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zamieszczamy na s. 9.
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Nr 27
(496)

Cena 1,40 z³

3 lipca 2007 r .

Zrealizowany przez Powiatowy Urz¹d Pracy projekt Reorientacja Zawodowa - Twoj¹ Szans¹ zosta³ wyró¿niony w konkursie Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Dobre Praktyki EFS

Wyró¿nienie dla Olecka

2 lipca w Hotelu Hilton w Warszawie odbêdzie siê uroczyste wrêczenie statuetek dla przedstawicieli wszystkich uhonorowanych programów. Olecko reprezentuje na uroczystoci Powiatowy Urz¹d Pracy, który zg³osi³ do konkursu zrealizowany ju¿ projekt Reorientacja zawodowa  Twoj¹ szans¹. W konkursie oceniano ponad trzysta projektów, z których piêæ uzyska³o nagrody, a piêædziesi¹t piêæ wyró¿nienia.
W ramach ukoñczonego w roku bie¿¹cym przez olecki PUP
projektu przeszkolono 47 rolników. Dziesiêciu z nich podjê³o
ju¿ pracê, a jeden za³o¿y³ firmê Zak³ad Us³ug Lenych w Zawadach Oleckich i nawet zatrudnia pracowników.
Statuetki zostan¹ wrêczone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Europejski Fundusz Spo³eczny  50 lat inwestycji w
kapita³ ludzki. W konferencji wezm¹ udzia³: Premier Jaros³aw
Kaczyñski, Minister Rozwoju Regionalnego Gra¿yna Gêsicka
oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej Nikolaus van der Pas.
C.d. na s. 4.

Pomnik Jana Paw³a II

Zapis dyskusji, która mia³a miejsce 29 czerwca br. na Sesji
Rady Miejskiej znajdziesz na s. 12.

CENTRUM HANDLOWE

Redakcja

Tygodnika Oleckiego, ul. Zielona 37
czynna : poniedzia³ek, roda, czwartek, pi¹tek

w godzinach 12 00-17 00 (we wtorek nieczynna)

MAJSTER

(V37703)

Nowe lokale do wynajêcia
(np. fryzjerski,
kosmetyczny)

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

Atrakcyjne ceny,
du¿y wybór towarów.

W sprzeda¿y rekreacyjny sprzêt ogrodowy dla dzieci
- hutawki, drabinki szczebelkowe, kó³ka gimnastyczne, uchwyty wspinaczkowe.
Tel. (87) 520 44 46

(V40901)

Regaty bêd¹ widowiskowe, gdy¿ formu³a match racingu
opiera siê na wycigu i rywalizacji. Liczy siê prêdkoæ, zwinnoæ i taktyka. Emocje gwarantowane!
7-8.07.2007  Miejski Klub Wodny w Olecku, Jezioro Oleckie
Wielkie.
Otwarcie regat: 7.07.2007, godz. 10.00  Klub Wodny w
Olecku. Zakoñczenie regat: 8.07.2007, godz. 17.00  Klub Wodny
Imprezê uwietni Pokaz Fajerwerków 7 lipca (sobota) o
godz. 22.00 z Dworku Mazurskiego
Patronat nad regatami obj¹³ Burmistrz Miasta Wac³aw Olszewski.
Serdecznie zapraszamy!

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

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 4 czerwca o 13.40 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 4 czerwca o 13.45 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ konar drzewa znad budynku
przy ul. Sportowej.
 5 czerwca o 9.03 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Plewkach konar drzewa znad
budynku mieszkalnego.
 6 czerwca o 9.04 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Kijewie konar drzewa
znad budynku mieszkalnego.
 6 czerwca o 17.57 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ przy ul. Moniuszki gniazdo szerszeni z altanki przydomowej.
 9 czerwca o 17.56 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w Borkach gniazdo
szerszeni z budynku mieszkalnego.
 10 czerwca o 3.15 trzy zastêpy JRG PSP
gasi³y w Jakach po¿ar magazynu trocin.
 10 czerwca o 3.40 trzy zastêpy JRG PSP,
2 OSP Wieliczki i jeden OSP Gaski gasi³y
po¿ar wysypiska mieci.
 10 czerwca o 19.23 trzy zastêpy JRG
PSP usuwa³ w Szczecinkach skutki kolizji
drogowej.
Informacji udzieli³ starszy
ogniomistrz Tomasz Schneider
 12 czerwca o 11.30 jeden zastêp JRG

