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 WIATOWY

M¹droæ ¿ycia polega na tym,
aby wy³¹czyæ rzeczy nieistotne.
Przys³owie chiñskie
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18 kwietnia 2006 r .

...Tylko co ludzkie
potrafi byæ prawdziwie obce

Wis³awa Szymborska
Z okazji zbli¿aj¹cej siê dziesi¹tej rocznicy przyznania Wis³awie Szymborskiej Literackiej Nagrody Nobla Rektor
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku ma zaszczyt zaprosiæ studentów, wyk³adowców oraz mieszkañców miasta
na oratorium poetycko-muzyczne powiêcone twórczoci
polskiej Noblistki
pt.:

Teraz Szymborska

Spotkanie z poezj¹ odbêdzie siê w sali widowiskowej kina
Mazur w Olecku dnia 22 kwietnia 2006 r. o godz. 1900.
Wiersze wybitnej humanistki europejskiej przeczyta wy-

k³adowca Wydzia³u Filologii Wszechnicy Mazurskiej Tomasz

¯urawlew

Gra i piewa artysta sceny olsztyñskiej

Rafa³ Gajewski
Wstêp wolny

(K4601)

Wydarzenie kulturalne uwietni piosenka poetycka z repertuaru Edyty Geppert, Antoniny Krzysztoñ, Justyny Steczkowskiej, Micha³a Bajora, Mietka Szczeniaka, Jacka Wójcickiego oraz Jonasza Kofty.

Zaprasza Rektor dr Józef Krajewski

Patronat medialny nad przedsiêwziêciem artystycznym obj¹³a TVP3
Oddzia³ Olsztyn

Rozstrzygniêcie konkursu
Tygodnika Oleckiego
z okazji 400 wydania gazety.

To s i ê z d a r z y ³ o
w³anie
w Olecku!
Lista nagrodzonych na str. 13.

Nr 16
(434)

Cena 1,40 z³

JUVENALIA

22-30 kwietnia
Szczegó³y i program na s. 4.

Burmistrzowie
wyje¿d¿aj¹ do Güsing

18 kwietnia Burmistrz Wac³aw Olszewski i zastêpca Henryk Trznadel przebywaæ bêd¹ z jednodniow¹ wizyt¹ w Austrii. Odwiedz¹ oni Centrum Energii Odnawialnych w Güsing.
Burmistrza zaprosi³y w³adze miejskie Güsing oraz szef Centrum
Pan Koch.
Celem wizyty jest nawi¹zanie oficjalnych kontaktów i podpisanie umów o wspó³pracy. Umowy zostan¹ podpisane zarówno z w³adzami miejskimi, jak i z Centrum. Przedmiotem
uzgodnieñ bêd¹ równie¿ sprawy zwi¹zane z konferencj¹ naukow¹ jaka bêdzie mia³a miejsce 26 maja na Wszechnicy
Mazurskiej.
Burmistrzowie zawioz¹ do Güsing listê goci, którzy wezm¹ udzia³ w Kongresie Energii Odnawialnych oraz zaproszenia dla w³adz miejskich i naukowców z Centrum.
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KRONIKA PO¯ARNICZA
 7 kwietnia o 15.50 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Go³dapskiej po¿ar
suchej trawy.
 7 kwietnia o 17.00 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Sedrank.
 7 kwietnia o 21.03 jeden zastêp OSP
Cichy gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Czukt.
 8 kwietnia o 14.26 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ul. Wojska Polskiego.
 8 kwietnia o15.18 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach
ul. Lenej.

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ
 8 kwietnia o15.48 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach
ul. Wiejskiej
 8 kwietnia o 16.03 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Imionek.
 8 kwietnia o 16.09 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ po¿ar suchej trawy w
okolicach Dunajku.
 8 kwietnia o 18.10 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach ul. Parkowej.
 8 kwietnia o 17.39 jeden zastêp OSP
G¹ski gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Zatyk.
 8 kwietnia o 19.30 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach osiedla Siejnik.

Informacji udzieli³
starszy aspirant Andrzej Retel

Konkursy na dyrektora SP1 i SP
w Judzikach nierozstrzygniête
Konkurs mia³ odbyæ siê 11 kwietnia
we wtorek. Na dyrektora w Judzikach nie
zg³osi³ siê ¿aden kandydat. Do konkursu na dyrektora SP1 stanê³y dwie osoby: Eligia Bañkowska oraz by³y dyrektor tej szko³y Aleksander Giglewicz Natomiast komisja konkursowa nie podjê³a decyzji, gdy¿ kandydaci nie przedstawili wymaganych przez regulamin dokumentów. W jednym wypadku by³a to

Nieustaj¹cy konkurs

kserokopia dokumentu, a wymagane by³y
orygina³y, w drugim dyplom magisterski z panieñskim nazwiskiem.
W chwili obecnej burmistrz ma dwa
wyjcia: mo¿e powo³aæ dyrektora bez konkursu po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej lub og³osiæ nowy konkurs.
Ostateczn¹ decyzje Burmistrz podejmie
w bie¿¹cym tygodniu.

Nauka angielskiego w Londynie

Dnia 22 kwietnia 2006 miêdzy
godzin¹ 11:00 a 14:00 na terenie
ogrodów dzia³kowych bêd¹ przeprowadzane przez specjalistê terenowego
SCHR Krzysztofa Kamiñskiego
badania zasobnoci gleb.
W zakres badañ wchodzi okrelenie stanu kwasowoci gleby, tj. pH ,
oraz zawartoæ fosforu, potasu i magnezu.
Odp³atnoæ za badanie wynosi 7,50
od próbki w dniu jej pobrania.
Serdecznie zachêcam wszystkich
dzia³kowców.
(V25501)

AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY
Aleje Lipowe 1

(V23702)

Og³oszenie

Poza tym na pewno nie bêd¹ siê nudziæ program przewiduje zwiedzanie charakterystycznych zabytków tego piêknego miasta.
Wyjazd zosta³ dofinansowany przez
burmistrzów: Londynu i Olecka oraz sponsorów publiczno-prywatnych.
Warto siê uczyæ  wyjedzie m³odzie¿,
która osi¹ga najlepsze wyniki w nauce.

Tel. (087) 520-41-91
MARKET BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V10909)

Czternastoosobowa grupa m³odzie¿y z
Gimnazjum nr 2 w Olecku wyjedzie na 6
dni do Londynu, gdzie bêdzie szlifowaæ
znajomoæ jêzyka angielskiego.
Wyjazd jest uzupe³nieniem programu
nauczania jêzyka angielskiego a tak¿e historii i geografii. M³odzi olecczanie uczestniczyæ bêd¹ w warsztatach jêzykowych w
Londynie pt.: Równy start w Europie.

 9 kwietnia o 2.50 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach
osiedla Siejnik.
 9 kwietnia o 9.09 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach
ul. Rzemielniczej.
 9 kwietnia o 12.20 jeden zastêp OSP
G¹ski gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach G¹sek.
 9 kwietnia o 12.49 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach szosy wiêtajno.
 9 kwietnia o 13.04 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Kowal Oleckich.
 9 kwietnia o 13.42 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy
w okolicach Golubek.

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:
 Rafa³ Barszczewski
 Andrzej Kalisak
 Leonarda Krupiñska
 Zbigniew Krzy¿ek
 Jerzy Makal
 Regina Szy³ak
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia
 przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Wypo¿yczalnia kaset video, ul. Armii
Krajowej 8.
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac
Wolnoci 3
√ Centrum Mechaniki, Motoryzacji
i Budownictwa Agromasz, ul.
Zamostowa 10
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego
16 (rampa PKP)
√ KLUGAS, ul. E³cka 1
√ JPF FANTASTICA, Shin Yasuda,
plac Wolnoci 6d
√ Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, ul. Armii Krajowej 22A
√Grzegorz K³oczko
√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18

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

Kiedy skoñczy siê
lekkomylnoæ?!

Fot. Boles³aw S³omkowski
Lekkomylne spalanie lici i pozimowych mieci na ognisku na swojej posesji nie doæ, ¿e szkodzi rodowisku,
mo¿e doprowadziæ do powa¿nych strat.
Tak by³o we wsi Niedwiedzkie, gmina
Wieliczki, gdzie jeden z mieszkañców
robi¹c wiosenne porz¹dki rozpali³ ogni-

sko w pobli¿u drewnianej stodo³y. Wiatr
przerzuci³ iskry na stodo³ê, która momentalnie zapali³a siê i sp³onê³a doszczêtnie. Gdyby nie interwencja stra¿y po¿arnej, spaleniu uleg³yby równie¿ budynek
gospodarczy i dom mieszkalny, które ju¿
zaczê³y siê paliæ.
BOS
Fot. Boles³aw S³omkowski

Mieszkajmy piêkniej
12 kwietnia br. ruszy³a siódma edycja konkursu mieszkajmy piêkniej. Do 31
maja br. przyjmowane sa w pok. nr 2 urzêdu
zg³oszenia w 4 kategoriach: tereny zielone przy wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych, ogrody przydomowe oraz
zieleñ przy jednorodzinnych budynkach
mieszkalnych (z wy³¹czeniem ogrodów
powsta³ych w wyniku projektu Piêkne

Ogrody Ziemi Oleckiej), tereny zielone
wokó³ obiektów u¿ytecznoci publicznej, balkony i tarasy.
Do 11 sierpnia br. komisja konkursowa oceni zg³oszone obiekty, a 30 sierpnia
br. dowiemy siê kto zwyciê¿y³ w poszczególnych kategoriach.
Pula nagród w tegorocznej edycji to
6 tys z³otych.

!
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OLECKI TERMINARZ
19 kwietnia
15.00  up³ywa termin zapisów do OLDY
(szczegó³y TO 15/433 s. 19)
15.10  obowi¹zkowe zebranie przedstawicieli dru¿yn OLDA
20 kwietnia
10.00  mija termin sk³adania ofert na
budowê remizy w Borawskich (szczegó³y TO 12/430 z 21 marca b.r.)
21 kwietnia
10.00  prapremiera spektaklu Dzieciêcej
grupy Teatralnej SNAC pt. Tygrysek
Pietrek, sala widowiskowa ROK MG
17.00  premiera spektaklu Dzieciêcej grupy Teatralnej SNAC pt. Tygrysek
Pietrek, sala widowiskowa ROK MG
17.00  Serce nie s³uga  film, kino
19.00  Tajemnica Borkeback Moutain
 film, kino ROK MG
22 kwietnia
9.30  dzieñ otwarty Urzêdu Skarbowego (szczegó³y TO 15/433 s. 13)
11.00  up³ywa termin konkursu na najlepsze has³o promuj¹ce wype³niania
obowi¹zków podatkowych (szczegó³y TO 15/433 s. 13)
12.00  posiedzenie komisji konkursu na
najlepsze has³o promuj¹ce wype³niania obowi¹zków podatkowych (szczegó³y TO 15/433 s. 13)
12.00  mecz juniorów Czarni Olecko 
MKS Rominta Go³dap, stadion miejski
14.00 - mecz m³odzików Czarni Olecko 
GKS Mamry Gi¿ycko, stadion miejski
19.00  Teraz Szymborska  wieczór
poetycki w wykonaniu Tomasza ¯urawlewa  sala widowiskowa
23 kwietnia
15.00 mecz seniorów Czarni Olecko  LKS
Pisa Barczewo, stadion miejski
17.00  Serce nie s³uga  film, kino
19.00  Tajemnica Borkeback Moutain
 film, kino ROK MG
25 kwietnia
17.00  eliminacje Gratki dla nastolatka, sala widowiskowa ROK MG
26 kwietnia
17.00  eliminacje Gratki dla nastolatka, sala widowiskowa ROK MG
27 kwietnia
9.00  up³ywa termin sk³adania ofert w
przetargu na roboty dotycz¹ce krycia
dachów oraz ocieplenie cian og³oszony przez SM (szczegó³y T15/433, s. 8)
28 kwietnia
17.00  Wszystko zostaje w rodzinie 
film, kino ROK MG
19.00  Zejcie  film, kino ROK MG
29 kwietnia
Wyjazd do £eby na dorsze  klub wêdkarski Ukleja (szczegó³y TO12/430, s. 19)
10.00 - mecz m³odzików Czarni Olecko 
Mazur E³k, wyjazd
11.00 - mecz junirów Czarni Olecko  £yna
Sêpopol, wyjazd

"
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JUVENALIA 2006
22-29 kwietnia
ZAJÊCIA WARSZTATOWE
- warsztaty muzyczne prowadzone w ROK
Mazury Garbate
- warsztaty dziennikarskie (przygotowania do biuletynu)
- przygotowanie wystawy i prezentacji
28 kwietnia  Turniej Bryd¿owy (sala
senatu WM)
29 kwietnia (sobota)
DZIEÑ ARTYSTYCZNY
9.30  otwarcie wystawy prac studentów WM  hol w budynku A
- prezentacja pomys³ów i fotografii Klubu Zakrêconych Pozytywnie (hol w
budynku A, filmy i slajdy w auli B)
- uruchomienie studia radiowego
- spotkanie zespo³u redakcyjnego Biu-

letynu Studenckiego
16.30 Audiencja u Króla i Królowej Juwenaliów (plac przed WM, balkon
budynku B)
- przygotowania do przemarszu  konkurs na najciekawsze przebranie i makija¿
- pochód studencki w stronê Amfiteatru
AMFITEATR
nad jeziorem przy uczelni
17.00  oficjalne spotkanie z w³adzami
miasta, symboliczne przekazanie kluczy (na scenie), krótkie wyst¹pienia
w³adz miasta i uczelni oraz samorz¹du, czêæ artystyczna
17.30  wystêp kabaretu Widelec
18.30  koncert REGAU ze Skierniewic
19.30  ognisko rektorskie, koncert Marka
Ga³¹zki

Kupon Zg³oszeniowy REKORDOWA RYBA z Olecka Wielkiego
.............................................. ...................
Gatunek z³owionej ryby
d³ugoæ( cm)
.............................................
data z³owienia

.....................
waga (niekoniecznie)

.....................................................................
miejsce z³owienia

..............................................................................................................................
imiê i nazwisko, podpis wiadka



..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
imiê i nazwisko ³owcy, adres, telefon
Czy ryba zosta³a uwolniona? .....................................................

