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64. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego
Pierwszego sierpnia br. o godz.17.00 mieszkañcy ca³ego kraju us³ysz¹ wycie
syren oraz na chwilê ustanie ruch. Narodowe barwy na budynkach samorz¹dowych tylko podkrel¹ uroczysty charakter wydarzenia. Instytut Pamiêci Narodowej
i Muzeum Powstania Warszawskiego proponuj¹, by w ten sposób samorz¹dy w³¹czy³y siê do obchodów 64. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Czasami trzeba siê zatrzymaæ ¿eby zauwa¿yæ wa¿ne rzeczy. Apelujemy do mieszkañców
o wstrzymanie na minutê ruchu ulicznego.W ten prosty sposób podkreliæ mo¿emy
swoj¹ to¿samoæ patriotyczn¹, poniewa¿ powstanie warszawskie nie by³o lokalnym
bojem o stolicê, lecz wspóln¹ walk¹ ca³ego Narodu o Niepodleg³oæ Polski.

WA R TO
P R Z E C Z Y TA Æ
* Promocja Olecka  s. 6.
* Pokaz policyjnego sprzêtu
 s. 7.
* Fotoreporta¿ z 15. Przystanku Olecko  s. 10-11
* Awanse i wyró¿nienia oleckich policjantów  s. 12

Obchody
450-lecia Olecka

Burmistrz powo³a³ zespó³ do spraw
obchodów 450-lecia Olecka. Inauguracyjne spotkanie przewidziane jest na
pierwsz¹ dekadê sierpnia. W sk³ad zespo³u wchodz¹: Miros³w Aktynowicz,
Wac³aw Olszewski, Henryk Trznadel,
Karol Sobczak, Zdzis³aw Bereniewicz,
Marek Nowicki, Wac³aw Klejmont,
Ryszard Demby, Alicja Mieszuk, Marta Je¿ewska, Andrzej Kamiñski, Marek Borawski, Iwona WiszniewskaRopel, Robert Leszczyñski, Heinrich Matthee, Bohdan Skrzypczak.

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

KIERMASZ SZKOLNY 2008
- du¿y wybór, niskie ceny
Zapraszamy!

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

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

(V38905)

CENTRUM HANDLOWE

(V42602)

Taxi Mixtel. - (087) 520 22 55
Taxi osobowa - tel. (087) 520 17 17
Taxi Plus - tel. (087) 520 14 14
Taxi Super - tel. (087) 520 20 00
Taxi Z - tel. (087) 520 12 12

 21 lipca o 16.12 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Szwa³ku.
 22 lipca o 8.05 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ drzewo niebezpiecznie pochylone nad domem w Zalesiu.
 22 lipca o 10.55 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z domu mieszkalnego w Lipnie.
 23 lipca o 8.32 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego na osiedlu Siejnik.
 23 lipca o 10.37 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP G¹ski gasi³y po¿ar trawy
na nieu¿ytkach w pobli¿u Zajd.
 23 lipca o 13.30 jeden zastêp OSP Wieliczki
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Ma³ym Olecku.
 23 lipca o 15.39 jeden zastêp OSP G¹ski usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Zatykach.
 23 lipca o 17.12 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Krzywym.
 23 lipca o 18.20 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w wiêtajnie.
 24 lipca o 14.09 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z domu mieszkalnego w £êgowie.
 24 lipca o 17.56 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Borkach.
 24 lipca o 19.59 jeden zastêp OSP Wieliczki
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Kukówku.
 24 lipca o 20.08 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z wiaty w Dworaczkach.
 24 lipca o 21.31 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Sokó³kach.
 25 lipca o 8.50 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Dobkach.
 25 lipca o 15.20 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ w Dunajku skutki kolizji
drogowej.
 25 lipca o 16.10 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Kiljanach.
 25 lipca o 16.15 jeden zastêp OSP Lenarty usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Zielonówku.
 25 lipca o 17.05 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Szwa³ku.
 25 lipca o 18.00 jeden zastêp OSP G¹ski usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w G¹skach.
 25 lipca o 18.30 jeden zastêp OSP G¹-

ski usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w G¹skach
 25 lipca o 19.20 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego przy ul. 1 Maja.
 25 lipca o 20.00 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ koncert na Przystanku
Olecko.
 26 lipca o 10.30 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z jezdni ul. Parkowej skutki kolizji
drogowej.
 26 lipca o 11.12 dwa zastêpy JRG PSP
zabezpiecza³y maraton p³ywacki.
 26 lipca o 11.27 jeden zastêp OSP wiêtajno
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w wiêtajnie.
 26 lipca o 15.32 jeden zastêp OSP wiêtajno
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Sulejkach.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

Przyjdzie walec

25 lipca po po³udniu dosz³o do niezwyk³ego zdarzenia. Pozostawiony bez
zabezpieczenia na parkingu walec drogowy stoczy³ siê na stoj¹ce obok BMW
i zniszczy³ ca³y przód samochodu. Walec nie dozna³ ¿adnych uszkodzeñ. Z tego
wynika, ¿e najbezpieczniejszymi pojazdami s¹ walce drogowe (poza naturalnie
czo³giem w czasie pokoju). Choæ trochê
wolne, ale daj¹ce pe³ne poczucie bezpieczeñstwa...

DY¯URY APTEK
 29.07.-1.08.2008r., ul. Kolejowa 15
 2-3.08.2008r., pl. Wolnoci 7B
 4-8.08.2008r., ul. Zielona 37
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(V23906)

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!

(V34008)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

PIJANI KIEROWCY
 22 lipca patrol policji zatrzyma³ na ulicy Kociuszki czterdziestosiedmioletniego rowerzystê Czes³awa S. Mia³ on
we krwi 1,9 promila alkoholu.
 25 lipca w Gordejkach o 20.45 zatrzymano Opla Vectrê. Kieruj¹cy pojazdem
czterdziestoczteroletni Kazimierz K. mia³
we krwi 3,4 promila alkoholu.
 25 lipca o 22.40 zatrzymano jad¹c¹ placem Wolnoci Hondê. Kieruj¹cy ni¹
Arkadiusz ¯. mia³ we krwi 1 promila
alkoholu.
 26 lipca o 2,55 patrol policji zatrzyma³
w Kowalach Oleckich VW Transportera. Jego dwudziestojednoletni kierowca
Emil B. mia³ we krwi 1,82 promila alkoholu.
 26 lipca o 4.40 zatrzymano na ul. Kociuszki Fiata CC. Kierowca, czterdziestoczteroletni Tomasz D., mia³ we krwi
1,2 promila alkoholu.
 27 lipca 5 minut po pó³nocy policjanci
zatrzymali Fiata Uno. Kieruj¹cy nim czterdziestoczteroletni Stanis³aw £. mia³ we
krwi 1,6 promila 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:

 Miros³aw Aktynowicz
 Józefina D¹bek
 Adrianna Ladziñska
 Teresa £ukaszewicz
 Natalia Senderacka
 Iwona Zajkowska
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)
(L5409)

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

(V38605)

SALON OWIETLENIA

(V37116)

(V35008)

!
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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 Pracownia Wies³awa Bo³tryka, ul. Armii Krajowej
29 lipca (wtorek)
10.000  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla dzieci
31 lipca (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
1 sierpnia (pi¹tek)
11.00  Grand Prix Olecka w pi³ce no¿nej pla¿owej  korty
MOSiR
17:00  Zdarzenie  film, kino
19:00  Kochanice króla  film, kino
2 sierpnia (sobota)
Regaty Delphia 24 Cup  Miko³ajki
17:00  Zdarzenie  film, kino
19:00  Kochanice króla  film, kino
3 sierpnia (niedziela)
Regaty Delphia 24 Cup  Miko³ajki
10.00  VIII Turniej tenisa ziemnego o Wielki Sêkacz Olecki  korty MOSiR
11.00  Grand Prix Olecka w siatkówce pla¿owej  korty MOSiR
15:00  Ratatuj - film, kino
17:00  Zdarzenie  film, kino
19:00  Kochanice króla  film, kino
19.00 - Berta i Bercik  gry i zabawy dla dzieci  plac Wolnoci
20.30  Bossa  Nova Band, koncert, plac Wolnoci
5 sierpnia (wtorek)
10.000  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla dzieci
7 sierpnia (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
8 sierpnia (pi¹tek)
mija termin nadsy³ania prac fotograficznych na konkurs Doliny Kreatywnej (szczegó³y TO 26/ 546 z 1 lipca)
16.00  Grand Prix Olecka w pi³ce no¿nej pla¿owej  korty
MOSiR
9 sierpnia (sobota)
* Regaty Delphia 24 Cup  Mr¹gowo
* Piknik Budowlany marketu Budowlanego KRAM na placu
Wolnoci
15.00  AGE  koncert  plac Wolnoci
17.00  kuglarze szczudlarze teatr muzyczny
18.00  Ramolsi  najwiêksze przeboje lat 70. i 80. XX
wieku
19.30  losowanie samochodu ufundowanego przez KRAM
20.00  Chrz¹szcze  piosenki The Beatles, koncert  plac
Wolnoci
21.40  pokaz sztucznych ogni