PSP gasi³ w okolicach Sedrank po¿ar
suchej trawy.
 12 czerwca o 23.59 dwa zastêpy JRG
PSP oraz dwa OSP Kowale Oleckie gasi³y
w Kowalach Oleckich po¿ar gminnego wysypiska mieci.
 13 czerwca o 14.35 dwa zastêpy OSP
Kowale Oleckie gasi³y w Kowalach
Oleckich po¿ar gminnego wysypiska
mieci.
 14 czerwca o 8.19 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Plewki usuwa³y

TANKUJESZ U NAS,

w Plewkach drzewo pochylone nad budynkiem mieszkalnym.
 14 czerwca o 10.57 trzy zastêpy JRG
PSP usuwa³y zadymienie z mieszkania
na osiedlu Lesk.
 14 czerwca o 16.57 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Kowalach Oleckich.
 14 czerwca o 18.48 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ na osiedlu Lesk po¿ar mieci w mietniku.
 14 czerwca o 22.30 jeden zastêp JRG
PSP owietla³ miejsce wypadku drogowego (pomoc policji).
 15 czerwca o 20.11 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ przy ul. Zamkowej gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.
 16 czerwca o 15.45 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w wiêtajnie powalone na
jezdniê drzewo.
 16 czerwca o 15.47 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ w Wieliczkach drzewo powalone na liniê energetyczn¹.
 16 czerwca o 16.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Dunajku powalone na
jezdniê drzewo.
 16 czerwca o 16.11 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ w Wieliczkach powalone na jezdniê drzewo.
 16 czerwca o 18.30 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ w Drozdowie
powalone na jezdniê drzewo.
 16 czerwca o 20.06 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ na osiedlu Lesk po¿ar mieci w mietniku.
Informacji udzieli³
m³odszy kapitan Tomasz £apucki

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ
OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V36704)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

STACJA PALIW Rarytas

MARKET
BUDOWLANY

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE
ul. E³cka 4

Na miejscu: myjnia, sklep, hotel i bar
PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V36104)

(V37503)

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
11,75 z³  klej
do glazury
WEBER ZP412

(V40701)

ZBIERASZ

Pijani

kierowcy

 20 czerwca patrol policji zatrzyma³ na
ul. Kolejowej Fiata Tamprê. Kieruj¹cy
samochodem dwudziestoletni Kamil F.,
mieszkaniec Sosnowca, by³ pod wp³ywem narkotyków.
 24 czerwca o 18.55 patrol policja zatrzyma³ na ul. Go³dapskiej jad¹cego rowerem czterdziestodwuletniego Marka K. Rowerzysta mia³ we krwi 2,8 promila
alkoholu.

Niech wywo¿¹ drzewo
z lasu helikopterem

Zniszczona
droga

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej so³tys Remigiusz Arciszewski z Zatyk podziêkowa³ Burmistrzowi za szybkie naprawienie drogi. Zniszczy³y j¹ samochody wywo¿¹ce drewno z lasu. Nadlenictwo odciê³o siê od partycypowania w jej naprawie twierdz¹c, ¿e zniszczy³a j¹ firma transportowa. So³tys zaproponowa³, ¿e je¿eli
lenicy nie poczuwaj¹ siê do winy, to nale¿y postawiæ na wjazdach do lasu ograniczenia wjazdu dla ciê¿kich samochodów.
Drogi nie bêd¹ niszczone, a Nadlenictwo
wynajmie helikopter do wywo¿enia towaru, który z zyskiem sprzedaje.

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:

 Micha³ Biernacki
 Jan Dzbyñski
 Adam Ho³ownia
 Piotr Klejment
 Jerzy Makal
 Nina Naumowicz

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
We wtorek 12 czerwca na Walnym
Zgromadzeniu Euroregionu Niemen Burmistrz Wac³aw Olszewski zosta³ wybrany ponownie wiceprzewodnicz¹cym tej
organizacji. Na spotkaniu tym omówiono równie¿ funkcjonowanie Euroregionu podczas czteroletniej kadencji.
Od jesieni tego roku Euroregion bêdzie zarz¹dzaæ doæ du¿ymi funduszami
unijnymi. Nieoficjalnie wiadomo, ¿e fundusze te to 10 do 12 milionów euro. Przydzielone zosta³y one do trzech specjalnych programów: Polska - Litwa, Polska
 Litwa - Rosja oraz Polska  Bia³oru Ukraina. Wszystkie fundusze bêd¹ przeznaczone w zasadzie na tzw. programy
miêkkie, za tylko nieznaczna czêæ bêdzie przeznaczona na programy strukturalne, czyli inaczej inwestycyjne.

