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L8101
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki plandeki, tel.
0-604-514-845
K23006

(V22207)

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

(K20910)

WYWÓZ MIECI

(V28810)

(V34307)

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
* Poszukujê zadbanej kobiety w wieku 45-50 lat, cel towarzysko-matrymonialny, tel. 721-587-468
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
PRACA

A15910
V34037

* cegielnia Gordejki zatrudni pracowników fizycznych, tel.
0-87-520-73-79
L7303
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 A15810
* praca na budowie, tel. 0-666-913-713, 0-87-520-40-49 V39014
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3312

PW Goliat zatrudni do opieki nad odnow¹ biologiczn¹, dobre warunki pracy, tel.
0-508-097-578
K25802
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
A168017
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L7203
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
A16010
* zatrudniê krawcowe, tel. 0-662-112-100
L7503
Zatrudniê osobê do prowadzenia si³owni (mile widziane uprawnienia instruktorskie), wymagane czynne uprawianie sportu, np. kulturystyki. Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Goliat, tel. 0-508-097-578
K25902
SPRZEDAM
* 2 hektary, Kijewo, uzbrojona, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
K25502
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
A17107
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A16608
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 A16508
* CZÊCI SAMOCHODOWE,ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 A18003
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A18201
* dom z dzia³k¹ 580 m.kw., Mazurska, tel. 0-87-520-25-51K24502
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-25-12
K25402
* dzia³kê budowlan¹ blisko jeziora, 9 arów, tel. 0-505-064-698 K24303
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
K25302
* dzia³kê budowlan¹ w Jakach, 0,76 ha, tel. 0-600-942-569 V37125
* dzia³ki budowlane nad jeziorem Jaki, od 35 z³ za m.kw.,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
K25102
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210-819 K20211
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-87-520-26-12 K25202
* KAMAZ trzystronny, wywrotka, 1990; tel. 0-606-986-771
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A17803
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A17903
* mieszkanie 17 m.kw., Lesk, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
K25002
* mieszkanie 38,5 m.kw., tel. 0-504-288-818
K25702
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
K24902
* mieszkanie 52 m.kw. + gara¿, tel. 0-511-766-227, 0-667-269708
K24402
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
K24802
* mieszkanie 64 m.kw., tel. 0-691-407-184
K25602
* mieszkanie, Bia³ystok, 63 m.kw. IV piêtro, tel. 0-87-520-4040, 0-721-734-856
L8001
* mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, mo¿liwe pe³ne wykoñczenie.
Oddanie  lipiec 2008.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

(K42002)

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41. V38704
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V41902

C.d. SPRZEDAM na s. 16.
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WYNAJEM
* lokal do wynajêcia Kopernika 10, tel. 0-604-184-868 V32428
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
L7802
* lokale do wynajêcia, ul. Kociuszki, tel. 0-609-738-148
V43201

* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A18102

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(K24004)

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 !!!

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

(V37005)

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

(087) 520 40 29
(A17604)

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

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

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

(V33907)

C.d. SPRZEDAM
* mieszkanie, dwa pokoje, Osiedle Siejnik, 48,6 m.kw., tel.
0-692-117-798
A17703
* m³od¹ fretkê wraz z klatk¹  tanio, tel. 0-609-615-860
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V34027
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
V37035
* ryby, tel. 0-504-060-955
V42212
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A17007
* sprzedam dzia³ki rolnicze 1000m2 na ulicy Wiejskiej, tel.
0-603-754-128
* ziemia rolna, 3,79 hektara, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
K24702
* ziemia rolna, 8,5 hektara, 2 z³ za m.kw., WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
K24502
* ¿wir, piasek, ziemia  transport, tel. 0-604-514-845 K23106

%
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T³umaczenie z niemieckiego dziêki staraniom Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹cego przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Przypisani Pó³nocy. Przedruki  za zgod¹ Ko³a.

