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Uchwalone absolutorium dla Burmistrza i podwy¿ka cen wody zdominowa³y obrady ostatniej XXVIII
Sesji Rady Miejskiej

XXVIII Sesja
Rady Miejskiej

Podczas ostatniej XXVIII Sesji Rady
Miejskiej radni jednog³onie uchwalili absolutorium dla Burmistrza Wac³awa Olszewskiego. Burmistrz ponadto zosta³
nagrodzony za gospodarowanie pieniêdzmi gminy brawami.
Podczas Sesji radni podjêli 9 uchwa³.
Wszystkie, oprócz jednej, jednog³onie.
Najbardziej kontrowersyjn¹ uchwa³¹
by³a ta, w wyniku której bêdziemy p³aciæ dro¿ej za wodê. Przeciw uchwale g³osowa³o dwóch radnych (G. Obuchowska i R. Wojnowski), wstrzyma³o siê 4
radnych (m.in. Aksienionek, Mi³un, Bagieñski).
Oto wystapienie Burmistrza Wac³awa
Olszewskiego prezentuj¹cego tê uchwa³ê: Taryfy na wodê i odbiór cieków s¹
ustalane zawsze na okres roku. W naszym wypadku jest to okres od 1 czerwca do 31 maja. Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji z³o¿y³o do Urzêdu
wniosek o podwy¿szenie ceny tej us³ugi.
SDokoñczenie na s. 3.

5 maja 2009 r.
WA R T O
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* XXVIII Sesja Rady Miejskiej  s.
1, 2.
* Powiatowy fina³ konkursu wiedzy
o ruchu drogowym rozstrzygniêty
 s. 3.
* Konkurs Mieszkajmy piêkniej 
s. 4.
* Kampania spo³eczna U¿yj Wyobrazni  s. 5.
* Olecko miastem rowerowym  miastem bezpiecznym  s. 6.
* II Spotkania z histori¹  s. 8.
* hip-hop Open Door  s. 9.
* Po¿egnanie maturzystów  Zespó³
Szkó³ Technicznych  s. 10-11.
* Aktywni z Natury M³odzi Ambasadorzy Skarbów Ma³ej Ojczyzny
 PETYCJA  s. 18
* Tydzieñ Bibliotek  s. 19.

Cena 1,40 z³
Ziemia
poetów
Kazimiera I³³akowiczówna
GRÓB POLSKIEGO ¯O£NIERZA
Najcichsza z cisz...
Dêbowy pêkniêty krzy¿,
ró¿a na grobie i powoje.
Nie przelata ¿adna chor¹giew...
I co noc kto krzy¿e wokó³ r¹bie,
a kwiaty unosi jak swoje.
Co rêka cierpliwa ozdobi,
zdepce przechodzieñ, sponiewiera z³odziej.
... Ale czasami przychodzi
najcichsza z cisz
i na ³awce lub na drewnianym p³ocie
spocznie w przelocie.
Oto stoi, oczy zas³ania
i w serce ¿o³nierskie przenika,
choæ bez oblicza.
Anio³? ... Beatrycze? ... Nike? ....

SUPER TAXI
(087) 520 20 00
(087) 520 18 18

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

Plac Wolnoci 20
tel. (087) 520 36 92

NOWY SKLEP

(V18505)

Dziêki wionie wraz ze wzrostem temperatury
w Majstrze spadaj¹ ceny.
Z nami na nowo ozdobisz swoje okno:
- nowa kolekcja karnisz
- nowa kolekcja rolet rzymskich i zas³on.
Serdecznie zapraszamy na zakupy a 30 kwietnia na
pokaz maszyn i narzêdzi do obróbki rur firmy REMS
Tel. (87) 520 44 46

CENTRUM HANDLOWE

Atrakcyjna oferta sportowo-wêdkarska
Nowe kolekcje art. papierniczych
ZAPRASZAMY

(V22302)

(K7302)

szybko, tanio, bezpiecznie
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KRONIKA
PO¯ARNICZA
 1 kwietnia o 9.41 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ niebezpiecznie pochylone nad
budynkiem w Borkach drzewo.
 1 kwietnia o 10.29 jeden zastêp JRG
PSP otwiera³ na probê policji drzwi
mieszkania przy placu Wolnoci.
 1 kwietnia o 18.13 jeden zastêp JRG
PSP zdejmowa³ z drzewa w Zajdach
uwiêzione na nim koty.
 1 kwietnia o 19.48 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z ulicy Kolejowej skutki
kolizji drogowej.
 2 kwietnia o 12.58 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ w Dunajku po¿ar suchej trawy.
 2 kwietnia o 14.18 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ w Kowalach Oleckich po¿ar suchej trawy.
 2 kwietnia o 15.20 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Mo¿nych.
 2 kwietnia o 15.26 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy przy ulicy Go³dapskiej.
 2 kwietnia o 16.05 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie uwalnia³ w okolicach
Jab³onowa zakopan¹ w b³otnistej drodze
karetkê pogotowia.
 2 kwietnia o 17.02 jeden zastêp OSP
G¹ski gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Kukówka.
 2 kwietnia o 17.40 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trzciny na oczku
wodnym przy ulicy ¯eromskiego.
 2 kwietnia o 17.57 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy przy alei
Wojska Polskiego.
 2 kwietnia o 18.21 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy
w okolicach Sto¿nego.
 2 kwietnia o 18.24 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy przy ulicy Warmiñskiej.
 2 kwietnia o 19.08 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy przy ulicy Zielonej.
 2 kwietnia o 20.13 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Mo¿nych.
 2 kwietnia o 20.40 jeden zastêp OSP
G¹ski gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Kukowa.
 2 kwietnia o 20.43 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ po¿ar suchej trawy w
okolicach Niemst.
 2 kwietnia o 20.59 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy
w okolicach Sto¿nego.
 2 kwietnia o 21.06 jeden zastêp JRG
PSP i jeden OSP G¹ski gasi³ po¿ar
suchej trawy w okolicach Zatyk.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

XXVIII Sesja
Rady Miejskiej
Cena wody wzros³aby o 9 groszy za metr
szecienny, a cena cieków o 8 groszy.
Podwy¿ka ta procentowo, jeli chodzi o
cieki, to 2,31%, a jeli chodzi o wodê,
to 3,75%.
¯adna podwy¿ka nie jest popularna!
Ale, proszê Pañstwa, koszty wzrastaj¹.
Cena energii w tym roku wzrasta o ponad 20%. Koszty amortyzacji równie¿ wzrastaj¹. Musimy te¿ wiedzieæ, ¿e Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w najbli¿szych latach planuje wykonaæ inwestycje ponad dwunastomilionowe! Bêdzie to inwestycja przy udziale rodków
unijnych. Realizuj¹c wiêc wieloletni plan
inwestycyjny PWiK musi mieæ pieni¹dze na tzw. wk³ad w³asny. Przy analizie
wzrostu cen bralimy pod uwagê sytuacjê finansowa przedsiêbiorstwa. Szczegó³owo j¹ analizowa³em i nie ma tam ja-

Redakcja

Tygodnika Oleckiego,
ul. Zielona 37
czynna: roda, czwartek, pi¹tek

w godzinach 1200-17 00

MARKET
BUDOWLANY

KRAM
Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Dokoñczenie ze s. 1.
kich zawy¿anych kosztów. Kalkulacja
jest przygotowana bardzo rzetelnie. Nie
chodzi tutaj równie¿ o wzrost wynagrodzeñ. Wynagrodzenia w tym przedsiêbiorstwie s¹ bardzo, bardzo przeciêtne.
Nie jest równie¿, w zwi¹zku z t¹ podwy¿k¹, planowany wysoki zysk. W ka¿dym przedsiêbiorstwie, którym jest spó³ka
komunalna staramy siê aby dochód spó³ki
zamyka³ siê kwot¹ blisk¹ zeru ale ¿eby
nie przynosi³a strat. Dlatego te¿ proponujê aby przyj¹æ tê uchwa³ê.
(m)

PIJANI KIEROWCY
 24 kwietnia 2009 o godz. 15.05 w Kowalach Oleckich Jan S., lat 37, mieszkaniec gminy Kowale Oleckie, jecha³ rowerem maj¹c 1,7 promila w organizmie.
 Tego samego dnia o godzinie 17.10 w
wiêtajnie Dariusz G., lat 27, kierowa³
samochodem osobowym marki Fiat maj¹c ponad 2 promile w organizmie i maj¹c orzeczony s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów do padziernika 2010
roku.

NASZ 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:

 Krystyna Chajêcka
 Ewa Dolecka
 Piotr Klejment
 Roman £azarowski
 Ryszard Marciniak
 Magdalena Walejko
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32,
√ KORZYCIK, ul. Kolejowa 31
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna
1A
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

DY¯URY APTEK

 27.04.- 03.05.2009r., ul. Kolejowa 15
 04-10.05.2009r., pl. Wolnoci 25

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

!
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Szko³a Podstawowa z Wieliczek oraz uczniowie Gimnazjum nr 2 w Olecku zostali zwyciêzcami szkolnych eliminacji warmiñsko-mazurskiego turnieju bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Zwyciêskie szko³y bêd¹ reprezentowa³y powiat olecki na szczeblu wojewódzkim konkursu.