"
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Wirtualny Przewodnik
po Krainie EGO

Ruszy³a realizacja projektu Wirtualny Przewodnik po Krainie EGO. Jest on umieszczony na stronie internetowej Starostwa www.powiat.olecko.pl , gdzie szukamy baneru z nazw¹
projektu. S¹ tam wszystkie informacje dotycz¹ce celów i ich
realizacji, partnerstwa i imprez.
Od rody ruszaj¹ miêdzynarodowe warsztaty Eko-fototour. Informacje o projekcie mo¿na znaleæ równie¿ na stronach internetowych E³ku i Go³dapi, które to miasta s¹ partnerami tego projektu. Projekt realizowany jest przez wydzia³ edukacji,
kultury i promocji Starostwa.
Partnerami s¹: powiat e³cki i go³dapski, rejon Guriiewsk
i Oziersk z Obwodu Kaliningradzkiego (Rosja), rejon Sychów
(Ukraina) oraz okrêg Kalmstad (Szwecja).

V Ogólnopolskie Forum
Inicjatyw Pozarz¹dowych

31 lipca br. mija termin zg³oszenia udzia³u w pi¹tym Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych. Warunki uczestnictwa i zg³oszenia on-line znajduj¹ siê na stronie http://www.ofip.org.pl/x/356127
Forum jest najwiêksz¹ form¹ spotkania osób zaanga¿owanych w dzia³alnoæ organizacji pozarz¹dowych i swojego rodzaju wiêtem III sektora.
W tym roku zasadnicza czêæ OFIP-u, czyli Konferencja
Rzeczpospolita Obywatelska odbêdzie siê w dniach 19-20 wrzenia
w Warszawie, na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Program spotkania jest rozbudowany, mo¿na siê z nim zapoznaæ
na stronie www.ofip.org.pl/konferencja .
W ramach tegorocznego OFIP-u w dniach 13-20 wrzenia
w Warszawie odbêdzie siê tak¿e szereg wydarzeñ towarzysz¹cych, pod wspólnym szyldem: Tygodnia Obywatelskiego.
Kulminacyjnym momentem Tygodnia Obywatelskiego bêdzie
Piknik Organizacji Pozarz¹dowych, który odbêdzie siê 20 wrzenia.
Informacje o wszystkich elementach Tygodnia Obywatelskiego dostêpne s¹ na stronie http://www.ofip.org.pl/tydzien
Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w
V Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych.
Alicja Mieszuk rzecznik prasowy UM w Olecku
www.olecko.pl
Spo³eczne Liceum
Ogólnokszta³c¹ce STO w Olecku
og³asza nabór do klasy I

Promocja powiatu

W dniach 23-24 lipca dwóch pracowników Starostwa oraz
przedstawiciele gminy wiêtajno promowali powiat i gminê
na zabytkowej starówce w Olsztynie. Przedstawili oni zainteresowanym turystom i mieszkañcom stolicy Warmii i Mazur
ofertê turystyczna naszego regionu oraz opowiadali o imprezach organizowanych przez Olecko. Materia³y do prezentacji
przekaza³y wszystkie samorz¹dy naszego powiatu oraz Stowarzyszenie Kulturalne Przypisani Pó³nocy. Szczególnym
zainteresowaniem cieszy³y siê dwie publikacje wydane przez
Stowarzyszenie: Wokó³ Olecka oraz Wiewiórcza cie¿ka.
Powiat olecki by³ podczas tej prezentacji promowany jako
s³yn¹cy z produkcji miodu. Okazuje siê bowiem, ¿e w naszym
powiecie mamy najwiêksz¹ iloæ producentów miodu w Polsce. Nie s¹ to pasieki du¿e, ale miód produkowany jest najwy¿szej jakoci. Drugim takim produktem rolniczym powiatu
oleckiego jest mleko. W tym kierunku pójæ ma dalsza promocja tych dwóch ekoproduktów.

Kapita³ Ludzki  projekt

Uwa¿am, ¿e wielkim sukcesem jest z³o¿enie przez powiat
dziewiêciu projektów do nowej transzy konkursowej programu operacyjnego Kapita³ Ludzki. Jest to ewenementem, bo
do tej pory samorz¹dy dawa³y dwa, trzy projekty  powiedzia³a wicestarosta Maria W. Dzienisiewicz.  Oprócz tego
we wspó³pracy z parafi¹ Szczecinki z³o¿ylimy do programu
dziesi¹ty projekt. Liczymy na dofinansowanie, najlepiej wszystkich
tych projektów. Chcielibymy! Realne jest otrzymanie dofinansowania przynajmniej na czêæ z nich. Jest to ogromna
praca, a i przewidywana kwota dofinansowania jest niema³a 
1.364.000 z³otych. Najwa¿niejszym jednak w projekcie jest to,
¿e dzia³ania dofinansowywane s¹ w 100%. Nie trzeba wiêc w
ogóle mieæ wk³adu w³asnego.
Szansa na otrzymanie przez powiat dofinansowania na tego
typu projekty jest spora, gdy¿ do chwili obecnej nie rozdysponowano rodków, a dosz³y jeszcze nowe. Projekty dotycz¹ zajêæ pozalekcyjnych, jêzykowych, sportowych, kulturalnych.
Programy pozwol¹ te¿ na wprowadzenie do szkó³ oceniania tzw. kszta³tuj¹cego, które pozwala rozwijaæ siê uczniom,
jak i stwarzaj¹ wiêksz¹ satysfakcjê dla nauczycieli. Do dzia³ania tego, pomimo, ¿e g³ównie dotyczy to szkó³ rednich, zaproszono Szko³ê Podstawow¹ w Sto¿nem oraz Gimnazjum w
wiêtajnie. Szko³y rednie, które wejd¹ do programu, to Liceum Ogólnokszta³c¹ce oraz Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych.

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
(L6805)

(V22708)

#
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Kolonie letnie

Od 25 lipca do 7 sierpnia bêd¹ przebywa³y w Zakopanem
dzieci z oleckich ubogich rodzin. Na ich wakacje pieni¹dze
zosta³y zebrane 21 czerwca podczas festynu sportowo-budowlanego. Inicjatorem imprezy by³ Krzysztof Suchocki 
w³aciciel firmy Kram oraz Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski.
Dla siedmioroga dzieci op³acono koszt pobytu 847 z³otych oraz ka¿de z nich dosta³o kieszonkowe w wysokoci 200
z³otych.
W³aciciel Kramu Krzysztof Suchocki zapowiada nastêpne
akcje tego typu.

Chodnik

... pomiêdzy ulic¹ £¹kow¹, a Rzenick¹ zostanie wyremontowany. Decyzjê w tej sprawie podj¹³ Burmistrz. Prace rozpoczn¹ siê w tym tygodniu. Remontowi zostanie poddane 150 metrów
bie¿¹cych chodnika. Miejsce to, po oddaniu do u¿ytku bloków mieszkalnych budowanych obecnie przy targowicy, mo¿e
staæ siê najwiêksz¹ arteri¹ piesz¹ i rowerow¹ ³¹cz¹ce te czêæ
miasta z centrum.