Zapomniana wie

Autorstwa Ullricha C. Golloba, Provo, Utah
Ludzie mówili, ¿e nauczy³ swego konia Lieschen liczyæ.
Kiedy go o to pewnego razu zapyta³em, wzi¹³ mnie do stajni
i powiedzia³ do Lieschen, ¿e musi policzyæ najpierw do trzech
a potem do piêciu. I koñ najpierw stukn¹³ kopytem trzy razy
w pod³o¿e a potem piêæ razy. Jak Niklaus dokona³ tego, ¿e
jego koñ potrafi³ liczyæ, nie wiem, ale nigdy ju¿ czego podobnego nie dowiadczy³em.
O Brosinie, któremu zwierzchnik urzêdu Lohrentz von Halle
wtedy, w roku 1564 przypisa³ tych cztery w³óki, a który mia³
za to obsadziæ ziemiê ch³opami czynszowymi, tak¿e nic nie
wiem. Chcia³bym siê jednak dowiedzieæ, w którym miejscu
le¿a³o jego domostwo we wsi, ciekaw¹ informacj¹ dla mnie
by³o by równie¿ to, czy jeden z tych rolników czynszowych
nie by³ moim przodkiem. Z pewnoci¹ Brosin przemierza³ te
same pola uprawne, co mój ojciec, mój dziadek i ci przed nim

a tak¿e ja. To by³a ciê¿ka do uprawy ziemia.
Monety  droga wiejska z widokiem na warsztat kowalski Fritza Kowallika
Czarna matczyna ziemia, z której tylko gdzie niegdzie
wy³ania³y siê po³acie, le¿¹cej w g³êbi br¹zowej gliny. Wiem
jedynie, ¿e z tej gliny mój dziadek wyrabia³ w³asne ceg³y,
których potem u¿y³ do budowy domu, w którym urodzi³ siê
mój ojciec i jego rodzeñstwo oraz ca³a moja generacja.
Jako ¿e nie mam nic do powiedzenia na temat Brosina
i jego potomków, chcia³bym opowiedzieæ o ostatnim burmistrzu naszej wsi. By³oby szkoda, jeli pamiêæ o nim odesz³aby w zapomnienie, tak jak pamiêæ o tych, którzy przed
nim sprawowali w³adzê we wsi. Nie zas³u¿y³ sobie na to.
Gustav Szodruch by³ wielkim i silnym mê¿czyzn¹, z ogorza³¹ od pogody twarz¹ i d³oñmi, które nosi³y na sobie wyrany lad ciê¿kiej pracy na polu. Zarz¹dza³ gospodarstwem
po³o¿onym w przyleg³ociach naszej wsi, mniej wiêcej w po³owie drogi pomiêdzy Monetami a Gorczycami, które tak¿e
nale¿a³y do naszej gminy. By³ naszym bezporednim s¹siadem, a jego gospodarstwo oddzielone by³o od ziemi nale¿¹cej do nas tylko w¹skim pasmem trawy. Dlatego te¿ czêsto
zdarza³o siê, ¿e dziadek a potem mój ojciec spotykali Szodrucha na tej granicy i rozprawiali na temat zbiorów, pogody i problemów, które nêka³y ówczesnych mieszkañców wsi.

