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Obchody
Dnia Stra¿aka

W sobotê 9 maja w Borawskich uroczycie obchodzono Dzieñ Stra¿aka.
Obchody wiêta zosta³y prze³o¿one z 2
maja 9 ze wzglêdu na to, ¿e zmar³ w wieku 80. lat zas³u¿ony dla oleckiej OSP
najstarszy stra¿ak, Pan Stanis³aw Przyborowski. Jako jeden z pierwszych organizowa³ OSP w Borawskich ju¿ w 1946
roku. Ze wzglêdu na pogrzeb, który odby³ siê 2 maja, uroczystoci i zawody
zosta³y prze³o¿one na ubieg³¹ sobotê.
Obchody rozpoczê³y siê uroczyst¹
Msz¹ wiêt¹, któr¹ w Kociele Parafialnym w Szczecinkach celebrowa³ duszpasterz stra¿aków ks. Marian Salamon.
Po mszy wszystkie jednostki OSP uda³y
siê na stadion wiejski w Borawskich, gdzie
odby³y siê zawody. W Mistrzostwach
Gminy Olecko w Sportach Po¿arniczych
bra³y udzia³ jednostki OSP z: Borawskich,
G¹skek, Lenart, Plewek i Szczecinek.
Konkurencjê przeci¹gania liny wygra³a jednostka OSP z Borawskich, jednak ca³e zawody eliminacyjne wygra³
zespó³ ze szczecinek i to ta jednostka
bêdzie startowa³a w mistrzostwach OSP
z terenu powiatu oleckiego, które odbêd¹ siê pod koniec maja.
Opracowa³: SP

Burmistrz
Wac³aw Olszewski
odznaczony

6 maja na Wojewódzkich Obchodach
Dnia Stra¿aka Burmistrz Wac³aw Olszewski otrzyma³ Medal im. Boles³awa Chomicza. Te wyró¿nienie zosta³o przyznane dwóm przedstawicielom OSP z terenu województwa warmiñsko-mazurskiego.
Boles³aw Chomicz urodzi³ siê w 1867
roku. Wielki spo³ecznik. Pod koniec XIX
wieku zak³ada³ pierwsze ochotnicze stra¿e
po¿arne. By³ równie¿ zas³u¿onym dla Polski
¿o³nierzem. Zmar³ w po³owie lat 50. ubieg³ego wieku. Medal jego imienia nadaje
siê najbardziej zas³u¿onym stra¿akom zawodowym oraz cz³onkom Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych.
(M)

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
PIJANI KIEROWCY
 30.04.2009 o godz. 17.20 w Sokó³kach
policjanci zatrzymali 45-letniego mieszkañca gminy Kowale Oleckie. Mê¿czyzna jecha³ rowerem maj¹c ponad 2 promile w organizmie. Po sprawdzeniu w
policyjnej bazie okaza³o siê, ¿e posiada równie¿ aktualny s¹dowy zakaz prowadzenia roweru do 2013 roku.
 1.05.2009 w Sedrankach o godz. 23.40
zatrzymano do kontroli drogowej osobowego Forda. Kieruj¹ca pojazdem 23letnia Paulina Z., mieszkanka Suwa³k,
mia³a 0,7 promila alkoholu w organizmie.
Ponadto nie posiada³a w trakcie kontroli prawa jazd,y dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Samochód odholowano na policyjny parking.
 2.05.2009 w Olecku o godz. 3.15 na ul.
Kociuszki patrol policji zatrzyma³ do
kontroli drogowej samochód marki Opel.
Kieruj¹cy £ukasz R., lat 21, mieszkaniec gminy Wieliczki prowadzi³ pojazd
maj¹c ponad 1 promil alkoholu w organizmie. Ponadto okaza³o siê, ¿e nie posiada on uprawnieñ do kierowania pojazdami mechanicznymi, wobec czego
auto trafi³o na policyjny parking.
 7.05.2009 w Sokó³kach o godzinie 17.45
policjanci zatrzymali Józefa J. 18-letni
mieszkaniec gminy Kowale Oleckie jecha³ skuterem bêd¹c w stanie nietrzewym. Alkomat wykaza³ u niego ponad
1 promil alkoholu w organizmie.
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PROMOCJA!
KLEJE DO
DOCIEPLEÑ FIRMY

MAPEI

do styropianu  16,50 z³
do siatki
 21,00 z³
(V18406)

PATROLE W MIECIE

7 maja w godzinach popo³udniowych
przeprowadzono dzia³a porz¹dkowe na
terenie miasta. Policjanci w trakcie s³u¿b
patrolowych wylegitymowali 17 osób,
skontrolowali kierowców 7 pojazdów,
wród których jeden by³ nietrzewy.
Ponadto funkcjonariusze na³o¿yli 9 mandatów karnych i udzielili trzy pouczenia.
m³.asp. Tomasz Jegliñski,
KPP Olecko

SPROSTOWANIE

W artykule opisuj¹cym XXVIII Sesjê Rady Miejskiej wród radnych, którzy wstrzymali siê od g³osu przy g³osowaniu uchwa³y o podwy¿ce cen wody
zabrak³o Pana Zdzis³awa Mioduszewskiego. Serdecznie za to pominiêcie przepraszam.
(m)

ul.11 Listopada

Trwaj¹ prace remontowe na drodze
dojazdowej do zaplecza ul. 11 Listopada. Termin realizacji to 30 czerwca. (m)

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:

 Ewelina D. Borowska
 Józefina D¹bek
 Daniel Debit
 Piotr Klejment
 Maciej Ulikowski
 Ewa M. ¯ukowska
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

 12-17.05.2009r., ul. Zielona 37
 18-24.05.2009r., ul. Sk³adowa 6

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

!
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Ksiêga nad Leg¹

Betonowa ksiêga, któr¹ przed laty wykona³ olecki rzebiarz
Micha³ Szy³ow, zostanie odnowiona. Rozstrzygniêto przetarg i
wy³oniono firmê remontow¹, która go wykona. Zakres prac obejmuje
odnowienie p³yty oraz otoczenia. Zostanie równie¿ wykonana
p³yta granitowa z herbem miasta. Koszt remontu to 19 900 z³otych. Termin ukoñczenia remontu up³ywa 15 czerwca.
Trzeba przypomnieæ, ¿e rzeba zosta³a wykonana przez artystê nieodp³atnie, a cement i potrzebne inne materia³ zafundowa³ anonimowy sponsor.

Utylizacja eternitu

Gmina bêdzie refundowaæ do 50% kosztów utylizacji eternitu, nie wiêcej jednak ni¿ 4000 tysi¹ce z³otych.
Koszt utylizacji 1 m.kw. eternitu kosztuje ok. 11 z³otych.
Licz¹c rednio powierzchniê dwóch budynków wiejskich mo¿na
uzyskaæ kwotê 4000 tysiêcy zwrotów kosztów utylizacji.
Mylê, ¿e jest to dobra wiadomoæ, i ¿e ka¿dy z so³tysów
powinien przekazaæ j¹ mieszkañcom  powiedzia³ na zakoñczenie Burmistrz Wac³aw Olszewski.
Opracowa³ BMB

TAG siê rozszerza

Miasto w pierwszym przetargu sprzeda³o dzia³kê po³o¿on¹ na Terenach Aktywnoci Gospodarczej. Nabywca chce
przeznaczyæ te grunty na dzia³alnoæ przemys³owo-sk³adow¹.
Dzia³ka zosta³a sprzedana za ponad 164 tysi¹ce z³otych. (m)

Wodoci¹gi

Trwa budowa sieci sanitarno-kanalizacyjnej Mo¿ne  Dworek
Mazurski oraz trwaj¹ prace przy wodoci¹gu do Lipkowa. Termin ukoñczenia inwestycji to 31 lipca.
m)

Sprzeda¿ mieszkañ

24 kwietnia gmina Olecko przeznaczy³a do sprzeda¿y bezprzetargowej mieszkania obecnym ich najemcom. S¹ to lokale
po³o¿one przy alei Wojska Polskiego 4 i 9.
(m)

Ulica Zamostowa

Trwaj¹ prace przy budowie ulicy. Prace zostan¹ ukoñczone do koñca maja.
(m)
(V15309)

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

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
11 maja (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
12 maja (wtorek)
Szkolna Liga LA, stadion MOSiR
14 maja (czwartek)
* Eliminacje gminne turnieju Z podwórka na stadion, stadion MOSiR
15 maja (pi¹tek)
17.00  Tajemnica Rajskiego Wzgórza  film, kino Mazur
19.00  Zapowied  film, kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
16 maja (sobota)
17.00  Tajemnica Rajskiego Wzgórza  film, kino Mazur
19.00  Zapowied  film, kino Mazur
* nocny turniej tenisa ziemnego, korty MOSiR
17 maja (niedziela)
* turniej siatkówki pla¿owej, boiska MOSiR
* turniej tenisa ziemnego, korty MOSiR
15.00  Czarni  Huragan Mor¹g, mecz pi³karski III ligi, stadion MOSiR
17.00  Tajemnica Rajskiego Wzgórza  film, kino Mazur
19.00  Zapowied  film, kino Mazur
18 maja (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
19 maja (wtorek)
20.00  Czes³aw piewa  koncert, sala kina Mazur
20 maja (roda)
* eliminacje powiatowe do turnieju Z podwórka na stadion,
stadion MOSiR

Przygotowania do remontu

Trwaj¹ prace nad projektami technicznymi remontu i budowy ulic: zaplecze ulicy Syrokomli, Norwida, osiedle SiejnikPodkowa oraz uzbrojenia terenu Parkowa  Go³dapska. (m)

Remonty dróg

Trwaj¹ naprawy i remont dróg gminnych. Ca³y czas pracuj¹ dwie równiarki. Prace zakoñcz¹ siê kiedy na wszystkich
drogach zostanie przywrócony ich stan sprzed zimy. Na remonty posz³o ju¿ 3,5 tysi¹ca ton ¿wiru za ponad 115 tysiêcy
z³otych.
(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

(V15109)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V14909)

"
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ZWYCIÊ¯YLI NAJLEPSI...