Oferujemy:  materia³y budowlane, elektryczne i hydrauliczne,  narzêdzia,  elektronarz¹dzia

Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41 w. 22

(V16406)

Szczegó³y w TO nr 15 (433) z dnia 11.04.2006 r.
BUD-MET FIRMA HANDLOWO-US£UGOWA

20.30  wystêpy artystów zwi¹zanych z
Wszechnic¹ (podsumowanie warsztatów muzycznych)
30 kwietnia (niedziela)
DZIEÑ SPORTOWY
10.00  honorowe rozpoczêcie Biegu,
odprawa uczestników  plac przed WM
 I OGÓLNOPOLSKI OTWARTY BIEG
DOOKO£A JEZIORA OLECKIE WIELKIE, Wiewiórcza cie¿ka o Puchar Rektora Wszechnicy Mazurskiej  start: plac
WM (wymagane zawiadczenie lekarskie, uczestnik biegu musi mieæ ukoñczone 16 lat)
12.00  boisko przy uczelni (w tym czasie odbywa siê turniej tenisowy na kortach)
- mecz pi³ki no¿nej STUDENCI  KADRA WM
- przeci¹ganie liny w przerwie meczu (walka o beczkê piwa)
- wrêczenie nagród i dyplomów

Gmina Olecko...

znalaz³a siê na licie wnioskodawców zakwalifikowanych do dofinansowania zajêæ ze rodków Funduszu Zajêæ Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów w 2006r.
W listopadzie 2005 r. do Departamentu
Sportu Powszechnego w Ministerstwie
Sportu Burmistrz Olecka z³o¿y³ wniosek
o dofinansowanie zadania zajêcia sportowo  rekreacyjne dla uczniów, ze rodków pochodz¹cych z Funduszu Zajêæ Sportowo  Rekreacyjnych dla Uczniów.
Ca³kowity przewidywany koszt zadania pod nazw¹ ¯yjê zdrowo i radonie
wynosi 91 639 z³ w tym 45 265 z³  dotacja z Ministerstwa Sportu.
W ramach zajêæ planuje siê naukê p³ywania dla uczniów klas zintegrowanych
- 48 grup po 15 uczniów, zespo³owe gry
sportowe  36 grup po 25 osób, taniec18 grup po 25 osób.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl
Trwa konkurs pt.

Pozytywnie o Olecku

Prosimy przysy³aæ na adres redakcji artyku³y lub krótkie notatki dotycz¹ce pozytywnych aspektów ¿ycia w naszym miecie.
Artyku³y powinny byæ podpisane z ewentualnym zastrze¿eniem imienia i nazwiska do
wiadomoci redakcji.
Redakcja postara siê publikowaæ je w miarê
jak bêd¹ nap³ywaæ. Przewidzielimy równie¿
nagrody i upominki. Artyku³y nie powinny
przekraczaæ jednej strony maszynopisu. Wszystkie artyku³y, które wp³yn¹ do godziny 14.00
w ka¿dy pi¹tek maj¹ szansê ukazaæ siê w najbli¿szym wydaniu pisma.
(V5012)

#
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Dzieñ Otwarty Stacji

 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olecku
Higiena Komunalna
pokój nr 5
 udzielanie informacji na temat:
- jakoci wody do spo¿ycia przez ludzi
na terenie powiatu oleckiego
- jakoci wody w nadzorowanych k¹pieliskach na terenie powiatu oleckiego
- wymagañ sanitarnych jakim powinny
odpowiadaæ zak³ady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej
- wymagañ sanitarnych jakim powinny
odpowiadaæ obiekty hotelarskie typu:
hotel, motel, pensjonat lub inne
Higiena Pracy
pokój nr 12
 udzielanie informacji na temat:
- czynników szkodliwych dla zdrowia
wystêpuj¹cych w rodowisku pracy
(czynniki toksyczne, py³, ha³as, czynniki biologiczne, wibracja, niedostateczne
owietlenie)
- uprawnionych laboratoriów wykonuj¹cych badania i pomiary czynników
szkodliwych w rodowisku pracy
- substancji i preparatów chemicznych,
detergentów
- bezpieczeñstwa i higieny pracy przy
stosowaniu rodków ochrony rolin
- czynników rakotwórczych i mutagennych w rodowisku pracy
- prekursorów narkotyków

Angielski od 1 klasy

(V25601)

* barmanki i barmanów
* kucharki i kucharzy
* kelnerki i kelnerów
Proszê o przesy³anie CV i listu motywacyjnego na adres:

F.H. SADO
Plac Wolnoci 6d
19-400 Olecko

Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna
pokój nr 10
 udzielanie informacji (wraz z rozdawnictwem ulotek) na temat:
- profilaktyki antytoniowej
- profilaktyki wrodzonych wad cewy
nerwowej
- ptasiej grypy
- profilaktyki raka piersi
Wyk³ad w wietlicy PSSE dla osób
odwiedzaj¹cych: o godz. 1000 na temat:
- Wirusowego Zapalenia W¹troby typu
A o godz. 1200 na temat:
- zapobiegania zara¿eniom paso¿ytami
przewodu pokarmowego
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
pokój nr 6
 godz. 7 30-12 30  udzielanie informacji na temat wymagañ sanitarno-higienicznych w dokumentacji technicznej
w wietle rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie.

Z prac Wydzia³u Edukacji, Kultury, Sportu

31 marca b.r. Burmistrz Olecka za porednictwem Delegatury Kuratorium Owiaty w E³ku z³o¿y³ wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przydzielenie rodków finansowych z rezerwy celowej na zorganizowanie nauki jêzyka angielskiego.
Jeli gmina otrzyma dotacjê, wówczas od 1 wrzenia b.r.
we wszystkich klasach pierwszych szkó³ podstawowych na
terenie gminy Olecko rozpocznie siê nauczanie jêzyka angielskiego, stanowi¹ce element kszta³cenia zintegrowanego w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

ZATRUDNIÊ

Higiena ¯ywnoci, ¯ywienia
i Przedmiotów U¿ytku
pokój nr 13
 udzielanie informacji w zakresie:
Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej
Praktyki Produkcyjnej

Stypendia szkolne póniej

Informujemy, ¿e realizacja stypendiów szkolnych w formie
rzeczowej przyznanych uczniom szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ rednich z terenu gminy Olecko na rok szkolny 2005/2006 nieznacznie opóni siê.
Spowodowane to jest tym, ¿e gmina Olecko otrzyma³a pierwsz¹
transzê rezerwy celowej z bud¿etu pañstwa tylko za 2 miesi¹ce, a stypendia s¹ przyznane na trzy miesi¹ce.
Niezw³ocznie po otrzymaniu drugiej transzy rezerwy celowej nast¹pi realizacja decyzji.
Jednoczenie informujemy, i¿ na wniosek osób zainteresowanych istnieje mo¿liwoæ wyd³u¿enia terminu realizacji decyzji,
jeli taka zmiana terminu u³atwi rodzicom i uczniom efektywne wykorzystanie przyznanego stypendium szkolnego.

LAS I OGRÓD

* pilarki ju¿ od 260 z³
* kosiarki i wykaszarki
* ³añcuchy, prowadnice, oleje

(V23902)

Program:
1. Udzielanie informacji na temat dzia³alnoci PSSE oraz poradnictwo w
wybranym zakresie:
Epidemiologia
pokój nr 11
 udzielanie informacji (wraz z rozdawnictwem ulotek) na temat:
- grypy
- odkleszczowego zapalenia opon mózgowych i mózgu
- odry
- winki
- ró¿yczki
- wcieklizny
- salmonelli
- czerwonki
oraz darmowe mierzenie cinienia.
Higiena Dzieci i M³odzie¿y
pokój nr 10
 udzielanie informacji na temat:
* zagadnieñ higieny rodowiska przedszkolnego
- zagadnieñ higieny rodowiska szkolnego:
- stanowisko pracy ucznia
- rozk³ad zajêæ lekcyjnych
- owietlenie pomieszczeñ
* zasad organizowania i nadzorowania
wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y w
obiektach sta³ych i obozach pod namiotami

- postêpowania w przypadku choroby
zawodowej

Olecko, Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78
E³k, Stary Rynek 12, tel. (087) 610-19-65
Suwa³ki, Baka³arzewska 21, tel. (087) 566-28-09

$
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Wykonanie bud¿etu Powiatu
w Olecku za 2005r.
Rada Powiatu w dniu 6 kwietnia 2006r.
przyjê³a sprawozdanie z wykonania bud¿etu Powiatu w Olecku za 2005 r. oraz
podjê³a uchwa³ê w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarz¹du Powiatu Oleckiego.
Poni¿ej skrócona informacja nt. wykonania bud¿etu Powiatu w Olecku za
2005r.
Bud¿et Powiatu wg uchwa³y bud¿etowej z dnia 28.12.2004r. wynosi³:
- dochody
28.071.530 z³
- wydatki
28.039.792 z³
- deficyt bud¿etu
31.738 z³

rodków z po¿yczki na prefinansowanie
dróg w ramach realizowanych programów ZPORR w wysokoci 1.887.123 z³ i
nie otrzymanych dotacji z bud¿etu pañstwa na ww. zadania w wysokoci
251.617z³. Ogólna wartoæ tych inwestycji,
sfinansowana po¿yczk¹ i w³asnymi rodkami wynosi 2.138.740 z³.
Reasumuj¹c powy¿sze, w wypadku
otrzymania nale¿nych rodków finansowych, na koniec okresu wyst¹pi³aby
nadwy¿ka bud¿etowa w wysokoci
542.377z³.

W ci¹gu roku planowane dochody
i wydatki wielokrotnie ulega³y zmianom
i po zmianach wynios³y:
- dochody
30.327.932 z³
- wydatki
32.061.849 z³
- deficyt bud¿etowy 1.733.917 z³

Plan dochodów zrealizowano w
100,39%, w tym w³asne w 102,52%;
Plan wydatków zrealizowano w
99,94%, w tym: wydatki bie¿¹ce w 99,94%,
maj¹tkowe w 99,96%.
Deficyt bud¿etowy  ni¿szy od planowanego o 137.550 z³.

Wykonanie bud¿etu
- dochody
30.447.140 z³
- wydatki
32.043.507 z³
- deficyt bud¿etowy 1.596.367 z³
Na wysokoæ deficytu bud¿etowego w kwocie 1.596.363 z³ Zarz¹d Powiatu nie mia³ wp³ywu, poniewa¿ jego wielkoæ by³a wynikiem nie otrzymanych

Dochody w³asne zosta³y zrealizowane w pe³ni, natomiast uzyskano wy¿sze
od planowanych wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych o
59.910 z³. Ponadto nie otrzymano pe³nych
kwot dotacji:
- na wyp³atê stypendiów uczniom szkó³
ponadgimnazjalnych dotycz¹cej umowy
z Urzêdem Marsza³kowskim Wojewódz-

(K7202)

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
organizuje nabór na rok szkolny 2006/2007
SZKO£Y DZIENNE na podbudowie gimnazjum
 4-letnie Technikum kszta³c¹ce w zawodach:
- technik ekonomista
- technik informatyk
- technik handlowiec
 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce -profil ogólny
 2-letnia Zasadnicza Szko³a Zawodowa kszta³c¹ca w zawodach:
- stolarz
- sprzedawca
- kelner
SZKO£Y ZAOCZNE na podbudowie gimnazjum lub szko³y podstawowej
 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil ogólny
na podbudowie szko³y zawodowej
 2-letnie Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil ogólny
SZKO£A POLICEALNA DLA DOROS£YCH
1,5-roczna lub 2- letnia na podbudowie szko³y redniej
OFERUJE KSZTA£CENIE W ZAWODACH:
- technik informatyk
- technik handlowiec
- technik administracji
- technik rachunkowoci

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel. (087) 520-26-35
www.zdz.bialystok.pl, e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl

twa Warmiñsko- Mazurskiego (501 z³),
- na wyposa¿enie szpitala oleckiego w
sprzêt medyczny i sieæ komputerow¹
dla Olmedica w Olecku Sp. z o.o.
pochodz¹ce z rezerw celowych bud¿etu
pañstwa (2.554 z³).
Wykonanie wydatków jest mniejsze
w stosunku do planu o 18.342 z³.
Stan zobowi¹zañ na koniec 2005r. wg
tytu³ów d³u¿nych (zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z, tj. bez zobowi¹zañ bie¿¹cych jednostek bud¿etowych) wynosi³
11.164.423 z³, w tym kredyty bankowe
i po¿yczki d³ugoterminowe 11.164.423 z³.
Procentowy udzia³ zad³u¿enia w stosunku do dochodów zrealizowanych w
roku 2005 wynosi 36,67% (w roku 2003
wynosi³ 40, 32%, w roku 2004 wynosi³
40,1% ).
Wed³ug opinii Izby Obrachunkowej
³¹czna kwota d³ugu na koniec 2005r. bez
kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych w
zwi¹zku ze rodkami funduszy strukturalnych (nieotrzymane rodki na prefinansowanie zadañ drogowych) wynosi
9.277.300 z³, co stanowi 30,47% dochodów wykonanych.
U. Sawicka
Wydzia³ Organizacji
i Spraw Spo³ecznych
Olecko, dn. 12.04.2006r.