Chêtnie i z zainteresowaniem przys³uchiwa³em siê tym rozmowom. Dlaczego tak siê dzia³o, wtedy nie wiedzia³em.
Dzisiaj jest to dla mnie ju¿ jasne, ¿e te rozmowy by³y czêci¹ naszego istnienia i ¿ycia, ¿e my wszyscy, duzi i mali,
starzy i m³odzi, nosilimy w swoich sercach g³êbok¹ mi³oæ
do tej krainy. Oczywicie, od czasu do czasu który z mieszkañców wyje¿d¿a³ do Essen, Dortmund, Gelsenkirchen czy
jeszcze gdzie indziej w poszukiwaniu pracy w przemyle.
Dochodzi³o do tego, poniewa¿ ta ziemia sta³a siê dla ludzi
za ma³a. Ci poszukiwacze jednak zawsze wracali i odwiedzali gospodarstwo, w którym siê wychowali i dorastali i
spacerowali wraz z bratem, siostr¹, matk¹ i ojcem po polach, które kiedy Brosin obsadzi³ ch³opami czynszowymi
jeszcze w czasach ksiêstwa.
Na pewno w pewnym sensie bylimy z Szodruchem spokrewnieni. My dzieci, moja siostra i ja, nazywalimy go wujkiem Gustawem a jego ¿onê cioci¹ Toni. Jakie by³o miêdzy
nami pokrewieñstwo niestety nie wiem. Jeli móg³bym pójæ
na nasz wiejski cmentarz i odczytaæ nazwiska na nagrobkach, z pewnoci¹ móg³bym znaleæ odpowied na to pytanie. Nie jestem tylko pewien, czy ten cmentarz jeszcze tam
jest, ¿e kamienie z nagrobków nie zosta³y poprzenoszone
czy gdzie porozrzucane. Wiatr wiele rzeczy z tej ziemi przeniós³, cz³owiek zapomnia³ o nich.
Tak naprawdê nie spotka³em jeszcze w moim ¿yciu takiego cz³owieka, któremu ludzie z jego otoczenia okazywaliby
tyle respektu, jak ostatniemu burmistrzowi zapomnianej wsi,
Gustavowi Szodruchowi. Co im jako przedstawiciel w³adzy
nakaza³, robili bez sprzeciwów. Nawet, kiedy puci³ pismo
obiegowe, które w naszej wsi nazywalimy krawulem, zawsze robilimy to, co nam w nim nakazywa³. Najczêciej dotyczy³y one spraw zwi¹zanych ze szko³¹, podatkami gminnymi i podatkami od psów, ale równie¿ z drog¹ wiejsk¹, która mia³a byæ utrzymywana w czystoci przez mieszkaj¹cych
przy niej gospodarzy. Pisma nie by³y d³ugie i treciwe, burmistrz stara³ siê byæ dos³ownym i nie nadu¿ywa³ zbyt wielu
s³ów. Droga wiejska musi byæ czysta, pisa³. Nastêpnie
podpisywa³ siê pod tym swoim nazwiskiem, a potem stawia³
pieczêæ burmistrza. Widaæ, ¿e te rozporz¹dzenia pisa³a niewprawna rêka kogo, kto nawyk³ do prowadzenia p³uga, dojenia
krów czy ciêcia kos¹ zbo¿a.
W ka¿d¹ niedzielê mo¿na by³o zobaczyæ Szodrucha jak
prawie zawsze latem na wozie, a zim¹ na saniach, jecha³ do
Szarejk do kocio³a. Mia³ piêkne konie, które na t¹ okazjê
zawsze wspaniale czyci³. Wk³ada³ wtedy zawsze swój najlepszy garnitur i wypolerowane na b³ysk buty. By³ jednym z
niewielu, którzy w okresie przedwojennym oraz w czasie trwania
wojny nie zrezygnowa³ z niedzielnych datków na koció³.
Doskonale jeszcze pamiêtam, ¿e kiedy wieczorem dochodzi³
do nas dwiêk bicia kocielnych dzwonów z s¹siedniej wsi
przypominaj¹cy ludziom o modlitwie, zdejmowa³ z g³owy czapkê
lub kapelusz i odrywa³ swoje zmêczone d³onie od pracy i
pogr¹¿a³ siê w krótkiej modlitwie. Tak mnie nauczy³ mój
ojciec, mawia³, i tak powinno byæ ca³y czas.
C.d.n.
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Gabinet kosmetyczny Goliat