W dniu 30 kwietnia 2009r. w Oleckim Centrum Kszta³cenia
Kierowców odby³y siê X Powiatowe Eliminacje WarmiñskoMazurskiego M³odzie¿owego Turnieju Motoryzacyjnego. Organizatorami na szczeblu powiatowym byli: Wydzia³ Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego, Komenda Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Komenda
Powiatowa Policji, OLMEDICA Sp. z o.o. oraz Centrum Kszta-

nia siê uczestnika ruchu drogowego oraz popularyzacja wiedzy
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W Powiatowych Eliminacjach Warmiñsko-Mazurskiego Turnieju Motoryzacyjnego udzia³ wziê³y dru¿yny z Zespo³u Szkó³
Licealnych i Zawodowych (opiekun Tadeusz Gogacz), Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego (opiekun Wojciech Pilichowski) oraz z Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku (opiekun Wies³aw Domel).
M³odzie¿ rywalizowa³a w nastêpuj¹cych konkurencjach: sprawdzian wiedzy ze znajomoci zasad i przepisów ruchu drogowe³cenia Kierowców w Olecku.
go, obs³ugi pojazdu, pomocy przedmedycznej i historii motoryCelem turnieju jest popularyzowanie wród m³odzie¿y szkolnej zacji, zadania praktycznego polegaj¹cego na sprawdzeniu umieznajomoci przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryza- jêtnoci udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, jazdy sprawcyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowa- nociowej motorowerem oraz samochodem z tzw. talerzem Stewarta.
Najwiêksz¹ iloæ punktów, a tym samym pierwsze miejsce,
zdoby³a dru¿yna z LO w sk³adzie: Krzysztof Kasicki, £ukasz
Kowalewski oraz Micha³ Pilichowski. Zespó³ ten bêdzie reprezentowaæ powiat olecki w fina³ach wojewódzkich, które odbêd¹
siê 15 maja 2009 r. w Elbl¹gu.
Dziêkujemy opiekunom dru¿yn oraz m³odzie¿y za zainteresowanie, a zwyciêzcom ¿yczymy powodzenia na szczeblu wy¿szym. Szczególne podziêkowania sk³adamy Panu Jerzemu Miliszewskiemu za udostêpnienie bazy dydaktycznej Oleckiego
Centrum Kszta³cenia Kierowców oraz Komisji Sêdziowskiej: Tomaszowi Milewskiemu, Miros³awowi Stachurskiemu, Jolancie
Dani³owicz, Adrianowi Karch za profesjonalne przeprowadzenie turnieju.

D. Chalecka, www.powiat.olecko.pl

#
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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
(V25601)

Mieszkajmy Piêkniej

Po raz dziesi¹ty zosta³ og³oszony Konkurs na naj³adniejsz¹ posesjê Mieszkajmy piêkniej. Rada Miejska ustali³a sk³ad
komisji konkursowej. Bêd¹ to: Renata Dunaj, Gra¿yna Obuchowska i Zdzis³aw Mioduszewski.
(m)

Aleja Zwyciêstwa

W pierwszy przetargu gmina zby³a dzia³kê po³o¿on¹ na
zapleczu alei Zwyciêstwa. Dzia³ka jest przeznaczona na budowê gara¿u murowanego w zabudowie szeregowej. Za dzia³kê
nabywca zap³aci³ 9394 z³otych.
(m)

Gmina sprzeda³a

... mieszkanie o powierzchni 63,3 m 2 z piwnic¹ w zabytkowym
budynku przy placu Wolnoci 13. Cena, jak¹ osi¹gniêto, to
ponad 87 tysiêcy z³otych.
(m)

Park

Trwaj¹ prace renowacyjne w parku przy dworcu PKP
i PKS. Zostan¹ ukoñczone jeszcze w tym roku przed wakacjami.
(m)

Ulica Kasprowicza

We wtorek 5 maja w Urzêdzie Wojewódzkim Burmistrz Wac³aw
Olszewski podpisa³ umowê w wojewod¹ na dofinansowanie
przebudowy ulicy Kasprowicza.
Umowa dotyczy dotacji w wysokoci 734 tysiêcy z³otych,
która ma zostaæ przekazana gminie z bud¿etu Pañstwa. Jest to
program przebudowy dróg lokalnych, tzw. schetynówki. Pierwotnie miasto otrzyma³o decyzjê na dotacjê miliona z³otych,
lecz w wyniku przetargu znacznie obni¿ono koszty przebudowy, który obecnie wynosi milion 468 tysiêcy z³otych, a wiêc
50% kosztów przebudowy to 734 tysi¹ce z³otych, które to rz¹d
przeka¿e oleckiej gminie za porednictwem wojewody.
Przebudowana ulica bêdzie mia³a asfaltow¹ nawierzchniê,
na ca³ej d³ugoci, chodniki oraz 94. miejsca parkingowe. Razem zostanie równie¿ wyremontowana ulica Rzenicka.
Przebudowa ulicy ju¿ siê rozpoczê³a. Roboty trwaj¹ na odcinku
od ul. Batorego do Kociuszki i Rzenickiej. Prace zostan¹
ukoñczone 31 padziernika.
(m)

Wnioski o dofinansowanie

W kwietniu gmina z³o¿y³a do Ministerstwa Edukacji Narodowej dwa wnioski o zwiêkszenie subwencji owiatowej na
remonty szkó³: remont elewacji w Zespole Szkó³ w Olecku (Siejnik), w Zespole Szkó³ w Judzikach oraz remont instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Kijewie. Pieni¹dze pochodziæ bêd¹ z
tzw. 0,6% rezerwy Ministerstwa.
(m)

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V16229)

WSZECHNICA
MAZURSKA
W OLECKU

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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Szkolenie z rozliczania
dotacji unijnych

W zwi¹zku z realizacj¹ w powiecie oleckim wielu projektów z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki w dniach 27-28
kwietnia 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku odby³o
siê szkolenie warsztatowe pt. Procedury raportowania i rozliczania w EFS oraz Monitoring i kontrola projektów. Budowanie zespo³u.

Szkolenie poprowadzi³a Barbara B¹kowska - trener kluczowy Regionalnego Orodka EFS z E³ku. Uczestniczy³o w
nim 20 pracowników Starostwa oraz podleg³ych jednostek
Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku.
organizacyjnych.
Przedstawiono te¿ sposoby dokumentowania rozliczeñ, moZakres merytoryczny warsztatów obejmowa³ zasady ranitorowania
rezultatów, wskaników oraz wewnêtrznej kontroli
portowania, sprawozdawczoci, opisywania dokumentów,
projektu.
H. Bogdañska
sporz¹dzania wniosków o p³atnoæ.

Pose³ w Warsztacie Terapii Zajêciowej w Olecku

28 kwietnia na zaproszenie kierownika WTZ Olecko Pana Kazimierza Iwanowskiego w jego gocinne progi zawita³ po
raz pierwszy pose³ PiS Jerzy Gosiewski z
Mr¹gowa. Pose³ spotka³ siê z uczestnikami tego orodka i jego kadr¹. Na pocz¹tku pose³ PiS opowiedzia³ o sobie i
swojej pracy w Sejmie RP V i VI kadencji. Jego opowieæ wzbudzi³a du¿e zainteresowanie u zebranych. Uczestnicy
oleckiego WTZ pytali m.in. o finansowanie PFRON-u, pracê poselsk¹, przysz³oæ Polski w UE, udzia³ osób niepe³nosprawnych w pracy Sejmu i Senatu.

Pose³ Gosiewski zachêca³ zebranych do udzia³u w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w dniu
7 czerwca br.
Pracownik WTZ Micha³ zada³
pos³owi pytanie, dlaczego PiS blokuje szybkie wejcie Polski do strefy
euro. J. Gosiewski przedstawi³ mu
bardzo dok³adnie racjonalne argumenty partii przeciwko lansowanemu
na si³ê przez PO pilnemu wst¹pieniu naszego kraju do tej strefy.