Powiatowy fina³ konkursu wiedzy
o ruchu drogowym rozstrzygniêty

W Zespole Szkó³ na Osiedlu Siejnik przeprowadzono powiatowe eliminacje warmiñskomazurskiego turnieju bezpieczeñstwa w ruchu drogowym dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Sêdziami g³ównymi zawodów byli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olecku. Do turnieju
przyst¹pi³o ponad 50 uczniów. Ka¿da szko³a wystawi³a 3-osobow¹ reprezentacjê. Pod czujnym okiem policjantów, nauczycieli i ratowników medycznych m³odzie¿ zdawa³a testy. Ponadto uczestnicy pokonywali rowerowy tor przeszkód, jedzili po miasteczku ruchu drogowego i udzielali pomocy przedmedycznej. Za ka¿d¹ z tych konkurencji otrzymywali punkty.
Po zsumowaniu wyników, zarówno z czêci teoretycznej jak i
praktycznej, zwyciêzcami okazali siê uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Wieliczkach i Gimnazjum nr 2 w Olecku. Podczas
uroczystego podsumowania ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ pami¹tkowy dyplom.
m³.asp. Tomasz Jeglinski, KPP Olecko

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 Powiat olecki w dokumentach 1945  1946, wystawa w
siedzibie Stowarzyszenia Zamek, plac Zamkowy
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Rysunki satyryczne Marka Pacyñskiego, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
4 maja (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
5 maja (wtorek)
16.00  spotkanie organizacyjne dot. Projektu dla kobiet Byæ
kobieta to brzmi dumnie, sala AGT (wejcie od ul. Partyzantów)
6 maja (roda)
17.00  Czarni  MKS Mielnik, mecz pi³karski III ligi, stadion
MOSiR
7 maja (czwartek)
* ewentualna wizyta Prezydent RP Lecha Kaczyñskiego w
Olecku
* Mistrzostwa Powiatu  trójbój la, stadion MOSiR
* Mistrzostwa Powiatu  czwórbój la, stadion MOSiR
8.15  akcja honorowego poboru krwi, Starostwo , ul. Kolejowa 32
8 maja (pi¹tek)
13.00 - Konferencja Kobiet (Wszechnica Mazurska)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
9 maja (sobota)
Sztafeta Polska Biega w Olecku, miasto i stadion MOSiR
20.00 Brel raz jeszcze, koncert  kino Mazur
10 maja (niedziela)
turniej tenisa ziemnego, korty MOSiR
11 maja (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
12 maja (wtorek)
Szkolna Liga LA, stadion MOSiR

Stypendia studenckie

Fot. Archiwum KPP Olecko.
(V15308)

19-400 Olecko, Kopernika 10, tel. 0-665-095-424

MEBLE STYLOWE HOLENDERSKIE
KIERMASZ MARKOWEJ PORCELANY
(komplety obiadowe szecioosobowe ju¿ od 85 z³)

RENOWACJA MEBLI

Z informacji Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego wynika, ¿e w bie¿¹cym roku akademickim pojawi³a siê
mo¿liwoæ uzyskania dodatkowych rodków finansowych na
stypendia studenckie. W ramach programu stypendialnego
mo¿na uzyskaæ wsparcie finansowe w kwocie do 3150 z³otych na okres 9 miesiêcy trwaj¹cego roku akademickiego. Pierwszym warunkiem otrzymania stypendium jest pochodzenie
studenta z obszarów wiejskich lub z miasta o wielkoci do 20
tysiêcy mieszkañców. Dochody na cz³onka rodziny nie mog¹
przekroczyæ 504 z³otych lub 583 z³otych kiedy w rodzinie jest
dziecko z orzeczeniem o niepe³nosprawnoci. Nabór wniosków odbêdzie siê na pocz¹tku maja.
(m)

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91
O N............................ 3,69 z³
Pb95 ........................ 3,88 z³
PB98 ........................ 3,99 z³
LPG .......................... 1,61 z³
Olej opa³owy........... 2,22 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V15108)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V14908)

"
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Konkurs
Mieszkajmy piêkniej
W Olecku po raz dziesi¹ty ruszy³ konkurs Mieszkajmy
piêkniej.
W tym roku ³¹czna wartoæ nagród wynosi 10 000 z³.
Zgodnie z regulaminem do konkursu mo¿na zg³aszaæ:
- ogrody przydomowe oraz zieleñ przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych (z wy³¹czeniem ogrodów powsta³ych
w wyniku projektu Piêkne Ogrody Ziemi Oleckiej),
- tereny zielone przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
- tereny zielone wokó³ obiektów u¿ytecznoci publicznej,
- balkony i tarasy.
Komisja konkursowa dokona oglêdzin zg³oszonych obiektów,
bior¹c pod uwagê m.in. ró¿norodnoæ i kompozycjê kwiatów
i zieleni, wkomponowanie terenu zielonego w otaczaj¹c¹ zabudowê, ró¿norodnoæ oraz kompozycjê kwiatów i zieleni,
pomys³owoæ w urz¹dzeniu ogrodu, kondycjê zieleni, wra¿enie ogólne.
Termin zg³aszania posesji do konkursu mija 31 maja br.
Zakoñczenie konkursu i og³oszenie wyników odbêdzie siê
do 30 sierpnia br.
Formularze zg³oszenia znajduj¹ siê w Urzêdzie Miejskim w
Olecku, pok. nr 11 i 15.
Zapraszamy do udzia³u w konkursie!
Alicja Mieszuk
rzecznik prasowy UM w Olecku, www.olecko.pl

Zwrot akcyzy dla rolników

W marcu producenci rolni sk³adali wnioski o zwrot czêci
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego.
W kwietniu zosta³a przyjêta przez gminê decyzja o przydziale,
a do wojewody wys³ano zapotrzebowanie na dotacjê. Jest to
suma 374 805,51 z³otych. Przelewy rodków dla rolników nast¹pi¹ w maju, kiedy gmina otrzyma dotacjê.
(m)

Nie ma kandydata na dyrektora!

Do dnia 27 kwietnia kiedy up³yn¹³ termin sk³adania ofert
w konkursie na kandydata na dyrektora Szko³y Podstawowej
nr 3 im Jana Paw³a II w Olecku, nie wp³ynê³a ¿adna oferta. (m)

Przydomowe
oczyszczalnie cieków

Na ostatniej Sesji RM Burmistrz Wac³aw Olszewski og³osi³, ¿e istnieje mo¿liwoæ refundacji kosztów budowy przydomowych oczyszczalni cieków. Kwota refundacji mo¿e byæ
wyp³acana do 50% kosztów inwestycji ale nie wiêcej ni¿ 4000
z³otych.
O przydziale dofinansowania bêdzie decydowaæ kolejnoæ
sk³adania wniosków.
W tym roku nie uwzglêdnilimy tego w bud¿ecie, ale czêæ
wniosków na pewno zrealizujemy  powiedzia³ podczas sesji
Burmistrz  Mylê, ¿e z bud¿etu wydzielimy jak¹ pulê pieniêdzy. Je¿eli wniosków bêdzie du¿o, bo mo¿emy na ten cel
przeznaczyæ oko³o 140 tysiêcy, i je¿eli kto nie otrzyma dofinansowania w tym roku, to otrzyma je w roku nastêpnym.
Opracowa³ BMB

Centrum sportowo-rekreacyjnokulturalne  stadiony pi³karskie

Burmistrz Olecka og³osi³ przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne 
stadiony pi³karskie realizowane w ramach projektu Transgraniczna wspó³praca m³odzie¿y. Termin sk³adania ofert up³ywa
12 maja 2009 r. o godz. 10.00.
W ramach zadania powstan¹ m.in.:
- dwie bie¿nie szeciotorowa i omiotorowa,
- urz¹dzenia do dyscyplin lekkoatletycznych z wyposa¿eniem,
tj.: skocznia do skoku wzwy¿, skocznia do skoku w dal,
skocznia do skoku o tyczce, rzutnia do pchniêcia kul¹, rzutnia do rzutu dyskiem i m³otem, rozbieg do rzutu oszczepem,
odcinek bie¿ni do biegu z przeszkodami,
- nawierzchnia z trawy syntetycznej na boisku treningowym,
- budynek spikera i budynek magazynowy,
- odwodnienie terenu, przy³¹cza wodoci¹gowe i instalacje
nawodnienia boiska,
- elementy ma³ej architektury, w tym: ogrodzenie stadionu,
ogrodzenie p³yty boiska, ³awki ¿elbetowe z siedziskami, kabiny dla zawodników,
- droga dojazdowa z parkingiem.
Przypomnijmy, i¿ Gmina Olecko (Partner Wiod¹cy) z³o¿y³a
wspólnie z innymi samorz¹dami (partnerzy: Gmina Orzysz, Powiat
Wi³kawiszki i Dystrykt Alitus) projekt do Programu Wspó³pracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 obejmuj¹cy ze
strony Olecka przebudowê stadionu miejskiego i boiska treningowego. Wartoæ inwestycji wynosi 7,5 mln z³, gmina podpisa³a umowê na dofinansowanie w kwocie ok. 1,5 mln euro.
Termin realizacji zadania  25 czerwca 2010 r.
Alicja Mieszuk
rzecznik prasowy UM w Olecku, www.olecko.pl

wiñska grypa

W zwi¹zku ze stwierdzeniem wyst¹pienia przypadków zaka¿eñ wirusem grypy wiñ typu A/H1N1 u ludzi w Meksyku
i Stanach Zjednoczonych G³ówny Inspektorat Sanitarny zaleca:
Wyje¿d¿aj¹cym za granicê
· bezwzglêdne stosowanie siê do wszelkich zaleceñ miejscowej s³u¿by zdrowia,
· unikanie bliskiego kontaktu z osobami wykazuj¹cymi objawy grypopodobne,
· pozostanie w domu, jeli u danej osoby wyst¹pi¹ objawy
grypopodobne,
· podczas kaszlu i kichania, zakrywanie ust i nosa chusteczk¹
- pomo¿e to zapobiec zaka¿aniu wirusem innych osób,
· czêste mycie r¹k wod¹ z myd³em,
· unikanie dotykania rêkami oczu, nosa i ust.
W przypadku wyst¹pienia objawów chorobowych, natychmiastowy kontakt z lekarzem.
Wracaj¹cym do kraju
Je¿eli w ci¹gu oko³o 10 dni od powrotu do kraju wyst¹pi¹
objawy chorobowe typu:
· podwy¿szona temperatura cia³a,
· os³abienie,
· kaszel,
· brak apetytu,
· katar,
· ból gard³a,
trzeba niezw³oczne zg³osiæ siê do lekarza i poinformowaæ go
o pobycie w rejonie wystêpowania wirusa grypy wiñ typu
A/H1N1.