Gabinet kosmetyczny przy Centrum
Odnowy Biologicznej dysponuje zestawem nowoczesnych urz¹dzeñ wysokiej
klasy, zapewniaj¹c kompleksowe us³ugi
na najwy¿szym wiatowym poziomie.
Profesjonalny personel w osobie Ma³gorzaty Ostrowskiej zapewni klientkom i
klientom gabinetu wysok¹ jakoæ wiadczonych us³ug w zakresie wykorzystania najnowszych technologii i preparatów w dziedzinie kosmetyki. Dysponuj¹c szerok¹ wiedz¹ na temat doboru kosmetyków i zabiegów Pani Ma³gorzata
pomo¿e nam poprawiæ nie tylko nasze
samopoczucie, ale przede wszystkim nasz
wygl¹d.
Dzisiejsza technika, jaka ma zastosowanie w kosmetyce, pozwala wrêcz dokonywaæ rzeczy jeszcze kilka lub kilkanacie lat temu niemo¿liwych lub wymagaj¹cych wielkich nak³adów finansowych i dostêpnych tylko i wy³¹cznie dla
tzw. elit finansowych. Dzi wielki wiat
kosmetyki naszego cia³a przeprowadzanej przez specjalistyczne urz¹dzenia jest
dostêpny równie¿ w Olecku.
Centrum Odnowy Biologicznej ma
gabinet kosmetyczny, w którym króluj¹
urz¹dzenia jakich nie powstydzi³yby siê
nawet najlepsze centra kosmetyczne na
ca³ym wiecie. Wród tych urz¹dzeñ s¹:
Lightwave Advance  najnowszej
generacji aparat do fotoepilacji, fotoodm³adzania skóry, zamykanie naczyñ krwiononych. Wykorzystuje technologiê
wiat³a pulsacyjnego (IPL) zamienian¹
na energiê ciepln¹. Dziêki temu urz¹dzeniu
mo¿na bez problemów i bezbolenie pozbyæ siê zbêdnych w³osów na ciele. Jest
to idealny zabieg dla kobiet maj¹cych
doæ walki z têpymi maszynkami do golenia, czy psuj¹cymi siê i nie daj¹cymi
dobrych efektów depilatorami czy nawet kosmetykami maj¹cymi u³atwiaæ pozbywanie siê niechcianych w³osków. Przy
fotoodm³adzaniu skóry przy stosowaniu wiat³a pulsuj¹cego energia ta dzia³a rewitalizuj¹co i tonizuj¹co poprawiaj¹c jej wygl¹d i równoczenie lecz¹c. Dziêki
tym zabiegom pobudzaj¹cym komórki
skóry do syntezy kolagenu staje siê
ona jêdrniejsza, bardziej elastyczna. Po
zabiegu wyg³adzaj¹ siê zmarszczki, zmniejszaj¹ siê rozszerzone pory, nabiera blasku i regeneruje siê skóra.
Inne urz¹dzenie: X-Beauty Antiage
Lifting umo¿liwia odm³adzanie i rege-

neracjê skóry. W aparacie zastosowano nowoczesne metody wykorzystuj¹ce ró¿ne formy energii, które oddzia³uj¹
zarówno na wzmocnienie miêni, jak i
poprawê kondycji skóry. Jeli kto uwa¿a,
¿e zmarszczki szpec¹, to przy pomocy
zabiegów t¹ maszyn¹ ma zagwarantowany efekt na zmniejszenia zmarszczek.
Mo¿na te¿ poprawiæ owal twarzy, czy
zniwelowaæ inne problemy estetyczne.
Aparat umo¿liwia przeprowadzenie: bezoperacyjnego dermoliftingu i fotomasa¿u.
Zabiegu tego dokonuje siê przy pomocy lasera terapeutycznego wykorzystuj¹cego fale o dwóch ró¿nych d³ugociach.
Dla wielu kobiet, a nawet mê¿czyzn, ciekawym zabiegiem jest masa¿ Vacum. Dla
poprawienia i nadania blasku oraz m³odego wygl¹du dla twarzy polecany jest
odm³adzaj¹cy masa¿ energetyczny z
wykorzystaniem pozytywnej energii RF
wykorzystuj¹cej odpowiedni¹ czêstotliwoæ radiow¹. Ciekawym dodatkiem do
tego urz¹dzenia jest grzebieñ s³u¿¹cy do
bezoperacyjnego stymulowania zmarszczek, bruzd, rozstêpów czy blizn.
Ultraskin System, czyli piling ultradwiêkami i mikrostymulacja. Urz¹dzenie s³u¿¹ce do zabiegów regeneracyjnoprzeciwzmarszczkowych oraz wspomagaj¹ce leczenie tr¹dziku przy pomocy
ultradwiêków o emisji fali 28 KHz i galwanu. Dziêki mo¿liwociom tego urz¹dzenia mo¿liwe jest g³êbokie oczyszczanie skóry oraz jej dok³adny piling.
Dziêki temu zabiegowi mo¿na przywróciæ skórze zdrowy, m³odzieñczy wygl¹d
oraz wp³yn¹æ tonizuj¹co poprawiaj¹c
jednoczenie cyrkulacjê limfy, krwi, oraz
stymuluj¹c odnowê komórkow¹.