Na koniec wizyty pos³a PiS wszyscy uczestnicy spotkania chêtnie pozowali
wraz z gociem do wspólnego zdjêcia pod dêbem.
Gosiewski otrzyma³ te¿ piêkny prezent  rêkodzie³o wykonane przez uczestników WTZ Olecko.
Dariusz Josiewicz

Fot. D. Josiewicz, M. Niewiarowski
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klas III gimnazjum oraz szko³y rednie
Gratka dla nastolatka Kategoria
1. Aleksandra Or³owska, Radoæ najpiêkniejszych lat, ZSLiZ
W dniu 1 maja w ROK MG odby³ siê fina³ XIII edycji
konklursu pisenki dzieciêcej i m³odzie¿owej Gratka dla nastolatka. Poni¿ej przedstawiamy protokó³ Jury z fina³u.
Protokó³ jury
z przes³uchañ fina³owych XIII edycji
konkursu piosenki Gratka dla nastolatka
Olecko, dnia 1.05.2009 r.
Jury w sk³adzie:
1. Piotr Witaszczyk  przewodnicz¹cy, re¿yser
2. El¿bieta Sobolewska  nauczyciel muzyki
3. Katarzyna Krajewska-Openchowska  nauczyciel muzyki
stwierdzi³a, ¿e w finale XIII edycji konkursu piosenki dzieciêcej i m³odzie¿owej Gratka dla nastolatka uczestniczy³y 22
podmioty wykonawcze.
Decyzj¹ Jury przyznano nastêpuj¹ce miejsca i wyró¿nienia
(podajemy imie i nazwisko, tytu³ wykonywanego utworu, szko³a
i klasa):
Kategoria klas I-IV szkó³ podstawowych
1. Agnieszka £azarska, Tabliczka muzyczna, SP4 Olecko, kl. IV
2. Aleksandra Wallat, S³oneczko, SP wiêtajno, kl. IV
3. Zespó³ Allegretto, Cenne niespodzianki, SP4 Olecko, kl. IV
Kategoria klas V-VI oraz I-II Gimnazjum
1. Anna Jarz¹bska, Boskie Buenos, Gimnazjum Kijewo, kl. I
2. Aleksandra Steckiewicz, Tylko mnie popro do tañca,
Gimnazjum Wieliczki, kl. II
3. Dominika Zagacka, 40 s³ów, SP Babki Oleckie, kl. V
Wyró¿nienie
Mateusz Mielziuk, ¯yletka, Gimnazjum nr 2 Olecko, kl. II

Olecko, kl. II
2. Olga Grzêda, Zakochani, Gimnazjum nr 2 Olecko, kl. III
3. Zespó³ AKOLADA, Go³êbi song, Gimnazjum nr 2 Olecko,
kl. III

Decyzj¹ Jury nastêpuj¹ce osoby bêd¹ reprezentowa³y Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate na
konkursach piosenki.
1. Aleksandra Or³owska, ZSLiZ Olecko, kl. II
2. Anna Jarz¹bska, Gimnazjum Kijewo, kl. I
3. Aleksandra Steckiewicz, Gimnazjum Wieliczki, kl. II

Fot. Boles³aw S³omkowski
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Witaj majowa jutrzenko w Olecku
3 maja, w Dniu wiêta Konstytucji 3 Maja, w kociele p.w.
NMP Królowej Polski odby³a siê Msza w. w intencji Ojczyzny. Wziê³y w niej udzia³ w³adze lokalne, mieszkañcy Olecka i
okolic, poczty sztandarowe NSZZ S, Zwi¹zku Sybiraków,
¿o³nierzy AK, ZHP, oleckich szkó³ oraz cz³onkowie partii politycznych.

Po Mszy w., prowadzonej przez ks. Romana Szewczyka z
Kurii Biskupiej w E³ku, procesjê dooko³a wi¹tyni poprowadzi³ ks. pra³at Marian Salamon.

Na koniec z³o¿ono wieñce i zapalono znicze pod tablic¹
Sybiraków, krzy¿em misyjnym, pomnikiem papie¿a Jana Paw³a
II i pomnikiem miejskim, gdzie Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski wyg³osi³ okolicznociowe przemówienie.

'
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Piêkn¹ oprawê muzyczn¹ tej uroczystoci nada³a
orkiestra dêta PSM I st. w Olecku.
Dariusz Josiewicz

Fot. Boles³aw S³omkowski
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Po¿egnanie absolwentów
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
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¯egnamy siê z Wami ¿ycz¹c powodzenia i sukcesów a
jednoczenie dziêkuj¹c za obecnoæ w naszej szkole, za tworzenie historii oraz tradycji naszego liceum.
http://www.lo.olecko.pl/

Rozdanie wiadectw, kwiatki, nagrody to oczywicie tylko
oprawa ca³ej po¿egnalnej imprezy. Trzy lata spêdzone w szkole to dla wielu najpiêkniejszy okres w ¿yciu. Niejednemu zabi³o mocniej serce, zakrêci³a siê ³ezka w oku.

Fot. Józef Kunicki
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Listy
do redakcji
Na majowy weekend do Olecka przyjecha³o mnóstwo turystów. Przyleg³e do
jeziora ulice i pensjonaty pe³ne aut z
warszawskimi i nie tylko rejestracjami. Tak¿e
z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii...Jednym
s³owem turyci z Europy zjechali do Olecka.
A co zaoferowa³o im miasto? Skutecznie
skusi³em rodzinê i warszawskich przyjació³ do rodzinnego grodu. W sobotê, 2
maja, przy piêknej pogodzie wybieramy
siê na s³ynn¹ oleck¹ skocznie pop³ywaæ
po jeziorze ³ódk¹, kajakiem, mo¿e rowerem wodnym...
WSZYSTKO ZAMKNIETE! Nie ma
obs³ugi, nawet ludzi w pobli¿u szykuj¹cych wodniacki sprzêt do u¿ycia...
Wracaj¹c do miasta wstêpujemy na
pomost vis a vis Hotelu Skarpa. Strach
wejæ: przegni³e deski i przerwy w molo
tworz¹ dzieciom niebezpieczeñstwo wpadniêcia do wody, a doros³ym - z³amaniem
nóg! Oczywicie nikt z osób odpowiedzialnych nie zabezpieczy³ i nie zakaza³
wejcia na to molo... Dzieciaki wchodz¹
tam bez problemu.
W bazie LOK-u (nie wiem czy nadal
tak siê nazywa) tak¿e nie mo¿na wypo¿yczyæ kajaka, wodnego roweru, ³ódki.
Turysta nie uwiadczy ¿adnej informacji,
bo jej nigdzie w pobli¿u nie ma!
Próbuj¹c jako zorganizowaæ czas córce
wykupi³em za 15 z³ jednodniowe pozwolenie wêdkarskie oraz stosowne przynêty za circa 10 z³ociszów. Pónym popo-

Ziemia
poetów
Now¹ Twarz Fonografii,
Laureata Wszech  Fryderyków
CZES£AWA MOZILA
wita na Ziemi Oleckiej
stosownym peanem
miejscowa wyrocznia satyry
gminnej i powiatowej
- Wac³aw Klejmont:

FRASZKOODA
NA OKOLICZNOÆ
UROCZYSTEGO WEJCIA
ARTYSTY
W PROGI MAZUR GARBATYCH
CISZA KRZYCZY:
szumi¹ drzewa
Radek* ryje.
Smêtek smêdzi ..
Czes³aw piewa !
*autor bynajmniej nie mia³
na myli Rados³awa Skrodzkiego.

³udniem usiedlimy z wêdk¹ na pomocie
LOK-u. Ryba nie bierze. Mo¿e i dlatego,
¿e w tawernie obok zespól gra i piewa
(powtarzaj¹c co kwadrans) piosenkê o tym,
¿e cztery razy po dwa razy, osiem razy
raz po raz.... Corocznie przyje¿d¿aj¹c do
Olecka s³yszê ten sam badziewski repertuar muzyczny w bardzo (przecie¿!)
sympatycznej tawernie. Jestem zadziwiony, ¿e oboje dobrych (jak s³ychaæ) wokalistów chce piewaæ takie discopolowe, po¿al siê Bo¿e, przeboje... W rodzinnym miecie jednego z najlepszych wokalistów rockowych w Polsce - Janusza
Panasewicza! W Olecku, w którym bywa³a Gra¿yna Augucik - swego czasu
najlepsza jazzowa wokalistka w kraju (teraz w Chicago).
Oczywicie, ¿e czterem (po 2 godzinach) z³owionym plotkom da³em buzi
i je sprawnie Kaja wypuci³a z powrotem do oleckiego jeziora... Martwiê siê
tylko, czy olewaj¹c obowi¹zkow¹ Kartê Po³owu (trzeba podaæ swoje dane
osobowe!?  mo¿na podaæ fikcyjne, nikt
nie sprawdza) gdzie powinienem ka¿d¹
rybê wymierzyæ, okreliæ i zwa¿yæ (jakie 60 pozycji) i odes³aæ do zwi¹zku wêdkarskiego - nie trafie ZA ZANIECHANIE  do aresztu?...
Panie Burmistrzu Olecka i Wy, Panie
i Panowie - s³u¿by od promocji miasta,
turystyki, kultury, wypoczynku, etc.  czy
Wy sami tego, np. co opisa³em, nie widzicie? Tak¿e od wielu lat martwej, kultowej tawerny Têcza nad LOK-iem, która
bez gospodarza stale niszczeje? Z Waszego powodu, poniewa¿ za Wasz¹, wystawion¹ do przetargów cenê wywo³awcz¹  ¿aden inwestor tego obiektu wiê-