2,5 miliona z³otych

... wyda ze swego bud¿etu miasto na remonty oraz modernizacje
szkó³. Pomimo tego, ¿e nie ma jeszcze przydzia³u rodków unijnych na realizacjê tego zadania, gmina pozyska³a prawie 50%
dofinansowania z dostêpnych róde³ krajowych.
Najwiêkszymi inwestycjami s¹: w Szkole Podstawowej nr 1
budowa zespo³u boisk Orlik. Przetarg na jego budowê wygra³a
firma z Warszawy. Inwestycja bêdzie kosztowa³a 1 milion 317 tysiêcy z³otych. Oddzielnie zostanie zbudowany wêze³ sanitarny.
W ubieg³ym tygodniu zosta³ równie¿ rozstrzygniêty przetarg na
budowê nowego ogrodzenia szko³y. Bêdzie ono wykonane z tzw.
bezpiecznej siatki. Wymianie ulegn¹ te¿ bramy wjazdowe do szko³y.
W samej szkole zostanie równie¿ wymieniona czêæ okien. Ten
remont bêdzie kosztowa³ 174 tysi¹ce z³otych. £¹czny koszt inwestycji i remontów SP 1 wyniesie oko³o 1,5 miliona z³otych.
Równie¿ kapitalnemu remontowi zostanie poddane Gimnazjum
nr 2. Zostanie wymieniona znaczna czêæ okien, drzwi, pod³ug.
Zostanie te¿ ukoñczona wymiana instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzian¹. Remont gimnazjum bêdzie kosztowa³ ponad
800 tysiêcy z³otych.
Zostanie te¿ wyremontowany dach na starym budynku SP w
G¹skach. Koszt to 70 tysiêcy z³otych.
Gmina na remonty z Ministerstwa Edukacji Narodowej dosta³a 362 tysi¹ce z³otych. W ubieg³ym tygodniu Burmistrz Wac³aw
Olszewski otrzyma³ informacjê, ¿e kwota 68 tysiêcy wp³ynie do
kasy miejskiej na remont SP1. Na boiska Orlik gmina otrzyma od
rz¹du i ze rodków marsza³kowskich 666 tysiêcy z³otych.
Prawie wszystkie remonty zostan¹ ukoñczone do koñca wakacji. Jedynie boiska Orlik zostan¹ oddane z koñcem wrzenia.

Szczecinki  Reczki Wielkie

W ubieg³ym tygodniu zosta³a ukoñczona inwestycja powiatowa. Jest ni¹ droga ze Szczecinek do Reczek Wielkich.
Otrzyma³a ona na odcinku 1200 metrów nawierzchniê asfaltow¹. Sama nawierzchnia kosztowa³a 300 tysiêcy z³otych.

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

(V43801)

(V35507)

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
(V40704)

WYPRZEDA¯ KABIN
PRYSZNICOOWYCH
Kolektory s³oneczne,

PROMOCJA

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

(V37106)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Promocja Olecka

(4)

Promocja Olecka za granic¹
Wizerunek miasta kreuje równie¿ wspó³praca zagraniczna.
Gmina podpisa³a 7 umów o wspó³pracy z: Marly (Francja), Szczuczyn ( Bia³oru), Vilkaviskis ( Litwa), Gusiew (Rosja), Drohobycz (Ukraina), Güssing (Austria), Jõhvi (Estonia).
W pierwszy d³ugi weekend maja delegacja Olecka odwiedzi³a Jöhvi w Estonii z okazji rocznicy za³o¿enia miasta, a
m³odzie¿owa delegacja z Drohobycza z Ukrainy wyst¹pi³a w
Olecku z koncertem muzycznym z okazji wiêta Narodowego 3
Maja. Z kolei ambasador Polski w Tallinie przys³a³ probê o
nades³anie materia³ów promocyjnych Olecka na organizowane
tam Dni Europy.
Na prze³omie maja i czerwca br. Ma³a Orkiestra Kameralna
PSM w Olecku pod kierunkiem Tomasza Gawroñskiego wemie udzia³ w Festiwalu Muzyki Smyczkowej w Jõhvi (Estonia).
Wspó³pracê zagraniczn¹ podejmuj¹ równie¿ stowarzyszenia, firmy, zak³ady pracy i szko³y. Miêdzynarodow¹ wspó³pracê
w ramach programu Comenius podjêli uczniowie Zespo³u Szkó³
Technicznych w Olecku. Kilka dni temu grupa uczniów tej szko³y
wyjecha³a do Francji aby wspólnie z francuskimi i bu³garskimi
kolegami pracowaæ nad projektem dotycz¹cym wp³ywu transportu na rodowisko naturalne. Wkrótce Francuzi i Bu³garzy
przyjad¹ do Olecka.
Swoje miasto i okolice promuj¹ za granic¹ tak¿e mieszkañcy wyje¿d¿aj¹cy na wczasy, czy w celach zarobkowych. Wa¿ne jest, aby sami mieli dostateczn¹ wiedzê o Olecku i umieli j¹
przekazaæ.
Udzia³ zak³adów pracy i mieszkañców w promocji Olecka
Olecko promuj¹ tak¿e mieszkañcy poprzez swój udzia³ w
¿yciu prywatnym, spo³ecznym i zawodowym. Promuj¹ to miasto dla siebie i innych mieszkañców. Przyk³adów takiej promocji mo¿emy dowiadczyæ sami lub przeczytaæ o tym w prasie.
Miêdzy innymi na ³amach G³osu Olecka doniesiono, ¿e:
- Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców Jerzy Miliszewski w
konkursie Warmiñsko-Mazurski Lider Innowacji 2007 otrzyma³o
wyró¿nienie za opracowanie i wdro¿enie innowacyjnych metod
szkolenia kierowców oraz kandydatów na kierowców;
- nagrodê Top Warmii i Mazur 2007 w VII edycji konkursu
otrzyma³a Firma Delphia Yacht Kot  najwiêksza stocznia w
Polsce produkuj¹ca jachty ¿aglowe;
- jacht Delphia 33 produkowany w Olecku otrzyma³ tytu³ Najlepszy jacht importowany do Stanów Zjednoczonych Ameryki na targach w Dusseldorfie;
- Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska w Olecku zosta³a przyjêta
do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulturalnego, do której nale¿y 20 regionów z 9 krajów europejskich;
- olecczanin, Dariusz Karniej, podczas pobytu w Wielkiej Brytanii z powodzeniem startowa³ w turniejach tenisa sto³owego. Tu¿ przed powrotem do kraju wygra³ du¿y turniej w grze
pojedynczej oraz w debla w parze z Denisem Cannonem. O
sukcesje pisa³a tamtejsza prasa;
- staraniem Burmistrza Olecka honorowy patronat nad jubileuszowymi obchodami 450-lecia Olecka w 2010 r. obejmie Marsza³ek Sejmu RP Bronis³aw Komorowski oraz Marsza³ek Sejmiku Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Jacek Protas.
Z okazji jubileuszu bêdzie opracowana monografia Olecka
pod redakcj¹ prof. Achromczyka.
Du¿o okazji do promocji Olecka maj¹ absolwenci szkó³ ponadgimnazjalnych, którzy podejmuj¹ pracê lub studiuj¹ w in-