Ma³orzata Ostrowska
- kosmetyczka z Goliata

Modelowanie sylwetki, masa¿ pró¿niowy, elektrostymulacjê umo¿liwia urz¹dzenie o nazwie Ultratonic Silhouette.
S³u¿y ono do masa¿u pró¿niowego, umo¿liwiaj¹ce przeprowadzenie zabiegów redukcji cellulitu, wyszczuplania, ujêdrniania
biustu i cia³a. Zastosowanie trzech metod zwiêksza efektywnoæ zabiegów
modeluj¹cych cia³o. Zabieg mo¿na dowolnie intensyfikowaæ w zale¿noci od
potrzeb. Przy pomocy rytmicznego masa¿u podskórnego wykonanego przy
u¿yciu koñcówki z rolkami, a polegaj¹cego na zasysaniu fa³du skórnego, który jest masowany przez rolki mo¿na stymulowaæ rozbicie tkanki t³uszczowej, eliminowaæ toksyny, uelastyczniaæ skórê i
dzia³aæ drena¿owo. Aparat zasysa poszczególne czêci cia³a poddane zabiegowi
poddaj¹c je intensywnej gimnastyce, która
polepsza znacznie mikrocyrkulacjê.
Innym urz¹dzeniem jest BOA. Umo¿liwia ono presomasa¿ ca³ego cia³a. Dla
kogo kto ma problemy estetyczne z
cellulitem, utrat¹ elastycznoci skóry,
opuchliznami wywo³anymi nagromadzeniem p³ynów i toksyn w ciele jest to idealne
urz¹dzanie umo¿liwiaj¹ce pozbycie siê tych
problemów. Cellulit przestaje byæ problemem. Podobnie jest z opuchliznami i
obrzêkami. Przyspieszone jest wspomaganie procesu wyszczuplania, pozbywania
siê nadmiaru p³ynów i toksyn. Najwa¿niejszym jednak efektem jest poprawa
samopoczucia, przecie¿ szczup³a i zgrabna
sylwetka to znaczna poprawa naszej witalnoci i umiech na twarzy przy mo¿liwoci zahamowania efektów starzenia siê.
Innym aparatem umo¿liwiaj¹cym wyszczuplanie, redukcjê cellulitu, lifting twarzy
i cia³a jest aparat nazwany ProSlim. To
urz¹dzenie oferuje idealn¹ kontrolê w
planowaniu najbardziej odpowiednich
zabiegów, w zale¿noci od wieku, stanu miêni, od³ogów tkanki t³uszczowej
i p³ynu w tkance. Zró¿nicowane pr¹dy
mog¹ byæ zastosowane przy zabiegach
na cia³o jak i twarz (urz¹dzenie automatycznie ustawia g³êbokoæ dotarcia impulsów, gwarantuj¹c odpowiedni¹ stymulacjê wybranych czêci cia³a). Urz¹dzenie ProSlim 24 posiada wiele programów oferuj¹cych ró¿norodne stopnie napinania miêni w celu uzyskania
po¿¹danych efektów. Pomaga równie¿
w likwidacji cellulitu.
Korzystanie z gabinetu kosmetycznego przy Centrum Odnowy Biologicznej Goliat na pewno wp³ynie korzystnie
na nasz wygl¹d, sylwetkê, zdrowie i
samopoczucie. Nie musimy szukaæ tego
gdzie indziej jeli mamy dostêpne takie
urz¹dzenia i aparaty s³u¿¹ce nowoczesnej kosmetyce pod samym nosem w
naszym miecie. O zabiegach kosmetycznych na twarz i cia³a opowiemy w
kolejnej czêci.