cej nie wydzier¿awi. Cena jest zaporowa. Dochody jedynie w sezonie, który
trwa 3 miesi¹ce. Kupno obiektu i doprowadzenie do stanu u¿ywalnoci  wielkie nak³ady, które przynios¹ ewentualne
korzyci po zbyt wielu latach.
Swoj¹ opiniê wyra¿am po powa¿nych
rozmowach z wieloma potencjalnymi inwestorami.
Tak¿e z oleckimi pasjonatami ¿eglarstwa, wra¿liwymi i kulturotwórczymi ludmi
którzy ow¹ kultowoæ Tawerny Têcza
chcieliby kontynuowaæ. Z tamtymi, wyj¹tkowymi klimatami muzycznymi, popularyzowaniem bardziej ambitnej (ni¿ obok)
muzyki, tak¿e na ¿ywo.
Szanowni Rajcowie Olecka! Uczyñcie
wszystko, by takie drobiazgi, z których sk³ada siê ca³y obraz miasta  wiêcej nie mia³ miejsca...
Póki czas - znajdcie sposób na uratowanie ca³ego obiektu Przystani LOK!
Nied³ugo spychacz go zrówna z ziemi¹!
P.S. Zapomnia³em dodaæ:... Podczas
oleckiej majówki swoim, warszawskim bliskim, postanowi³em pokazaæ cudne okolice. Jad¹c poln¹ drog¹ Kukowo - Rosochackie trafilimy w urocze miejsce, gdzie
przy bagnie godowo tañczy³a para ¿urawi. Zachwyt by³by pe³en, gdyby nie
nag³y, przejmuj¹cy smród z przemys³owej wiñskiej farmy obok. ¯urawie szybko odlecia³y, my tak¿e musielimy stamt¹d uciekaæ!
Tak oto w Olecku i okolicach piêkna
poezja miesza siê z brutaln¹ proz¹, o czym
uprzejmie zawiadamiam oleckich ekologów
i coraz liczniejsze organizacje turystyczne... Najmocniej przepraszam ¯URAWIE.
Roman Maciejewski-Varga

Do 100 tysiêcy euro
Zarówno instytucje z terenu Polski, jak
i Litwy dofinansowanie mog¹ otrzymaæ
tylko wtedy, gdy bêd¹ mia³y partnera
zagranicznego w wypadku naszym, po
stronie litewskiej. Projekt musi byæ zatem realizowany w wyniku wspó³pracy
transgranicznej.
7 maja w Suwa³kach odby³o siê posiedzenie Konwentu Stowarzyszenia
Euroregionu Niemen. Na tym spotkaniu zapad³a decyzja, ¿e 12 maja (najbli¿szy wtorek) odbêdzie siê w Augustowie
konferencja Regionu na temat Funduszu Ma³ych Projektów Programu LitwaPolska.
Euroregion Niemen bêdzie zarz¹dzaæ
tymi funduszami i prowadziæ obs³ugê sekretariatu. Pula rodków tego programu
to oko³o 6,5 miliona euro. Wszystkie rodki
musz¹ byæ zakontraktowane do czerwca
2010 roku, natomiast projekty trzeba zrealizowaæ do koñca 2010 roku.

Dokoñczenie ze s. 1.

Trzeba nadmieniæ, ¿e przewodnicz¹cym Komitety Steruj¹cego tego programu zosta³ Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski. Burmistrz, bêd¹cy wiceprzewodnicz¹cym Euroregionu Niemen, bêdzie
pe³ni³ tê funkcjê jako jego przedstawiciel w Programie.
Do zadañ Komitetu Steruj¹cego bêdzie nale¿a³o zatwierdzanie wniosków po
ocenie przez ekspertów, ustalanie trybu
pracy, regulaminów. W sk³ad Komitetu
wesz³o 7 osób: przewodnicz¹cy, trzech
przedstawicieli strony litewskiej oraz trzech
strony polskiej: przedstawiciel ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz przedstawiciele marsza³ków województwa podlaskiego i warmiñsko-mazurskiego.
9 maja odby³a siê w tej sprawie w
Urzêdzie Miejskim, krótka narada jednostek samorz¹dowych podleg³ych Burmistrzowi.
(opracowa³ Bogus³aw M. Borawski)

!
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Komentarze i refleksje
W ostatnim numerze (18) Tygodnika Oleckiego napisa³em, ¿e zawieszam
swoj¹ wspó³pracê z Tygodnikiem i poda³em przyczyny. G³ówna, to dowolne
cenzurowanie i skracanie tekstów, zakoñczeñ i cytatów (Tuwim). Miarka przebra³a
siê w nr 17 TO, gdzie pominiêto kilka
zdañ zakoñczenia tekstu.
Oczekiwa³em od Redakcji TO jakiego wyt³umaczenia, a nawet przeprosin,
ale nic takiego nie nast¹pi³o. Za to tydzieñ póniej redakcja zamieszcza List
do redakcji podpisany przez niejakiego Stanis³awa Krzywiñskiego  £om¿a,
Warszawa, Olecko, który w moim sporze politycznym z PAC-em bierze stronê
PAC-a, a mnie poddaje ostrej krytyce z
niewybrednym s³ownictwem.
Przypadek? Nie wierzê w takie przypadki! Jest to prawdopodobnie tekst na
zamówienie i widzê w nim styl i charakter samego PAC-a. Uwa¿ny i inteligentny Czytelnik TO wyci¹gnie takie same
wnioski.
Nie wierzê te¿ w naiwnoæ Redakcji,
¿e tego nie dostrzeg³a, ¿e zosta³a zmanipulowana, podejrzewam raczej jej wiadome uczestnictwo w manipulacji. List
rzekomego St. Krzywiñskiego (czytaj PACa), zarzucaj¹cy mi chamstwo, brak kultury, zacietrzewienie, klapki na oczach,
konfabulacje, wypisywanie inwektyw i
oszczerstw (znowu brak przyk³adu  G.K.),
jest jednoczenie cukrow¹ laurk¹ dla
twórczoci pisarskiej PAC-a. Brawo!
Gratulujê animuszu i dobrego samopoczucia!!!
Wymienione w Licie... przymiotniki i s³owa (które wyszczególni³em powy¿ej) by³y niejednokrotnie u¿ywane w
tekstach PAC-a, a ja domaga³em siê argumentów i konkretów  tych jednak by³o
niewiele. Niewiele te¿ jest ich w Licie...,
który tak naprawdê daje wiadectwo nie
o mnie, a o jego autorze.
To, ¿e okreli³em Nasz Dziennik i
Radio Maryja patronami medialnymi PiSu jest wg autora Listu... przejawem mojej
g³upoty albo zacietrzewienia, wynikaj¹cym z doæ w¹skiego ród³a informacji.
Top nie ja, ale autor Listu... (czytaj PAC) ma klapki na oczach jeli nie
widzi ilu polityków PiS z prezesem na
czele goci w mediach Rydzyka i jest to
fakt, nie konfabulacja  lepy jest PAC,
nie ja.
Podobnie z Gazet¹ Wyborcz¹  je¿eli
nie nak³ad, a tym samym sprzedawalnoæ
i poczytnoæ nie jest dowodem uznania

Czytelnika, to co nim jest? A tu Gazeta
Wyborcza o kilka d³ugoci, krotnoci
bije Rzeczypospolit¹, Dziennik i inne
gazety. Nie umieszczam tu Faktu czy
Super Expresu, które nie uwa¿am za
gazety, a raczej za obrazkowe tabloidy
dla leniwych.
Moje polemiki to nie nieustanny atak
na osobê PAC-a, insynuacje i czepianie siê autora, ale w³anie sprzeciw na
polityczno-historyczne wywody PAC-a.
Dotycz¹ pogl¹dów PAC-a, a nie tego,
¿e jest gruby i brzydki. Osobicie nie
mam nic do PAC-a, pisa³em nawet kiedy, ¿e mogê z nim pójæ na piwo, ale
niech¿e pos³ucha starszego, przestanie
pisaæ o polityce, zajmie siê rysunkiem 
ten akurat wychodzi mu ca³kiem niele.
Niechaj nawet pisze, ale o niebieskich i
ró¿owych tabletkach, od czego zaczyna³, ale nie o polityce.
Zastanawiaj¹ca jest tu postawa Redakcji TO. Wiem, ¿e czêsto siêga³em
do dra¿liwych tematów, których Redakcja  dla wiêtego spokoju  wola³aby
nie zamieszczaæ. Takim tematem by³ tekst
o biurokracji, gdzie opisywa³em swoje
dowiadczenia w kontaktach z bankiem
czy okrelonym urzêdem. Takim tematem by³o opisanie niskich cen i niskiej
jakoci artyku³ów w supermarketach, za
co podobno Naczelny TO zosta³ mocno postraszony przez szczwanych pracowników tych¿e supermarketów. Podobno zagrozili procesem, bo stwierdzenia
o niskiej jakoci by³y jakoby go³os³owne  nie mia³em badañ i urzêdowego atestu.