OG£OSZENIE ZHP

Komenda hufca ZHP im. K. L. Szyrmy w Olecku organizuje obóz harcerski
dla dzieci i m³odzie¿y z naszego miasta,
gminy i powiatu.
Obóz odbêdzie siê w terminie 24 lipiec  07 sierpieñ w bazie obozowej Ba³dy Piec nad jeziorem Gim w gminie Butryny, po³o¿onej 26km od Olsztyna i nale¿¹cej do hufca warmiñskiego. W trakcie trwania obozu przewidziane s¹ jednodniowe wycieczki do Olsztyna (Stare
Miasto, Planetarium, Obserwatorium Astronomiczne, Zamek) i do Grunwaldu (Pole
Bitwy i Muzeum).
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie
Komendy Hufca w Olecku, ul. W¹ska l 
osobicie lub telefonicznie, tel. (087) 520
25 57 w godz. 900-1400 do 31 maja 2006r.
Pe³na op³ata za obóz wynosi 450,00z³
od osoby (istnieje mo¿liwoæ dofinansowania) i powinna byæ wniesiona najpóniej do 10 czerwca 2006r.
Przy zapisie nale¿y uiciæ przedp³atê
w wysokoci 50,00z³ (jest ona zwi¹zana
z kosztami organizacyjnymi obozu). W
razie rezygnacji z obozu przedp³ata przepada.
Komendant Hufca ZHP w Olecku
(L2902)
hm Teresa Ga³aszewska

%
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W PCPR, PZD, PUP,
DPS i Starostwie Powiatowym do drobnych prac
remontowych i porz¹dkowych w 2005 roku zatrudniani byli dodatkowi pracownicy w ramach robót
publicznych.
Olecko, 10.03.2006r.

L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

rednie wynagrodzenie
m-czne brutto
Kierowników jednostek

rednie wynagrodzenie
m-czne brutto
pozosta³ych pracowników

Stan zatrudnienia
w przeliczeniu na
pe³ne etaty

Powiatowy Zarz¹d Dróg

3.770,-z³

2.045,- z³

12,5

Powiatowy Urz¹d Pracy

4.300,-z³

1.324,- z³

21,0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

3.176,-z³

1.475,- z³

7,0

Dom Pomocy Spo³ecznej

3.940,-z³

1.406,- z³

25,83

Samodzielny Publiczny Zespó³ Zak³adów
Opieki D³ugoterminowej
w Jakach

4.771,-z³

1.321,- z³

48,00

Dom Dziecka

3.298,-z³

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

2.935, -z³

Liceum Ogólnokszta³c¹ce

4.444,-z³

Jednostka organizacyjna

9.

Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych

10.

Zespó³ Szkó³ Technicznych
Orodek Szkolno  Wychowawczy dla
Dzieci G³uchych
Starostwo Powiatowe w Olecku
- Starosta
- Wicestarosta
- Sekretarz
- Skarbnik
- Kierownicy
Wydzia³ów

11.

12.

3.557,-z³
4.321,-z³
4.071,-z³
7.670,-z³
5.986,-z³
5.145,-z³
5.030,-z³
3.159,-z³

pedag.  2.175,- z³
nieped.  1.258,- z³
pedag.  2.443,- z³
nieped.  1.666,- z³
pedag.  2.270,- z³
nieped.  1.276,- z³
pedag.  2.342,- z³
nieped.  1.198,- z³
pedag. 2.707,- z³
nieped. 1.332,- z³
pedag.  2.605,- z³
nieped. 1.457,- z³

1.639,-

pedag.  11,00
nieped. - 9,5
pedag.  7,00
nieped .- 2,81
pedag.- 32,49
nieped.- 11,33
pedag.  41,3
nieped.  19,61
pedag. - 64,00
nieped.  23,45
pedag.  37,98
nieped.- 14,75

48

OG£OSZENIE ZHP

(K9501)

Wynagrodzenie
i zatrudnienie
pracowników
powiatowych
jednostek
organizacyjnych
i Starostwa
Powiatowego
w Olecku

Komenda hufca im. K. L. Szyrmy w Olecku
organizuje pó³kolonie dla dzieci i m³odzie¿y
z naszego miasta, które odbêd¹ siê przy siedzibie Komendy Hufca w Olecku, ul. W¹ska l.
Pó³kolonie odbêd¹ siê w terminie 3-14 lipca
2006r. Podczas trwania pó³kolonii bêd¹ prowadzone ró¿ne zajêcia metod¹ harcersk¹, pokazuj¹ce ciekawe sposoby spêdzania wolnego czasu. Zajêcia bêd¹ siê odbywa³y od godz. 9 00 do
1600 nie tylko na terenie miasta, ale i w jego okolicach. Jest przewidziany jeden nocleg pod namiotami na koniec pó³kolonii na terenie naszego
pola namiotowego. W ci¹gu dnia przewidziane
s¹ dwa posi³ki  drugie niadanie (na terenie
hufca) i obiad w barze lub restauracji (nie posiadamy w³asnego zaplecza kuchennego).
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie Komendy Hufca w Olecku, ul. W¹ska l  osobicie lub
telefonicznie, nr tel. (087) 520 25 57, w godz. 9001400 do dnia 31 maja 2006r.
Pe³na op³ata wynosi 100,00z³ od osoby (istnieje mo¿liwoæ dofinansowania) i powinna byæ
wniesiona najpóniej do 10 czerwca 2006r.
Przy zapisie nale¿y uiciæ przedp³atê w wysokoci 20,00z³ (jest ona zwi¹zana z kosztami
organizacyjnymi pó³kolonii).
W razie z rezygnacji z pó³kolonii przedp³ata
przepada.
Komendant Hufca ZHP w Olecku
hm Teresa Ga³aszewska
(L2802)

&
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Historia, zw³aszcza ta najdalsza jest dla wiêkszoci z nas ma³o znana. Potrafimy sobie doæ szybko skojarzyæ takie fakty historyczne jak: Dzieñ Niepodleg³oci, wiêto Konstytucji 3 Maja, bitwa pod Grunwaldem, Cedynia, Monte Cassino, powstania itd. Jednak bardzo trudno jest nam skojarzyæ sobie to z datami i
faktami historycznymi. Kwiecieñ przez ca³e lata PRLu by³ nazwany miesi¹cem
pamiêci narodowej. Dzi kwiecieñ jest te¿ miesi¹cem o takim znaczeniu dla pamiêci. W kwietniu obchodzimy dzi rocznice Mordu Katyñskiego i od roku pocz¹tek kwietnia jest miesi¹cem pamiêci i rocznic¹ mierci Papie¿a  naszego
rodaka Jana Paw³a II. To wa¿ne dni i musimy o nich pamiêtaæ i je czciæ. Ale o
tym napisz¹ i napisa³y inne gazety i czasopisma. To wa¿ne dla naszej pamiêci.
Ja chcia³bym przypomnieæ jeszcze jedno wa¿nie wydarzenie z naszej odleg³ej
historii, które w³anie wydarzy³o siê w kwietniu.

Bitwa pod Rac³awicami
4 kwietnia 1794 roku mia³a miejsce
ostatnia zwyciêska bitwa w Rzeczypospolitej, jeszcze wolnego i niepodleg³ego kraju. Bitwa koñczy³a ponad 800 lat
istnienia naszego kraju na ponad 120 lat
niewoli i utraty niepodleg³oci na rzecz
naszych najbli¿szych s¹siadów: Rosji, Prus
i Austrii. Bitwa by³a te¿ bardzo symboliczna, a przynajmniej tak po latach zaczêto j¹ tak traktowaæ i opisywaæ.
Jak dosz³o do tej bitwy, co by³o przyczyn¹ i co tak na prawdê sta³o siê w
tym czasie. Wszyscy znamy dwie postacie tej bitwy: Tadeusz Kociuszo i
Bartosz G³owacki. Potrafimy wyobraziæ
sobie i przypomnieæ obraz Jana Matejki
Kociuszko pod Rac³awicami. Jest to
chwila po bitwie. Na pierwszy plan w³anie wychodz¹ te dwie postacie: triumfuj¹cy dowódca i ch³opski bohater pilnuj¹cy swoich zdobytych dzia³. Ten obraz
jest dobrze znamy nam choæby z czasów szkolnych, gdzie stanowi³ bardzo
czêsto ilustracjê do omawiania tej bitwy.
Jest te¿ drugi obraz. Monumentalny i
równie¿ znany  Panorama Rac³awicka. Dzi ten obraz mo¿emy podziwiaæ
we Wroc³awiu w s³ynnej rotundzie powsta³ej dla ekspozycji tego niezwyk³e-

Tadeusz Kociuszko

szlachty. Ju¿ na pocz¹tku XVIII wieku
dochodzi³o do coraz wiêkszego nadu¿ycia instytucji liberum veto (wolne nie
pozwalam). Pozwoli³o to kontrolowanie
polskich sejmików przez grupê wp³ywowych magnatów, którzy coraz mniej zajmowali siê krajem, a bardziej pomna¿aniem swoich maj¹tków. Rzeczypospolita sta³a siê aren¹ walki o wp³ywy kilku
wielkich rodów szlacheckich. Miêdzy innymi taki najwiêkszy antagonizm mo¿na
by³o zaobserwowaæ wród rodów Czartoryskich i Poniatowskich. Spór ten jeszcze
narós³ po elekcji w 1764 roku, kiedy królem
wybrany zosta³, popierany przez Prusy
i Rosjê, Stanis³aw Poniatowski. M³ody

Bitwa pod Rac³awicami (Jan Matejko).
go dzie³a. Niezwyk³ego, bo ogl¹daj¹cy
znajduje siê w centrum wielkiej bitwy.
Te dwa obrazy te¿ kojarz¹ siê nam z bitw¹. Ale co wiemy o samej bitwie? Wydawaæ by siê mog³o, ¿e bardzo du¿o. Jednak
czy kto pamiêta tê datê, która jest wymieniona na pocz¹tku? Ja przyznam siê,
¿e kojarzy³em sobie tylko kwiecieñ, a nie
konkretny dzieñ.
Ale sama bitwa by³a tylko wynikiem
tego co wydarzy³o siê wczeniej. Musimy uwiadomiæ sobie jakie to by³y czasy. Ca³y pocz¹tek drugiej po³owy XVIII
wieku w Rzeczypospolitej to ci¹g³a walka wp³ywów na rz¹dy w naszym kraju
trzech s¹siednich krajów: Rosji, Pruss i
Austrii. Ju¿ na pocz¹tku XVIII wieku
nastêpuje za³amanie tzw. polskiego parlamentaryzmu. Do tej pory jeszcze w okresie
XVII wieku ten system dzia³a³, co by³o
widaæ po zwyciêsko stoczonych wojnach,
które w tym czasie by³y toczone. Jednak ka¿da wojna powodowa³a, ¿e szlachta
otrzymywa³a coraz wiêksze przywileje, co
praktycznie przyczyni³o siê do coraz
wiêkszej swobody i bezkarnoci, bo
wszystko sz³o kosztem zachwiania w³adzy s¹downiczej. Doprowadzi³o to w zasadzie do bezprawia. Ka¿da nowa elekcja (wybór króla) zwiêksza³ przywileje