#
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WSZECHNICA
MAZURSKA
W OLECKU
V22602

Pod taka nazw¹ z inicjatywy Biura Ruchu Drogowego Komendy
G³ównej Policji ruszy³a ogólnopolska kampania spo³eczna promuj¹ca bezpieczeñstwo ruchu drogowego.

Plac Zamkowy 3,
19-400 Olecko
tel./fax (87) 5203133
www.wm.olecko.pl

zaprasza na 2  semestralne
STUDIA PODYPLOMOWE

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEÑSTWO I HIGIENA PRACY
OCHRONA RODOWISKA
ORGANIZACJA POMOCY SPO£ECZNEJ
I PRACY SOCJALNEJ
_ ZARZ¥DZANIE KRYZYSOWE
_ ZARZ¥DZANIE OWIAT¥
_ ZARZ¥DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Bli¿szych informacji udzieli
koordynator ds. studiów podyplomowych
 tel. kom. 662165493
Zg³oszenia na formularzu
dostêpnym na stronie www.wm.olecko.pl
(V18405)

G³ównym przes³aniem kampani jest próba uswiadomienia
ró¿nym uczestnikom ruchu drogowego skutków niestosowania sie do przepisów prawa drogowego i wp³ywanie w ten
sposób na ich odpowiedzialne zachowanie na drogach.
Kampania zosta³a podzielona na bloki tematyczne adekwatne
do realnych i przewidywanych zagrozeñ na drogach w ci¹gu
roku:
 motocyklisci ( kwiecieñ - czerwiec),
 m³odzi kierowcy (czerwiec - sierpieñ),
 piesi (okres jesienno-zimowy).
Dla celów kampanii uruchomiona zosta³a strona internetowa www.uzyjwyobrazni.pl
W ramach kampanii policjanci podczas kontroli drogowych
rozdawaæ bêd¹ ulotki tematyczne.
m³.asp. Tomasz Jegliñski
KPP Olecko

B³ysnê³o s³oñce
 posypa³y siê mandaty

W trakcie minionego weekendu oleccy policjanci wystawili rekordow¹ liczbê mandatów karnych.
Od pi¹tku 24 do niedzieli 26 kwietnia funkcjonariusze ukarali ogó³em 56 osób. Wiêkszoæ mandatów, bo a¿ 33, mundurowi wypisali za wykroczenia porz¹dkowe. 15 osób otrzyma³o
druczki za przewinienia drogowe a 8 za spo¿ywanie alkoholu
w miejscu zabronionym. Ponadto policjanci zastosowali 14
pouczeñ.
m³.asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V16228)

_
_
_
_

U¿yj Wyobrazni

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. NOWOÆ: WYDAJEMY CERTYFIKAT
W JEDEN DZIEÑ ROBOCZY
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
(K26701)
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Olecko miastem rowerowym
 miastem bezpiecznym
W³anie pod takim has³em policjanci wraz z nauczycielami i uczniami Liceum Ogólnokszta³c¹cego przeprowadzili
wspólne dzia³ania edukacyjno-informacyjne. W trakcie spotkania zaprezentowano prawid³owe wyposa¿enie roweru i
rowerzysty. Funkcjonariusze znakowali
rowery i rozdawali wszystkim obecnym
rowerzystom elementy odblaskowe. Na
koniec wszyscy mi³onicy dwóch kó³ek
przejechali ulicami miasta.
W sobotê oko³o godziny 10.00 na
boisku szkolnym Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Olecku zgromadzi³o siê kilkudziesiêciu rowerzystów. Olecczanie  od
najm³odszych do seniorów  mogli oznakowaæ swój rower specjalnym kodem.
Ponadto policjanci rozdawali elementy
odblaskowe w postaci kamizelek i opasek.

%
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Mundurowi równie¿ byli reprezentowani przez patrol rowerowy.
Wspólne dzia³ania policjantów,
uczniów i nauczycieli z LO mia³y na celu
uwiadomienie mieszkañcom koniecznoæ
u¿ywania elementów odblaskowych podczas jazdy rowerem. Ponadto zaprezentowano prawid³owe wyposa¿enie roweru
i rowerzysty. Przekazano informacjê odnonie odpowiedzialnoci karnej za wykroczenia najczyciej pope³niane przez
rowerzystów.
Realizowane dzia³ania, które skiero-

wano do spo³ecznoci lokalnej, dotyczy³y ekorozwoju i rodków transportu przyjaznych rodowisku. S³oneczna pogoda i
wysoka frekwencja rowerzystów sprawi³y, ¿e pomys³ przeprowadzenia takich dzia³añ spodoba³ siê mieszkañcom Olecka.
Na koniec dwie kolumny rowerzystów prowadzone przez policjantów przejecha³y ulicami miasta z met¹ na g³ównym placu
w centrum.
Wydarzenie Rowerowe Olecko zosta³o dofinansowane ze rodków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach których zakupiono stojak rowerowy na 10 miejsc, engraver  urz¹dzenie do znakowania rowerów
oraz po 100 szt. opasek i pasów odblaskowych. Ponadto wydrukowano 50 plakatów i 100 ulotek informacyjnych.

&
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II Spotkania z histori¹
Stowarzyszenie Aktywnych Zamek zaprosi³o we wtorek,
28 kwietnia na kolejne ju¿ Spotkania z histori¹. Przed prelekcj¹ sympatycy historii spotkali siê przed oleckim Zamkiem,
gdzie wiceprezes Stowarzyszenia Jaros³aw Wierzbiñski przedstawi³ przyby³ym odnowion¹ tablicê informacyjn¹ z histori¹
budynku.
Samo spotkanie rozpocz¹³ prezes dr Marek Góryñski przedstawiaj¹c krótk¹ historiê swoich poszukiwañ i pracy badawczej dotycz¹cej usytuowania oraz kszta³tu
oleckiego zamku.
Po tym wyst¹pieniu mia³ miejsce wyk³ad
dr Alfonsa Bobowika  Prezesa Mazurskiego Towarzystwa Naukowego opisuj¹cy lata
1944  1945 historii E³ku. Przy okazji nie oby³o
siê bez porównañ do historii Olecka.
Oficjaln¹ czêæ zakoñczy³o wyst¹pienie
emerytowanego dzia³acza sportowego i trenera oleckich sportowców Leonarda Mosiejki, po czym dr M. Góryñski zaprosi³
wszytkich przyby³ych do zwiedzania nowej,
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Zamek, wystawy. Bardzo ciekawa ekspozycja nosi tytu³ Powiat olecki w dokumentach 1945-1946.
(M)

Fot. Archiwum Oleckiego Stowarzyszenie Aktywnych Zamek.

'
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Dnia 1 kwietnia w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku odby³ siê dzieñ otwarty pod has³em

hip-hop OPEN DOOR

Zaproszona m³odzie¿ ze szkó³ gimnazjalnych z Olecka, Kijewa, wiêtajna, Wieliczek, Filipowa, Baka³arzewa i Sokó³ek
uczestniczy³a w imprezie hip-hopowej przygotowanej przez
uczniów naszej szko³y. Koordynatorem spotkania by³ p. Marcin Czekay  pedagog szkolny.

Na scenie, przed licznie zebran¹ publicznoci¹, wyst¹pi³y
zespo³y hip-hopowe, m.in. STYL NA LUZIE  grupa m³odych
ludzi z Olecka, która debiutowa³a w 2007r., SB  cz³onek grupy Dla Siebie i Dla Swoich, który w 2008r. wyda³ solow¹
p³ytê zatytu³owan¹ SB - uczeñ mistrza, grupa taneczna FREEZE, dzia³aj¹ca przy ROK MG w Olecku, reprezentuj¹ca style:
hip-hop, new style, breakdance, funky, ragga oraz KLAUDIA
z pokazem tanecznym dancehall. Imprezê nag³ania³ p. Kamil
Fidler, akustyk z Regionalnego Orodka Kultury Mazury
Garbate  absolwent naszej szko³y. Okazjê do zaprezentowania swoich umiejêtnoci mieli tak¿e uczniowie ze szkolnych
kabaretów  Ewelina W¹trobiñska, Emilia Sznel, Aleksandra Or³owska, Daria Lachowicz, Benedykt Czarniecki, Piotr
Janiszewski, Marcin Wiosna oraz Micha³ Perkowski. Gimnazjalici wziêli równie¿ udzia³ w konkursie wiedzy na temat
szko³y. Ka¿dy uczestnik otrzyma³ nagrodê.
Tego dnia m³odzie¿ mog³a zasiêgn¹æ informacji o nowych

kierunkach kszta³cenia. W nowym roku szkolnym powstanie
klasa o specjalnoci policyjno-po¿arniczej. Uczniowie, którzy wybior¹ ten kierunek mog¹ liczyæ na du¿¹ dawkê wiedzy z
zakresu prawa, g³ównie karnego, naukê podstawowych technik i taktyk dzia³ania policji, naucz¹ siê strzelania z ró¿norodnej broni oraz poznaj¹ musztrê, w tym równie¿ musztrê bojow¹ policji. Zajêcia prowadzone przez policyjnych wyk³adowców uwzglêdniaæ bêd¹ zagadnienia m. in. z: organizacji policji, prewencji, prawa karnego i wykroczeñ, kodeksu drogowego, negocjacji policyjnych, samoobrony, rodków przymusu
i zasad pos³ugiwania siê broni¹ paln¹.
Planowane jest równie¿ utworzenie klasy o specjalnoci