 niepolityczne, osobiste
i, niestety, ostatnie
Tak, tak, jakby konsument  a takim te¿
jestem  nie mia³ w³asneo zmys³u smaku
i nie potrafi³ oceniæ jakoci piwa (1,35 z³
puszka), kie³basy bia³ej (ok. 5 z³ za kg),
czy szynki (8,99 z³ za kg).
Takim tematem by³a wreszcie moja
samotna walka z arogancj¹ urzêdników
i powi¹zanego z nimi budowlañca, kiedy zaklejali mi styropianem klinkierow¹
cianê sklepu, który dzier¿awiê i którego kupiæ nie mo¿na. Redakcja TO i G³osu
Olecka zamiast podj¹æ ciekawy temat,
który poda³em im na talerzu, potraktowali to jako gor¹cy kartofel, wywo³uj¹cy niepotrzebne uwagi wa¿nych urzêdników w Olecku.
Szanowna Redakcja TO woli tematy
bezpieczne, niekontrowersyjne, nijakie 
najlepiej nikomu siê nie nara¿aæ. Takie
nijakie bzdety zamieszcza PAC. Jednak
jaki wstyd kaza³ Redakcji  swego czasu  odci¹æ siê od pogl¹dów PAC-a (pamiêtam artyku³ Naczelnego, odcinaj¹cy
siê od pogl¹dów PAC-a). Pamiêtam te¿
ówczesne rozmowy z Naczelnym, w których artyku³y PAC-a ocenia³, mówi¹c
oglêdnie, bardzo krytycznie i przemiewczo.
Jeszcze raz chcia³bym zwróciæ siê do
Czytelników TO! Wierzê, ¿e w³aciwie
odczytaj¹ List... oraz zrozumiej¹, ¿e po
tym nie mogê tu dalej pisaæ. Grono sympatyków i przyjació³ przepraszam za czasami ostre s³owa, ale mylê, ¿e i w nich
PAC mnie przelicytowa³.
Olecko, 5.05.2009 r.
Grzegorz Kudrzycki

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

V20805

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V25701)

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

Krupin 14A

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

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

V13510

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

(V19506)

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

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K7203
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V17117
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V13520
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V20815
* Hunday Accent, 1998, 1,3B, klima., 2xair bac, ABS, centralny, elektryk., alufelgi, 7000 z³otych, tel. 0-502-607-426 V23812
* VW Multivan, 2,5TDI, 2006, pe³na opcja, 85 tysiêcy z³otych, tel. 886-304-221
V14839

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* agroturystyka, wiêta na wsi, weekendy, pokoje, tel. 0-502710-196, www.zchmielewska.olecko.pl
V17017
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. K13910
* DART  turnieje (pi¹tki), Bar Pod ABC
V16907
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
V21704

(V24102)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

* zespó³ Super Band, tel. 0-666-706-100

US£UGI

(V25801)

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

K8301

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V19806

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

tel. (087) 520-01-89

(V15909)

ul. Kolejowa 31

T anie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

(V22403)

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

V1719

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
V20706
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V23802
* BHP us³ugi: kompleksowa obs³uga firm, szkolenia, protoko³y powypadkowe, tel. 0-508-328-776
K5507
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L1805
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07. V2518

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

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

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

* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

K3609
V20405

* fundusze inwestycyjne OFE, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa
Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V16607
* HIT-TECH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego notebooka i komputer. Zapraszamy!
V17315
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V20505
* HUSQUARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek, tel.
(087) 520-02-12.
V23702
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V23902
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L2509
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K1117
* Inspektor p.po¿ podejmie wspó³pracê z firmami, tel. 0-609788-594
V23012
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V20605
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V16707
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L3201
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

(V19706)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V17107

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.

V19606

* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V21404

MEBLE

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V3210)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K7103

L1905

(V15209)

AUTO-MOTO

NA ZAMÓWIENIE
Dariusz Wasilewski, tel. 0-503-125-236

* MEBLE  salon, Jan Bagieñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
K7403
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17

V17007

US£UGI

#
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CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91
* posprz¹tam biuro, mieszkanie, tel. 0-602-850-670

(V21804)

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

V15119
K8001

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. K13610
* PRZEPROWADZKI, REMONTY, WYKOÑCZENIA
WNÊTRZ, TANIO. Tel. 0-888-956-204

K4510

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V15009)

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
V22313

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K717)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V22503
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V21504
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L2328
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00, 0-87-520-18-18 K7313
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K4210
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L1608

(V14809)

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)

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

(V24002)

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

(K7702)

WYWÓZ MIECI

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* wywóz mieci, sprzeda¿ koszy niemieckich, TUH Kret,
tel. 0-509-805-008
V13410
INNE
* oddam psa w dobre rêce, pudel czarny, tel. 0-87-520-30-73L2702
* przyjmê ziemiê z wykopów w obrze¿ach Olecka, tel. 0-502-264-901 K6304
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609-720913, po 18.00
L2416

KUPIÊ
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V15139
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V24112
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V15919
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L2232
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V24122
SPRZEDAM
* brama gara¿owa uchylna + automatyka + piloty, tel. 0-509746-264
V17127
* dawna szko³a, Markowskie, WGN Nieruchomoci, tel.
0-510-189-301
V25112
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V22323
* dwa du¿e gara¿e, ul. Kamienna, przy Lewiatanie, nadaj¹ce
siê na dzia³alnoæ, tel. 0-602-354-963
V23912
* dzia³kê 0,5 ha, uzbrojona, Mo¿ne, tel. 0-604-218-519 K8501
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 0-692-141-426
V19716
* dzia³kê na Ruczaju z murowan¹ altan¹, ogrodzon¹, odsprzedam, tel. 0-502-264-901
V7015
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V21514
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 0-502-088-402
K4609
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Mo¿ne, Jaki, WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V25122
* dzia³ki rekreacyjne nad jeziorem, Zabielno, tel. 0-510-189301
V25132
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.
(V17207)
* Lenarty, mieszkanie 60,8 m.kw., dwa gara¿e, dzia³ka, 100
tysiêcy z³otych, tel. 0-500-308-689
K8401
* ³o¿e ma³¿eñskie z szafkami nocnymi, tel. 0-505-173-282 K8201
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L2609
* mieszkania: Olecko, Kolejowa, Armii Krajowej, wiêtajno,
WGN Nieruchomoci, tel. 0-510-189-301
V25142
* mieszkanie 36 m.kw., Siejnik, I piêtro, tel. 0-692-141-426 V19726
* mieszkanie 54 m.kw., urz¹dzone, aleja Zwyciêstwa, tel.
0-509-909-945
L3002
* mieszkanie 60 m.kw., Siejnik, tel. 0-87-520-43-22 po 20.00,
tel. 0-508-266-715
K6504
* mieszkanie 64,1 m.kw., tel. 0-509-078-949
V14859
* mieszkanie 72 m.kw., tel. 0-513-728-804
V14859
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V17027
* 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
K6404
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V15129
* pianino, 2000 z³otych, tel. 0-664-966-469
K6205
* porcelana markowa, tanio, meble, sklep TOCADA, ul. Kopernika 10
V15319
* sprzedam mieszkania jedno- i dwupokojowe.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V21604)

OKULISTA

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V15019
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K817
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V25613
WYNAJEM
* lokal w centrum, tel. 0-885-441-703

K7502

C.d. WYNAJEM na s. 16.

$
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WYNAJEM
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-609-738-204
K8101
* mieszkanie, Kukowo, 100 z³otych, tel. 0-510-189-301 V25102
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V21524
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-505036-183
L3101
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

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

(V16008)

(V25901)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

(K7901)

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
Jajko zdrowsze na miêkko

W domowej medycynie i dietetyce jajko traktowano jako pokarm i lek o wyj¹tkowej mocy.
Polecano wiêc kuracje jajkiem dla wzmocnienia,
szczególnie w przypadkach os³abienia organizmu
po przebytych chorobach. W podobny sposób traktowa³o jajka wielu naturalistów. Radzili oni podawaæ je dzieciom
i doros³ym, zw³aszcza pracuj¹cym umys³owo. Popularny
kogel-mogel by³ najprostszym lekarstwem dla smutnych
i przygnêbionych, bowiem przypisywano mu moc rozweselania.
Przeprowadzaj¹c domowe kuracje zawsze zachowywano umiar. Z regu³y wiêc nie podawano wiêcej jajek ni¿
zalecaj¹ to wspó³czeni ¿ywieniowcy. Maksymalnie za
powinnimy zjadaæ siedem sztuk w tygodniu. Jednorazowy posi³ek mo¿e zawieraæ od jednego do trzech jajek.
Najlepiej wykorzystamy cenne substancje, je¿eli zjemy je
ugotowane na miêkko i wie¿e. By dobrze wykorzystaæ
cenne substancje nale¿y dobrze prze¿uæ ¿ó³tko. Trudniej

strawne s¹ jaja ugotowane na twardo. Niewskazane s¹ dla
osób uskar¿aj¹cych siê na dolegliwoci ¿o³¹dka i w¹troby.
Najlepiej z takich jaj zrezygnowaæ, zw³aszcza w majonezie.
Je¿eli nie lubimy jajek na twardo i mamy jednoczenie
wra¿liwy ¿o³¹dek lub w¹trobê, to mo¿emy poprawiæ ich przyswajalnoæ poprzez odpowiednie przygotowanie. Skróci to
wtedy zaleganie jajek w ¿o³¹dku i u³atwi ich trawienie. W³o¿yæ wie¿e jajka do garnka z wod¹ o temperaturze oko³o
60°C i trzymaæ je w takiej k¹pieli oko³o 45 minut, do chwili
ciêcia bia³ka. W tym czasie ¿ó³tko zrobi siê sypkie i przez
to lepiej strawne. Poza tym by poprawiæ przyswajalnoæ jajek koniecznie powinno siê je jadaæ z przyprawami, zw³aszcza chrzanem lub musztard¹.