nych miastach w Polsce. Ich aktywny udzia³ w ¿yciu towarzyskim lub publicznym sprzyja zainteresowaniu nowego rodowiska miastem, z którego pochodz¹. Przyk³adem mo¿e byæ Janusz
Panasewicz z Lady Pank, czy Robert Leszczyñski  krytyk muzyczny.
Nieocenionym ród³em promocji miasta s¹ tak¿e spotkania
kole¿eñskie, rodzinne, s³u¿bowe i inne nieformalne.
Udzia³ prasy w promocji Olecka
Wg autorytetów prasoznawstwa R. Filasa, Stefana Bratkowskiego, R Kowalczyka, i Michalczyka, Walerego Pisarka prasa
lokalna powinna:
- informowaæ o lokalnych wydarzeniach,
- wspieraæ lokalne w³adze oraz kontrolowaæ je,
- kreowaæ lokalnych liderów,
- integrowaæ spo³eczeñstwo,
- wspieraæ miejscowe inicjatywy o ró¿norodnym charakterze,
- poruszaæ nurtuj¹ce problemy spo³eczne danego regionu,
- wspieraæ kulturê lokaln¹,
- wspieraæ i promowaæ lokalny sport,
- edukowaæ w szerokim zakresie spo³eczeñstwo danego regionu,
- promowaæ region, powiat, gminê, miasto itp.
Zauwa¿amy tu, ¿e linia promocyjna w gazetach lokalnych
niekoniecznie musi zawieraæ s³owo promocja . Ju¿ informowanie o lokalnych wydarzeniach mo¿e byæ wspania³¹ promocj¹.
Oleckie czasopisma ewaluowa³y w czasie od literackiego pisma Legary przez odmiany Gazety Oleckiej , ¯ycia Olecka, Biuletynu Przystanku Olecko, do obecnego Tygodnika
Oleckiego pod redakcj¹ Bogus³awa Marka Borawskiego i dodatku do Gazety Olsztyñskiej G³osu Olecka.
Zarówno Tygodnik Olecki jak i G³os Olecka bior¹ udzia³
w transmisji promocyjnej Olecka. Przegl¹daj¹c chocia¿by tytu³y
obu gazet od razu widaæ, ¿e Tygodnik Olecki jest g³êbiej zakorzeniony w obszarach promocji miasta i okolic ni¿ G³os Olecka, mimo, ¿e ten ostatni ma wiêksze mo¿liwoci, jako dodatek
do gazety wydawanej w Olsztynie. Po parcelacji Suwalszczyzny
i Podlasia gmina Olecko znalaz³a siê na skraju województwa
warmiñsko-mazurskiego, wiêc G³os Olecka ma szansê wypromowania miasta i okolic w województwie oraz przynajmniej tym
kana³em zbli¿yæ region do Olsztyna.
Obie gazety zamieszczaj¹ swe artyku³y w Internecie z tym,
¿eTygodnik Olecki z opónieniem, ale w ca³oci, wiêc internauci z ca³ej Polski mog¹ ledziæ i oceniaæ misjê promocyjn¹
obu gazet. Ponadto strona internetowa Tygodnika Oleckiego
zawiera bogate menu zawieraj¹ce obszerne informacje promuj¹ce miasto i okolice.
Komisja zdaje sobie sprawê z tego, ¿e na politykê gazet nie
ma ona wiêkszego wp³ywu, chocia¿ stara siê rozmawiaæ i pewne
rzeczy pokazywaæ. Jednak gazety maj¹ swoje priorytety i wytyczne. ¯yczeniem Komisji jest, aby promocja w gazetach by³a
szersza.
Reasumuj¹c na markê miejsca wp³ywa wizerunek, czyli
wydarzenia kszta³tuj¹ce opiniê o marce na zewn¹trz, gospodarka i inwestycje, czyli wydarzenia dla niewielkiej publicznoci, na
bardzo wysokim poziomie jakociowym, czêsto o charakterze
merytorycznym, skierowanym do elit, turystyka oraz komunikacja wewnêtrzna, czyli rozwijane relacje miêdzy mieszkañcami. Tak
naprawdê zadowolony mieszkaniec jest najlepszym promotorem
miejsca, w którym ¿yje. Potencjalnie ka¿dy od w³adz samorz¹dowych poprzez radnych i mieszkañców kreuje wizerunek miasta.
W tym roku bud¿et promocyjny gminy jest najwy¿szy. Przy
wiêkszym udziale finansowym instytucji korzystaj¹cych porednio
z promocji Olecka i okolic przez gminê, ogólny bud¿et na promocjê by³by wy¿szy.
W³adys³aw Gawroñski
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Pokaz policyjnego sprzêtu
W dniu 24 lipca w godzinach 10-13 na placu Wolnoci
odby³a siê prezentacja sprzetu bêd¹cego na wyposa¿eniu policji.

Fot. Archiwum Komendy Powiatowej Policji.

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.
L46905
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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 (14)
PO CHIÑSKIE METROPOLIE Dziennik

Andrzej Malinowski

z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2 0 0 7

14. U³an Bator

 Mongolia, 12.07.2007 r.

Wstalimy o godz. 8.30. £ó¿ko nieznonie twarde. Same deski. niadanie
mielimy wliczone w cenê noclegu  chleb
(nareszcie), mas³o, d¿em i kawa. Hostel
zaoferowa³ nam, oczywicie odp³atnie po
15 dolarów od osoby, wyjazd U£AZem 25 km za U³an Bator na step, gdzie
odbywaj¹ siê wycigi konne. Na asfalcie trzês³o, a kiedy wjechalimy na step
 kurzy³o. Na wzgórzach sporo ludzi i
straganów (w jurtach). Zabawy, gry zrêcznociowe i sprawnociowe. Popularne
jest tu zbijanie puszek, oczywicie naj-

Zbijanie puszek

Naadam

Rywalizacja to sens ¿ycia dla Mongo³ów

³em w tym festynie.
Najs³ynniejsze s¹ wycigi konne.
Dolna granica wieku jedca wynosi 5
lat, górna 12-14. Dystans biegu zale¿y
od wieku konia. rebaki, jedno i dwuletnie cigaj¹ siê na dystansie 12 km,
trzylatki na 14 km, czterolatki 19 km, piêciolatki i ogiery 24 km, a konie szecioletnie i starsze 25 km. Chodzi o sprawdzenie umiejêtnoci konia, a nie jedca. Zwyciêski koñ oblewany jest kumysem i ka¿dy chce go dotkn¹æ. Dzisiaj by³y
wycigi na 12 km, jedcami byli ch³opcy.
Zawody rozpoczê³y siê o godz. 13.
Ich oprawa by³a raczej s³aba. Ale za to
mo¿na by³o robiæ zdjêcia Mongo³om, bo
chêtnie pozowali. Praktycznie wszyscy
z nich byli w swoich typowych strojach

 w deelach. Nosz¹ je i mê¿czyni (szare) i kobiety (kolorowe)  p³aszcze do
ziemi, przepasywane d³ugim jasnym pasem. Na co dzieñ te¿ tak chodz¹ ubrani.
Zawodnicy pojechali najpierw (konno) na miejsce startu i w pewnym momencie w niebo unios³a siê ciana py³u,
co oznacza³o, ¿e ruszyli. Konie sz³y piêknie.
12-letni jedziec zostawi³ daleko w tyle
swoich rywali. I dosta³ najg³oniejsze
oklaski. Wygra³. Ostatni zawodnik te¿
otrzyma³ brawa. Nagradzanych jest pierwszych piêæ zwyciêskich koni. Je¿eli koñ
straci jedca, to nic strasznego, bo ocenia
siê przecie¿ czworonoga, a nie tego, kto
na nim siedzi. Tak naprawdê koñ dla
Mongo³a jest wszystkim. Bez niego nie
da siê ¿yæ. Na koniach wozi siê nawet
niemowlêta. Widok trzylatków dosiadaMongo³owie w deelach

pierw po przyjêciu zak³adów.
Najwa¿niejszy w tym wszystkim jest
Naadam  trzydniowe wiêto pañstwowe dla uczczenia uzyskania niepodleg³oci
(11-13 lipca). To inaczej 3 mêskie gry 
strzelanie z ³uku (by³o wczoraj), wycigi
konne i zapasy. Kiedy organizowano
je przed wyprawami wojennymi, jak i po
zwyciêskich wojnach. By³em rad, ¿e na
w³asne oczy mogê zobaczyæ, jak obchodzi siê to wiêto. Najwa¿niejsi jedcy,
³ucznicy i zapanicy zje¿d¿aj¹ w tych dniach
do U³an Bator, by rywalizowaæ ze sob¹.
Rywalizacja jest sensem ¿ycia dla Mongo³ów. W ka¿dej stolicy ajmaku (województwa) odbywa siê Naadam, ale w U³an
Bator ma najwiêksze znaczenie. Zwyciêzcy
s¹ opiewani w pieniach i wierszach. S³awa
o nich dociera do najdalszych zak¹tków
Mongolii. Z przyjemnoci¹ uczestniczy-
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niewielk¹ stert¹ kamieni. Tradycja zaczepiania wst¹¿ek  ka¿dy zawi¹zuje wst¹¿kê jako cz¹stkê siebie, to sposób podziêkowania bogom za otrzymane dary i proba o nastêpne.
Po obejrzeniu wycigów wrócilimy do U³an
Bator, na stadion miejski. W zapasach, zwanych
boch, bierze udzia³ 512 lub 1024 zawodników. Rozpoczynaj¹ siê one od tañca or³a, bo jest on niezwyciê¿ony. Zapanicy bior¹cy udzia³ w zawodach walcz¹ z jednym przeciwnikiem tylko jedn¹
rundê. Rund jest 9. Przegrywa ten, kto pierwszy
dotknie ziemi rêk¹, ³okciem lub kolanem. W zapasach rywalizuj¹ tylko mê¿czyni. Mêska czêæ
widowni stara siê dotkn¹æ ubrania, ucisn¹æ d³oñ
przechodz¹cego obok zwyciêzcy. Wierz¹, ¿e przyniesie im to szczêcie. Na stadionie panowa³ raczej porz¹dek, ale mieci by³o mnóstwo.
Wczoraj odbywa³o siê strzelanie z ³uku. Do
tej dyscypliny w latach 60. XX wieku dopuszczo-