Karol Sobczak...

podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej
otrzyma³ z r¹k Burmistrza Wac³awa Olszewskiego pami¹tkowy puchar za wprowadzenie dru¿yny pi³ki no¿nej Czarnych
Olecko do czwartej ligi. Wszyscy obecni nagrodzili brawami na stoj¹co trenera oleckich pi³karzy.
Kibice na ten sukces czekali piêædziesi¹t lat. Chcê bardzo serdecznie panu
Karolowi Sobczakowi podziêkowaæ za
ten historyczny awans  powiedzia³
Burmistrz.

Udane przetargi

Sprzedano dzia³ki budowlane przy ul.
Wiejskiej. Dzia³kê o powierzchni 947 m2
sprzedano za 53.682 z³ote, o powierzchni 907m2 sprzedano za 51.413 z³otych, a
dzia³ka 851 m2 za 48.582 z³ote.

Jaros³aw Bagieñski...

z³o¿y³ na Sesji Rady Miejskiej zg³osi³
propozycjê zorganizowania gminnego
orodka zdrowia, w którym to lekarzy
zatrudnia³by Burmistrz.

Chodnik pieszy...

... od ulicy 11 Listopada do Paderewskiego zosta³ ukoñczony. Ta estakada piesza posiada barierki zabezpieczaj¹ce oraz jest w pe³ni owietlona. Przystosowany jest równie¿ do korzystania
przez osoby niepe³nosprawne.

Wiejska 4

Trwaj¹ prace porz¹dkowe przed tym
blokiem. Tworzone s¹ nowe parkingi oraz
trawniki. Prace s¹ prowadzone równoczenie przez Starostwo, jak i Magistrat. Otoczenie budynku bêdzie wiêc uporz¹dkowane zarówno od strony ulicy miejskiej
jak i powiatowej.

Ignacy Sad³owski...

z G¹sek zaj¹³ I miejsce w Olimpiadzie
Wiedzy Rolniczej, Ochrony rodowiska
i BHP w Rolnictwie. Kolejna edycja tego
konkursu odby³a siê 29 czerwca. Wziêli
w niej udzia³ rolnicy z terenu naszego
powiatu nie przekraczaj¹cy trzydziestego pi¹tego roku ¿ycia.
Radny miejski Waldemar Gajewski
zaj¹³ trzecie miejsce.

Lokata pieniê¿na

27 czerwca gmina olecka za³o¿y³a lokatê pieniê¿n¹ na kwotê 2 milionów z³otych. Kwota zosta³a z³o¿ona w BO w
Suwa³kach, bank ten zaoferowa³ najkorzystniejsze oprocentowanie  4,31 w stosunku rocznym.

Dodatki mieszkaniowe

Od pocz¹tku roku gmina wyda³a 741
nowych decyzji na dodatki mieszkaniowe. Wyp³aci³a w ramach tej pomocy
529.467 z³otych. Dodatek przys³uguje
rodzinom, których dochód nie pozwala
na utrzymanie lokalu. Dodatek nie mo¿e
jednak przekroczyæ 50% kosztów utrzymania mieszkania.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 02-08.07.2007r.,
ul. Sk³adowa 6
 09-15.07.2007r.,
ul. Zielona 35

Nowy sklep
z odzie¿¹
zachodni¹
zaprasza

OLECKI TERMINARZ

Wystawy sta³e
8.00-15.00  wystawa malarstwa Alicji Sojki
 Galeria Prawdziwej sztuki im. A. Legusa, plac Wolnoci 22
* Wystawa Powrót do przesz³oci sala
wystawowa ZST, Zamkowa