PIETRUSZKA na moczenie nocne u dzieci i mimowolne oddawa³ moczu u osób starszych:
... korzeñ pietruszki (80 g) obraæ, dok³adnie wyp³ukaæ,
zemleæ w maszynce, wycisn¹æ sok w gazie. Za¿ywaæ 3 razy
dziennie po 10-15 kropli.

%
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Kalendarz imion

12 maja
Balbiny, Domiceli, Fanny, Imeldy, Joanny, Nawojki, Salwiny
Achillesa, Domicjana, Dominika, Epifaniego,
Jana, Jazona, Nereusza, Pankracego,
Wszechmi³a, Wszemi³a, Wszemira
13 maja
Agnieszki, Dobies³awy, Glorii, Magdaleny, Marii, Ofelii, Roberty
Andrzeja, Arona, Cichos³awa, Ciechos³awa, Cieszymira, Dobies³awa, Gerwazego, Jana, Mucjusza, Piotra, Roberta,
Rolanda, Serwacego
14 maja
Bonifacji, Bony, Dobies³awy, Izydy, Julity, Justyny
bazylego, Bonifacego, Boñczy, Dobies³awa, Filipa, Jeremiasza, Jeremiego,
Macieja, Micha³a, Wiktora, Wiktoriusza,
Wiktoryna
15 maja (wiêto Polskiej Niezapominajki)
Aleksandry, Beaty, Berty, Brendy, Czci-

bory, Dionizji, Nadziei, Ofki, Zofii
Afanazego, Anastazego, Dionizego, Izydora, Jana, Maksyma, Ruperta, Stanibora,
Strze¿ys³awa
16 maja
Diany, Honoraty, Ma³gorzaty, Przemys³awy
Adama, Andrzeja, Jana, Jêdrzeja, Przemys³awa, Szymona, Trzebomira, Trzebomys³awa, Ubalda, Wieñczys³awa
17 maja
Brunony, Miry, Weroniki, Wery, Wrocis³awy
Bruna, Brunona, Chwalimira, Feliksa,
Heraklesa, Herakliusza, Paschalisa, Paschaliusa, S³awomira, S³awosza, Stanis³awa,
Torpeta, Wiktora, Wilhelma
18 maja
Aleksandry, Aleksy, Ali, Alicji, Eryki,
Iriny, Nataszy, Sandry
Aleksandra, Bohdana, Edwina, Eryka,
Feliksa, Jana, Mylibora, Wenancjusza

Aforyzmy biurowe

Dziwne ?!?

 Odpoczywaj w dzieñ, aby móg³ spaæ
w nocy.
 Praca uszlachetnia, lenistwo uszczêliwia.
 Co masz zrobiæ dzi, zrób pojutrze 
bêdziesz mia³ dwa dni wolnego.
 Tego, co szukasz, nie znajdziesz na pewno w naszym pokoju.
 Elektryczny czajnik bêdzie lepiej dzia³a³ jak w³o¿ysz wtyczkê do gniazdka.
 Jeli zrobienie czego sprawia ci trudnoæ  pozwól to zrobiæ innym.
 W³¹cz umys³  wy³¹cz ksero.
 Kiedy ogarnia ciê ochota do pracy,
usi¹d i poczekaj, a¿ ci przejdzie.

1792 stopnie

Przykry zapach

... w kuchence mikrofalowej zniknie po
podgrzaniu w niej wody z sokiem z cytryny.

Rower

Pierwszy na wiecie rower skonstruowa³
Ernest Michaux w Pary¿u w 1861 roku.

Londyn

W Londynie znajduje siê ponad 1700
parków i ogrodów.

Humor

- Mamusiu, jezdem w ci¹¿y.
- Bój siê Boga! Dwa miesi¹ce przed
matur¹, a ty mówisz jezdem?

... prowadz¹ na wie¿ê Eiffla.


F kupiê

W Szwajcarii karane jest g³one trzaskanie drzwiami samochodu.

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: .................................................................................................................

Cytat na ten tydzieñ
Recesja wystêpuje wtedy, kiedy s¹siad traci pracê. Kryzys 
kiedy sami j¹ tracimy.
Harry Truman

PRZYS£OWIA
 Jak siê rozsierdzi Serwacy (13 maja),
to wszystko zamrozi i przeinaczy.
 wiêta Zofija (15 maja) k³osy rozwija.
 Ka¿da Zosia (15 maja) dobra gosposia.
 wiêta Zofija, zimna przywodzi ale k³osom to ju¿ nie szkodzi.
 Gdy maj wilgotny, dodaje otuchy,
a gdy maj suchy, to i rok suchy.
 Rok dobry bêdzie, je¿eli w maju zawi¹¿¹ siê ¿o³êdzie.
 Weso³o w maju ze s³owikiem w gaju.
 Suchy marzec, maj za ch³odny, kwiecieñ mokry, rok nieg³odny.
 Mokry maj, ronie ¿ytko jako gaj.

Byk

... du¿y i wyrany gwiazdozbiór nieba
pó³nocnego, przedstawia byka, którego
postaæ przybra³ Zeus, aby porwaæ fenick¹ ksiê¿niczkê Europê.

Tymianek

Ziele to stosujemy do wszelkich potraw miêsnych, pasztetów, niektórych zup
jarzynowych, warzyw i past z serów.

Nasz przepis
Zraziki pikantne po ¿eglarsku
40 dag mielonego miêsa, bu³ka,
jajko, 2 ³y¿ki posiekanej natki pietruszki,
solony led, cebula, pieprz, olej,
majeranek, szklanka mleka.
Bu³kê wk³adamy do mleka, podsma¿amy na szklisto cebulê.
Do misy wk³adamy miêso i dodajemy bu³kê, cebulê i jajko oraz majeranek i wszystko dok³adnie mieszamy. Na
koniec dodajemy sól i pieprz do smaku. Z masy formujemy placuszki. Na
placuszki k³adziemy kawa³ki wymoczonego i pokrojonego wczeniej ledzia.
Teraz placuszki zawijamy i formujemy
z nich zraziki. led musi znajdowaæ siê
w rodku. Tak przygotowane obsma¿amy na gor¹cym oleju, nakrywamy na
chwilê przykrywk¹ i trzymamy jeszcze
chwilê na ogniu.
Zraziki s¹ dobre zarówno na gor¹co jaki i na zimno. Mo¿na je zjeæ z
biwakow¹ bu³k¹ i sa³atk¹. Mo¿na je tak¿e
zawijaæ w foliê i odgrzewaæ na ruszcie.