Ka¿dy Mongo³ jest inny, koñ te¿

j¹cych wierzchowca te¿ nie jest niczym
dziwnym. Dzieci s¹ czêsto tak ma³e, ¿e
nie da siê zrobiæ dla nich odpowiednio
ma³ych siode³, je¿d¿¹ wiêc na oklep z
zawrotn¹ prêdkoci¹, bez opieki rodziców, a trasy ich wycigów licz¹ czêsto
kilkanacie kilometrów.
Póniej zaszlimy do jednej z jurt na
posi³ek  jedlimy chuuszur (rodzaj piero¿ka z miêsem, sma¿ony na t³uszczu),
do tego mongolska s³ona herbata z mlekiem. Bezustannie zawiewa³o. Wiatr niós³
piach, który wdziera³ siê wszêdzie, a szczególnie we w³osy.
Na najwy¿szym wzgórzu sta³ kopiec
ofiarny owo. Wysoki kij z przyczepionymi do niego wst¹¿eczkami, otoczony
Kopiec ofiarny owo

Zapasy na stadionie
no kobiety. £uk zrobiony jest z twardego drewna i z koci gazeli,
natomiast ciêciwa wykonana z jedwabistej nici b¹d ze ciêgien
zwierz¹t. Strza³y o d³ugoci 1 metra pokonuj¹ odleg³oæ od 60 m w
przypadku kobiet do 75 m w przypadku mê¿czyzn i musz¹ trafiæ
nie w tarczê, ale w sur  rz¹d ustawionych na sobie rzemiennych
kr¹¿ków, plecionych z w¹skich pasków skóry. Kobiety oddaj¹ 36
strza³ów, mê¿czyni 40.
Ten kto trafi w oznaczony na czerwono element ciany otrzymuje najwy¿sze punkty. Sêdziowie stoj¹ w pobli¿u celu i sygnalizuj¹ gestami i piewem ka¿dy celny b¹d niecelny strza³. £ucznicy
rywalizuj¹ ze sob¹ o tytu³ Mergen  Dobry Strza³.
W³aciciel naszego hostelu pomóg³ nam zorganizowaæ dwutygodniowy objazd po bezdro¿ach Mongolii. Sprawê dogrywalimy
w hostelu Golden Gesthouse (hostel na wskro europejski, przez
co jest ma³o interesuj¹cy). Wyje¿d¿amy ju¿ jutro: ja z Tomkiem,
Amerykanin, kierowca UAZ-a i Mongo³ka  jako przewodniczka i
nasza kucharka. Przy okazji poprosilimy w³acicielkê Golden Gesthouse, by kupi³a nam kolejowe bilety powrotne do Chin na 27,
b¹d 28, 29 lipca. Mamy miesiêczn¹ wizê mongolsk¹; nie chcielibymy jej przed³u¿aæ, a i bilety trudno jest kupiæ. Pani wziê³a kopie
naszych paszportów i obieca³a, ¿e wszystko za³atwi.
Szkoda, ¿e zap³acilimy z góry za 3 noclegi w Gandan, ale nie
moglimy przewidzieæ, ¿e tak szybko wyjedziemy ze stolicy.
C.d.n.
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w fotografii
Boles³awa S³omkowskiego
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Awanse i wyró¿nienia oleckich policjantów
Z okazji wiêta Policji Komendant Wojewódzki Policji w
Olsztynie mianowa³ na wy¿sze stopnie nastêpuj¹cych funkcjonariuszy:
* na stopieñ aspiranta sztabowego: Marek Opaliñski
* na stopieñ starszego posterunkowego: Justyna Stankiewicz,
Karol Rynkiewicz, Andrzej Szostak, Cezary Wojnowski
* na stopieñ m³odszego aspiranta policji: Tadeusz Guzewicz,
Tomasz Jegliñski, Marcin Bojarski
* na stopieñ aspiranta policji: Piotr Kacprzyk
* na stopieñ starszego sier¿anta policji: £ukasz Bronikowski,
Jaros³aw Niewulis
* na stopieñ sier¿anta policji: Marcin Ferenc, Pawe³ Janiszewski, Marcin Maciejewski, £ukasz Sznel.
Decyzj¹ Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w uznaniu
zas³ug w zakresie ochrony bezpieczeñstwa ludzi oraz utrzymania porz¹dku publicznego odznaczeni zostali:
 aspirany sztabowy Boles³aw S³omkowski  Srebrn¹ Odznak¹ Zas³u¿ony Policjant
 nadkomisarz Ryszard Stemplewski  Br¹zow¹ Odznak¹
Zas³u¿ony Policjant
Wszystkim wyró¿nionym serdecznie gratulujemy.

Fot. Archiwum Komendy Policji w Olecku

!
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Kalendarz imion
29 lipca
Beatrycze, Cierpis³awy, Flory, Lucylii,
Lucylli, Ludmi³y, Marii, Marty, Olgi
Antoniego, Cierpis³awa, Konstancjusza,
Konstantego, Konstantyna, Olafa, Serafina, Urbana
30 lipca
Aldony, Juliety, Julii, Julity, Leontyny,
Ludmi³y, Maryny
Abdona, Donata, Leopolda, Lubomys³a,
Lutomy³a, Paw³a, Piotra, Rocis³awa,
Szczês³awa, Ubys³awa, Ursusa, Zbys³awa, Zdobys³awa
31 lipca
Ernesty, Ernestyny, Heleny, Igi, Ignacji, Leny, Ludomiry
Alfreda, Beatusa, Ernesta, Ignacego, Justyna, Lubomira, Ludomira, Romana
1 sierpnia
Bronis³awy, Justyny, Nadii, Nadziei, Orchidei, Wery

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

Alfonsa, Brodzis³awa, Jaros³awa, Juliana, Justyna, Piotra, Ralis³awa, Wierus³awa,
Wierusza
2 sierpnia
Borzys³awy, Dulcynei, Gustawy, Kariny,
Katyny, Marii
Alfonsa, Borzys³awa, Eliasza, Euzebiusza, Gustawa, Stefana, wiatos³awa
3 sierpnia
Augusty, Augustyny, Kamelii, Lidii, Niki
Augusta, Augustyna, Krzywos¹da, Les³awa, Letos³awa, Mi³os³awa, Nikodema,
Stefana, Szczepana
4 sierpnia
Alfredy, Dominiki, Franciszki, Marii, Ostromi³y, Pêcis³awy
Alfreda, Arystarcha, Dominika, Franciszka,
Jana, Ostromira, Pêcis³awa, Pêkos³awa,
Prokopa, Protazego, Rainera, Rajnarda,
Rajnera

Mi³oæ, nawet najbardziej
szlachetna, jest zawsze
interesowna.
Francois Mauriac
PRZYS£OWIA
 Kiedy mieszek jako cielê, to siê znajd¹
przyjaciele, kiedy mieszek jako ³ata,
nie ma siostry ani brata.
 Oko³o w. Marty (29 lipca) ze ¿niwami ju¿ nie ¿arty.
 Kto latem pracuje, zim¹ g³odu nie
poczuje.
 Leje od Jakuba do Ignaca (31 lipca), stracona rolnika praca.
 Jaki pierwszy, drugi, trzeci taki ca³y
sierpieñ leci.
 W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda sta³a, bêdzie zima d³ugo bia³a.
 Na wiêtego Palikopy (1 sierpnia)
czêsto pal¹ siê kopy.
 Z sierpem w rêku witaæ sierpieñ:
wiele uciech, wiele cierpieñ.
 Na w. Gustaw (2 sierpnia) kopy w
polu ustaw.

Nasz przepis
Jerzynowa wódeczka

1/2 kg umytych dojrza³ych je¿yn
wk³adamy do miski i rozgniatamy widelcem. Do tak przygotowanych wlewamy litr wódki. Przykrywamy szczelnie
foli¹ aluminiow¹ i odstawiamy na tydzieñ. Przelewamy do butelek przez gazê
i wstawiamy do lodówki. Wódkê podajemy zmro¿on¹.

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk


F kupiê

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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* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V34408
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-520-40-29 A17506
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V41803
(V28810)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

D@RKOMP

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

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

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

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

US£UGI

RA
TY
!