król pocz¹tkowo stara³ siê wyrwaæ spod
kurateli obu krajów. Te widz¹c coraz to
mielsze poczynania koronowanego na
króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego
i jego próby reformowania kraju uzna³y,
¿e jakakolwiek poprawa zmniejszy³aby
wp³ywy tych krajów. W 1768 szlachta
wyst¹pi³a przeciw postanowieniom Sejmu Repninowskiego. Ten odby³ siê w
1767/68 w Warszawie pod wêz³em konfederacji jako sejm delegacyjny. Po bezprecedensowym porwaniu przez ambasadora rosyjskiego Miko³aja Repnina przywódców konfederacji radomskiej: biskupa
krakowskiego Kajetana So³tyka, biskupa kijowskiego Józefa Andrzeja Za³uskiego, hetmana polnego koronnego Wac³awa
Rzewuskiego i jego syna Seweryna (przebywali w Ka³udze przez 5 lat) - sterroryzowany przez wojska rosyjskie sejm doprowadzi³ do równouprawnienia dysydentów. Uchwalono na nim prawa kardynalne, potwierdzaj¹ce dotychczasowe
przywileje ustrojowe szlachty w Rzeczypospolitej. Sejm wprowadzi³ te¿ pewne
reformy: szlachcic za zabójstwo ch³opa
mia³ byæ karany nie grzywn¹, jak dotychczas, lecz g³ow¹; zniesiono liberum veto
na sejmikach szlacheckich, uruchomiono mennicê, zg³oszono zamiar równo-
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uprawnienia innowierców i ograniczenia
przywilejów kleru. Gwarantk¹ tych postanowieñ zosta³a cesarzowa Rosji Katarzyna II i od tego czasu Rzeczpospolita sta³a siê de facto protektoratem Rosji. Rosyjska Caryca zamierza³a ma³ymi
krokami przej¹æ ca³y kraj. W zasadzie
zmiany ustrojowe jakie za sob¹ poci¹gn¹³ tej sejm by³y korzystne dla Rzeczypospolitej. Jednak zapowiada³o to jedno: od tej pory to w Petersburgu zapada³y decyzje w sprawie Rzeczpospolitej.
Nie spodoba³o siê to radykalnie do zmian
nastawionej szlachcie i mo¿now³adców,
która w zmianach dostrzeg³a te¿ zagro¿enie dla niepodleg³oci. W 1768 roku
w obronie starych przywilejów szlacheckich i wiary zawi¹zana zosta³a w Barze
konfederacja szlachecka. Od nazwy miejsca
przybra³a ona nazwê barskiej. Konfederacja zawi¹za³a siê w obronie wolnoci i
wiary na czele z Józefem Pu³askim i Micha³em Krasiñskim. Pocz¹tkowo by³ to
ruch religijny, natomiast z biegiem czasu przekszta³ci³ siê w zbrojne wyst¹pienie szlachty przeciwko królowi i Rosji.
Do wojsk konfederatów do³¹czyli (z w³asnej
woli lub pod przymusem) ch³opi i mieszczanie oraz niektóre oddzia³y wojska
koronnego, niezadowolone z reform kawalerii narodowej wprowadzonych przez
króla. Wojska konfederatów na Ukrainie
szybko zosta³y pokonane przez Rosjê,
mimo, i¿ barzanie liczyli na pomoc Turcji, Francji czy Austrii. Ostatni¹ faz¹ dzia³añ
zbrojnych barzan na Ukrainie by³a rze
w Humaniu podczas powstania ch³opów
ukraiñskich. O ile pocz¹tkowo konfederaci zyskali sobie du¿o sympatii i ofertê
pomocy ze strony innych pañstw (Austria, Francja i Turcja), którym nie w smak
by³ wzrost mocarstwowoci Rosji i Prus
 to dzia³ania w drugiej po³owie powstania,
gdy dosz³o do porwania króla i próby

Bartosz G³owacki

Bitwa pod Raclawicami - obraz Aleksandra Or³owskiego.
jego zg³adzenia, doprowadzi³y do wycofania poparcia dla konfederatów. Konfederacja upad³a w 1772 roku. Do upadku przyczyni³a siê te¿ klêska Turcji, która z wroga przekszta³ci³a siê w sojusznika Polski i w 1768 roku wypowiedzia³a
wojnê Rosji, gdzie g³ównym pretekstem
by³o wezwanie Rosji do wycofania swoich
wojsk z Polski i rezygnacja z wp³ywów
Katarzyny II w Rzeczypospolitej. Powstanie wywo³ane w celu utrzymania dawnych przywilejów i swobód upad³o, gdy¿
konfederacji byli zmuszeni do walk przeciwko wojskom rosyjskim, koronnym
Stanis³awa Augusta i Kozackim, których
powstanie wybuch³o w 1768 roku. Klêska wojsk tureckich w wojnie z Rosj¹
przypieczêtowa³a los konfederacji. Konfederatom nie uda³o siê osi¹gn¹æ ich celu,
jednak omieszyli oni Rosjê, której armia nie by³a w stanie sama pokonaæ, b¹d
co b¹d, garstki buntowników. Rosja
musia³a poszukaæ sojuszników do podzia³u. W 1773 roku dosz³o do pierwszego rozbioru. Jednak Sejm Rozbiorowy trwa³ do 1775 roku. Pod pozorem
uzgodnienia z Rosj¹, Prusami i Austri¹
uda³o siê doprowadziæ do wielu bardzo
korzystnych dla Rzeczypospolitej zmian.
Na przyk³ad powo³ano Radê Nieustaj¹c¹ i Komisjê Edukacji Narodowej. Pierwsza
mia³a spe³niaæ rolê rz¹du dzia³aj¹cego pod
kuratel¹ trzech zaborców, jednak uda³o
siê przeprowadziæ wiele reform wojska i
przywilejów magnaterii, która utraci³a
swoje wp³ywy. Starano siê te¿ wprowadziæ reformy zwi¹zanie z ch³opstwem, ale
te spotka³y siê zarówno z krytyk¹ Katarzyny II, jak i Papie¿a. W miarê czasu
wykorzystywano nieporozumienia miêdzy zaborcami. Ta gra polityczna doprowadzi³a do rozpoczêcia prac Sejmu Czteroletniego zwanego Wielkim. Podczas obrad
star³y siê dwa najwiêksze stronnictwa
prorosyjskie reprezentowane przez

magnateriê, która utraci³a wiele przywilejów i antyrosyjskie, nastawione reformatorsko. 3 maja 1791 w Zamku Królewskim mia³y miejsce historyczne obrady Sejmu. Po d³ugiej i burzliwej sesji
uchwalono akt konstytucji znanej jako
trzeciomajowa. By³a to pierwsza konstytucja w Europie i druga na wiecie (po
amerykañskiej). Polska sta³a siê monarchi¹ dziedziczn¹. Po mierci króla tron
mieli obj¹æ Wettynowie. Obowi¹zki Rady
Nieustaj¹cej przejê³a Stra¿ Praw. Na jej
czele sta³ król.
Zniesiono liberum veto, zaczêto stosowaæ zasadê opinii wiêkszoci. Najwy¿szym organem w³adzy ustawodawczej sta³
siê Sejm o dwuletniej kadencji. Co 25 lat
mia³ odbywaæ siê sejm konstytucyjny,
na którym dyskutowano by na temat konstytucji i decydowano o ew. zmianach.
Zniesiono ró¿nice miedzy Polsk¹ i Litw¹
- oba kraje mia³y odt¹d w³asny rz¹d, skarb
i wojsko.
Cz³onkowie obozu hetmañskiego
poinformowali o wszystkim Rosjê, która
dogada³a siê z Prusami i Austri¹. W miasteczku Targowica zawi¹zano konfederacjê pod przywództwem Szczêsnego
Potockiego. Do Polski wkroczy³a armia
rosyjska w sile 100 tys. ludzi. Przeciwko
niej wystawiono 45 tys. ¿o³nierzy. G³ównodowodz¹cy wojsk polskich na Litwie,
Ludwik Wirtemberski, dopuci³ siê zdrady,
w wyniku czego region ten zosta³ szybko zdobyty. Znacznie lepiej sz³y Polakom walki na Ukrainie. Do historii przesz³a bitwa pod Zieleñcami, podczas której wojska polskie pokona³y przewa¿aj¹ce liczebnie wojska rosyjskie. Mimo doæ
korzystnego przebiegu wojny król poprosi³ Rosjê o zawieszenie broni. Do koñca
nie jest wyjanione dlaczego to zrobi³.
Dokoñczenie za tydzieñ.
Opracowanie: Marek Pacyñski
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1. Na niewiele zda³y siê ostatnie
protesty lekarzy i pielêgniarek. Brak obroñców mo¿nych lub g³onych (Solidarnoæ, Samoobrona) oraz charakter
zawodu lekarza sprawiaj¹cy, ¿e mimo
wszystko najwa¿niejsze jest bezpieczeñstwo chorego sprawia, ¿e lekarze i pielêgniarki to dzisiaj grupa zawodowa najgorzej wynagradzana. Co innego górnicy, stoczniowcy czy kolejarze  tam
wystarczy stukn¹æ kilofem lub zagroziæ
parali¿em kolei i dostaj¹ swoje.
Polsk¹ norm¹ jest, ¿e lekarz po studiach medycznych zarabia mniej ni¿
referent-urzêdnik po liceum, a lekarz
z d³ugoletni¹ praktyk¹ i II stopniem
specjalizacji czêsto mniej ni¿ kierownik
referatu w urzêdzie powiatowym lub
miejskim.
Aby zarobiæ nieco wiêcej, lekarze bior¹ dodatkowe dy¿ury w szpitalach i przyjmuj¹ po kilkudziesiêciu
chorych w przychodniach. Jest to zwykle praca kosztem w³asnej rodziny i zdrowia
 nie tylko w³asnego, ale i chorego pacjenta, bo czy przemêczony lekarz mo¿e
powiêciæ du¿o uwagi choremu, je¿eli na
korytarzu oczekuje kilkudziesiêciu innych?
Premier i minister zdrowia mityguj¹
lekarzy, obiecuj¹c podwy¿ki w przysz³ym
roku, bo w obecnym bud¿ecie nie ma
ju¿ na nie funduszy. Ale tych zwykle
dla lekarzy nie ma ju¿ od kilkunastu lat.
A warto przypomnieæ, ¿e rz¹d Marka Belki
pozostawi³ kilka miliardów z³otych nadwy¿ki bud¿etowej na koniec 2005 r., któr¹
obecna ekipa rz¹dowa szybko roztrwoni³a na tzw. becikowe. Czy nie mo¿na
by³o zagospodarowaæ tych rodków
bardziej sensownie?

2. Po ponad pó³ roku od wyborów
tworzy siê koalicja rz¹dowa. Chrzecijañsko-narodowo-populistyczna. Mo¿e
wreszcie skoñczy siê dziwaczna gra PiSu na przyspieszone, ponowne wybory,
a zacznie siê w³aciwe rz¹dzenie i rozwi¹zywanie problemów kraju.
Jednak dowiadczenia ostatnich miesiêcy nie nastrajaj¹ optymistycznie. Czy
aby na pewno rz¹d zajmie siê tym co
najwa¿niejsze dla Polski, a wiêc tworzeniem warunków dla rozwoju gospodarczego i zmniejszaniem bezrobocia, mak-

Komentarze

turê i kwalifikacje ma.
Balcerowiczowi wpisze siê nowe zadania, aby dba³ nie tylko o z³otówkê, ale
by tych z³otówek nikomu nie brakowa³o, jak teraz. Polmosy zamiast gorza³y bêd¹
wytwarzaæ paliwo rolnicze  biometanol,
które pracowity rolnik, zale¿nie od potrzeb i dodatków smakowych bêdzie móg³
tankowaæ albo do ci¹gnika, albo w siebie. Wszystko to oczywicie bez akcyzy i g³upich podatków VAT, a tylko z
niskim podatkiem obrotowym.
3. Jan Olszewski, by³y premier, zosta³ doradc¹ prezydenta Kaczyñskiego. Komentarz mo¿e byæ jeden: najwiêksza pierdo³a ostatnich
czasów bêdzie doradzaæ prezydentowi. Koniec. Kropka.
Czarne chmury nad ojcem-dyrektorem Rydzykiem za antysemickie
wypowiedzi na antenie Radia
Maryja, wik³anie Kocio³a w politykê, defraudacjê spo³ecznych funduszy
zbieranych na ratowanie Stoczni Gdañskiej. To tylko g³ówne zarzuty, a do dotychczasowych krytyków w ostrej formie do³¹czy³a Stolica Apostolska i papie¿ oraz Rada Etyki Mediów.
czy wreszcie Episkopat Polski  w
zakresie treci i formy przekazu, a prokuratura  w zakresie niejasnych finansów rozliczy imperium medialne ojca
Rydzyka?
Fa³szywie i ob³udnie brzmi¹ ostatnie
przeprosiny ks. Rydzyka. A wyjazd relaksowy na Teneryfê 2 kwietnia  w okr¹g³¹
rocznicê mierci papie¿a Polaka i spotkanie tam z p. Kobylañskim mówi¹ wszystko o morale tego cz³owieka.
Grzegorz Kudrzycki

 nie tylko polityczne
Grzegorz Kudrzycki

symalnym wykorzystaniem rodków
unijnych i w³asnych na modernizacjê i
rozwój. Czy te¿, jak dotychczas, zamiast
chleba bêdziemy mieli nieustaj¹ce igrzyska polityczne  rozliczanie komunistów
i postkomunistów za stan wojenny i historiê, walkê z mitycznymi uk³adami biznesowo-politycznymi oraz szukanie nowych wrogów i nowych zagro¿eñ? Podobno jak nie ma dobrych pomys³ów na
gospodarkê i finanse, to szuka siê tematów zastêpczych.
Ciekawe jak u³o¿y siê wspó³praca
wicepremiera Leppera z wicepremierem i
ministrem finansów Zyt¹ Gilowsk¹? Mo¿e
ksiê¿ycowe pomys³y Leppera bêdzie realizowa³ nowy minister finansów, np.
Renata Beger, wszak niedawno zda³a ma-
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PROPOZYCJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
KSI¥¯KA TYGODNIA
Gibiñska Marta, Kapera Marta, FaW 1996 roku na wniosek rz¹du Hiszpanii i Miêdzynarodowej Unii Wydawców 23 kwietnia zosta³ ustanowiony przez
UNESCO wiatowym Dniem Ksi¹¿ki i
Praw Autorskich. Tego samego dnia
przypadaj¹ rocznice mierci Miguela de
Cervantesa i Williama Szekspira.
Do Szekspira warto siêgaæ zawsze,
choæby po to, ¿eby znaleæ potrzebny
cytat. Bior¹c do rêki prezentowan¹ ksi¹¿kê,
mo¿na pog³êbiæ wiedzê o najs³ynniejszym
dramaturgu i przypomnieæ sobie wszystkie

bisiak Jacek: Szekspir : leksykon. Kraków: Wydawnictwo Znak 2003
jego utwory.
Najwa¿niejsz¹ czêæ leksykonu stanowi¹ omówienia dramatów, natomiast
o karierze teatralnej, ¿yciu osobistym i
ró¿nych aspektach twórczoci opowiada barwny szkic Szekspir i jego tajemnica. W ksi¹¿ce mo¿na te¿ znaleæ najs³ynniejsze Szekspirowskie cytaty zakorzenione w polszczynie.
El¿bieta Rowiñska

Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia w Olecku,
ul. Aleja Zwyciêstwa 7, tel. 523 93 53 zaprasza:

poniedzia³ek
wtorek-pi¹tek
sobota

9.00-15.00
9.00 -18.00
9.00 -15.00
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10 kwietnia burmistrz Wac³aw Olszewski oraz skarbnik gminy Cecylia Domel przebywali w Ministerstwie Finansów. Pojechali tam na zaproszenie minister Zyty Gilowskiej jako ksperci samorz¹dowi, by braæ udzia³ w naradzie dotycz¹cej planowanego przez rz¹d przekszta³cenia bud¿etu pañstwa w tzw. bud¿et
zadaniowy.