ratownictwo medyczne, w której rozszerzony bêdzie program
z przysposobienia obronnego. Uczniowie, którzy wybior¹ ten
profil kszta³cenia oprócz zdobycia wysokiego poziomu wiedzy ogólnej poznaj¹ zawody organizacji ratowniczych oraz
przygotowani zostan¹ do egzaminu na certyfikat ratownika
wed³ug standardów UE. Ostatnim proponowanym kierunkiem
jest technik kucharz. Uczniowie po ukoñczeniu tej specjalnoci bêd¹ dysponowali wiedz¹ i umiejêtnociami niezbêdnymi do przyrz¹dzania potraw w ró¿nych kulturach kulinarnych i dostosowanych do ró¿nych okazji.
Poza tym kontynuowane bêd¹ takie kierunki, jak: liceum
profilowane o profilu ekonomiczno-administracyjnym, liceum

o profilu socjalnym, a tak¿e technik: ochrony rodowiska,
hotelarstwa, organizacji us³ug gastronomicznych, architektury krajobrazu, rolnik.
Podczas imprezy uczniowie gimnazjum mieli okazjê obejrzeæ szko³ê, mogli wybraæ sobie przewodnika, który ich oprowadza³. Na sali gimnastycznej ustawione by³y równie¿ stoiska z pracami plastycznymi uczniów technikum architektury
krajobrazu. Szczególnym zainteresowaniem cieszy³o siê stoisko z poczêstunkiem, przygotowane przez uczniów klasy drugiej,
kszta³c¹cych siê w zawodzie technik hotelarstwa pod kierunkiem pañ Marzanny Pojawy-Grajewskiej, Celiny Bronikowskiej-Chudy i Danuty Koncewicz.
Justyna Waszkiewicz
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Po¿egnanie maturzystów  ZespÓ³ Szkó³ Technicznych
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Fot. Archiwum Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku.

Dlaczego ¿al odchodziæ?

Jestem tegoroczn¹ absolwentk¹. Trzymam wiadectwo
ukoñczenia szko³y nie bez dumy, poniewa¿ jest to wiadectwo z czerwonym paskiem. Trzy lata temu wybra³am szko³ê 
Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku. Dlaczego?
To nie by³a ³atwa decyzja. Czyta³am oferty, s³ucha³am opowieci starszych kole¿anek Zadecydowa³ chyba syndrom
Godzikowej, czyli rady znajomych, opowieci o mi³ej atmosferze, o nauczycielach , z którymi mo¿na siê dogadaæ.
Na mój wybór wp³ynê³a równie¿ interesuj¹ca oferta edukacyjna szko³y. Wybra³am klasê o profilu socjalnym, poniewa¿
wi¹za³o siê to z moimi zainteresowaniami. Chcia³am pomagaæ
ludziom, wzbogaciæ wiedzê o naturze cz³owieka. Wówczas
nie by³am pewna czy podjê³am dobr¹ decyzjê, ale teraz wiem.
Nie ¿a³ujê. Pozna³am sympatyczne i otwarte osoby, uczestniczy³am w wa¿nych przedsiêwziêciach, prze¿y³am wiele wzruszaj¹cych i zabawnych chwil. Otrzyma³am rzeteln¹ wiedzê i ...
zyska³am wiadomoæ, jak wiele zale¿y ode mnie.

Pierwsze dni w nowej szkole Pamiêtam Czu³am siê obco,
niepewnie, jednak mi³a atmosfera, ¿yczliwoæ pomog³y przezwyciê¿yæ pierwsze lêki. Nauczyciele byli pomocni, cierpliwi,
ale wymagaj¹cy, dziêki czemu czujê, ¿e dobrze przygotowa³am siê do matury. W ZSLiZ prze¿y³am dobre i gorsze chwile,
lecz zawsze mog³am liczyæ na pomoc i wsparcie przyjació³.
Jestem dumna, ¿e mog³am byæ uczennic¹ tej szko³y. Na pewno bêdê têskni³a i mile wspomina³a te trzy lata, podczas których wiele siê nauczy³am, rozwinê³am, wzbogaci³am swoj¹
osobowoæ i zawar³am nowe znajomoci, przyjanie. Gdybym
ponownie mia³a wybraæ szko³ê, nie zmieni³abym swojej decyzji, poniewa¿ najwa¿niejsi s¹ ludzie i atmosfera, któr¹ tworz¹.
W szkole, klasie czu³am siê dobrze. Mi³o bêdê wspomina³a
panie dyrektorki, nauczycieli, wychowawczyniê, panie pracuj¹ce w bibliotece i moj¹ klasê  liceum socjalne.
¯yczê maturzystom pomylnego zdania egzaminu maturalnego, a Dyrekcji i nauczycielom radoci i satysfakcji z wykonywanej pracy i osi¹gniêæ wychowanków.
Agnieszka Niedziejko
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Komentarze i refleksje

 nie tylko polityczne
Grzegorz Kudrzycki

Mija w³anie 5. Rocznica cz³onkostwa Polski w Unii europejskiej. Bilans tych 5 lat jest zdecydowanie korzystny dla Polski. Dzisiaj nie maj¹ co do tego w¹tpliwoci nawet zdecydowani eurosceptycy z pocz¹tków naszej akcesji. Polska nie straci³a
swojej suwerennoci ani wartoci chrzecijañskich, a unijne
fundusze pomocowe przyczyniaj¹ siê do rozwoju polskich miast,
miasteczek i wiosek.
Czarne chmury, jakie przed akcesj¹ do UE roztacza³y partie
Leppera, Giertycha i Rydzyka rozwia³ wiatr historii. Dzisiaj wyranie widaæ, ¿e by³y to zwyk³e strachy na lachy, za to partie
Leppera i Giertycha znalaz³y siê za burt¹ polskiej sceny politycznej i by³a to bodaj jedyna pozytywna strona rz¹dów Jaros³awa Kaczyñskiego. Dopuci³ oszo³omstwo do w³adzy i pokaza³ prawdziw¹ twarz, a wyborcy zrobili resztê.
Z cz³onkostwa w Unii Europejskiej korzysta polska gospodarka i polscy przedsiêbiorcy, którzy wbrew wczeniejszym obawom
potrafi¹ ze swoimi towarami konkurowaæ na rynkach zachodnich, a wykorzystuj¹c zagraniczny kapita³ i technologie czyni¹
swoje zak³ady coraz bardziej nowoczesne i wydajne.
Miliardy euro Unia przeznacza na budowê polskich dróg,
ochronê rodowiska, naukê i szkolnictwo.
W Olecku i okolicach dziêki rodkom unijnym w ostatnich
latach przeprowadzono wiele inwestycji strukturalnych, a planuje siê wci¹¿ dalsze.
Dziêki otwarciu granic i otwarciu zagranicznych rynków pracy
tysi¹ce m³odych Polaków zarabia dzisiaj euro, funty lub mocne
waluty skandynawskie. Nabieraj¹ dowiadczeñ biznesowych
oraz ucz¹ siê funkcjonowania zachodnich demokracji. To kiedy zaprocentuje, kiedy z walizk¹ w³asnego kapita³u wróc¹ do
kraju zak³adaæ w³asne biznesy. Dzisiaj przyje¿d¿aj¹ tylko na
krótkie urlopy i przerwy wi¹teczne, ale ju¿ mo¿na rozpoznaæ
ich na ulicy czy w sklepie, bo s¹ bardziej umiechniêci, ¿yczliwi, zawsze mówi¹ dzieñ dobry i ¿ycz¹ mi³ego dnia.
Marzy mi siê, ¿e kiedy to dobrze wykszta³cone i obyte ze
wiatem pokolenie m³odych ludzi zast¹pi obecn¹ polsk¹ biurokracjê, powi¹zan¹ sitwami znajomoci, kolesiostwa lub pêtami
starych, PRL-owskich nawyków urzêdowania.
Ale nie psujmy atmosfery wiêta, jakim jest rocznica bycia
Polski w Unii Europejskiej.
W drugiej po³owie 2011 roku przypada polska prezydencja
w Unii. Czy nasi politycy potrafi¹ zaproponowaæ ca³ej Unii co

nowego, co od¿ywczego, co zwiêkszy europejsk¹ integracjê?
Czy polski prezydent podpisze wreszcie traktat lizboñski, okrzyczany
przecie¿ jego sukcesem negocjacyjnym?
Polska mo¿e tylko wygraæ na wiêkszej integracji europejskiej, wspólnej polityce energetycznej lub szerzej  wspólnej
polityce zagranicznej. Mylê tu g³ównie o europejskiej polityce wschodniej, w kontaktach z Rosj¹, ale i te¿ z Chinami, Japoni¹ czy Kore¹. Polska sama, w pojedynkê, niewiele znaczy i
niewiele obchodzi azjatyckie kolosy gospodarcze. Dla nich równorzêdnym partnerem mog¹ byæ np. Stany Zjednoczone Ameryki lub Unia Europejska jako ca³oæ. S¹ to kraje rozwojowe, o
wielkich rynkach zbytu i dobrze by na tych rynkach znajdowa³y miejsce i polskie towary.
Nowe mo¿liwoci mo¿e daæ Polsce przyjêcie euro  jako
wspólnej waluty europejskiej, co zwiêkszy³oby stabilnoæ polskiej gospodarki i zaanga¿owanie kapita³u zagranicznego inwestuj¹cego w Polsce oraz u³atwi³oby ¿ycie polskich przedsiêbiorców w kontaktach z ich zagranicznymi partnerami. Niemo¿liwe by³oby spekulacyjne granie kursem z³otówki, jakie mia³o
miejsce jesieni¹ 2008 roku.
***