'
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WYKAZ IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH
organizowanych przez MOSiR Olecko w trakcie trwania
15. PRZYSTANKU OLECKO 20-27.07.2008.
22.07. (wtorek)
10.00 - turniej mini pi³ki no¿nej dla dzieci w kategoriach wiekowych (10-12 lat,
13-14 lat), strzelnica
23.07. (roda)
16.00 - miting lekkoatletyczny dla chêtnych 60 m, 100 m, 1 000 m, skok w
dal, pchniêcie kul¹, stadion
24.07. (czwartek)
10.00 - otwarty turniej koszykówki ulicznej 3-osobowej, Plac Pawlaka
16.00 - wycigi rowerowe dla dzieci w
kategoriach wiekowych (4-6 lat, 7-8,
9-10, 1 1-12 lat), stadion
25.07. (pi¹tek)
16.00 - otwarty turniej pla¿owej pi³ki
no¿nej, boisko przy kortach
26.07. (sobota)
12.00 - XVI Otwarty Olecki Maraton P³ywacki, pla¿a miejska
19.00 - V Nocny turniej tenisa o puchar
Przystanku Olecko, korty

27.07. (niedziela)
10.00 - XV turniej tenisa o puchar Przystanku Olecko, korty
9.00 - Otwarty Turniej Siatkówki Pla¿owej Morena o puchar Burmistrza Olecka (pula nagród 6 .000 z³), boisko przy
kortach.

Pi³ka no¿na
Czarni Justyna Olecko rozegrali dwa
mecze sparingowe z dru¿yn¹ Jagiellonii
Bia³ystok, tak zwanej m³odej Ekstraklasy. W pierwszym meczu, we wtorek
15.07.br. przegrali 5:0.W drugim meczu,
w sobotê 19.07.br. zremisowali  zagrali
du¿o lepiej i zremisowali 2:2. Bramki strzelili:
B³a¿ej Tusznio i Kamil Szarnecki.
***
Czarni II Wieliczki rozegrali (20.07.br.)
mecz sparingowy z Rospud¹ Filipów.
Mecz zakoñczy³ siê remisem 1:1, a bramkê
dla Czarnych zdoby³ Sebastian Krzy¿ek.

Pamiêtnik znaleziony
w kaftanie
bezpieczeñstwa

Dokoñczenie ze s. 20.

Jak cz³owiek przeczyta kilka z tych ksi¹¿ek to dojdzie do
wniosku, ¿e wiêcej nie potrzebuje. Ca³a treæ zawiera siê w
s³owach o sobie i wielu cytatach innych m¹drych, o które
opiera siê ¿ycie  ca³a autobiografia pisz¹cego. Jeli kto co
powie, ¿e te ksi¹¿ki co wnosz¹, to owszem: niez³e wp³ywy do
kasy autora i wydawcy, zdjêcie na ok³adce i treæ, której wartoæ  jeli chodzi o przekaz  nie jest nic warta, prócz cytatów z innych. Chyba gdzie musi istnieæ jaki schemat pisania
takich powieci. Im ksi¹¿ka grubsza, tym wydaje siê m¹drzejsza.
Kim Ir Sen te¿ tworzy³ co takiego. Mao Tse Tung te¿ wyda³
w milionach egzemplarzy kilkadziesi¹t stron z poradnikiem
JAK ¯YÆ. W ksi¹¿eczkach tych dwóch ostatnich znajdziecie
wszystko na temat ¿ycia. Nawet to, jak nale¿y przechodziæ przez
ulicê.
Do us³yszenia i poczytania za tydzieñ. Na pewno bêdzie
wiêcej polityki, bojkotów i autorów ciekawych ksi¹¿ek. W tygodniu na pewno zdarzy siê du¿o.
PAC

Tenis ziemny
20.07.br. odby³ siê I Nocny Turniej
Tenisa Old Boyów o Puchar Prekursorów Tenisa Oleckiego Bractwa Tenisowego Stefana Dawidowicza i Mariana
Tomczyka.
W Kategorii starszej wygra³ Jerzy Borczyk z Krakowa, 2. miejsce zaj¹³ Tadeusz Kociuk z Warszawy, a 3. miejsce
Ryszard Nielech z Olecka.
W kategorii m³odszej wygra³ Dariusz
Karniej, drugi by³ jego brat Micha³, a 3.
miejsce brat Andrzej.