(V22508)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V38805

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!
* AGD  ch³odnictwo, naprawa, ul. Zielona 29, tel. 0-87-52033-66, 0-508-723-894
K26003

Agencja Kredytowa KORZYCIK

tel. (087) 520-01-89
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L7903
(V42902)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V28711)

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V35907
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V44001
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel.
(087) 520-05-15.
V36407
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50
V40504
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L8202
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V42802
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

(V34208)

ul. Kolejowa 31
Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

V40804

(V29810)

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

(V22713)

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-520-47-55 V32409
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, GusiewOlecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A17406
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2,
tel. 0-604-184-868
V32419
* zespó³ muzyczny HYBRYDY, wesela, studniówki, imprezy
okolicznociowe, tel. 0-512-948-641, 0-508-732-894
K26103

ADLER

Przemys³aw Atkielski

(V30110)

PUB PIWNICA

* budowlano-remontowe us³ugi, wnêtrza-kompleks, tel.
0-509-910-090
K24205
* budowlano-remontowe us³ugi, wykoñczenia, stany surowe,
dachy i izolacje, elewacje, tel. 0-502-274-232
K26203
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V1729
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
V34708
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88
V41104
(V34508)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V21609
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L5608
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V21011
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L7604
* budowlane (rabaty dla wspólnot), tel. 0-666-913-713, 0-87520-40-49
V39005

K17816
V41004

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V36207
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L6705
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V38705
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V41903
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V38505
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11 V32109
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V34018
Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane,
ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock.Oprogramowanie, sprzêt, integracja z P³atnikiem, wdro¿enia, wszystko w
siedzibie klienta.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

US£UGI

#
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OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

Sklep DOM

Pl. Wolnoci 5A
s.c.
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4428)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V43102
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V41703
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L7404

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

V2129

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5221
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K929
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1029
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27201
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1529
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L8102
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki plandeki, tel.
0-604-514-845
K23007
* transport, przewozy regionalne, przeprowadzki, tel. 0-601159-718
V44301

(V22208)

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

(V43601)

(V34308)

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)

(K27301)

WYWÓZ MIECI

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. 0-721-587-468
K26602

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

A15910
V34038

PRACA
* cegielnia Gordejki zatrudni pracowników fizycznych, tel.
0-87-520-73-79
L7304
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32
A15810
* 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,
K25803
tel. 0-508-097-578
* przyjmê do pracy na budowie, tel. 0-512-265-569
L8301
* roznoszenie ulotek, Olecko i okolice, tel. 0-600-041-438 V44201
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
A168018
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L7204
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
A16010
* zatrudniê krawcowe, tel. 0-662-112-100
L7504
* zatrudniê mê¿czyznê w gospodarstwie rolnym, tel. 0-698021-120
K27601
Zatrudniê osobê do prowadzenia si³owni (mile widziane uprawnienia instruktorskie), wymagane czynne uprawianie sportu, np. kulturystyki. Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Goliat, tel. 0-508-097-578
K25903
SPRZEDAM
* 2 hektary, Kijewo, uzbrojona, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
K26801
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
A17108
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A16609
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-0111
A16509
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
A18004
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A18202
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-25-12
K26901
* dzia³kê budowlan¹ blisko jeziora, 9 arów, tel. 0-505-064-698 K24304
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
K27001
* dzia³kê budowlan¹ w Jakach, 0,76 ha, tel. 0-600-942-569 V37126
* dzia³kê us³ugowo-gara¿ow¹ w Szczecinkach, 7 arów, tel.
0-605-545-324
K27501
* dzia³ki budowlane nad jeziorem Jaki, od 35 z³ za m.kw.,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
K27101
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K27401
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-87-52026-12
K27201
* dzia³ki rolnicze 1000 m.kw. przy ulicy Wiejskiej, tel. 0-603745-128
K26502
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A17804
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A17904
* mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, mo¿liwe pe³ne wykoñczenie.
Oddanie  lipiec 2008.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

(K42003)

SERWIS OGUMIENIA

(V38405)

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V31909
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A18302
* ryby, tel. 0-504-060-955
V42203

C.d. SPRZEDAM na s. 16.

$
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C.d. SPRZEDAM

WYNAJEM

* mieszkanie 17 m.kw., Lesk, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
K27301
* mieszkanie 38 m.kw., wiêtajno, tel. 0-87-521-55-30 K26701
* mieszkanie 38,5 m.kw., tel. 0-504-288-818
K25703
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
K227401
* mieszkanie 46,5 m.kw., tel. 0-503-011-169
* mieszkanie 52 m.kw. + gara¿, tel. 0-511-766-227, 0-667-269708
K24403
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
K227501
* mieszkanie 64 m.kw., tel. 0-691-407-184
K25603
* mieszkanie, Bia³ystok, 63 m.kw. IV piêtro, tel. 0-87-520-4040, 0-721-734-856
L8002
* mieszkanie, dwa pokoje, osiedle Siejnik, 48,6 m.kw., tel.
0-692-117-798
A17704
* m³od¹ fretkê wraz z klatk¹  tanio, tel. 0-609-615-860 K26402
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V34028
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
V37036
* ryby, tel. 0-504-060-955
V42213
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A17008
* ziemia rolna, 3,79 hektara, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
K27601
* ziemia rolna, 8,5 hektara, 2 z³ za m.kw., WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
K27701
* zio³a na raka, tel. 0-667-269-708
* ¿wir, piasek, ziemia  transport, tel. 0-604-514-845 K23107

* lokal do wynajêcia Kopernika 10, tel. 0-604-184-868V32429
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
L7803
* lokale do wynajêcia, ul. Kociuszki, tel. 0-609-738-148V43202
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A18103

(V37006)

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

(087) 520 40 29
(A17605)

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
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(K24005)

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

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

4

sierpnia
tel. 520-23-36

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

(V33908)

GRÜNLAND

%
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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
Kiedy wybuch³a wojna a mê¿czyni stali siê ¿o³nierzami, Szodruch przygl¹da³ siê temu, jak ograniczono pracê
w gospodarstwach, w jego mniemaniu do prac absolutnie
niezbêdnych. Mia³em wtedy 16 lat a burmistrz poleca³ mi,
co mam zrobiæ w gospodarstwie. Czasami przychodzi³ do
mnie i pokazywa³, jak mam swoje prace wykonywaæ. Bywa³o
ciê¿ko. Ale robi³em wszystko tak, jak mi przykaza³. Przecie¿ reprezentowa³ w³adzê w naszej wsi, by³ wielkim i
silnym mê¿czyzn¹ o przyjaznym spojrzeniu i mi³ym g³osie. Kiedy ze mn¹ rozmawia³, zawsze wyci¹ga³ z kieszeni
puszkê z tabak¹ i zaci¹ga³ siê lekko mrugaj¹c powiekami.
Pewnego razu spyta³ mnie: Chcesz tabaki? Kiedy odmówi³em, powiedzia³ tylko: Kiedy by³em w twoim wieku, ju¿ próbowa³em 
Kiedy po raz ostatni wraca³em z Rosji na urlop do

Kapitan Gustav Lubjuhn
i statek TREUBURG

Kapitan Gustav Lubjuhn w swojej kajucie

domu, zachodzi³em do burmistrza, meldowa³em siê u niego i
odbiera³em moje kartki ¿ywnociowe, Szodruch pyta³ mnie,
jak by³o w Rosji i ¿yczy³, ¿ebym zdrowy wraca³ do domu.
Jego dwaj rodzeni i przybrani synowie oraz kilku mê¿czyzn,
którzy pracowali u niego w gospodarstwie, byli w armii.
Potem ju¿ nigdy go nie widzia³em. S³ysza³em tylko, ¿e pozosta³
w Prusach Wschodnich i tam te¿ zmar³.
Czterdzieci w³ók musia³ Brosin obsadziæ ch³opami czynszowymi z polecenia zwierzchnika urzêdu Lohrentza von Halle,
zwanego tak¿e Reinke, w zamian za co otrzyma³ na w³asnoæ
cztery w³óki. Z kocio³a w Szarejkach, zbudowanego tak¿e
w czasach ksiêstwa, dobiega dwiêk dzwonów i ten, który
jako ostatni sprawowa³ w³adzê w zapomnianej wsi, jeszcze
czasem spotyka siê ze mn¹ w moich snach. Spotka³ siê z
Brosinem, rozmawiaj¹ o tym, co wype³nia ich serca, pierwszy i ostatni burmistrz  stamt¹d a¿ po wiecznoæ.
(Burmistrz i gospodarz Gustav Szodruch, ur. 12.10.1873,
zmar³ w lipcu 1945 roku w Nawiadach, w powiecie Mr¹gowo)
(Braker) zgromadziæ potrzebne na budowê frachtowca rodki
finansowe. Ze stoczni Jade w Wilhelmshaven rozpoczê³a siê
budowa statku o wadze 300 ton rejestrowanych brutto. W
sierpniu 1964 roku, podczas chrztu, jego córka Brigitte nada³a