5 LAT w Unii Europejskiej

growany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego)
przebudowano czêæ dróg powiatowych, przygotowano dokumentacje pod kolejne inwestycje, przebudowano i modernizowano szpital, szko³y ponadgimnazjalne, doposa¿ono Dom
Pomocy Spo³ecznej, Stra¿ Po¿arn¹, Policjê. Ponadto w latach
2004-2007 pozyskano 1.155.026 z³ na stypendia dla 1.033 uczniów
ze szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oraz 770.917 z³
dla 361 studentów.
Obecnie realizowane s¹ projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury na doposa¿enie szpitala w
sprzêt i aparaturê medyczn¹ oraz przebudowê i modernizacjê
dróg. W trakcie oceny s¹ kolejne wnioski na drogi, szpital i
bazê kszta³cenia zawodowego. Oprócz projektów inwestycyjnych realizowane s¹ te¿ projekty miêkkie z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. W pierwszym roku wdra¿ania tego
programu Powiatowy Urz¹d Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe w Olecku realizowa³o 8
projektów o ³¹cznej wartoci a¿ 3.884.348,522 z³ co jest niew¹tpliwym sukcesem.
H. Bogdañska
www.powiat.olecko.pl

1 maja 2009 roku mija piêæ lat, od kiedy Polska sta³a siê
pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej. Czekalimy na to
10 lat. Oficjalny wniosek o cz³onkostwo w³adze pañstwa z³o¿y³y ju¿ w kwietniu 1994 w Atenach. Negocjacje rozpoczêto
po trzech latach. Przez ten okres Polska musia³a ustabilizowaæ swoj¹ sytuacjê polityczn¹ i gospodarcz¹, aby spe³niæ
normy okrelane przez cz³onków UE. Spe³niaj¹c wszystkie wymogi,
wraz z Cyprem, Czechami, Estoni¹, Litw¹, £otw¹, Malt¹, S³owacj¹, S³oweni¹ i Wêgrami, w dniu 1 maja 2004 Polskê przyjêto do wspólnoty europejskiej.
G³ówne aspekty, które kojarz¹ siê z korzyciami wejcia
Polski do Unii, to rodki pomocowe przeznaczane na infrastrukturê drogow¹, rozwój rolnictwa, odnowê wsi, wyrównywanie szans edukacyjnych, promocjê regionów, rozwój turystyki, ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. Wa¿ne jest te¿ to,
¿e Unia otworzy³a nam swe granice i rynki pracy.
Z pozyskanych rodków unijnych w Powiecie Oleckim
uda³o siê zrobiæ wiele. W ramach SAPARD i ZPORR (Zinte-

Do redakcji i Czytelników Tygodnika Oleckiego

Po raz kolejny zirytowa³a mnie praktyka Redakcji TO 
dowolnego cenzurowania tekstów! Redakcja wycina ca³e zdania,
ca³e kwestie, zakoñczenia, puenty, nawet cytaty dawnych pisarzy (Tuwim).
Staram siê pisaæ zwiêle i nie nadu¿ywaæ s³ów zbêdnych,
dlatego wyrwanie jakiego zdania z kontekstu lub uciêcie zakoñczenia okalecza ca³y tekst. Ka¿dy artyku³ podpisujê nazwiskiem i biorê za niego odpowiedzialnoæ. Opieram siê na
faktach, podajê ród³a informacji, czêsto cytujê co ciekawsze
wypowiedzi, co ciekawszych polityków.
A innym Szanowna Redakcja pozwala wiele  choæby artyku³y PACa  ka¿dy zawieraj¹cy pokan¹ porcjê go³os³ownych insynuacji i go³os³ownych wybrzydzeñ.
Dlatego te¿ postanowi³em zawiesiæ swoj¹ wspó³pracê z
TO, bo jeli Redakcja musi cenzurowaæ moje teksty, to ja
ani nie muszê, ani te¿ nie chcê byæ w taki sposób drukowany.
Sta³ych Czytelników TO i sympatyków moich tekstów
proszê o zrozumienie i wybaczenie powy¿szej decyzji.
Grzegorz Kudrzycki, 28.04.2009 r.

!

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 18 (590)

OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(43)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Szanghaj - Chiny, 10.08.2007 r. Otwarte miasto
Od szóstej godziny Chiñczycy ju¿ nie spali. Z ³ó¿ka zwlok³em siê o godz. 8.00, akurat by³o wolne miejsce przy oknie.
Poci¹g mia³ opónienie. Zamiast przyjechaæ do Szanghaju o
9.41, przybylimy o godz. 11. Dworzec kolejowy du¿y. Po doæ
d³ugich poszukiwaniach znalelimy zejcie do metra. Interesowa³a nas linia nr 3 (Per³owa). W kiosku sprzedaj¹cym bilety
kupilimy po jednej sztuce. Kosztuj¹ 3 juany, tyle samo co w
Pekinie, tylko ¿e tam nie ma stref. Tu s¹, a co za tym idzie i
ceny s¹ ró¿ne.

W Szanghaju

Pudong. Wie¿a telewizyjna i banki.
Przyjechalimy do stacji Caoyang. £azilimy w kó³ko, bo
nie moglimy znaleæ ulicy Wuning 300, gdzie mielimy zarezerwowany pokój. By³o bardzo gor¹co, temperatura plus 37
stopni.
Dostalimy ca³kiem przyzwoity pokój, 11 dolarów od osoby. W hostelu kupi³em plan Szanghaju. Po zakwaterowaniu
siê postanowilimy pojechaæ metrem do najbardziej znanej i
popularnej czêci miasta. W Caoyang Tomek kupi³ bilet za 4
juany (s¹ automaty), trasa ³¹czona; a ja za 3. Potem, jak wychodzi³em na stacji Nanjing East, musia³em dop³aciæ jednego
juana, bo nie mog³em przejæ przez bramkê. Pracownik obs³ugi skierowa³ mnie do specjalnego kiosku, ¿ebym tam zap³aci³.
W miêdzyczasie mielimy zmianê linii metra, tzw. tranzyt. W

W Szanghaju

koñcu wyszlimy na handlow¹ ulicê. Sporo tu bia³ych, zw³aszcza
wycieczkowiczów. W Mc Donaldzie zjedlimy frytki.
Szanghaj (otwarte miasto) na miarê XXI wieku to naprawdê imponuj¹ce miasto, wie¿owce, sklepy. Udalimy siê
nad rzekê Huangpu i szlimy deptakiem wzd³u¿ jej brzegu.
Szanghaj le¿y u ujcia rzeki Jangcy, nad Morzem Wschodniochiñskim; do czasów pierwszej wojny opiumowej w po³owie XIX wieku by³ ma³ym portem rybackim. Mieszkañcy tego niewielkiego miasteczka
dodatkowo czerpali dochody z tkactwa. Po
roku 1842  po zakoñczeniu pierwszej wojny
opiumowej  do Szanghaju przybyli Anglicy, Francuzi i Japoñczycy.
Na pocz¹tku XX wieku port w Szanghaju
sta³ siê najwiêkszym portem chiñskim, a znaczn¹
czêæ mieszkañców stanowili obcokrajowcy, dogl¹daj¹cy swoich interesów. Miasto
kwit³o dziêki handlowi jedwabiem, herbat¹
i opium. To ostatnie w du¿ych ilociach
by³o sprowadzane przez obcokrajowców. Z
tamtego okresu pochodzi znaczna czêæ
budowli w stylu europejskim, stoj¹cych
wzd³u¿ Bundu czy we francuskiej czêci miasta
zwanej Frenchtown. Piêkne hotele, bogate
fasady banków, pa³ace przemys³owców do
dnia dzisiejszego budz¹ zachwyt.

C.d.n.

"
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* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L1904

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K7102

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

V20804

Krupin 14A

tel. 0-503 804 741; 0 512 217 654

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K7202
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V17116
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-0111
V13519
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V20814
* Hunday Accent, 1998, 1,3B, klima., 2xair bac, ABS, centralny, elektryk., alufelgi, 7000 z³otych, tel. 0-502-607-426 V23811
* VW Multivan, 2,5TDI, 2006, pe³na opcja, 85 tysiêcy z³otych, tel. 886-304-221
V14838

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* agroturystyka, wiêta na wsi, weekendy, pokoje, tel. 0-502710-196, www.zchmielewska.olecko.pl
17016
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. K13909
* DART  turnieje (pi¹tki), Bar Pod ABC

V16906

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78

V21703

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

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-0 00, pt-so  od 1000 do 200

(V11510)

(V24101)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

US£UGI

Agencja Kredytowa KORZYCIK

tel. (087) 520-01-89

D@RKOMP

V2517
K3608

Przemys³aw Atkielski

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.

V20404

* fundusze inwestycyjne OFE, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa
Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V16606
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V17314
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V23901
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V20504
* HUSQUARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek, tel.
(087) 520-02-12.
V23701
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L2508
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K1116
* inspektor p. po¿. podejmie wspó³pracê z firmami, tel. 0-609788-594
V23811
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V20604
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 0-602-117-509. ZAPRASZAMY

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V16706
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L2103
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.

V19605

* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V21403

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V19805

* MEBLE  salon, Jan Bagieñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
K7402
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91

(V15908)

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

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07.