Olecko nale¿y do nielicznych...
gmin w Polsce, w których prowadzony
jest bud¿et zadaniowy. Jako pierwsze
miasto w kraju zacz¹³ realizowaæ takie
za³o¿enia Kraków. W chwili obecnej tak
gospodaruj¹cych samorz¹dów jest zaledwie kilkadziesi¹t. Reszta miast i gmin
prowadzi bud¿et tradycyjny. Wprowadzenie bud¿etu zadaniowego pozwala na
lepsze gospodarowanie pieniêdzmi oraz
ma wp³yw na rozwój samorz¹dnoci, gdy¿
ka¿dy wydatek musi byæ zatwierdzony
przez radnych w drodze uchwa³y.
Pierwsze z cyklu spotkañ, na które
pojecha³ burmistrz, odby³o siê w kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prowadzi³a je by³a minister finansów prof. Teresa
Lubiñska pe³ni¹ca obecnie funkcjê sekretarza stanu w kancelarii premiera. W
chwili obecnej rz¹d rozpocz¹³ ju¿ prace
nad wdra¿aniem bud¿etu zadaniowego.
Chodzi o to, by bud¿et pañstwa by³ bardziej
czytelny i klarowny. Bywa bowiem tak,

Zespó³

¿e wydatki bud¿etowe mog¹ pokrywaæ
siê w niektórych ministerstwach. Po opracowaniu takiego typu bud¿etu bêdzie mo¿na lepiej gospodarzyæ pañstwowymi pieniêdzmi. Jest to jednak bud¿et, którego
stworzenie wymaga znacznie wiêkszej
wiedzy i nak³adu pracy. Przewiduje siê,
¿e jego wdro¿enie zajmie w najlepszym
wypadku oko³o szeciu lat. Polska reforma oprze siê o dowiadczenia francuskie.
We Francji reforma bud¿etowa trwa³a piêæ lat. W³anie z tego powodu zaproszono profesora Leca Saidj, który tamt¹
reformê przygotowywa³ i nadzorowa³.
Wyg³osi³ on referat powiêcony zagadnieniu.
Bud¿et zadaniowy jest niezwykle istotny dla samorz¹dów lokalnych. W takim
bud¿ecie wszelkie zadania zlecone maj¹
swoj¹ wycenê. Z chwil¹ uchwalenia bud¿etu przez Sejm nie ma mowy o zmia-

ratowniczy OLMEDICA
szuka sponsorów

na sfinasowanie wyjazdu ekipy na zawody w ratownictwie medycznym, które odbêd¹ siê w dniach 24-29 maja w Chorwacji. Polska mo¿e delegowaæ 3 ekipy.
Dla sponsorów mo¿e to byæ niezwykle efektowna okazja zareklamowania swojej
firmy. Na zdjêciu: zwyciêska ekipa olecczan z I Ogólnopolskich Zimowych Mistrzostw z Ratownictwie Medycznym.

nie subwencji i rz¹d praktycznie mo¿e
tylko dzia³aæ w ramach uchwalonych
funduszy i dbaæ o realizacjê zleconych
przez Sejm zadañ.
Prace przygotowawcze dotycz¹ równie¿ systemu wdra¿ania reformy. Jest bardzo prawdopodobne, ¿e bêdzie ona wprowadzana stopniowo. Reformowane bêd¹
poszczególne ministerstwa, by po pewnym czasie przejæ ca³kowicie na nowy
sposób zarz¹dzania.
W chwili obecnej bud¿et pañstwa
sk³ada siê w 72% z wydatków sztywnych, to znaczy nie mog¹cych byæ inaczej spo¿ytkowanych. 25% bud¿etu stanowi¹ wydatki pó³elastyczne. Tylko 3%
stanowi¹ wydatki, które mog¹ byæ nazwane elastycznymi.
W reformie chodzi m.in. o to, by wydatki sztywne by³y czytelne dla pos³ów.
W spotkaniu brali udzia³ przedstawiciele wszystkich ministerstw oraz urzêdów centralnych. Samorz¹dowcy wyst¹pili
na nim jako eksperci, którzy od lat pos³uguj¹ siê takim bud¿etem (w wypadku
Olecka jest to okres siedmiu lat). To niezwyk³e wyró¿nienie spotka³o tylko szeæ
samorz¹dów.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

Trwa publiczna
zbiórka funduszy na
budowê pomnika
Jana Paw³a II
w Olecku

Uprzejmie informujê, ¿e Spo³eczny
Komitet Budowy Pomnika Jana Paw³a
II w Olecku uzyska³ zgodê na publiczn¹
zbiórkê funduszy na budowê Pomnika.
Wszyscy, którzy sw¹ ofiarnoci¹ pragn¹
przyczyniæ siê do ufundowania Pomnika mog¹ dokonywaæ wp³at na za³o¿one
w Banku Spó³dzielczym w Olecku specjalne konto

32 9339 0006 0000
0007 5516 0001

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Tel. (087) 520-22-33

Ceny najni¿sze w regionie!
Hurtownia:
16-400 Suwa³ki
ul. Kociuszki 101C
tel./fax (087) 567-45-99

Sklep:
Suwa³ki
ul. Ga³aja 24
tel./fax (087) 566-70-82

(V23802)

Hurtownia:
19-400 Olecko
ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

18-23.04.2006r.
 ul. Sk³adowa 6
24-30.04.2006r.
 ul. Kolejowa 15
mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

PUB TARGOWA

Dy¿ury
aptek

19-400 OLECKO, UL. TARGOWA 20, TEL. 0-604-779-423

(V23103)

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy

Poprzednie konto u¿ywane przez Komitet zosta³o zamkniête a rodki pieniê¿ne tam zgromadzone przelane na nowoutworzony rachunek.
Zmiana konta wi¹¿e siê ze zmian¹
banku. Obecnie Spo³eczny Komitet nie
ponosi kosztów zwi¹zanych z prowadzeniem konta przez bank.
Przewodnicz¹cy Komitetu
Wac³aw Olszewski
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Wêdrówki muzyczne po wiecie  czêæ IV

M£ODZI MUZYCY JANOWI PAW£OWI II
W PIERWSZ¥ ROCZNICÊ MIERCI
1 kwietnia 2006 roku Szkolna Orkiestra Kameralna i chór PSM I st. w Olecku goci³y u siebie dwa chóry: PSM I
st. oraz Schola Vocale z M³odzie¿owego Domu Kultury w Mr¹gowie.
Po trzymiesiêcznych przygotowaniach
zespo³ów  dwie wspólne próby i udajemy siê na pierwszy koncert do Go³dapi, by swoim piewem i muzykowaniem
uczciæ rocznicê mierci najwiêkszego
Polaka  papie¿a Jana Paw³a II.

W naszym programie:
- ks. Antoni Chlondowski  MISSA PRO
DEFUNICTIS  dyryguje Tomasz
Gawroñski
- poezjê m³odzieñcz¹ Karola Wojty³y
prezentuje Jolanta Werner
- Jacek Sykulski  ABBA OJCZE  dyryguje Anna Szadkowska, piew solo
 Cezary Nowakowski
- Cesario Gabarain  BARKA  dyryguje Cezary Nowakowski, piew solo 
Anna Szadkowska
- S. M. Nazaretanka  POLSKIE KWIATY
 dyryguje Tomasz Gawroñski, partia
organów  Dariusz Micha³owski
Wród licznie przyby³ych wiernych
panuje skupienie, zaduma. Jest trochê
zimno, lecz odczuwamy wewnêtrzne ciep³o, które emanowa³o od Ojca wiêtego. Jego duch i wsparcie towarzysz¹ nam
podczas koncertu. Otrzymujemy gromkie brawa. Skromne s³owa ks. dziekana
Gadomskiego, ¿e Janowi Paw³owi II, który
patrzy³ na nas z Domu Ojca, na pewno

siê bardzo podoba³o, mobilizuj¹ i dodaj¹ nam si³ do dalszych wystêpów.
Nastêpnie gocimy w jednej z go³dapskich szkó³ podstawowych, gdzie
czeka na nas wspania³y poczêstunek.
W dobrych humorach wracamy do Olecka
i zabieramy przyjació³ z Mr¹gowa do domów na nocleg.
Bardzo dziekujemy p. Jaros³awowi
S³omie, wiceburmistrzowi Go³dapi, za
pomoc w przygotowaniu naszego koncertu.
***
2 kwietnia
wykonujemy taki
sam koncert w
kociele NMP KP
w Olecku. Mi³ym
zaskoczeniem jest
du¿a iloæ s³uchaczy, którzy z zaciekawieniem s³uchaj¹ i ogl¹daj¹
nasz wystêp. Brawa i owacje na
stoj¹co wiadcz¹
o wartoci naszego wykonania. Na zakoñczenie dziêkuj¹
nam ks. infu³at Edmund £agód i starosta Stanis³aw Ramotowski. Nasze zespo³y
otrzymuj¹ specjalne podziêkowania od
Burmistrza i Starosty oleckiego. Pan burmistrz Wac³aw Olszewski zaprasza wszystkich wykonawców na obiad do restauracji.
Wspólne pami¹tkowe zdjêcia, po¿egnanie i nasi gocie z Mr¹gowa udaj¹
siê do Wigier, gdzie zwiedzaj¹ klasztor
oraz miejsca pobytu naszego papie¿a w
2000 roku. Podczas zwiedzania kocio³a
dochodzi do spontanicznego mini-koncertu chórów mr¹gowskich. Inspiracj¹
by³y masowo zapalane znicze w miejscu, gdzie Jan Pawel II siê modli³.
***
5 kwietnia ponownie spotykamy
siê z naszymi przyjació³mi w Kêtrzynie. Wspólnie zwiedzamy kêtrzyñski zamek, a w domu parafialnym zjadamy
pyszne p¹czki.
I znów wspólny wystêp w Bazylice Mniejszej w. Jerzego. W programie koncertu zachodz¹ zmiany. Batutê

dyrygenck¹ od p. T. Gawroñskiego przejmuje p. C. Nowakowski. Ma on nieco
inn¹ technikê dyrygowania ni¿ p. Tomasz, wiêc musimy byæ bardziej skupieni. Obaj jednak s¹ w tym profesjonalni i
gra siê nam z nimi wietnie! Utworem
Abba Ojcze dyryguje p. Ania Szadkowska, z któr¹ równie¿ rozumiemy siê
bez s³ów. Fragmenty Tryptyku Rzymskiego czytaj¹ Jerzy i Maciej Rulko z
teatru Mañja z Mr¹gowa.
Zainteresowanie naszym koncertem
jest olbrzymie. Czujemy, ¿e doskonale
gramy i piewamy. Zebrani nie szczêdz¹
braw. Zadowoleni s¹ z nas dyrygenci.
Otrzymujemy s³owa podziêkowania i zaproszenie na nastepne koncerty w styczniu
od ks. proboszcza oraz przedstawicieli
Akcji Katolickiej.
Po wystêpie udajemy siê trzema autokarami do Mr¹gowa. W kociele w.
Wojciecha  kolejny i ostatni koncert.
Do³¹cza siê do nas chór parafialny osób
doros³ych. Ich udzia³ sprawia, ¿e po³¹czone chóry uzyskuj¹ ciekawsz¹ barwê
g³osu. Wszyscy jestemy zadowoleni.
Dyrygenci i opiekunowie zgodnie stwierdzaj¹, ¿e ten koncert by³ najlepiej wykonany. Wiadomo  trening czyni mistrza!
Nie czujemy zmêczenia. Jestemy szczêliwi, ¿e moglimy koncertowaæ w tylu
miejscach czcz¹c pamiêæ Ojca wiêtego.
Na pewno czuwa³ nad nami i wspiera³
nas. Nasze piewy, muzykowanie by³y
swoist¹ modlitw¹ o Jego rych³¹ beatyfikacjê.
Na koniec mi³a niespodzianka. Akcja Katolicka przy parafii w. Wojciecha oraz ksi¹dz dziekan zapraszaj¹ nas
na kolacjê. Czegó¿ to nie by³o na sto³ach! Nie bylimy nawet w stanie wszystkiego skosztowaæ. Dziêkujemy za wspania³¹ gocinnoæ.
Jest ju¿ póno. Ostatnie zdjêcia, uciski
i oko³o pó³nocy docieramy do Olecka.
Karolina Sznurkowska

!
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Rozstrzygniêcie konkursu Tygodnika
Oleckiego z okazji 400 wydania gazety.