3 lipca (wtorek)
17.00  Piraci z Karaibów: Na Koñcu wiata
 film, kino
4 lipca (roda)
17.00  Piraci z Karaibów: Na Koñcu wiata
 film, kino
5 lipca (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Kolejowa 32,
(Starostwo)
6 lipca (pi¹tek)
17.00  Rodzinka Robinsonów - film,
kino
18.00  otwarcie wystawy katarzyny
Puchalskiej (rzeba) i Tomka Kosiorowskiego (fotografia)  galeria W.B.
Bo³tryka, ul. Armii Krajowej (zaplecze)
19.00  cile tajne  film, kino
7 lipca (sobota)
10.00  Delphia 24 Match Race  regaty
¿eglarskie, jezioro Oleckie Wielkie
17.00  Rodzinka Robinsonów - film,
kino
19.00  cile tajne  film, kino
19.00  Linie Si³  wystêp zespo³u muzycznego, plac Wolnoci
8 lipca (niedziela)
10.00  Delphia 24 Match Race  regaty
¿eglarskie, jezioro Oleckie Wielkie
10.00  VI turniej o puchar G³osu Olecka (tenis ziemny)  korty MOSiR
17.00  zakoñczenie regat Delphia 24
Match Race  Klub Wodny, przystañ
17.00  Rodzinka Robinsonów - film,
kino
19.00  cile tajne  film, kino
13 lipca (pi¹tek)
17.00  Pracownik miesi¹ca  film, kino
19.00  Przeczucie  film, kino
14 lipca (sobota)
19.00  Jaber Walker  wystêp zespo³u
muzycznego, plac Wolnoci

ELF
od rody 6.06.2007 r.

ul. Armii Krajowej 24

(L10104)

Euroregion Niemen

!
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Fabryka biopaliw

W Urzêdzie Marsza³kowskim w Olsztynie 16 czerwca odby³a siê nastêpna
tura rozmów z inwestorem austriackim
w sprawie budowy w Olecku fabryki biodisla oraz elektrociep³owni. Rozmowy
dotyczy³y mo¿liwoci pozyskania pieniêdzy na tê inwestycjê. Brano pod uwagê
fundusze krajowe oraz bêd¹ce do dyspozycji Urzêdu Marsza³kowskiego.
Marsza³ek zapozna³ siê z projektem
finansowej obs³ugi inwestycji, któr¹ przedstawi³ reprezentuj¹cy miasto wiceburmistrz
Henryk Trznadel. Zapewni³ on jednoczenie inwestorów o tym, ¿e w³adze stworz¹ przychylny klimat dla tego przedsiêwziêcia.
Marsza³ek podczas tego spotkania zadeklarowa³ pomoc Urzêdu. Powiedzia³ inwestorom, ¿e do dyspozycji maj¹ wszelk¹ pomoc merytoryczn¹. W chwili obecnej
rozmowy odbywaj¹ siê na poziomie województwa.
Przypominamy czytelnikom, ¿e wartoæ inwestycji to 80 milionów euro. Realizacja inwestycji mo¿e zaj¹æ od 9 miesiêcy do roku czasu. Pracê w fabryce
mog³oby dostaæ oko³o 60  100 osób.
W miarê jej rozwoju iloæ miejsc pracy
mog³aby siê zwiêkszaæ. Inwestorzy austriaccy myl¹ te¿ o stworzeniu w Olecku centrum zajmuj¹cego siê promocj¹ i
sprzeda¿¹ technologii odnawialnych podobnego do tego, które jest w Güsing.
Sprzyja³oby to dalszemu rozwojowi na-

szego miasta. W opublikowanym przez
TO licie intencyjnym, który zosta³
odczytany równie¿ radnym, jest mowa
o tym, ¿e inwestor przeznaczy co najmniej jeden procent dochodów na rozwój sportu i kultury w miecie.
Inwestorzy podziêkowali marsza³kowi za zainteresowanie i mi³y klimat. Chcia³bym równie¿ podziêkowaæ Marsza³kowi za profesjonalne przygotowanie siê

Wyró¿nienie dla Olecka

do tego spotkania. Rozmowy z inwestorami, które odby³y siê i bêd¹ odbywaæ
teraz bêdzie prowadzi³ Olsztyn. Olecko
ju¿ swoje zrobi³o. G³ówny udzia³owiec
podczas ostatniego spotkania powiedzia³
tak: do tej pory rozmowy, które prowadzilimy, tworzy³y korytarz. Teraz wyszlimy na szeroki hol i widzê ju¿ drzwi, które
otworzymy  powiedzia³ wiceburmistrz
Henryk Trznadel. Opracowa³ BMB

C.d. ze s. 1.