OKULISTA

V17006
V15118

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

Ka¿da sobota od 1000 do 1500
Rejestracja: 0-501-267-347

(V21803)

SERWIS OGUMIENIA

V13509

(V19505)

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
V20705
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V23801
* BHP us³ugi: kompleksowa obs³uga firm, szkolenia, protoko³y powypadkowe, tel. 0-508-328-776
K5506
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L1804

(V19705)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V3710)

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

V1718

(V15208)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V17106

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V22402)

AUTO-MOTO

US£UGI

#
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* PRZEPROWADZKI, REMONTY, WYKOÑCZENIA
WNÊTRZ, TANIO. Tel. 0-888-956-204

K4509

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V15008)

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)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V22312

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K716)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V22502
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V21503
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L2327
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00, 0-87-520-18-18 K7312
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K4209
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L1607

(V14808)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ

Firma rekomendowana przez Polsk¹ Izbê
Przedsiêbiorców Bran¿y Pogrzebowej (PIPBP)

(V24001)

 przewóz krajowy i zagraniczny
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

(K7701a)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* wywóz mieci, sprzeda¿ koszy niemieckich, TUH Kret,
tel. 0-509-805-008
V13409
INNE
* oddam psa w dobre rêce, pudel czarny, tel. 0-87-520-30-73 L2004
* odst¹piê termin przyjêcia weselnego w restauracji Coloseum, 21 czerwca, tel. 0-608-319-503
K6004
* przyjmê ziemiê z wykopów w obrze¿ach Olecka, tel. 0-502264-901
K6303
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609720-913 po 18.00
L2415
KUPIÊ
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182

SPRZEDAM
* brama gara¿owa uchylna + automatyka + piloty, tel. 0-509746-264
V17126
* dawna szko³a, Markowskie, WGN Nieruchomoci, tel.
0-510-189-301
V25111
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V22322
* dwa du¿e gara¿e, ul. Kamienna, przy Lewiatanie, nadaj¹ce
siê na dzia³alnoæ, tel. 0-602-354-963
V23911
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 0-692-141-426
V19715
* dzia³kê na Ruczaju z murowan¹ altan¹, ogrodzon¹ odsprzedam, tel. 0-502-264-901
V7014
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V21513
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 0-502-088-402
K4608
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V25121
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-510-189301
V25131
* gara¿ murowany, Siejnik, tel. 0-513-012-319
K6803
Notebooki od 1299z³, w zestawie
torba i mysz. Komputer od 899z³,
w zestawie mysz+klawiatura, monitor FULL HD 24" za
899z³. SPRAWD NAS! Tel. (087) 520 05 15.
(V17206)
* kuchenkê ceramiczn¹ Amica, stan bardzo dobry, 500
z³otych, tel. 0-664-966-469
K6104
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L2608
* sprzedam mieszkania jedno- i dwupokojowe.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

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

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V24111
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V15918
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L2231
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V24121
* zatrudniê pracownika do traka tamowego z okolic Olecka
znaj¹cego siê na ciesielce, tel. 0-509-640-027
K7002

V15138

(V21603)

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. K13609

* mieszkania: Olecko, Kolejowa, Armii Krajowej, wiêtajno,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V25141
* mieszkanie 36 m.kw., Siejnik, I piêtro, tel. 0-692-141-426V19725
* mieszkanie 54 m.kw., urz¹dzone, aleja Zwyciêstwa, tel.
0-509-909-945
L3009
* mieszkanie 60 m.kw., Siejnik, tel. 0-87-520-43-22 po 20.00,
tel. 0-508-266-715
K6503
* mieszkanie 72 m.kw., tel. 0-513-728-804
V14858
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V17026
* mieszkanie w szeregówce 64 m.kw., 2 pokoje, kuchnia, 65.000
z³otych, 94 m.kw., 3 pokoje, kuchnia, ogródek, 125.000 z³otych,
Kowale Oleckie, ul. Kociuszki 6, tel. 0-87-523-81-80
K6403
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V15128
* pianino, 2000 z³otych, tel. 0-664-966-469
K6204
* porcelana markowa, tanio, meble, sklep TOCADA, ul. Kopernika 10
V15318
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333V15018
* TANIO, nowy laptop Toshiba Satellita PRO L300-1BA, tel.
0-518-930-519
K7601
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K816
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V18415
WYNAJEM
* lokal w centrum, tel. 0-885-441-703
K7501
* mieszkanie, Kukowo, 100 z³otych, tel. 0-510-189-301 V25101
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V21523

$
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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

(V16007)

(V20705)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

(K3510)

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

18

Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
czynny
maja
00
codziennie
godz. 16
00
00
w godz. 8 -16
tel. 520-23-36

MEDYCYNA ALTERNATYWNA
CO SZKODZI OCZOM?
Czytanie w ³ó¿ku, w wannie, na pla¿y w pozycji na brzuchu, to ciê¿kie grzechy przeciwko naszym oczom. W sypialni i w ³azience owietlenie
jest zwykle s³abe, a i pozycja, w jakiej trzymamy
ksi¹¿kê, nie jest obojêtna dla naszych oczu. Gdy le¿ymy
na brzuchu, oczy s¹ bardzo napiête, a ga³ka oczna ma
tendencje do wyd³u¿ania - dla krótkowidza to zabójstwo.
Wa¿ny jest rodzaj wiat³a, nie tylko ustawienie lampy.
Najlepsze do czytania lub pracy jest wiat³o dzienne. W
pomieszczeniach z lampami jarzeniowymi przebywajmy
jak najkrócej, unikajmy równie¿ ¿arówek halogenowych.
PIETRUSZKA na moczenie nocne u dzieci i mimowolne oddawanie moczu u osób starszych:
... 3 ³y¿ki startego na drobnej tarce korzenia pietruszki zalaæ szklank¹ wody, zagotowaæ, odstawiæ pod przykryciem w ciep³e miejsce na 30 minut. Piæ w porcjach 3
razy dziennie przed jedzeniem.

Melisa dobra nie tylko na sen

Szczególnie poleca siê j¹ przy zaburzeniach nerwicowych,
jako naturalny rodek na roz³adowanie stresów. Ale pomóc
mo¿e takie w innych dolegliwociach. Jest lekiem rozkurczowym, stosowanym przy ogólnym wyczerpaniu, wymiotach nieznanego pochodzenia, bolesnym miesi¹czkowaniu i
zaburzeniach trawiennych. Napar z niej skutecznie dzia³a przy
braku apetytu i wzdêciach.
Nalewka nasenna: 50 g suszonych lici melisy zalaæ 1litrem bia³ego wina, odstawiæ na kilka dni w ciemne miejsce,
wstrz¹saj¹c czêsto. Przecedziæ i za¿ywaæ 3 razy dziennie po
2 ³y¿ki.
Na bóle brzucha: zmieszaæ po ³y¿ce melisy i miêty pieprzowej, zalaæ szklank¹ wrz¹tku i zostawiæ w ciep³ym miejscu pod przykryciem na 10 minut. Przecedziæ i piæ letni napar ma³ymi ³ykam.
Sa³atka podnosz¹ca nastrój: pêczek wie¿ej melisy umyæ,
ods¹czyæ, posiekaæ, dodaæ podzielon¹ na cz¹stki mandarynkê. Pokropiæ sokiem z cytryny i oliw¹.

%
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Kalendarz imion
5 maja
Ireny, Irydy, Ity, Tamary, Wincenty
Chociemira, Hilarego, Lubos³awa, Piusa,
Teodora, Waldemara, Wincentego, Zdzibora
6 maja
Benedykty, Beniny, Benity, Ditty, Domicelli, Filipa, Fredy, Judyty, Juty, Ludomi³y
Benedykta, Dominika, Filipa, Gocis³awa, Gociwita, Jakuba, Jana, Juranda,
Ludomi³a, Mariana, Owidiusza, Waldemara, Wiktora
7 maja
Domiceli, Doniceli, Flawii, Gizeli, Gustawy, Gusty, Helgi, Ludmi³y, Ludomi³y,
Ludomiry, Ró¿y, Sawy, Wincencji, Wincenty
Augusta, Benedykta, Floriana, Ludomira, Stanimira, Stojana, Wincentego
8 maja (Dzieñ Zwyciêstwa nad Faszyzmem)
Dezyderii, Eryki, Ilzy, Izy, Kornelii, Lizy,

Stanis³awy
Achacego, Aleksandra, Benedykta, Eryka,
Fryderyka, Kornela, Marka, Micha³a,
Mirona, Piotra, Stanis³awa, Wiktora
9 maja (Wniebowstapienie Pañskie)
Beaty, Bo¿eny, Karoli, Karoliny, Katarzyny, Marii, Tekli, Ulriki
Beatusa, Bo¿ydara, Grzegorza, Joba, Karola,
Miko³aja, Otokara, Pachomiusza
10 maja (Dzieñ Hutnika oraz Dzieñ Pracownika Gospodarki Komunalnej)
Antoniny, Beatrycze, Dory, Izydory,
Wiktoryny
Antoniana, Antoniego, Antonina, Chocies³awa, Cierpimira, Czêstomierza, Czêstomira, Gordiana, Gordona, Hioba, Izydora, Jana, Symeona, Szymona
11 maja
Hortensji, Igi, Ignacji, Mirandy, Miry,
W³adys³awy
Alberta, Filipa, Franciszka, Ignacego,
Jakuba, Leoncjusza, Ludomira, Lutogniewa, Lwa, Mamerta, Metodego, ¯egoty

KRÓTKA HISTORIA SUSHI

W wiekach XV i XVI skrócono okres
przechowywania ryb i marynaty. Ta postaæ
sushi nosi³a nazwê Nama-Nare. W XVII
w. Matsumoto Yoshichii, kucharz z Tokio, zapocz¹tkowa³ tradycjê podawania
ryb z vinegarem (rodzajem octu ry¿owego). Pozwoli³o to jeszcze bardziej skróciæ
proces fermentacji. Punktem prze³omowym w historii sushi by³ XIX wiek. Sushi, jakie znamy dzi, przygotowa³ po
raz pierwszy japoñski kucharz Hanaya
Yohei.
Sushi sta³o siê na ca³ym wiecie prawie
równie popularne, co hamburger (pomijaj¹c oczywicie ró¿nice w cenie i klasie
tych potraw). Trudno dzi znaleæ miasto, w którym nie by³oby ani jednej restauracji z tym japoñskim przysmakiem.