Siatkówka
W niedzielê 20.07.br. odby³ siê otwarty turniej siatkówki pla¿owej. Wystartowa³y 4 pary  3 pary z E³ku i 1 para
z Olecka. Koñcowa kolejnoæ: 1. £.
Polkowski-K.Modzolewski (E³k). 2. T.Sitko-G.Rebkowiec (E³k), 3. G.Dani³owiczP.Fejfer (Olecko).

VI Otwarte Spinningowe
Mistrzostwa Olecka
Klub Wêdkarski Ukleja w Olecku serdecznie zaprasza na
VI Otwarte Spinningowe Mistrzostwa Olecka, które odbêd¹
siê 3 sierpnia 2008r na jeziorze Oleckie Wielkie.
Zbiórka zawodników na pla¿y przy zajedzie-campingu
KrystJan  wyjazd z Olecka w stronê Suwa³k z w³asnymi ³odziami o 5 rano. Op³ata startowa wynosi 25 z³.
Warto dodaæ,¿e obowi¹zuje zezwolenie na po³ów ryb na
jez. Oleckie Wielkie; istnieje mo¿liwoæ wykupienia tego pozwolenia na miejscu. Kobiety startuj¹ gratis!
£owienie przebiegaæ bêdzie z ³odzi w dwóch turach.
Zwyciêzcy otrzymaj¹ puchary, medale i dyplomy, natomiast wiele ciekawych i cennych nagród oraz upominków
zostanie rozlosowana wród wszystkich uczestników.
W przerwie miêdzy turami, a tak¿e po zawodach, planujemy wspóln¹ biesiadê.
Wszystkich, którzy chcieliby uatrakcyjniæ imprezê, zostaj¹c fundatorami nawet drobnych upominków, organizatorzy
serdecznie do tego namawiaj¹. Przyda siê wszystko i za wszystko
ju¿ serdecznie dziêkuj¹.
Tel. kontaktowe 087 520 22 13 w godz. 7-14
607 302 389 Arnold Hoci³³o
601 152 462 Krzysztof Gryniewicz
Alicja Mieszuk
www.olecko.pl
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Witam Pañstwa. Tydzieñ jak tydzieñ
 by³ i min¹³. Jak to zwykle, tygodnie
mijaj¹. Nie bêdziemy tym siê zajmowaæ.
Zajmijmy siê sprawami powa¿nymi.
A wiadomo, ¿e sprawami powa¿nymi s¹
na przyk³ad: polityka i gospodarka. Choæ
mo¿e w stosunku do polityki s³owo powa¿ne jest trochê przesadzone. Jak cz³owiek przygl¹da siê z boku, to ju¿ takie
powa¿ne nie jest.
Wemy na przyk³ad ostatni¹ WIELK¥ sprawê przecieku do gazety, której
tytu³u nie bêdziemy wymieniaæ, by nie
wiadomo by³o o jaki dziennik chodzi.
Dzienniki s¹ przecie¿ ró¿ne, a tu ka¿dy
m¹dry wie o jaki dziennik chodzi, a nie
jak¹ tam gazetê codzienn¹. Ten dziennik opublikowa³ fragmenty tajnych
rozmów jakie mia³y miejsce miêdzy Prezydentem a Ministrem Spraw Zagranicznych. Nie bêdziemy omawiali co i jak,
bo tyle na ten temat media siê naprodukowa³y. Ale zgodnie ze starym przys³owiem: Gdzie dwóch siê bije, tam trzeci
korzysta tu te¿ dosz³o do takiej sytuacji. Zyska³ na przecieku sam Premier.
Skoczy³o mu kilka punktów procentowych
i jak na d³oni widaæ doskona³¹ pracê
pijaru. Jednym wyciekiem os³abi³ jednoczenie opiniê o Prezydencie, ¿e ma
szanse w przysz³ych wyborach i odebra³
trochê blasku swojemu ministrowi, któremu wielu przypisuje potencjalne konkurowanie i sto³ki i zaszczyty. Jak na d³oni