&
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PROWINCJONA£KI

Hipokryzja

Szanowny Czytaczu! Bêdzie politycznie! Je¿eli to Ciê nie interesuje - odpuæ!
Szkoda Twojego czasu! Szanowny Uwa¿ny
i Systematyczny Czytaczu! Spotka³e byæ
mo¿e na tych ³amach ni¿ej
podpisanego. Ten tekst jest inny. Nie
o zwierz¹tkach, rolinkach i nieszczêliwych Wackach. Wiêc... te¿ mo¿e olej.
Szkoda Twych ócz!
Szanowny Na³ogowy Czytaczu! Wk...i³
mnie cynizm z jakim za porednictwem
(a mo¿e i w zmowie) mediów, od lat ekonomiczne krwiopijcê, polityczne kanalie
manipuluj¹ moj¹ prostolinijn¹ wiar¹ w
bogobojnoæ rz¹dz¹cych wiatem. Ma
siê rozumieæ. Tygodnik Olecki udzia³u
w wielkim spisku nie bierze. W³aciciela
znam od lat trzydziestu z ok³adem. O Jego
tygodniku rozmawiamy od czasu do czasu
(przy 0,7 po polsku, czy 0.5 mocniejszym
z tonikiem po rusku, ale tak by jutro
wiedzieæ, ¿e jest jutro, czyli nowe dzi).
Wiêc na moje pytanie na przyk³ad, czy
aby w³adzy w dupê nie w³azi, W³aciciel odpowiada bez zaj¹kniêcia, ¿e jest
niele w miecie, wiêc moje pytanie g³upie. No to ja, poniewa¿ bywam a nie
mieszkam, udaj¹c, ¿e nie poruszam siê
redniowieczn¹ Grunwaldzk¹ czy pod
kar³owatym wiaduktem przy wyjedzie do
E³ku, pytam z innej niañki; czy pewien
autor Ustawiczny niczym mêtna rzeka nie
topi Jego organu (prasowego ma siê
rozumieæ)? A on mi na to z bezczelnym
umiechem prosto miêdzy oczy, ¿e Jego
krwawica ju¿ od ponad dekady jest high
life i trybun¹ totalnie pluralistyczn¹ a demokracja, jak dziewczyna przed pierwsz¹ randk¹ - wymaga cierpliwoci i broñ
Bo¿e z pazurami kanciastymi i brudnymi, bo siê ca³y majstersztyk roz³o¿y (nie
dziewczynê oczywicie) na ³opatki. Podzielaj¹c w zasadzie Jego filozofiê teoretyczn¹ zapyta³em, czy mogê liczyæ na to,
¿e moje rewolucyjne i rewelacyjne przemylenia umieci na ostatniej presti¿owej stronie (przepraszam na wszelki
wypadek jej Wielkiego Ustawicznego Dysponenta, wybitnego filozofa i historyka, ¿e z butami do jego suwerennego
ogródka paskudzê)? W³aciciel na to
konkretnie - zobaczymy! No wiêc zobaczym! ¯e wydrukuje, jestem pewien jak
pogody! Ale pewnie wczeniej przeczyta. Bêdzie siê domaga³ dowodów na moje
tezy g³upie i wyssane... i umieci wewn¹trz numeru, gdzie obok m¹drego

felietonu Grzegorza K.. Te¿ dobrze! Spory
odsetek opinii publicznej siê dowie, ¿e
na przyk³ad amerykany wcale nie l¹dowali na Ksiê¿ycu. Gdzie w jakiej na
przyk³ad Newadzie ca³y cyrk zorganizowali ¿eby dop... ruskim (w Hameryce kilkadziesi¹t tysiêcy ichnich obywateli jest
o tym przekonanych). Albo - to jest bardzo
grubymi mierni szyte, zupe³nie nie do
pojêcia - ¿e katastrofê Wie¿ w NY z trzema tysi¹cami ofiar same sobie zorganizowali, ¿eby dorwaæ siê do dupy turbanog³owym, którzy nie wiedz¹ do czego
jest potrzebna ropa. W tym wypadku te¿
jest ca³a masa wyznawców absurdu.
No a teraz temat, w którym mogê siê
biæ do upad³ego nawet z Samym Wielkim Dysponentem Ostatniej Strony! Czarnobyl! Wielka katastrofa! Panika. Co
prawda ruskie chcieli ukryæ, ale wylaz³o. Wielka ewakuacja ca³ego miasta wraz
z okolic¹ w kilka dni. Setki bezporednich ofiar. Przez dwie dekady tysi¹ce ofiar
popromiennych. Ka¿dego roku 26 kwietnia
media przypominaj¹, doliczaj¹ kolejne
ofiary, wyceniaj¹ degradacjê rodowiska
na bia³orusko-ukraiñskim pograniczu.
Tysi¹ce kilometrów kwadratowych ska¿onej, martwej ziemi. Czyni¹ to zgodnie
i solidarnie media ca³ego cywilizowanego wiata - ku przestrodze! Z po-sowieckimi
i naszymi w³¹cznie.
Od lat JEDEN polski tygodnik (najpoczytniejszy - po sprzeda¿y licz¹c) uporczywie, acz z pewn¹ niemia³oci¹ drukowa³ (w tym roku rocznicê po prostu
przemilcza³ gdy inne lekko spuci³y z
katastroficznego tonu) raporty fachowców (m.in. Prof. Jakubowskiego - atomisty), które zupe³nie odbiegaj¹ od powszechnej wiedzy wiatowej opinii publicznej. W National Geographic (z 2007r.)
znalaz³em potwierdzenie raportów naszych
naukowców i badaczy. A wiêc; ofiary
bezporednie -dwie, choroby popromienne
w ci¹gu roku - 28 zgonów. W 18 lat nastêpnych - udowodnionych DZIEWIÊÆ
ofiar. Prawdopodobna liczba osób, które umar³y lub umr¹ na ró¿ne odmiany
raka w najbli¿szych (?) latach na Bia³orusi i Ukrainie - 4 tysi¹ce. W Polsce
nie udowodniono ani jednego przypadku zgonu z powodu katastrofy w
Czarnobylu! Na Polesiu, wczeniej, zachorowalnoæ na tarczycê by³a ponadprzeciêtna, ale siermiê¿na sowiecka
medycyna nie prowadzi³a statystyk.
W pierwszych latach po katastrofie
w Europie dosz³o do 200 ty. Aborcji.
Rodz¹ce siê w Polsce kalekie dzieci
do dzisiaj uwa¿ane s¹ za ofiary Czarnobyla a nie na przyk³ad alkoholizmu
rodziców. W bezporednim s¹siedz-

twie reaktora ¿yj¹ ludzie ciesz¹cy siê
dobrym zdrowiem (a s¹ dok³adnie badani). Hoduj ¹ byd³o, uprawiaj ¹ warzywa...
Moja ¿ona boi siê grzybów i poziomek; wiec¹! Zaniechano kontynuacji
budowy pierwszej polskiej elektrowni
atomowej (dwa miliardy dolarów wydanych jeszcze za komuny). ONZ i inne
organizacje miêdzynarodowe rok w rok,
solidarnie, pakuj¹ ogromne sumy w ratowanie ofiar Czarnobyla (sta³e renty
otrzymuje blisko 400 ty. osób). Przeprowadzaj¹ badania i eksperymenty na
ponoæ piêknym Polesiu. Prowadz¹ statystyki, sporz¹dzaj¹ raporty u gocinnych wschodnich S³owian. Modernizuj¹ inne trefne obiekty w wielu krajach
wiata. Wybudowa³y ca³e nowe osiedla
ewakuowanym w innych rejonach i tam
te¿ prowadz¹ badania jak ludnoæ w
nowych warunkach... Na rachunek ca³ego wystraszonego cywilizowanego wiata.
A mo¿e jest to cwaniactwo miêdzynarodowych hien (czytaj: organizacji miêdzynarodowych zwanych humanitarnymi). Dam
nieadekwatny przyk³ad z naszego podwórka; kilka lat temu premier naszego rz¹du, ma³y wielki cz³owiek, odwiedza zniszczon¹ przez huragan wioskê pod Czêstochow¹. Obiecuje cuda-wianki. Po kilku miesi¹cach docieraj¹ do wójta pieni¹dze - 950ty.z³. Z sumy miliona z³otych wysup³anych miêdzy innymi z Twojej,
Szanowny Czytaczu, kieszeni, rozdysponowanej rozs¹dnie, demokratycznie i
humanitarnie przez pewn¹ katolick¹ organizacjê charytatywn¹.
A za oknem wiosenka! Ju¿, ju¿ pachnie latem. Moja ¿ona mo¿e to przeczyta
i bez obaw bêdzie zbieraæ owoce lenego lata. Wreszcie.
Aha! Politolodzy twierdz¹, ¿e Czarnobyl bardzo przyczyni³ siê do upadku
sowieckiego kolosa! A ja lubiê nieco
spolszczony dwuwiersz z tamtej epoki:
Nadchodit krasiwyje lieto
i spasiba partio za eto!
Jan Nowak - Kowalski

'
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Marsza³ek Województwa
wyró¿ni³ oleckich lekkoatletów

TENIS ZIEMNY
W dniach 1-3 maja br. na kortach
MOSiR Olecko odby³y siê trzy turnieje
tenisa ziemnego: Otwarcie Sezonu 2009,
V Nocny Turniej w Grze Podwójnej i z
okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja.
W sumie przez trzy turnieje przewinê³o siê 39 zawodników i zawodniczek
z Olecka, Suwa³k, Go³dapi, £om¿y, Milanówka, Gdañska i Kowali Oleckich.
W pierwszym turnieju po prawie 10
godzinach zmagañ zwyciêzc¹ zosta³ Adam
Sty³a z £om¿y, pokonuj¹c w finale Roberta Pop³awskiego z Go³dapi 6:3, 6:2.
Trzeci by³ Dariusz Karniej (Olecko).
Do turnieju nocnego zg³osi³o siê 7
par. Wyniki: 1. Adam Sty³a-Micha³ Tymiñski (Grañsk, 2. Patryk AleksandrowRobert Usarek (Suwa³ki), 3. Andrzej
Karniej-Micha³ Karniej (Olecko).
W trzecim turnieju gra³o 10 zawodników. Zwyciêzc¹ zosta³ Robert Usarek
(Suwa³ki), który pokona³ Adama Sty³ê
6:3, 7:5. Trzeci by³ Pawe³ Murawski (Suwa³ki).
ksp

Jacek Protas  Marsza³ek Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego wyró¿ni³ medalistów Makroregionalnych Mistrzostw
Polski w Biegach Prze³ajowych, które
odby³y siê w Pas³êku. Wród wyró¿nionych znaleli siê medalici z Olecka 
Aleksandra Olszewska i Rados³aw Olszewski oraz ich trener Romuald Wojnowski.
Otrzymali oni podziêkowania i listy gratulacyjne oraz zaproszenie na galê sportow¹, która odbêdzie siê w czerwcu w
Olsztynie.
Treæ podziêkowania w licie gratulacyjnym przedstawia siê nastêpuj¹co:
Serdecznie gratulujê Ci zdobytych me-

dali podczas Makroregionalnych Mistrzostw Polski M³odzików w Biegach
Prze³ajowych, które odby³y siê w Pas³êku. Talent, sportowa pasja i systematyczna praca podczas treningów pomagaj¹ zdobywaæ najwy¿sze miejsca na
podium. Jestem przekonany, ¿e Twój
znakomity wynik na mistrzostwach w
Pas³êku to dopiero pocz¹tek kariery sportowej. ¯yczê Ci kolejnych sukcesów w
sporcie oraz znakomitych wyników w
nauce.
My równie¿, w imieniu redakcji, gratulujemy.