Aby zrozumieæ, jak 1300 lat temu
powsta³o sushi  kombinacja przyprawionego ry¿u i surowej ryby, która jest
dzi wizytówk¹ kuchni japoñskiej  trzeba
odwo³aæ siê do tradycyjnego, rozpowszechnionego w Azji sposobu przechowywania ryb. Do beczki wk³adano na
przemian porcjê s³onego ry¿u i porcjê
surowych ryb, a nastêpnie przykrywano j¹ du¿ym kamieniem. Po kilku tygodniach zmieniano nakrycie na l¿ejsze. Danie
by³o gotowe do jedzenia po up³ywie
czterech miesiêcy (maksymalnie po roku).
Tê najstarsz¹ postaæ sushi (o nazwie
Narezushi), przyrz¹dzan¹ tylko ze s³odkowodnego karpia, serwuj¹ dzi niektóre restauracje w Tokio.


F kupiê

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

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

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................

Cytat na ten tydzieñ
W tê cich¹, senn¹, wonn¹ noc majow¹
Czujê twe rêce ponad moj¹ g³ow¹ 
s³oni¹ mi wiat...
O! Gdyby wiêcej pod rêkoma twemi
Nie pomnieæ ¿ycia i siebie, i ziemi,
I z³ud, i strat...
Kazimierz Przerwa-Tetmajer

PRZYS£OWIA

 Jeli siê w maju nieg zdarzy, to lato
dobrze wyparzy.
 W maju zbiera pszczó³ka, zbierajcie¿
te¿ zió³ka na ratunek w potrzebie i
dla drugich i dla siebie.
 Zbiera w maju pszczó³ka, zbieraj¿e te¿
zió³ka.
 Jak siê zasieje len na w. Stanis³awa
(8 maj), to tak uronie jak ³awa.
 Na w. Izydora (10 maja) czêsto bywa
ch³odna pora.
 Pankracy, Serwacy, Bonifacy (10-13
maja), li na ogród ch³opacy.
 Jeli w maju nieg siê zdarzy, to lato
dobrze wyparzy.
 Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.
 Przed Pankracym (11 maja) nie ma lata,
po Bonifacym (14 maja) mróz odlata.
 Gdy przed Pankracym (11 maja) przymrozek nocny siê zdarzy, zimn¹ wiosnê zwarzy.
 Pnakracy, Serwacy, Bonifacy (11, 12,
13 maja) zimni wiêci.

Sza³wia

wie¿¹ i suszon¹ sza³wie stosuje siê
jako przyprawa do sa³atek, sosów, miês
duszonych i pieczonych, szasz³yków i
ciemnego drobiu.

Sennik

Jeæ mas³o  sprzeczki z przyjació³mi

Nasz przepis

Naleniki ziemniaczane

1/2 kg ziemniaków, 15 dag m¹ki,
4 jajka, szklanka mleka, szczypta ga³ki muszkata³owej, sól, pieprz, olej.
Ziemniaki gotujemy w mundurkach.
Ugotowane obieramy i mielimy (np. w
maszynce do miêsa). Do masy dodajemy mleko, jajka, sól, pieprz i ga³kê
muszkata³ow¹. Wszystko dok³adnie
mieszamy.
Naleniki sma¿ymy na ma³ej patelni na rozgrzanym oleju. Powinny byæ
po obu stron rumiane.
Podajemy je zwiniête w ruloniki z
sosem pomidorowym lub z duszonymi
grzybami. Mo¿emy dodaæ do nich surówkê.

&
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Uczniowie bior¹cy udzia³ w programie Aktywni z Natury...... rozpoczêli zbieranie podpisów pod petycj¹ wród
mieszkañców miasta w trakcie obchodów tegorocznego Dnia
Ziemi i maj¹ zamiar przekazaæ j¹ po zakoñczeniu akcji
stosownym w³adzom.

PETYCJA

W³adze Miasta i Powiatu Olecko
W myl przyjêtej przez Radê Europejsk¹ Strategii Lizboñskiej dobrobyt spo³eczeñstw ma byæ zwiêkszony dziêki opartej na wiedzy i bardziej konkurencyjnej gospodarce. Jednoczenie wy¿ej wspomniana Strategia zak³ada, ¿e rozwój ekonomiczny musi byæ bardziej zrównowa¿ony, czyli taki, w którym bogac¹c siê nie niszczymy rodowiska naszego ¿ycia i
nie naruszamy spo³ecznych i przyrodniczych fundamentów
tego rozwoju. Strategia stawia w tej dziedzinie cztery najwa¿niejsze wymagania:
1) Walka z efektem cieplarnianym przez zmniejszenie zu¿ycia
paliw kopalnych.
2) Zmniejszenie presji na rodowisko ze strony transportu.
3) Zachowanie zasobów naturalnych.
4) Poprawa stanu zdrowia ludnoci.
Uwa¿amy, ¿e w przypadku Olecka realizacjê tych postulatów mo¿e przybli¿yæ promowanie roweru jako rodka transportu w miecie.
W zwi¹zku z tym wnosimy do W³adz miasta i powiatu
probê o uwzglêdnienie w planach budowy nowych dróg i
modernizacji wczeniej wybudowanych szlaków przestrzeni
dla rowerzystów. Wierzymy, ¿e przyczyni siê to do polepszenia stanu rodowiska, zdrowia mieszkañców, walorów turystycznych powiatu. Mamy nadziejê na pozytywne przyjêcie
powy¿szego postulatu oraz podjêcie konkretnych dzia³añ w
kierunku jego realizacji.
Aktywni z Natury M³odzi Ambasadorzy
Skarbów Ma³ej Ojczyzny - Klasa 2c Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku

(V24201)

Listy do redakcji
Szanowna Redakcjo
Jestem czytelnikiem Tygodnika Oleckiego od d³u¿szego
czasu. Nie jestem mieszkañcem Olecka, ale jestem tu tak czêsto, ¿e czujê siê czasem jego mieszkañcem. Zaczynam czytanie od ostatniej strony, podobnie jak wielu moich znajomych.
Lubiê teksty PACa, bo choæ zawieraj¹ pogl¹dy, z którymi siê
nie zgadzam, s¹ po prostu zabawne i lekkie. Nawet jak PAC
opisuje powa¿ne sprawy, to czyni to z wielk¹ lekkoci¹ i przymru¿eniem oka. Jak ju¿ wspomnia³em, nie jestem zwolennikiem
opcji politycznej, jakiej bli¿szy jest autor tych felietonów, ale
muszê przyznaæ, ¿e jego uwagi i spostrze¿enia s¹ bardzo celne i zmuszaj¹ do zastanowienia siê, a nawet przemylenia. Od
pewnego czasu przygl¹dam siê polemice, jaka rozgrywa siê
miêdzy PACem a Komentarzami i refleksjami Grzegorza Kudrzyckiego. Nie wiem czemu redakcja dopuszcza teksty tego
pana, które s¹ po prostu agresywne i bardzo chamskie w swojej
wymowie. To nieustanny atak na osobê PACa, który jest daleki od zasad kultury dyskusji i polemiki. S¹ to zwyk³e osobiste insynuacje i czepianie siê autora, a nie problematyki i treci felietonów. Pan Kudrzycki widocznie nie potrafi podwa¿aæ
argumentów, stosuj¹c formê dopisywania PACowi tego, co w
jego felietonach nie wystêpuje. Dla mnie jest to ca³kowitym
brakiem kultury, jeli cz³owiekowi i jego pogl¹dom dopisuje
siê w³asne niczym nieuzasadnione i fa³szywe wnioski. Nie jestem zwolennikiem PiS, ale mam kilku znajomych, dla których
PiS jest parti¹, któr¹ wybieraj¹ i popieraj¹. Szanujê ich pogl¹dy. Dopisywanie, ¿e Nasz Dziennik i Radio Maryja s¹ patronami medialnymi PiS jest po prostu albo przejawem g³upoty, albo zacietrzewienia wynikaj¹cego z doæ w¹skiego ród³a
informacji. Znaj¹c ludzi popieraj¹cych PiS, Pan Kudrzycki ich
po prostu obra¿a. Muszê zgodziæ siê z PACem, ¿e ten Pan ma
zwyk³e klapki na oczach.
Chcia³bym te¿ podkreliæ, ¿e Pan Kudrzycki ma wielki problem ze stosowaniem argumentów. W ostatnim numerze TO
(17) okreli³ Gazetê Wyborcz¹ jako najwiêkszy dziennik opiniotwórczy. Napisa³ to kiedy PAC i ja mogê to powtórzyæ,
bo akurat z tym siê zgadzam  Gazeta Wyborcza nie jest najwiêkszym dziennikiem opiniotwórczym. Nak³ad gazety informacyjnej nie ma nic wspólnego z opiniotwórczoci¹. Gdyby
Pan Kudrzycki mia³, tak jak wskazuje PAC, choæ trochê wiedzy na ten temat tego, co pisze, móg³by chocia¿ sprawdzaæ
swoje informacje, bo jak na razie, s¹ to zwyk³e konfabulacje.
Pan Kudrzycki zarzuca równie¿ PACowi, ¿e ten odpowiadaj¹c,
nie odnosi siê do konkretów. Jak do tej pory ka¿da odpowied PACa by³a odpowiedzi¹ na konkretne stwierdzenia i
zarzuty. Niezauwa¿anie tego jest po prostu wiadectwem zacietrzewienia Pana K.
Jeli mam wybieraæ, to wolê w TO teksty i rysunki PACa.
S¹ pe³ne humoru i taktu. Nie zauwa¿y³em, by PAC komukolwiek narzuca³ swoje pogl¹dy czy zarzuca³ g³upotê pogl¹dom
innych. Nigdy nie napisa³, ¿e zwolennicy PO byli g³upi czy s¹
oszo³omami. Wskazuje, bardzo zabawnie, co wydaje siê mu
niezrozumia³e lub mieszne, a inni w to wierz¹. Nie okaza³ nigdy braku kultury w stosunku do zwolenników innych opcji
politycznych. Pan Kudrzycki czyni to bardzo chamsko i niestosownie wypisuj¹c inwektywy i oszczerstwa.
Zgadzam siê z PACem pisz¹cym, ¿e ten cz³owiek nie dorós³ do dyskusji.
Pozdrawiam Redakcjê TO i ¿yczê Panom Markom kolejnych lat pracy w tej gazecie.
Stanis³aw Krzywiñski  £om¿a, Warszawa, Olecko
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Tydzieñ
Bibliotek

w Warmiñsko-Mazurskiej
Bibliotece Pedagogicznej
im. prof. Tadeusza Kotarbiñskiego
w Olsztynie Filia w Olecku

Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbiñskiego w Olsztynie Filia w Olecku serdecznie zaprasza w dniach 8-15 maja
2009r. do udzia³u w ogólnopolskiej akcji Tygodnia Bibliotek, która w tym roku
przebiega pod has³em  Biblioteka to
plus. Plus dla ka¿dego, kto chce skorzystaæ z oferty tak¿e naszej placówki.
U³atwiamy sukces u¿ytkownikom poprzez
oferowanie ksi¹¿ek i czasopism niezbêdnych w studiowaniu i doskonaleniu zawodowym, wspieramy d¹¿enia i aspiracje u¿ytkowników poprzez bezporedni
dostêp do wiedzy, wykorzystanie nowoczesnych technologii przekazu informacji. W Bibliotece od 2006 roku dzia³a Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, w którym u¿ytkownicy nieodp³atnie
mog¹ korzystaæ z komputerów do celów
edukacyjnych, kszta³cenia ustawicznego
i samokszta³cenia. Nie wychodz¹c z domu
mo¿na sprawdziæ, czy poszukiwana ksi¹¿ka
znajduje siê w zbiorach Biblioteki. Wy-

starczy wejæ na stronê www.wmbp.olsztyn.pl i w dziale filie odszukaæ Olecko.
Jeli nie ma poszukiwanej pozycji w naszym katalogu on-line, mo¿emy j¹ sprowadziæ z innych bibliotek krajowych w
ramach wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych.
Biblioteka odpowiada na wspó³czesne potrzeby edukacyjne i kulturalne
naszego regionu. W ci¹gu mijaj¹cego roku
szkolnego zorganizowalimy miêdzy innymi dwa spotkania autorskie  z Joann¹ Siedleck¹ oraz ze Zbigniewem Fa³tynowiczem. Prowadzimy zajêcia edukacyjne
dla wszystkich etapów kszta³cenia. Pomagamy uczniom w przygotowaniu prezentacji maturalnej z jêzyka polskiego.
Organizujemy wystawy nie tylko ksi¹¿kowe. W lutym i marcu prezentowalimy
prace uczestników Warsztatu Terapii
Zajêciowej, w czerwcu  zapraszamy do
ogl¹dania twórczoci uczestników rodowiskowego Domu Samopomocy.
W Tygodniu Bibliotek
(8  15 maja 2009 r.) :
- zapominalskim oferujemy anulowanie kar za przetrzymanie ksi¹¿ek,
- za symboliczn¹ z³otówkê proponujemy kupno ksi¹¿ek u¿ywanych z ró¿nych dziedzin wiedzy,
- kontynuujemy akcjê Podaruj Bibliotece ksi¹¿kê
- przyjmujemy w darze wartociowe przydatne u¿ytkownikom publikacje,
- zapraszamy do ogl¹dania wystaw i wy-

stawek zorganizowanych w Wypo¿yczalni i Czytelni (grupy uczniów z nauczycielami prosimy o wczeniejszy
kontakt telefoniczny):
· Sk¹d siê wybra³em, po co i dlaczego  wystawa prezentuj¹ca ¿ycie i
twórczoæ Juliusza S³owackiego w
zwi¹zku z Rokiem S³owackiego (200.
rocznica urodzin, 160. rocznica mierci)
· Znani bibliotekarze i mecenasi bibliotek, Ksi¹zki z autografem (Czytelnia)
· Prace plastyczne uczniów Centrum
Edukacji przy rodowiskowym Domu
Samopomocy
Tydzieñ Bibliotek jest dobr¹ okazj¹,
by przypomnieæ, ¿e to w³anie z inicjatywy samorz¹du powiatowego Biblioteka Pedagogiczna mo¿e funkcjonowaæ w
nowym funkcjonalnym lokalu. Starostwo
Powiatowe wspar³o bibliotekê tak¿e w
zakupie nowoci wydawniczych. Tydzieñ
Bibliotek w Polsce s³u¿y popularyzacji
ksi¹¿ki, czytelnictwa i bibliotek. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej
placówki.
Pracownicy Filii WMBP w Olecku
Warmiñsko-Mazurska Biblioteka
Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza
Kotarbiñskiego w Olsztynie
Filia w Olecku, ul. Armii Krajowej 30
( tel. 0 87 523 93 53; e-mail: wmbp-olecko@neostrada.pl) zaprasza od wtorku do
pi¹tku w godzinach 900  1800 w poniedzia³ek i sobotê - 900  1500.

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 354

Dokoñczenie ze s. 20

O plackach ziemniaczanych to ju¿
nawet nie wspominam  niemal ¿elazny
repertuar naszych peerelowskich sto³ów
co kilka dni. Ludzie zapomnieli, ¿e co
takiego jak szynka, polêdwica, pomarañcze
czy banany pojawia³y siê na naszych
sto³ach z okazji wi¹t i specjalnych wydarzeñ.
Tak przy okazji wi¹t przypomnia³em
sobie i Pañstwu, jak to dawniej bywa³o.
Takie tam sentymenty... Cieszê siê, ¿e
to ju¿ za nami.
Mo¿e parê osób siê zdziwi, ¿e nie
zabieram g³osu w innej sprawie. Có¿...
przy ca³ej swojej wiedzy jednak nie bêdê
odbiera³ prawa do wykonywania zawodu specjalistom z zakresu badania osobowoci ludzkiej i problemami z tym zwi¹zanymi. Po prostu dosta³em kolejny do-

wód na to, ¿e s¹ ludzie, którzy nigdy
nie dorastaj¹ do polemiki. Nie rozumiej¹
podstaw demokracji i prawa ludzi do w³asnych pogl¹dów, których nie têpi siê

metodami dawnych esbeków i ideologów partyjnych. Nale¿y wspó³czuæ takiemu zachowaniu i mentalnoci.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel./fax (0-87) 520 02 30, tel kom. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek
Borawski. Dy¿ur redakcyjny: rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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I jak tam ubieg³y tydzieñ? Prawda,
¿e min¹³ szybko i prawie niepostrze¿enie? Mo¿na napisaæ, ¿e robi siê coraz
szybciej i cieplej. Nie mam pojêcia o
wspó³zale¿noci szybkoci i ciepa³a w
ramach up³ywaj¹cych dni, tygodni czy
lat, ale postêpuj¹ca wiosna wszystko
wynagradza. W³anie rozpoczynaj¹ siê
matury. Cz³owiek z sentymentem wspomina swój egzamin dojrza³oci. Wtedy
by³y nerwy, a po latach pozosta³y mi³e
wspomnienia, anegdoty i ¿al, ¿e nie ma
siê tamtego wieku. Wielu z nas wola³oby mieæ dzi maturê ni¿ codziennie zdawaæ egzamin z ¿ycia. Zrobi³o siê filozo-

Tadeusz Borowski
...
Powróc¹ ¿o³nierze z pobojowisk,
powróc¹ wiêniowie z obozów,
powrócê i ja i opowiem
o moich dziwacznych losach.
O mierci milionów ludzi
bez mszy, olejów, pogrzebu,
o zbrodni, o skardze, o z³udzie
i o dzieleniu siê chlebem.
O g³upiej nadziei, o woli,
o wierze w wiat sprawiedliwy,
zrozumiesz moj¹ gorycz,
nie bêdziesz siê, Matko, dziwiæ.

ficzne. Jednak to prawda, ¿e maj¹c dzisiejszy rozum, dowiadczenie i wiedzê
nasze matury wydaj¹ siê proste jak rozwi¹zywanie krzy¿ówek z tabloidów. Z
dawnych matur pozosta³o nam przygl¹danie siê, jak zaczynaj¹ kwitn¹æ kasztanowce.
Za nami trzy dni wi¹t. Po kolei mielimy wiêto pracy, wiêto flagi narodowej i na zakoñczenie dzieñ upamiêtniaj¹cy Konstytucjê 3 Maja. Nie ma co,
prawda ¿yj¹cych wiadków naszej pierwszej konstytucji, ale ci¹gle mamy historiê i wiadomoæ naszej przesz³oci. Tym,
co nie pamiêtaj¹ czasów PRL, przypominam, ¿e wiêto trzeciomajowe by³o tak
samo zakazane, jak Dzieñ Niepodleg³oci. Dla wielu m³odych ludzi wydaje siê
to niemo¿liwe i bardzo dziwne, ale kiedy kto uzna³, ¿e znajomoæ tych dat

mo¿e zachwiaæ sojuszami i filarami naszej socjalistycznej ojczyzny. Co prawda ten socjalizm mia³ tyle wspólnego z
socjalizmem co kaczka z ³odzi¹ podwodn¹, ale byli tacy co w to wierz¹, do tej
pory z sentymentem wspominaj¹c rz¹dy
I Sekretarza PZPR Edwarda Gierka. Dla
wielu by³y to czasy szczêcia i dobrobytu. Nie by³o biedy! Wiêkszoæ ludzi
praktycznie ¿y³a na tym samym poziomie posiadania: takie same meble, takie
same telewizory, takie same ubrania... takie
same problemy. Ludzie ³atwo zapominaj¹, ¿e podstaw¹ ich ¿ycia by³ pasztet
(pamiêtaj¹ pañstwo te pó³kilowe puszki
o br¹zowym kolorze i napisem Pasztet
Mazowiecki?), ¿ó³ty ser, kartofle i kartkowa kie³basa parówkowa, a latem pomidory i ogórki na kanapkach.
Dokoñczenie na s. 19.

Rys. Waldemar Rukæ

Ziemia
poetów