To s i ê z d a r z y ³ o w ³ a  n i e w O l e c k u !
siedem prac, Jury postanowi³o uhonorowaæ upominkami wszystkich, którzy nades³ali swoje prace. Oto lista pozosta³ych
nagrodzonych:
1. Anna Anuszkiewicz  gry komputerowe ufundowane przez sklep Infoland
2. Aneta Auron i Przemys³aw Sawicki 
gry komputerowe ufundowane przez
sklep Infoland

Miejsce magiczne...

Dla wielu Olecko jest miastem bez przysz³oci, bez perspektyw i szans na dobr¹ pracê. Dla mnie to miejsce magiczne. Tu siê wychowa³am. Pozna³am swój w³asny wiat. Utraci³am stare przyjanie i znalaz³am nowe. Miejsc przypominaj¹cych mi o tych chwilach jest wiele...
Plac Wolnoci. Pamiêtam jak przez mg³ê pochody l-majowe. Mama zawsze ubiera³a nas (mnie i m³odsz¹ siostrê) w uszyte
przez siebie sukienki, zawi¹zywa³a wst¹¿ki we w³osach i ca³¹
rodzin¹ wybieralimy siê na plac. Stragany, orkiestra, kwiaty,
baloniki, flagi... Raz tata wskaza³ na samochód policyjny (wtedy by³ to jeszcze milicyjny) i powiedzia³, ¿e to Smerfy jad¹...
Afimteatr Muszla. Razem z kole¿ankami z piaskownicy
postanowi³ymy za³o¿yæ zespó³ i wystêpowaæ w niedzielne
popo³udnia dla dzieci i rodziców. Mia³ymy dawaæ zarówno
przedstawienia (w przygotowaniu by³ nawet Kopciuszek),
jak i piewaæ dobrze znane wszystkim piosenki (np. Kundel
Bury). Mia³ymy nawet kupione czerwone guziki w kszta³cie
gwiazdek i chcia³ymy kupiæ zielony materia³ na stroje. By³o
chyba kilka prób...
rodkowa. Moje osiedle. Latem bawi³am siê z ch³opakami
w kapsle lub jedzilimy ma³ymi resorakiami po wybudowanych w piasku torach. Kiedy w koñcu na osiedlu pojawi³y siê
jakie dziewczynki (bodaj¿e do 5 roku ¿ycia ja i moja siostra
by³ymy jedynymi reprezentantkami tej p³ci na podwórku) zaczê³a siê zabawa w lalki i restauracje. Wiosn¹ by³a wspinaczka po drzewach, podchody, zabawa w chowanego. Na jesieñ
naszym ulubionym zajêciem by³o rozrzucanie dopiero co zebranych w kupkê lici  na pewno ekipy porz¹dkowe nie by³y
szczêliwe z tego powodu, my tak. Zim¹ by³o saneczkarstwo,

Pamiêci Kazimierza
Ma³kowskiego

F kupiê

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71

NAJTAÑSZY KUPON
NA 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 ?



W dniu 23 kwietnia 2006.r o godzinie 9. w sali Szko³y Podstawowej nr 4
(Siejnik) w Olecku rozegrany zostanie
turniej tenisa sto³owego o V Memoria³
im. Kazimierza Ma³kowskiego. Rywalizacja odbywaæ siê bêdzie w kategoriach
kobiet i mê¿czyzn, w grupach wiekowych:
do 30 lat, od 31-50 lat i powy¿ej 51 lat
oraz kategorii mê¿czyzn otwartej Open
i VIP.
Podczas turnieju nast¹pi uroczyste zakoñczenie rozgrywek Pó³nocnej Ligi Regionalnej po³¹czone z wrêczeniem przez
starostê Stanis³awa Ramotowskiego pucharów i dyplomów. Franciszek Pietro³aj

narciarstwo, nie¿ki, lepienie ba³wana i lodowisko. By³o co
robiæ i z kim...
Budynek kina. To dopiero miejsce niezwyk³e. Kino, biblioteka, centrum kultury. Dla mnie równie¿ by³o to centrum
 bêd¹c nastk¹ w wakacje spotyka³am siê ze znajomymi na
schodach tego¿ budynku. By³o to nasz punkt widokowy.
Obserwowalimy ludzi, rozmawialimy, patrzylimy na ruch
i na popisuj¹cych siê m³odych kierowców. Tu by³o nasze
centrum wiata...
Takich miejsc jest wiele. Nie starczy³oby czasu i miejsca
aby wszystko opisaæ... Mimo, i¿ Olecko jest miastem bez szans
na dobr¹ pracê i zapewne w jej poszukiwaniu wyjadê st¹d na
kilka, mo¿e kilkanacie lat, to jest to miejsce niezwyk³e i na
pewno wrócê tu bêd¹c na emeryturze. W tym miecie doros³am i w tym miecie chcia³abym siê móc zestarzeæ...
Ewa Borkowska

(V78513)

G³ówn¹ nagrodê Jury postanowi³o
przyznaæ Ewie Borkowskiej za tekst, który
zamieszczamy poni¿ej. Pani Ewa Borkowska
zostaje nagrodzona czterotomowym luksusowym wydaniem Ch³opów W. Reymonta o wartoci 400 z³. Nagrodê tê ufundowa³ Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski.
Poniewa¿ na konkurs wp³ynê³o w sumie

3. Marta Borkowska  profesjonalna klawiatura do komputera ufundowana przez
Tygodnik Olecki
4. Marek Majewski  album odznak sportowych ufundowany przez Burmistrza
Wac³awa Olszewskiego
5. Ewa Omilian  s³uchawki bezprzewodowe ufundowane przez sklep Ternet
6. Bartosz Rant  album ufundowany przez
Tygodnik Olecki.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy
i zapraszamy po odbiór upominków do
biura TO w godzinach pracy.

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................
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OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

OG£OSZENIA DROBNE

L

Jerzy Miliszewski

INNE
* Ma³gosia, towarzyskie, tel. 0-507-414-570
K7902
* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny z
niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji,
L2502

Olecko, Aleje Lipowe 3
cie
zê
c
o u
zp urs
o
R k

KUPIÊ
* u¿ywan¹ niedu¿¹ lodówkê kupiê, tel. 0-603-440-115

24

kwietnia

PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
* praca w ogrodzie, tel. 0-693-239-934

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

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

(V24102)

Szkó³ka zrzeszona w Polskim Zwi¹zku Szkó³karzy

GRÜNLAND

V16906
K8902

SPRZEDAM

tel. 520-23-36

CENTRUM OGRODOWE

L3002

* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K7704
* minischopery, minicrosy, minicigacze, idealny prezent na
pierwsz¹ komuniê, tel. 0-603-421-861
K8802
* sukienkê komunijn¹, tel. 0-607-302-371
K4802
* sukniê lubn¹, tel. 0-87-520-31-91
K7004
WYNAJEM
L2303
K9502
L2403
K9002

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V10509)

(V20803)

* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
* mieszkanie lub pokój do wynajêcia, tel. 0-609-738-204
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
* szukam mieszkania, dwa pokoje, tel. 0-504-501-199

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V25301)

Meble ogrodowe na zamówienie.
Tel. 0 607-865-374
Fundacja
Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy
w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

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

 WIATOWY DZIEÑ KSI¥¯KI

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

* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L807
* autobus turystyczny, tel. 0-606-141-884
V19404
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K7304
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3613
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16932
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L1304
* Biuro Rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
V17306
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V18505
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18805
* Compensa  ubezpieczenia wszystkie, tel. 0-87-520-46-76 K9601
* dewocjonalia, ul. Wisniowa 3
V10709
* glazura, terakota, drzwi, armatura sanitarna, kominki,
rampa PKP, tel. 0-87-520-13-87
K9202
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V23612
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V23622
* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, tel. 0-501-703-381
K6105
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V17606
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V16306
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V12008
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
V12508
JAZDY KONNE; POKOJE GOCINNE
Szczecinki 7, Tel. (087) 520-20-35;
kom. 0-660-685-547
www.marek.imakar.com

(K3409)

* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V5112
* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych SANEL, ul. E³cka 2, tel. 0-87-520-49-33
V25201
* korepetycje, matematyka, mgr Danuta Szrajbert, tel.
0-600-045-656, 0-87-520-40-12
K5805
* kredyty, tel. 0-87-520-22-47
K414
* kredyty, ubezpieczenia, tel. 0-87-520-20-55
V9910
* meble na zamówienie, tel. 0-509-596-063
V22903
* nagrobki, Ryszard Topolski, tel. 0-501-611-547
V228013
* naprawa sprzêtu ogrodniczego Husqvarna, tel. 0-87-52002-12
V15407
* naprawa sprzêtu RTV, tel. 0-87-520-24-82
V17706
* niemiecki, kursy, Wojciech Wojtkowski, tel. 0-87-523-9455 wieczorem
K4507
* opony, serwis, tel. 0-87-520-16-93
L2706
* optyk, Kolejowa, tel. 0-87-520-43-56
V15507

Serwis ogumienia, Go³dapska 31, tel. (087) 520-16-93
Opony nowe i bie¿nikowane od 65 z³. TIR, rolnicze;
pompujemy gazem; komputerowe wywa¿anie kó³.
* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa PKP, tel. 0-87-520-48-78
K6505
* Serwis Rowerowy Impuls, tel. 0-87-520-36-92
K7104
* sklep BHP i p. po¿, Grunwaldzka 16a, tel. 0-87-520-17-89 V17406
* sklep miêsny Mazury, tel. 0-87-520-23-14
V6011
SKLEP SPO¯YWCZY TOMEK
(K67025)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V16506)

* ABC Alkoholi, plac Wolnoci 8c, tel. 0-87-520-42-72 K3009

Du¿y wybór alkoholi i herbat na wagê
Czynny: codziennie  do 2200, pi¹tek-sobota  do 2400
Plac Wolnoci 24
Zapraszamy

(V11808)

US£UGI

* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K5406
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V24002)
* rozliczenia podatkowe, tel. 0-87-520-31-70
L2204
* salon meblowy, Jan Bagiñski, ul. RZENICKA 6, tel. 0-87520-29-23
V3913

* skup metali, surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najlepsze ceny, ul. E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K9701
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V18705
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
V12608
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2514
* tani kredyt, tel. 0-87-520-01-89
V11908
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K314
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2214
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L911
* transport, tel. 0-503-040-639
V15607
* transport, tel. 0-508-192-094
V12618
* transportowe wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel.
0-604-514-845
V19904
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770 K4208
* wêdkarstwo, sklep Kolejowa, tel. 0-503-040-639
V15617
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73419
WYPOZYCZALNIA DVD, tel. 0-87-523-01-54
V5311
* Wywrotkami, Fadrom¹, ¿wir, zu¿el, piasek, czarnoziem, tel.
o-606-141-884, 0-87-520-49-29
V19304
* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V17806
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2317
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78
V2614

* Piecz¹tki Pelikan, plac Wolnoci 7c (I piêtro, nad sklepem miêsnym Mazury, tel. (087) 520-04-80.
V24601
* pizzeria, bar Stan Marino, plac Wolnoci 16, tel. 0-87520-49-60
L2606
* poczta kwiatowa, tel. 0-663-036-622
V19804
* pralnia chemiczna, dywany, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-93
V21303
* pralnia, magiel, tel.0-607-373-479
V19604
* pralnia, magiel, chemia, tel. 0-606-756-380
K6405
PROJEKTOWANIE, URZ¥DZANIE OGRODÓW OD A DO Z

Sprzeda¿ rolin wodnych i kolekcjonerskich, rododendronów
Tel. 0-693-239-934
(V23302)
* przegrywanie prywatnych nagrañ VHS, DVD, tel. 0-87-52037-20
L2104

Willa EDEN
* przyjêcia weselne,
* przyjêcia okolicznociowe
* imprezy studenckie, stypy

12345678901234567890123456789012
(V23602)
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Kalendarz imion

18 kwietnia
Alicji, Apolonii, Bogumi³y, Bogus³awy,
Klarysy, Poli
Apoloniusza, Bogumi³a, Bogus³awa, Flawiusza, Gocis³awa
19 kwietnia
Adolfy, Ady, Leonii, Leontyny,
Adolfa, Alfa, Czecha, Czes³awa, Jerzego, Konrada, Leona, Pafnucego, Tymona, Tytusa, W³odzimierza
20 kwietnia
Agnieszki, Amalii, Bereniki, Blanki
Czecha, Czes³awa, Florentego, Lecha,
Mariana, Nawoja, Szymona, Teodora
21 kwietnia
Drogomi³y, Drogomiry, Konrady, Selmy,
Zelmy

Anzelma, Bartosza, Drogomi³a, Drogomira, Feliksa, Jaros³awa, Konrada
22 kwietnia
Eugenii, Kai, Leonii, Nastazji
Heliodora, Leona, £ukasza, Sotera, Strze¿yma, Strze¿ymierza, Strze¿ymira, Teodora
23 kwietnia
Beli, Emanueli, Fortunaty, Heleny,
Ilony
Alberta, Albrechta, Geralda, Gerarda,
Gerwazego, Idziego, Jerzego, Wojciecha
24 kwietnia
Bony, Deotyny, El¿biety, Horacji, Walerii
Aleksandra, Aleksego, Egberta, Erwina,
Feliksa, Fidelisa, Grzegorza, Horacego,
Jerzego, Mariana, Zbromierza