Bardzo cieszê siê z tego, ¿e zdobylimy to wyró¿nienie.
Tym bardziej, ¿e przyznaje je nie nasze, ¿e tak powiem, bran¿owe ministerstwo, ale Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  stwierdzi³a Cecylia Górska, szefowa oleckiego PUP.
Europejski Fundusz Spo³eczny powsta³ w 1957 roku. By³
w ogóle pierwszym funduszem strukturalnym Wspólnoty
Europejskiej. Od tego czasu pomaga pracownikom oraz poszukuj¹cym pracy w rozszerzaniu swych dotychczasowych
umiejêtnoci oraz w nabywaniu nowych.

W zaproszeniu na uroczyst¹ galê czytamy: Proszê przyj¹æ serdeczne gratulacje w zwi¹zku z uzyskaniem tytu³u Najlepsza inwestycja w cz³owieka 2007 (...) Wysoka jakoæ realizowanego projektu oraz umiejêtnoæ interesuj¹cego zaprezentowania prowadzonych dzia³añ przyczyni³y siê do przyznania Pañstwa projektowi tego wyró¿nienia. Chcia³bym równie¿ podziêkowaæ za trud w³o¿ony w przygotowanie przes³anych materia³ów, co sprawi³o, ¿e ocena Pañstwa projektu by³a
nie tylko wyzwaniem dla Jury, ale równie¿ du¿¹ przyjemnoci¹.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski
Na fotografiach: rolnicy podczas szkolenia.

#
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Oto co zosta³o po piêknych gazonach ustawionych na
rotundzie w parku MOSiR. Jakby tego by³o ma³o, wandale
wywrócili kosze na mieci. Mylê, ¿e czas by³oby ukróciæ
takie dzia³ania. Mo¿e Burmistrz wyznaczy³by nagrodê za wskazanie sprawców? Mylê, ¿e wydane pieni¹dze zwróc¹ siê z
nawi¹zk¹.
(m)

Fot. Archiwum TO.

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

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

L7310

(V13503)

Zespó³ Szkó³ STO w Olecku
og³asza nabór
na rok szkolny 2007/2008
do nastêpuj¹cych typów szkó³:

• Spo³eczna szko³a Podstawowa STO
• Spo³eczne Gimnazjum STO
• Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce STO

Klasy poszczególnych oddzia³ów
licz¹ maksymalnie 16 osób.

W przypadku klas pierwszych Szko³y Podstawowej oraz Gimnazjum o przyjêciu decyduje kolejnoæ zg³oszeñ.
CZESNE: Uczniowie, przyjêci w roku szkolnym
2007/2008 do Spo³ecznej Szko³y Podstawowej oraz

PRZYZNANO NAUKOWE
STYPENDIUM STAROSTY

za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wybitne
osi¹gniêcia w roku szkolnym 2006/2007
Zarz¹d Powiatu na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2007r.
przyzna³ uczennicom publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych
trzy Naukowe Nagrody Starosty o ³¹cznej wartoci 6000 z³,
po 2000 z³ ka¿dej uczennicy.
Zgodnie z zasadami przyjêtymi Uchwa³¹ Nr XIII/89/03
Rady Powiatu w Olecku z dnia 30 grudnia 2003r. nagrodê
przyznaje siê wybitnym uczniom, których rednia ocen wynosi co najmniej 4,5 oraz osi¹gnêli w danym roku szkolnym
wybitne osi¹gniêcia. Wniosek o przyznanie naukowego stypendium Starosty musia³ byæ zatwierdzony przez radê pedagogiczn¹ danej szko³y oraz samorz¹d uczniowski.
Naukowe stypendium Starosty za wybitne osi¹gniêcia
w nauce w roku szkolnym 2006/2007 otrzyma³y nastêpuj¹ce
uczennice:
1) Renata Sowul  ucz. Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana
Kochanowskiego.
2) Agnieszka Niedziejko  ucz. I klasy liceum profilowanego w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku.
3) Anna Woroniecka  ucz. III klasy Technikum Nr 2 przy
Zespole Szkó³ Technicznych w Olecku.
Sk³adamy serdeczne gratulacje oraz zachêcamy innych
uczniów do pracy w zbli¿aj¹cym siê roku szkolnym 2007/
2008
Przygotowa³a U. Nejfert, www.powiat.olecko.pl

BRAND

Zapraszamy do sklepu

NEW PRODUCTS

Nowa odzie¿ markowa w super niskich cenach!