Gustav Lubjuhn urodzi³ siê 1 grudnia
1922 roku w Monetach. Po ukoñczeniu szko³y
ludowej, w wieku 15 lat zaci¹gn¹³ siê jako
majtek na statek i p³ywa³ na ró¿nych ³odziach, nawet podczas wojny, jako marynarz i bosman. Dziêki swej niez³omnej ambicji
i uporowi uzyska³ w 1952 roku patent sternika A2 w szkole sterników, a w kolejnych
latach patent maszynisty dla ¿eglarzy oraz
wiadectwo radiotelefonisty. Jesieni¹ 1956
roku ukoñczy³ szko³ê nawigacji i otrzyma³
w niej patent kapitana A4 (kapitan na krótkich dystansach). Spe³ni³o siê jego wielkie
marzenie o w³asnej ³odzi, kiedy móg³ przy
wsparciu Zwi¹zku ¯eglugi Przybrze¿nej

TREUBURG  ³adunek pni drzew w porcie
w Nyköping (Szwecja)
statkui imiê TREUBURG, jej w³acicielem i kapitanem by³
Gustav Lubjuhn. W póniejszych latach kapitan Gustav Lubjuhn op³yn¹³ z TREUBURGIEM Morze Pó³nocne i Ba³tyckie a¿ do krajów skandynawskich, a¿ do momentu, kiedy nagle 12 maja 1984 roku w Lübeck-Schlutup zmar³ nieoczekiwanie w wieku 62 lat.
TREUBURG sprzedano firmie Baum&Co z Nordenham, która przemianowa³a j¹ na SEAODIN.
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Wszechnica Mazurska
 trochê liczb
Wszechnica Mazurska w Olecku zosta³a utworzona na podstawie wydanego przez Ministra Edukacji Narodowej
zezwolenia nr DNS-3-TBM-9/22 z dnia
29 maja 1992 roku. Przez pierwsze 5 lat
uczelnia funkcjonowa³a pod nazw¹ Mazurska Wszechnica Nauczycielska.
Uczelnia Olecka by³a jedn¹ z pierwszych wy¿szych szkó³ niepañstwowych,
jakie powsta³y w naszym kraju. Jak dynamiczny prze¿y³a rozwój, niech wiadcz¹ podane poni¿ej liczby:
Liczba absolwentów
W ci¹gu 16 lat Wszechnica Mazurska wykszta³ci³a 10 046 absolwentów w
tym na kierunkach:
- administracja  1330
- filologia  1197
- ochrona rodowiska  672 in¿ynierów
i 1 17 magistrów
- pedagogika  5376
- zarz¹dzanie  1354
Liczba wydanych indeksów ogó³em
wynosi 15 881.

Liczba studentów:
W 1992 roku studia rozpoczê³o 240
osób w tej chwili studiuje 1312 studentów, w tym na kierunkach:
- administracja  247
- filologia  247
- ochrona rodowiska studia I stopnia
 86
- ochrona rodowiska studia II stopnia
 114
- pedagogika  408
- wychowanie fizyczne  137
- zarz¹dzanie  73
Kadra: W 1992 roku pracê podjê³o 9
profesorów, obecnie kadrê uczelni stanowi¹: 21 profesorów, 31 doktorów i jeden magister oraz oko³o 200 nauczycieli
akademickich zatrudnionych na umowê
cywilno-prawn¹.
Kierunki: W 1992 roku rozpocz¹³ dzia³anie jeden wydzia³. W tej chwili funkcjonuj¹ trzy, które kszta³c¹ studentów
na szeciu kierunkach studiów:

Pamiêtnik znaleziony
w kaftanie
bezpieczeñstwa
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Dokoñczenie ze s. 20.

Ostatnio sta³o siê g³ono o wolnoci s³owa w
naszym kraju. W sobotê zosta³ przekazany do publicznej informacji fakt stwierdzony przez s¹d UE, ¿e
w naszym kraju nie ma wolnoci s³owa. Jestemy
krajem, gdzie dziennikarze i publicyci nie mog¹ broniæ swoich racji i s¹ stale zastraszani wyrokami s¹dowymi za to, ¿e publikuj¹ efekty swojej dziennikarskiej pracy. Nawet napisanie prawdy, oparcie tego
na dowodach nie jest dla polskich s¹dów wa¿ne. W
s¹dzie mo¿na uzyskaæ wyrok skazuj¹cy dziennikarza
za to, ¿e pisze. Dziennikarze maj¹ kneblowane usta
jeli chc¹ pisaæ o aferach, przekrêtach, z³odziejstwie
itd. W naszym kraju nie wolno tego robiæ. Na stra¿y
godnoci z³odziei stoi prawo, gwarantuj¹ce im nietykalnoæ. Wystarczy, ¿e opisywany poda do s¹du
dziennikarza w sprawie o znies³awienie. I niewa¿ne,
czy dziennikarz potrafi, czy nie, co napisa³. Tego polskie
s¹dy nie bior¹ pod uwagê, a wyroki o znies³awienie s¹ wydawane niemal od rêki. Dlaczego? To wykaza³
wyrok s¹du europejskiego: w s¹dzie polskim nikt nie
daje mo¿liwoci udowodnienia swoich racji, to jest
kwestia niekonieczna do sprawy. Dziwnie to brzmi,
ale jest to jedna z naszych narodowych paranoi.
Do zobaczenia za tydzieñ.
PAC

 Wydzia³ filologii - kierunek filologia;
 Wydzia³ Nauk Przyrodniczych: ochrona rodowiska (studia I i II stopnia),
wychowanie fizyczne;
 Wydzia³ Nauk Spo³ecznych - kierunki:
administracja, pedagogika, zarz¹dzanie.
 Stadia podyplomowe, kursy, szkolenia.
Stadia Podyplomowe umo¿liwiaj¹ kontynuacjê nauki na 58 specjalnociach.
Uczelnia powiêkszy³a swoj¹ ofertê równie¿ o kursy i szkolenia.
Przy wspó³pracy z Wszechnic¹ Mazursk¹ powsta³a Akademicka Szko³a Jêzyków Obcych organizowana przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji.
Wspó³praca z Uniwersytetami.
Aby umo¿liwiæ absolwentom Wszechnicy Mazurskiej kontynuacjê studiów II
stopnia, uczelnia zawar³a umowê o wspó³pracy z Uniwersytetem w Bia³ymstoku
oraz z Uniwersytetem Gdañskim. Obecnie trwaj¹ prace aby nawi¹zaæ wspó³pracê
równie¿ z Akademi¹ Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdañsku. Ponadto
Wszechnica Mazurska nawi¹za³a cis³¹
wspó³pracê z amerykañskim uniwersytetem Holy Family University of Philadelphia.