Piêtrowa grz¹dka (poradnik ogrodnika)
Czêsto brakuje na dzia³ce w ogródku miejsca. Niekiedy zale¿y te¿ nam na
wyeksponowaniu pewnych rolin, lepszym ich nas³onecznieniu. Jak w takich
przypadkach sobie radziæ? W ogrodnictwie ekologicznym proponuje siê zak³adanie grz¹dek piêtrowych. A oto jedno
z mo¿liwych rozwi¹zañ.
Przygotowaæ trzeba skrzynki ró¿nej
wielkoci (najlepiej stare drewniane, te¿
mog¹ byæ takie u¿ywane do transportu
owoców). Niezbêdny jest równie¿ kawa³ek
rury, w którym nale¿y równomiernie
wywierciæ otwory na ca³ej d³ugoci.
Piramida ronie dopóki starcza rury,
ale nie powinna byæ wy¿sza ni¿ piêæ
piêter, z uwagi na stabilnoæ. Kiedy
ca³a piramida jest gotowa, wysadzamy
w niej rozsadê. Podlewamy za przez rurê,
bo wczeniej wykonalimy w niej otwory, przez które woda dostanie siê do ziemi.
Oczywicie mo¿na te¿ podlewaæ w spo-

sób tradycyjny. Sadzonki bêd¹ rosn¹æ
na takim wzniesieniu nie gorzej ni¿ na
zwyk³ej grz¹dce. Dodatkowo mo¿e byæ
to piêkna ozdoba. Zamiast skrzynek do
wykonania piramidy mo¿n¹ u¿yæ równie¿
innych drewnianych elementów.
Rurê wbijamy lekko do ziemi, na niedu¿¹ g³êbokoæ. Wiêksza jej czêæ musi
wystawaæ ponad grunt. Nastêpnie z góry
nak³adamy najwiêksz¹ skrzynkê i unieruchamiamy j¹ w ziemi. Nasypujemy do
niej ¿yznej, najlepiej kompostowej ziemi, szczególnie po brzegach. Drug¹, mniejsz¹ skrzynkê, nak³adamy na rurê i umocowujemy w pewnej odleg³oci nad pierwsz¹ (ustawiamy na ziemi znajduj¹cej siê
w pierwszej skrzynce). Na brzegach najwiêkszej skrzynki w ten sposób powstaje
miejsce na wysadzenie rolinek. Do drugiej
skrzynki znowu nasypujemy ziemi. To
samo robimy z trzeci¹ skrzynk¹ (jeszcze
mniejsz¹) czwart¹... itd.

Nie bójmy siê niskiego cinienia
W przeciwieñstwie do nadcinienia,
przewlekle niskie cinienie têtnicze nie
powoduje ¿adnych szczególnych zagro¿eñ
dla ¿ycia. Zwykle jest cech¹ wrodzon¹
organizmu, wystêpuj¹c¹ od dzieciñstwa.
Takie osoby z wielkim trudem wstaj¹ rano,
maj¹ uczucie rozbicia, zawroty g³owy,
md³oci. Ale to one w³anie  s³abe, narzekaj¹ce, pozbawione kondycji i wigoru ¿yciowego  najczêciej nie cierpi¹
na schorzenia serca, rzadziej zapadaj¹ na
zawa³y, zatory mózgu i... ¿yj¹ d³u¿ej!
Medycyna w³aciwie nie rozporz¹dza
lekami, które mo¿na stale stosowaæ u osób
z niedocinieniem. Nie poleca siê im przyjmowania kofeiny czy kardiamidu. Lepiej
ju¿ wypiæ fili¿ankê mocnej kawy czy
herbaty, ale nie wiêcej, gdy¿ napoje te,
pite w nadmiarze, niekorzystnie wp³ywaj¹

na przewód pokarmowy. Pewien wzrost
cinienia têtniczego mo¿na uzyskaæ lekkimi æwiczeniami sportowymi, gimnastyk¹
czy biegami na krótkich dystansach.

Przys³owia
i powiedzenia
 Gdy £ukasza (22 IV) przybêdzie, zielono ju¿ wszêdzie.
 Ile razy przed Wojciechem (23 IV) zagrzmi¹ pola, tyle razy po Wojciechu
zabieli siê rola.
 Sz³a winia przez zbo¿e, nie powiedzia³a Szczêæ Bo¿e.
 Talent prawdziwy wczeniej czy póniej na wierzch wyp³ywa.
 Umiesz prawdê mówiæ? Naucz siê te¿
jej s³uchaæ.
 Wiedza daj¹ pokorê wielkiemu, dziwi
przeciêtnego, nadyma ma³ego.
 W³asne cierpienia ucz¹, ¿e nikomu nie
mo¿na robiæ przykroci.

Nasz przepis
Schab
na zimno

1,5 kg schabu rodkowego, 3 ³y¿ki
oleju, 2 cebule, 3 godziki, po 1/2
³y¿eczki suszonego tymianku i rozmarynu, liæ laurowy, 2 ga³¹zki natki pietruszki, 8 ziaren pieprzu, sól.
Miêso myjemy i osuszamy. Obieramy cebule. Przyprawy zawijamy w
gazê i wi¹¿emy tak, by nie wypad³y
podczas gotowania.
W wysokim garnku zagotowujemy 1,5 litra wody. Wk³adamy do niej
przyprawy, sól i cebulê.
Miêso obsma¿amy na oleju i wk³adamy do wrz¹tku z przyprawami i
gotujemy na ma³ym ogniu 50 minut.
Miêso wyjmujemy z wywaru, gdy jest
miêkkie. Osuszamy i ponownie rumienimy na oleju. K³adziemy na pó³misek bu ostyg³o.
Podajemy w plastrach z dodatkiem
zimnych sosów, ¿urawin, keczupu lub
ze liwkami w occie, korniszonami czy
piklami.
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Wspomnienia  po latach

W³adys³aw ¯urowski

(220)

W 80-lecie CTW, ul. Zawalna.

W³adys³aw ¯urowski

Rok 2000/01 (c.d.)
Po nabo¿eñstwie udalimy siê 11osobowym samochodem na zwiedzanie
Zamku Gedymina na wyspie w Trokach,
po³¹czonej z l¹dem pomostem. Kierowca wysadzi³ nas w Trokach przed pomostem. Komnaty zamku podziemne,
piêtrowe, piêknie odbudowane po wojnie
przez Litwinów warte by³y ogl¹dania i
stanowi³y atrakcjê dla turystów odwiedzaj¹cych Troki. Po zwiedzeniu zamku
pozostawa³o jeszcze sporo czasu, wiêc
kierownik wynaj¹³ dwie ³odzie i na jednej z nich op³yn¹³em wyspê dooko³a,
daj¹c mo¿liwoæ jednej z harcerek z Radomska do wykazania swoich umiejêtnoci wiolarskich.
Po op³yniêciu wyspy zdalimy ³odzie w³acicielom i udalimy siê na l¹d,
gdzie czeka³ na nas taksówkarz. samochodem wyruszylimy w Góry Ponarskie
po³o¿one oko³o 6 km od Wilna, gdzie
podczas okupacji hitlerowcy wymordowali oko³o 80 tysiêcy ¯ydów, a ich cia³a
zakopali w g³êbokich do³ach. Obok rozstrzelali sporo Polaków, a miêdzy innymi jednego z naszych harcerzy.
Oddawszy ho³d pomordowanym

Dom, w którym rzekomo mieci³a siê izba zwana Marnym Widokiem przy
Wielkiej Pohulance (w latach 1921-1933).

nasza ekipa uda³a siê do miejscowego
muzeum. Musielimy jednak powróciæ
do samochodu, gdy¿ muzeum w tym
dniu by³o nieczynne. Do taksówki
wsiad³o nas tylko omioro, bo Janka
Grzesiak z synow¹ i jej córk¹ postanowi³y odwiedziæ w Ponarach dom, w
którym Janka mieszka³a podczas okupacji hitlerowskiej na Wileñszczynie.
W kilkanacie minut póniej bylimy na placu katedralnym w Wilnie.
Po skromnym obiedzie, z³o¿onym z zupy
Op³ywam ³odzi¹ wyspê, na której wybudowano Zamek Gedymina. i wileñskich ko³dunów, udalimy siê do
swoich kwater.
C.d.n.

&
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NAJWIÊKSZY WYBÓR
DVD I VHS W REGIONIE

(K7803)

Oferujemy:
 ponad 7000 tytu³ów VHS (mo¿liwoæ wypo¿yczenia na kilka dni)
 blisko 900 tytu³ów DVD
 sta³ym klientom rabat  20%
 telefoniczna rezerwacja filmów,
 filmy dla koneserów.

OLECKO,
Armii Krajowej 8,
tel. (087) 520-37-20

Ponadto oferujemy us³ugi:
- przegrywanie nagrañ prywatnych DVD-VHS, VHS-DVD, DVD-DVD, VHS-VHS
- regeneracja p³yt DVD, CD (nawet bardzo porysowanych)
HITY WYPO¯YCZALNI  MARZEC 2006

Lp. Nr kat.

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

1

883

Pan ¿ycia i mierci

sens.

16

899

Gol!

akcja

2

891

Wykiwaæ klawisza

kom.

17

897

Podwójna gra

thriller

3

893

36

thriller

18

888

Zatopieni

horror

4

875

G³osy

thriller

19

775

Wyspa

5

898

Boski ¿igolo w Europie

kom.

20

763

Sposób na teciow¹

kom.

6

861

Komornik

dramat

21

895

Atrakcyjny pozna pani¹

kom.

7

894

Jak w niebie

dramat

22

876

Rozdro¿e Kafe

dramat

8

718

Królestwo Niebieskie

histor.

23

916

Zejcie

horror

9

903

Polowanie na druhny

kom.

24

788

American Pie 4

kom.

10

729

Z³o

dramat

25

901

Persona non grata

11

759

Ob³êd

thriller

26

880

Porwanie na ¿¹danie

12

772

Madagaskar

anim.

27

783

Osaczony

13

863

Plan lotu

thriller

28

846

Jazda na maksa

kom.

14

832

Skazany na bluesa

dramat

29

847

Cz³owiek ringu

dramat

15

845

Wierny ogrodnik

dramat/
thriller

30

909

Pi³a 2

horror

thriller/s-f

dramat
kom.
thriller

JU¯ W WYPO¯YCZALNI
1

914

Nieustraszeni bracia Grimm

kom./przyg.

4

922

Marsz pingwinów

przyrod.

2

920

Miasto gniewu

dramat

5

924

King Kong

fantasy

3

921

B³êkitna g³êbia

przyg.

6

925

Harry Potter i Czara Ognia

przyg./fantasy

NIEKTÓRE PREMIERY KWIETNIA
Cronicas

Jestem

Lorelei: Ostatni U-boot

Transporter 2

Czterdziestoletni prawiczek

Shutter  Widmo

10

Moja droga Wendy

Królowie Dogtown

Sky High

13

Doom

Brudne sprawy

Ryzykant

20

Hotel Ruanda

Hooligans

Gra wstêpna

27

Egzorcyzmy Emili Rose

Nie³atwa mi³oæ

Legenda Zorro

6

Zapraszamy: pon.sob.  1000-2000, niedziela  1200-1700

'

SPORT

Siatkarskie wspomnienia
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dawano wtedy w sklepach. Pozwolono nam te stroje zatrzymaæ.
Szczególnie cieszylimy siê z trampek, które kosztowa³y 65
z³. Zarabialimy wtedy po 900 z³ miesiêcznie.
Innym miejscem, gdzie w latach 1957-59 gra³o siê w siatkówkê, by³o boisko przy Szpitalu Powiatowym w Olecku. Tutaj tak¿e
lekarz Antoni Majewski (nie mój kuzyn) za³o¿y³ TKKF z dru¿yn¹ siatkówki, w której grali zawodnicy wczeniej reprezentuj¹cy
PSS Olecko. Wygralimy mistrzostwo województwa bia³ostockiego TKKF s³u¿by zdrowia i jako reprezentanci tego województwa gralimy w Radomiu w strefowych mistrzostwach Polski. O
ile pamiêtam nasz¹ dru¿ynê wzmocnili: Jaros³aw Stawiecki (wysoki siatkarz z Suwa³k) oraz Tadeusz Sawicki i Stanis³aw Skrzyñski z Olecka.
W Radomiu nie mielimy ¿adnych szans. W dru¿ynie warszawskiej grali tak¿e zawodnicy I ligi. Podobnie by³o w dru¿ynie kieleckiej i lubelskiej. Oczywicie wszyscy, podobnie jak my, tylko na
papierze byli pracownikami s³u¿by zdrowia. Nie by³o to nasze zmartwienie. Mymy starali siê tylko graæ najlepiej jak potrafilimy.
Marek Majewski