 Mustang  Wrangler  Adidas
 Nike
 Mexx
 Lee i inne

(V35605)

Wandale w akcji

Plac Wolnoci 7C (I piêtro), tel. 0-608-253-598

Spo³ecznego Gimnazjum STO posiadaj¹cy redni¹ ocen co najmniej 4,5 nie op³acaj¹ czesnego
przez ca³y rok szkolny. W przypadku utrzymania
wysokiej redniej w kolejnych latach nauki  70%
czesnego.
Przyjêcie kandydatów do klasy pierwszej Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego STO w Olecku
nastêpuje na podstawie postêpowania kwalifikacyjnego, którego sk³adnikiem jest konkurs wyników z egzaminów gimnazjalnych i wyników na wiadectwie ukoñczenia gimnazjum.
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szko³y
(w Sekretariacie dostêpne s¹ druki podañ), ul.
M³ynowa 8, 19-400 Olecko, tel. 0 87 520 24 18.

$
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Spotkanie na Litwie
w rejonie Kelme
30 czerwca br. w Tytuwenai na Litwie mia³a miejsce robocza wizyta delegacji z Gminy wiêtajno, przedstawicieli
powiatu oleckiego i Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani Pó³nocy. G³ównym celem spotkania by³o zaproszenie
strony litewskiej do partnerstwa w projekcie tworzenia Centrum Edukacji Przyrodniczej we Wronkach.
Janina Trus, Maria Dzienisiewicz,
Janusz Hendzel i Henryk Seredziñski
przedstawili samorz¹dowcom rejonu Kelme
g³ówne cele projektu wraz z propozycjami wspó³pracy, miêdzy innymi wizyty studyjne leników, wymianê m³odzie¿y
oraz dzia³ania zwi¹zane z szeroko pojêt¹
edukacj¹ w obszarach ochrony przyrody i zasobów lenych.
W bardzo przyjaznej atmosferze podpisany zosta³ list intencyjny o wspó³pracy
w celu ubiegania siê o fundusze do Nor-

weskich Mechanizmów Finansowania na
przysz³e Centrum Edukacji Przyrodniczej.
Oprócz rozmów zwi¹zanych z projektem, polska delegacja spotka³a siê z Algirdasem Brazauskasem  by³ym prezydentem Litwy. Wymienione zosta³y
upominki, rozmawiano o mo¿liwociach
rozszerzenia wspó³pracy o dzia³ania zwi¹zane z programem Leader Plus na obszarach wiejskich.
Uczestnicy spotkania wziêli tak¿e
udzia³ w uroczystych obchodach wiêta
lnu w Tytuwenai, gminie rejonu Kelme. Podczas wiêta, którego symbolem
jest ogromna s³omiano-lniana baba, mo¿na by³o kupiæ wyroby z lnu, rêkodzie³a
artystycznego, spróbowaæ ludowych kulinarnych specja³ów.
W ramach rewizyty przedstawiciele
Gminy wiêtajno zaprosili 10-osobow¹
grupê rolników litewskich na Powiato-

we wiêto Mleka w Gi¿ach. Zabawa
po³¹czona z konkursami i wiejsk¹ biesiad¹ przygotowywana jest na 14 lipca
2007.
Zapraszamy na Powiatowe wiêto
Mleka tak¿e mieszkañców powiatu oleckiego!
mad, www.powiat.olecko.pl

Konkurs Ludzka twarz EFS
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej og³osi³o II edycjê konkursu Ludzka twarz EFS, który przeznaczony jest
dla dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych. Zakres tematyczny prac konkursowych obejmuje projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce.
Uczestnik Konkursu zobowi¹zany jest do przes³ania do
dn. 30.09.2007 r. nastêpuj¹cych materia³ów:
a) formularza zg³oszenia uczestnictwa w Konkursie (dostêpny na stronie www.ludzkatwarzefs.pl),
b) pracy w formie artyku³u prasowego, audycji radiowej lub
filmu,
c) owiadczenia o udostêpnienie praw autorskich i maj¹tkowych do prac zg³oszonych w Konkursie,
d) w przypadku dziennikarzy prasowych, egzemplarza numeru pisma, w którym zosta³ opublikowany artyku³.