I Mistrzostwa Olecka
w rubkowaniu na b¹czku
Klub p³etwonurków Amfiprion i Klub Wodny zorganizowa³y
w dniu 22 lipca br. I Mistrzostwa Olecka w rubkowaniu na b¹czku.
Startowali zawodnicy w wieku od 18 do 50 lat. Po zaciêtej rywalizacji zwyciê¿y³ Konrad Lasota, drugi by³ Pawe³ Barwiñski, a trzeci
Przemys³aw Walewski.
Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Janusz Romañczuk, a organizacyjnie wspiera³ bosman Klubu Adam Michniewicz.
BOS

Zwyciêzca w akcji. Fot. Boles³aw S³omkowski

'
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XVI OLECKI OTWARTY MARATON P£YWACKI  26 lipca 2008r.
KOMUNIKAT KOÑCOWY XV OLECKIEGO OTWARTEGO MARATONU P£YWACKIEGO
XV Olecki Maraton P³ywacki odby³ siê, jak zawsze, na jeziorze Oleckie Wielkie.
D³ugoæ maratonu wynosi³a jak co roku  4,5 km.
Do maratonu zg³osi³o siê 16 zawodników. Ukoñczy³o 16.
Sêdzia g³ówny maratonu - Andrzej Kamiñski - Olecko
Lekarz - Edward Dworczyk - Olmedica sp.zoo
Asekuracja zawodników - ratownicy WOPR Olecko
Temperatura wody - 21 C
Temperatura powietrza - 24 C
WYNIKI KOÑCOWE
1. Rurak Pawe³ (88 - Suwa³ki, 57,50)
2. Pulwin Pawe³ (92 - Bia³ystok, 1:00,59)
3. Sylwester Borowicz-Skonecki (92 - Olsztyn, 1:02,32)
4. Ziêtek Klaudia (90 - Suwa³ki, 1:07,44 - I kobieta)
5. Szczuka Pawe³ (92 - E³k, 1:10,33)
6. Zalewska Agnieszka (92 - Suwa³ki, 1:10,45 - II kobieta)
7. Sawicka Adriana (89 - Suwa³ki, 1:11,17 - III kobieta)
8. Kordala Maciej (93 - Suwa³ki, 1:12,12)
9. Zbigniew Sajkiewicz (57 - Warszawa, 1:17,32 - I niepe³nosprawny)
10. Rurak Jakub (92 - Suwa³ki,1:18,22)
11. Oprus Zuzanna (91 - Olsztyn, 1:26,11)
12. Godziejewska Anna (67 - Olsztyn, 1:28,50)
13. Neumann Jerzy (44 - Poznañ, 1:37,57 - II niepe³nosprawny)
14. Ha³aszkiewicz Pawe³ (93 - Pu³awy, 1:44,27 - najm³odszy)
15. Fidler Piotr (85 - Olecko 1:55,21 - najlepszy z Olecka)
16. Bramiñska Katarzyna (84 - Kocian 2:04,36).
Pierwszych szeciu otrzyma³o nagrody rzeczowe, w tym
najlepszy nagrodê g³ówn¹  ³ódkê wios³ow¹ o wartoci 2000
z³ ufundowan¹ przez oleck¹ stoczniê DELPHIA YACHTS S.A.
 p.p. Wojciecha i Piotra Kot.
Nagrody otrzymali tak¿e wszyscy niepe³nosprawni, trzy
najlepsze kobiety, najm³odszy i najstarszy zawodnik maratonu
oraz najlepszy z Olecka.
Ka¿dy zawodnik otrzyma³ okolicznociowy dyplom.
Kamiñski Andrzej

Fot. Józef Kunicki

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

(K21110)

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.

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
od 1300 do 1600 (póniej tylko fax): (0-87) 520 02 30, tel kom. w godz. 9 00-2000: 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm.
Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski. Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 12 00-17 00. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

I tak kolejny raz mamy za sob¹ ca³y
tydzieñ. Na miejscu, to znaczy w naszym
miecie, tydzieñ przelecia³ pod znakiem
Przystanku Olecko, ale to ju¿ tak jest co
roku. By³o fajnie, g³ono i weso³o. Ale
wszystko co dobre równie dobrze siê
koñczy. Mamy to za sob¹.
A co tam na szerokim wiecie? Same
dobre rzeczy. Przede wszystkim nasz
parlament odszed³ na zas³u¿ony urlop.
Co prawda urlopy naszych parlamentarzystów koñcz¹ siê w pierwszych dniach
wrzenia i znowu bêdzie weso³o, ale zakoñczenie te¿ by³o niczego sobie. Przede
wszystkim ju¿ nie wiadomo kto z kim i w
jakiej jest koalicji. Co siê wypowiada³ jaki
pose³, to oskar¿a³ przeciwny klub parlamentarny, ¿e ci akurat s¹ w innej koalicji
i jakie z tego maj¹ korzyci. Korzyci co
prawda urojone, bo jak mo¿na wymierzyæ co, co jest niczym, ale media chêtnie podchwytuj¹ te tematy. Wiadomo:
LATO! Sezon ogórkowy i nie ma o czym
pisaæ na pierwsze strony. Ludziom siê
ju¿ znudzi³y coroczne ataki zmutowanych
kleszczy, napady na bogu ducha winnych turystów przez niele zorganizowane
gangi ¿mij, niedwiedzi, lisów czy ryjówek. Teraz ³atwiej jest szukaæ tych niecodziennych informacji w polityce. Co
cz³owiek otworzy gazetê, w³¹czy radio czy
telewizjê, to od razu ma ca³¹ rzeszê zmutowanych polityków strasz¹cych nas od

rana do wieczora ró¿nymi przepowiedniami i wró¿bami. Bo ka¿dy polityk oprócz
zdolnoci politycznych, co wcale nie jest
cudem w kraju gdzie na polityce zna siê
ka¿dy, ma jeszcze umiejêtnoæ wró¿enia i przepowiadania przysz³oci. Ju¿ dawno to zauwa¿y³em, ¿e co siê wypowiada jaki polityk, to w pewnym momencie na jego czole zaczyna wystêpowaæ
taka zmarszczka i od pewnego momentu swojej mowy zaczyna on mówiæ o
przysz³oci. Co prawda, jak ka¿dy zawodowy wró¿bita, nie mówi jasno co w
tej przysz³oci widzi, ale zawsze jaka
tam wyrocznia jest. To niewa¿ne czy
sprawdzi siê to, czy nie w przysz³oci.
Liczy siê fakt zaistnienia przepowiedni
w wiadomoci ludzi. Najczêciej politycy przewiduj¹ to, co zrobi¹ ich koledzy ze strony przeciwnej. Jest to forma
ucieczki od potencjalnie niewygodnych
pytañ dotycz¹cych ich w³asnej partii i
postêpowania kolegów ze strony pytanego. Dla dziennikarza wykonuj¹cego
wywiad czy rozmowê i tak jest obojêtne co nagra i jak¹ odpowied us³yszy.
Ludzie mediów i tak nie wykorzystuj¹
w wiêkszej czêci tego co us³ysz¹ czy
nagraj¹. Bez sensu. Gdyby mieli puszczaæ tylko to co us³ysz¹ od wszystkich
pos³ów, cz³onków rz¹du itd., to zabrak³oby czasu na antenie. A dzienniki czy
wiadomoci w dzisiejszych czasach zajmuj¹ góra 30 minut. Powy¿ej tego czasu jak obywatel nie dostanie dawki reklamy najlepszego proszku czy samo-

chodu, który jacy stukniêci producenci oddadz¹ prawie za darmo i do tego
do³o¿¹ jeszcze tak¹ fajn¹ maskotkê na
pó³ szyby, to nie przyswoi tego co ju¿ i
tak zapakowano do jego g³owy. Obywatel musi zapamiêtaæ tylko rzeczy wa¿ne
dla niego, które inni uznali za wa¿niejsze od pozosta³ych. I tak kszta³tuje siê
opinia publiczna. Jak obywatel dostaje
okrelon¹ dawkê okrelonych informacji na okrelony temat i w okrelonym
zakresie  to potem zupe³nie samodzielnie
wie co myleæ. Inaczej bez tej informacji
nie wiedzia³by jakie ma pogl¹dy, kto w
tym kraju jest dobry, a kto z³y. I ca³a
samodzielnoæ wyboru nadaje siê tylko
do kosza. Nie po to wielkie koncerny medialne wydaj¹ grube pieni¹dze na tematy promocyjne i najwa¿niejsze, by obywatel przesta³ samodzielnie myleæ i
by³ zmuszony wybieraæ w lawinie informacji. Zupe³nie bez sensu... Tak jak grzyby
w lesie. Czy Pañstwo zauwa¿yli jaki jest
ba³agan w lesie przez te grzyby? Zupe³ny brak logiki, sensu, smaku i estetyki 
te grzyby rosn¹ gdzie popadnie. Zero
porz¹dku. I te drzewa... posadzone byle
jak. I tak samo by³oby w naszych pogl¹dach politycznych. Gdyby nie media,
to wiêkszoæ naszych pogl¹dów by³aby
nies³uszna, z³a i bardzo niedobra. A tak
 cz³owiek obejrzy sobie telewizjê, pos³ucha radia czy przeczyta odpowiednie
gazety i wie jakie ma mieæ pogl¹dy... Jedynie s³uszne pogl¹dy.
Dokoñczenie na s. 18.
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Rys. Waldemar Rukæ
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