Mecze rozgrywane w Olecku
w rundzie wiosennej sezonu 2008/2009
Czarni - Huragan Mor¹g -17 maja (niedziela ), godz. 15.00
Czarni - Concordia Elbl¹g - 24 maja ( niedziela ), godz. 15.00
Czarni - Supralanka Supral - 6 czerwca (niedziela), godz. 17.00

PI£KA NO¯NA
W meczu XXIV kolejki
Czarni wygrali z MKS Mielnik 4:1

Wynik cieszy, ale mog³o byæ nieciekawie, poniewa¿ od 10
min. to gocie objêli prowadzenie, bramkê strzeli³ z rzutu karnego w 10 min. Jakub Andryszek. Póniej bramki pada³y tylko dla
Czarnych, na 1:1 wyrówba³ w 34 min. Przemys³aw Drozd z podania Paszkowskiego. Bramkê, która da³a prowadzenie, tu¿ po
przerwie, strzeli³ z g³ówki Grzegorz Bieræ (46 min.). Na 3-1 wynik
podwy¿szy³ B³a¿ej Tusznio (80 min.). W 85 minucie w polu karnym faulowany przez bramkarza goci by³ Pawe³ Wasilewski.
Sêdzia podyktowa³ karnego dla Czarnych, a bramkarz Mielnika
ujrza³ czerwon¹ kartkê. Karnego wykorzysta³ nasz bramkarz G¹siorowski i tym samym ustali³ wynik meczu na 4-1. Reasumuj¹c
 nasi pi³karze mogli ten mecz wygraæ jeszcze wy¿ej, bo stwarzali sytuacje strzeleckie, ale gorzej by³o ze skutecznoci¹. Do-

brze, ¿e nasi otrz¹snêli siê po stracie bramki i uzyskali przewagê. W tym meczu Czarni wyst¹pili bez Jarmo³owicza, który ze wzglêdów osobistych nie móg³ zagraæ. Tym bardziej
cieszy zwyciêstwo i strzelenie 4 bramek. Ju¿ nied³ugo do
dru¿yny powinien wróciæ Szarnecki.Gratulacje dla dru¿yny
za wolê walki i zwyciêstwo.

XXV kolejka

9 maja 2009
Huragan Mor¹g 2-1 Warmia Grajewo
Start Dzia³dowo 4-0 Czarni Olecko
MKS Mielnik 1-4 Orze³ Kolno
Mr¹gowia Mr¹gowo 2-0 Olimpia Zambrów
Concordia Elbl¹g 1-1 Supralanka Supral
Sokó³ Sokó³ka 3-0 Sparta Augustów
Cresovia Siemiatycze 1-4 Vêgoria Wêgorzewo
10 maja 2009
Pogoñ £apy-Olimpia Elbl¹g  mecz rozgrywany o godz.15:00
http://www.czarniolecko.pl/
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Dokoñczenie ze s. 20

Dzi rz¹d nawet nie podejmuj¹c prób
mediacji, prosto w oczy k³amie, ¿e co
takiego siê odby³o. Ciekawe, ¿e ani zwi¹zki
zawodowe, ani zwi¹zki pracodawców
czego widocznie nie dostrzeg³y, bo
wyda³y wspólne owiadczenie, ¿e rz¹d

robi ich w konia, unikaj¹c rozmów. Mogê
byæ oszo³omem uwa¿aj¹cym, ¿e obecny
rz¹d to grupa pozorantów tak naprawdê
nie potrafi¹cych nic innego, jak pozowanie do zdjêæ i korzystanie z dobrego
doradztwa wizerunkowego. Jak inni maj¹

wiarê w takie pozory  to proszê bardzo. Wystêpy ró¿nego rodzaju czarodziejów zawsze przyci¹ga³y do siebie t³umy
gapiów, daj¹cych siê mamiæ iluzj¹... Tylko
iluzj¹ s³upków, wykresów sonda¿owych.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC
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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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z ustalon¹ iloci¹ podzielonych miejsc
w sejmie. Jednym demokratycznym wyborem by³ sk³ad senatu. Nie wiem czemu w naszym kraju panuje mania mitomani i ¿ycia w cieniu legend? Musimy
przyjmowaæ, ¿e wybory 4 czerwca by³y
nasz¹ wewnêtrzn¹ umow¹ i naszym narodowym zrywem ku niepodleg³oci. Przecie¿ to nieprawda. Wybory czerwcowe
by³y tym, na co w 1988 roku podczas
obrad Okr¹g³ego Sto³u pozwoli³y ustalenia ówczesnej w³adzy z ich protektorami z Moskwy. Czemu jest to takie wstydliwe, by mówiæ o tym otwarcie, a nie
pó³s³ówkami, które od czasu do czasu
wymykaj¹ siê by³ym uczestnikom tych
obrad? Wybory 4 czerwca zaskoczy³y
obie strony porozumienia. Okaza³o siê,
¿e nasz naród jest nieobliczalny i nie-

kontrolowalny. Naród, który uwierzy³
we w³asne si³y, sta³ siê niewygodny. Bo
có¿ mog³y w tym czasie znaczyæ s³owa
Tadeusza Mazowieckiego, ¿e nie wolno
przyspieszaæ przemian demokratycznych
i nie wolno ludziom daæ takiej demokracji, bo jeszcze nie dojrzeli. Wtedy ma³o
kto przejmowa³ siê tymi s³owami, które
praktycznie nas, Polaków, obra¿a³y. Dzi
po 20 latach okazuje siê, ¿e nasza w³adza
wraca do retoryki z lat PRL, nazywaj¹c
ludzi, chc¹cych by przestrzegano ich praw,
które podobno posiadaj¹, awanturnikami i rozrabiakami. W 1980 w³aciciele
fabryk i zak³adów pracy zastrajkowali
przeciw samym sobie i byli okrelani
mianem bandytów pod¿eganych przez
obce si³y.
Dokoñczenie na s. 19.

Rys. Waldemar Rukæ

Witam Pañstwa. Co prawda nie warto mówiæ i pisaæ o tym, ¿e minê³o siedem dni, ale sta³o siê... I tak by³o. Siedem dni minê³o i jest ju¿ za nami. Nie ma
siê co czarowaæ, czas mija i nie pomog¹
na to ¿adne kremy i kuracje.
Móg³bym Pañstwa zanudzaæ opowieciami o mijaj¹cym czasie i pogodzie, ale
co tu du¿o opowiadaæ. To s¹ rzeczy, na
które nie mamy wp³ywu. Jeli nie ma co
pisaæ na ten temat, to zajmiemy siê tym,
co my, Polacy, uwa¿amy za bardzo wa¿ny element naszego ¿ycia: politykê. Jak
wiecie, zajmowanie siê polityk¹ przez wielu
ludzi po prostu im szkodzi. Choleryczna
czy nerwicowa postawa niewiele daje,
bo ³atwo wyl¹dowaæ na oddziale zamkniêtym. Po prostu w takim wypadku radzimy, a przynajmniej tak radz¹ lekarze: siedzieæ w domu, unikaæ przegrzania g³ówki i melisê, ale nie rzucie, a picie.
Jestem szczêliwym posiadaczem
dostêpu do paru mediów, co pozwala
mi na bie¿¹co kontrolowaæ sytuacjê w
kraju i na wiecie. Nie bêdê d³ugo nawija³ makaronu na uszy, a od razu przejdê
do meritum sprawy: do obchodów dnia
4 czerwca. Równo 20 lat temu odby³y
siê wybory do sejmu i odtworzonego po
ponad 40 latach senatu. Chcia³bym od
razu napisaæ, ¿e nie doda³em s³owa demokratyczne... I nie dodam. Nie by³y
to wybory demokratyczne, a zwyk³e 
kontraktowe, niewiele maj¹ce wspólnego z demokracj¹. Dokonywano wyboru