To by³ maj 1958 roku. Olbrzymi festyn w Olecku. Przy piêknej
s³onecznej pogodzie do parku wyruszy³o ca³e miasto i t³umy przyjezdnych. Odbywa³ siê wojewódzki festyn Powszechnej Spó³dzielni
Spo¿ywców. W ramach tej imprezy odby³y siê Mistrzostwa
Województwa Bia³ostockiego w Siatkówce Dru¿yn PSS.
Mecze odbywa³y siê na boisku przy kinie Mazur. Obecnie
na tym boisku uprawia siê siatkówkê pla¿ow¹. Przy ogromnym
dopingu oleckiej publicznoci zdobylimy wtedy mistrzostwo województwa bia³ostockiego, eliminuj¹c w rozgrywkach prowadzonych systemem pucharowym reprezentacje pozosta³ych powiatów. Oto zwyciêska dru¿yna:
Jako kapitan dru¿yny odebra³em nagrody. Oprócz ucisku
d³oni organizatorów otrzyma³em dyplom oraz pi³kê
i siatkê dla ca³ej dru¿yny. Jerzy Gryszkiewicz przypomina, ¿e póniej by³ tak¿e uroczysty obiad ufundowany przez prezesa PSS w
Olecku W³adys³awa Bogdana.
Czytelników znaj¹cych miejscowe realia mo¿e dziwiæ fakt, ¿e
osoby reprezentuj¹ce PSS Olecko nigdy tam (z wyj¹tkiem mnie) nie pracowa³y. W tamtych czasach (i nie tylko) by³y to sprawy zwyczajne. By³a w przedsiêbiorstwach
pula pieniêdzy przeznaczona na sport. By³a ogólnopolska organizacja TKKF  Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Ludzie odpowiedzialni za sprawy spo³eczne musieli wykazaæ siê efektami pracy. Tworzyli takie TKKF w firmach, w których pracowali. ci¹gali tam z
ca³ego miasta ch³opców umiej¹cych graæ np. w siatkówkê. W wykazach cz³onków TKKF ch³opcy ci figurowali
jako ludzie pracuj¹cy w tym przedsiêbiorstwie i mogli
wtedy je reprezentowaæ.
¯e by³ to fa³sz ? Ca³y ustrój pañstwa opiera³ siê wtedy na fa³szu. Tak by³o w ka¿dym przedsiêbiorstwie. W
realiach PRL tylko tak mo¿na by³o uzyskiwaæ w firmach
rodki na uprawianie sportu.
Bylimy dru¿yn¹ ubran¹ elegancko. Czerwone koszulki i trampki kupi³a nam PSS w sklepie. Spodenki szy³y siostry Jurka Gryszkiewicza przy jego udziale. Oczywicie za darmo. Te, jak na ówczesne czasy, szyte by³y z
Stoj¹ od lewej: Marek Majewski, Marian Leszczyñski, Zdziczarnej podszewki. Mia³y najurodziejsze wtedy wszys³aw Urbanowicz, Jerzy Gryszkiewicz, Tadeusz Szuliñski i Ignacy
wane z boku kolorowe tasiemki. Takich cudów nie sprzeJasielun.

CENNIK REKLAM  TYGODNIK OLECKI

macie tif (o rozdzielczoci graficznej
300dpi), wmf lub cdr (Corel Draw
max v. 9.0)
4. Koszt opracowania graficznego (dop³ata) na ¿yczenie zleceniodawcy: do wielkoci 6 modu³ów  50 z³ + VAT, wielkoci powy¿ej 6 modu³ów  100z³ + VAT.
Materia³ do obróbki nale¿y dostarczyæ
do pi¹tku poprzedzaj¹cego wydanie pisma.
TERMIN PRZYJMOWANIA MATERIA£ÓW DO DRUKU
1. Poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 12 00-1700.
2. Reklamy nale¿y dostarczaæ najpóniej do
godz. 15 00 w poniedzia³ek (poprzedzajcy wydanie pisma).
2. Reklamy i og³oszenia drobne do poszczególnych numerów gazety zbiera
* Bogus³aw Marek Borawski, tel. (087) 52002-30; kom. 0-601-152-454.

 1 modu³ (1,5x8,5cm) = 10 z³ + VAT
RABATY
DOP£ATY:
1. Za wielokrotnoæ:
1. Reklama na pierwszej stronie redakcyj* 46 emisji  10%
nej (max 4 modu³y)  cena podstawowa
2. W przypadku du¿ych kampanii reklax 6.
mowych  negocjacja cen.
2. Reklama na 3 i 4 stronie  x 4 (do dyspo4. Ca³a strona (34 modu³y)  250 z³ + VAT
zycji klienta maksymalnie 1/2 strony)
5. 1/2 strony  140 z³ + VAT
OG£OSZENIA DROBNE:
UWAGA:
1. Za og³osznie drobne  0,50 z³ +VAT za
Reklamodawca sk³adaj¹cy og³oszenie (mika¿de s³owo
nimum 2modu³y) otrzymuje bezp³atny eg2. Og³oszenie drobne w kontrze  0,80z³
zemplarz gazety (przes³any poczt¹), w której
+VAT
zamieszczona by³a reklama.
WK£ADKA
1. Powierzchnia og³oszeñ na stronach re1. Istnieje mo¿liwoæ przyjêcia tzw. sron
dakcyjnych jest limitowana do 1/2 strosponsorowanych  cena do uzgodnienia
ny.
w redakcji.
2. Reklama ukazuje siê po op³aceniu faktu2. Przyjêcie wk³adki  0,06 z³ + VAT od
ry lub rachunku.
sztuki
3. Dostarczanie w³asnych reklam  w forWydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
(0-87) 520 02 30, tel kom. red. nacz. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski.
Sk³ad komputerowy, promocja: projekt i wykonanie  Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, 19-411 wiêtajno 56/5.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-17 00.
Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania
nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.



Z okazji rozpoczêcia trzeciej setki Pamiêtnika  wytrwa³oci i powodzenia
jego autorowi ¿yczy Kolegium Redakcyjne.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 202

Nie tylko siedem dni za nami, ale ju¿
te¿ i wiêta. By³o mokro, jajecznie i wi¹tecznie. By³o minê³o  tak jak koalicja
POPiS. Jak to mówi¹: Nie ma ró¿y bez
ognia. Teraz bêdzie SamoPiS. A jak! Mia³o
byæ solidarnociowo? Mia³o! Wiêc bêdzie. I na nic ju¿ lamenty, krzyki i wystêpy artystyczne a la Rejtan. To ju¿
nie przejdzie i nie pasuje do obecnej
sytuacji. Kiedy w Kabarecie TEY Bohdan Smoleñ stwierdzi³: nie chcia³o siê
nosiæ teczki  trzeba dwigaæ dzi woreczki. Takie ¿yciowe motto jak nic pasuje do dzisiejszej sytuacji. Dlaczego?
To ju¿ powinny rozstrzygn¹æ sami liderzy Platformy Obywatelskiej. Polityka
negacji, krzyku i kwanych min nie zmieni³a poparcia spo³eczeñstwa dla PiS i rz¹du
RP. Wprost przeciwnie. Tylko umocni³a
wiele postaw spo³ecznych, ¿e w tym kraju
s¹ potrzebne zmiany. Lepsze i radykalne zmiany. Po prostu lekarz musi byæ
lekarzem, urzêdnik urzêdnikiem, policjant
policjantem, a dozorca  dozorc¹. Bo tak
ju¿ powinno byæ, ¿e prawo powinno s³u¿yæ
wszystkim ludziom tak jak medycyna i
polityka. A rz¹dzeniem nie mo¿e zajmowaæ siê tylko odpowiednio dobrana grupa
intelektualistów, która ma decydowaæ o
kszta³cie naszego ¿ycia. I ludzie chc¹ takich
zmian. Wiêc nie ma co siê dziwiæ postawie wielu z nich. Po siedemnastu latach
planowania naszego ¿ycia w zaciszu
gabinetów kilku gazet i klubów towarzyskich wreszcie ludzie powinni czuæ, ¿e
maj¹ w p³yw na w³adzê  ludzi, których
wybrali do tego celu.
Ale zostawmy w³adzê i dzisiejsz¹ koalicjê. I tak wystarczaj¹co du¿o o nich
pisz¹ inne gazety lub czasopisma. My
powinnymy wreszcie zaj¹æ siê powa¿niejszymi sprawami ni¿ sejm, senat, rz¹d
czy koalicje. Powinnymy trochê pomyleæ o naszej przysz³oci. A nie zapowiada siê ona w ró¿owych barwach.
Przede wszystkim wszyscy liczymy na
jakie tam emerytury... Dobre! Jak licz¹
niektórzy specjalici, wielu z nas bêdzie
musia³o po przejciu na emeryturê od
razu poddaæ siê eutanazji. Jak cz³owiek
siê dobrze zastanowi, to starczy mu na
zakup broni od Rosjan i zakoñczenie
wspó³pracy z t¹ firm¹. No tak, bo za takie emerytury co najwy¿ej mo¿na bêdzie
powalczyæ, by miesi¹c trwa³ oko³o 7 dni,
a nie jak do tej pory oko³o 30 z granic¹
b³êdu 1 lub 2 dni w jedn¹ lub w drug¹
stronê. Podobno ZUS bêdzie wyp³aca³
wielu z nas emerytury. Napisa³em podobno, bo przy takim ba³aganie jak tam

maj¹, mo¿na mieæ coraz wiêksze w¹tpliwoci. To jest chyba jedna z jedynych
instytucji emerytalnych na wiecie, gdzie
tak na prawdê nic nie wiadomo. To klient
ma wiedzieæ co siê u nich dzieje i co
gdzie jest. Bez tej orientacji nie ma szans
na przebywanie w takich urzêdach bez
uszczerbku na zdrowiu psychicznym. A
za uszczerbek na zdrowiu to ju¿ nale¿y
siê renta, a nie emerytura. Proszê wyobraziæ sobie tak¹ sytuacjê. Dzwoni do
Was panienka ( umówmy siê, ¿e tak jest)
z ZUS i stwierdza, ¿e jestecie dla tej
instytucji winni jakie pieni¹dze. Po pierwszym os³upieniu i postawieniu oczu w
s³up oraz doæ kretyñskiemu zadaniu
pytania ile?, mija pierwsze zaskoczenie. Otó¿, nie dowiadujecie siê ile! Poniewa¿ jest to taka tajemnica, ¿e nawet
sam ZUS nie wie. Po prostu jestecie
winni i koniec, bo tak jest w waszych
papierach. Gdy mija kolejna chwila, jak¹
da³a Wam ta panienka, zostajecie zaskoczeni kolejnym pytaniem ze strony instytucji: A Pan (Pani) przypadkiem nie
wie ile jest winien lub winna ZUSowi?
Tu dobrze jest podaæ jak¹ rozs¹dn¹
kwotê, ale radzê zacz¹æ licytacjê od ma³ych
kwot. Na przyk³ad 5 z³. Po prostu przypominamy sobie, ¿e nie dop³acilimy kiedy
tam 5 z³. Teraz my wprawiamy w konsternacjê panienkê z telefonu. Teraz ona
nie mo¿e wzi¹æ oddechu. Jeden zero dla
nas, ale tylko przez moment, bo od razu
dostajemy zaproszenie do odwiedznia instytucji. Niestety, jest to zaproszenie bardzo zoobowi¹zuj¹ce, a dobre wychowanie
nie pozwala nam na jego odrzucenie.
Nowe siedziby ZUS maj¹ to do siebie,
¿e przyt³aczaj¹ swoim wygl¹dem i powoduj¹, ¿e cz³owiek od razu czuje siê
winny i skruszony. Podobne wra¿enie
w rednioweczu mia³y wywieraæ wielkie
wi¹tynie: tam cz³owiek od razu mia³ siê

poczuæ ma³y i grzeszny. W siedzibie ZUS
od razu trzeba siê poczuæ winnym. Bez
tego poczucia winy i skruchy w oczach
niewiele za³atwimy. Musimy przypodobaæ siê urzêdnikowi i w tym celu nale¿y
zdobyæ go komplementem. Dobrym komplementem jest stwierdzenie, ¿e jeli do
naszej sprawy skierowano kogo takiego, to musi byæ chyba najlepszy urzêdnik w tej instytucji, bo do tej pory nie
uda³o siê nikomu rozwi¹zaæ naszej sprawy. To dzia³a zawsze! A jak nie zadzia³a
 to wybieramy metodê na g³¹ba  takiego, co to pierwszy raz jest urzêdzie.
Umiechamy siê, pytamy siê o pracê, ¿e
to ciê¿ko rozmawiaæ z takimi jak my, którzy niewiele wiedz¹. Ostateczn¹ metod¹
jest na litoæ. Tu ju¿ jest wielkie pole
do popisu. Najlepiej jednak jest omijaæ
te gmachy, bo i tak czego bymy nie zrobili,
to i tak bêdzie na nasz¹ niekorzyæ. O ile
mamy trochê wolnego czasu, to ka¿d¹
decyzjê mo¿emy poddaæ krytyce i pisaæ
kolejne podania. Jednak sprawa ZUS i
tak nie pozostaje rozwi¹zania. To siê nie
uda³o ¿adnemu rz¹dowi. Nie ma takiej
mo¿liwoci. Co najwy¿ej taki rz¹d mo¿e
kupiæ urzêdnikom kolejn¹ kserokopiarkê
lub komputer. Bo pomys³ów na rozwi¹zanie problemu nie ma... Nie ma? Ja mam.
Wydaje mi siê, ¿e jedynym kompetentnym ministerstwem do rozwi¹zania problemu ZUS jest MON. Tak... Ministerstwo Obrony Narodowej. Oni maj¹ odpowiednie rodki: dzia³a, rakiety, lotnictwo, marynarkê wojenn¹, by móc ten problem zlikwidowaæ raz na zawsze. A po
drugie. Dlaczego nie mo¿na wreszcie
wprowadziæ rozwi¹zañ funkcjonuj¹cych
w innych krajach? Dlaczego nie pójæ
na ³atwizê i ci¹gaæ z innych. To jest
dozwolone  braæ dobre przyk³ady.
Ale ja siê na tym nie znam...
PAC