widaæ to czemu strona rz¹dowa stale
zaprzecza: propagandê pijaru, okrelanego w skrócie PR.
Ju¿ od paru dni uspokoi³a siê akcja,
kto za i przeciw Bolkowi. Jakby
to mia³o w dzisiejszych czasach jakie
znaczenie. Dzi mo¿emy tylko ³apaæ ofiary,
albo tzw. ofiary tamtego systemu.
Najciekawsze jest to, ¿e nie dotyka siê
sprawców i mocodawców. Tak wygl¹da sprawiedliwoæ. Chocia¿, mo¿e, to nie
tak. Najbardziej boli nas to, ¿e ludzi, których
przywyklimy nazwaæ swoimi i kim
wa¿nym, okazuj¹ siê tacy sami jak my:
z wadami i s³abociami. Nie obchodz¹
nas kaci, o nich mamy wiadomoæ, ¿e
s¹ i istniej¹. Nas zasmuca tylko to, ¿e
ludzie nie potrafi¹ siê przyznaæ do s³aboci. Po wielkich oczekiwalibymy skromnoci, a nie bufonady. Ale jak sami widzimy, te sprawy przemykaj¹ nam przed
oczami bardzo szybko. Pozostaje refleksja.
Po co by³o tyle krzyku? Czy¿by...
Ale pozostawmy to bez szukania odpowiedzi.
Inna sprawa to bojkot telewizji przez
partiê opozycyjn¹. Jeli mam co napisaæ, to by³o to od d³u¿szego czasu nieuniknione. Stronniczoæ i napastliwoæ
pewnej telewizji by³a i jest a¿ nadto widoczna, a dziennikarze ju¿ dawno przekroczyli pewne normy, które w innych
krajach dyskwalifikuj¹ ten sposób postêpowania. Na pewno nie okrelano by
tego dziennikarstwem. Co to za dziennikarze, którzy nie potrafi¹ ukryæ swo-

jej niechêci, sympatii politycznych czy
wrêcz wrogoci wobec danej opcji politycznej. Co program publicystyczny, to
g³ówny temat: co robi¹ i co mówi¹ politycy danej i nie lubianej w tych mediach
strony polityki. Jako nikt nie pamiêta,
¿e bojkot stacji telewizyjnych zacz¹³ siê
od ma³o znanej stacji sto³ecznej i nadaj¹cej z satelity swoje wiadomoci. Jako
dziwnie to wygl¹da³o, ¿e w tej stacji pracuj¹
tacy ludzie, którzy w normalnym wiecie dziennikarskim ju¿ dawno powinni
znikn¹æ z zawodu i schowaæ siê gdzie
do prowincjonalnych gazetek publikuj¹c pod przybranymi nazwiskami. Bojkot
tej stacji informacyjno - dziennikarskiej
powiód³ siê w 100%. Mimo gor¹cych
apeli dziennikarzy po prostu by³a ona
bojkotowana. Dzi przysz³a pora na wiêksze stacje. Od pewnego czasu wiadomo,
¿e wielu dziennikarzy uwa¿a siê za GENIUSZY potrafi¹cych manipulowaæ wiatem polityki. Poprzez ró¿ne formy talk
show próbuj¹ sobie znaleæ miejsce na
arenie politycznej. Po jakim czasie okazuje siê, ¿e czyni¹ to g³ównie dla pieniêdzy. Jak przeczyta³em ksi¹¿kê jednego z
popularnych dziennikarzy  showmanów,
to okaza³o siê, ¿e tak naprawdê wykazuje on bardzo s³ab¹ umiejêtnoæ poruszania siê po wiecie polityki i rozumienia wielu mechanizmów, a tekst jest g³ownie o tym jaki on m¹dry i piêkny. Na
wiecie jest moda na pisanie m¹drych
ksi¹¿ek przez postacie medialne.
Dokoñczenie na s. 19.

PAC

Rys. Waldemar Rukæ
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