Wszystkie prace musz¹ byæ opublikowane lub wyemitowane w mediach w okresie od 25.04.2007 r. do 30.09.2007 r.
Prace mog¹ byæ zg³aszane jedynie w jêzyku polskim. Ka¿demu uczestnikowi przys³uguje prawo przekazania jednej pracy
w nastêpuj¹cych kategoriach: Pióro, Mikrofon, Ekran.
Prace oceniane bêd¹ na podstawie zawartoci treci: edukacyjnych, informacyjnych i opiniotwórczych. Premiowana
bêdzie jakoæ i kreatywnoæ przekazanych prac.
Nagrodami we wszystkich Kategoriach w konkursie s¹:
a) nagrody pieniê¿ne: I miejsce  5.000 z³, II miejsce  3.000
z³, III miejsce  2.000 z³;
b) wyró¿nienia: wizyta studyjna w 2008 r. w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli lub innej instytucji Wspólnot
Europejskich, statuetki Dziennikarz Przyjazny EFS.
Wiêcej szczegó³ów na stronie: www.ludzkatwarzefs.pl
Maria Dzienisewicz, Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

%
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We udzia³ w festiwalowym konkursie!

I Festiwal Nauki
i Sztuki w Olecku

Z Festiwalem Nauki i Sztuki zwi¹zane s¹ ró¿notematyczne konkursy. Ze wzglêdu
na du¿e dowiadczenie Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w kszta³ceniu specjalistów
w ochronie rodowiska, z pierwsz¹ edycj¹ festiwalu, który odbêdzie siê w dniach 89 wrzenia 2007, chcemy powi¹zaæ nastêpuj¹ce tematy z dziedziny ekologii  naukowej podstawy wszelkich dzia³añ ochroniarskich.






du¿y wybór owietlenia
panele pod³ogowe i cienne
wyk³adziny, rolety
akcesoria wystroju wnêtrz

(V38402)

(V36804)

otrzymywaæ okrelone przez sklep rabaty. Sklepy i firmy przystêpuj¹ce do
konkursu powinny dostarczyæ do organizatora festiwalu oprócz 10 egz. toreb nastêpuj¹ce informacje: nazwa firmy, adres z telefonem, liczba wyprodukowanych dotychczas toreb, ocena zainteresowania klientów, suma udzielonych rabatów. Godne uhonorowanie
osób i firm, które zg³osz¹ swój udzia³ w
tym programie nast¹pi w czasie oficjalnej czêci I Festiwalu Nauki i Sztuki w
Olecku. Organizatorzy licz¹ na du¿e zainteresowanie, bowiem gra idzie o czyste rodowisko przyrodnicze, a na tym
powinno ka¿demu zale¿eæ. Specjalne wyró¿nienia przygotujemy dla osób, które
zdo³aj¹ przekonaæ firmy do wdro¿enia
tego programu.
Termin sk³adania prac up³ywa 15 lipca
2007r. Prace przyjmowane s¹ w dziekanacie Wszechnicy Mazurskiej ul. Plac
Zamkowy 5, 19-400 Olecko.
Komunikat o wynikach konkursu zostanie og³oszony na stronie internetowej
Uczelni
www.wm.olecko.pl
KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
Laureaci zostan¹
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE
dodatkowo powiadomieni telefoniczHurtownia w Olecku, ul. Wojska Polskiego 16
nie,
dlatego
Tel. (087) 520-22-33
wszystkich uczestników prosi siê o
podanie numeru teKolektory s³oneczne,
lefonu kontaktoweprzydomowe oczyszczalnie cieków
go lub adresu emailowego. OficjalNOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
ne og³oszenie wyprogramowania nocnego

(V32306)

Ekotorba  konkurs na torbê do wielokrotnych zakupów, wykonan¹ z w³ókien naturalnych: bawe³na, len itp. Od
2 lat na festiwalu w Siedlcach upowszechniane jest has³o Robi¹c zakupy myl o rodowisku. Nie daj siê zafoliowaæ. Ze zwyk³ego lenistwa ludzie
id¹c na zakupy nie zabieraj¹ ze sob¹
toreb i siatek i w du¿ych ilociach przynosz¹ do domów tzw. foliowe reklamówki,
które niczego poza nasz¹ rozrzutnoci¹
nie reklamuj¹. Po rozpakowaniu trafiaj¹ wprost do kosza powiêkszaj¹c górê
odpadów. Foliowe opakowania, jako tzw.
wieczne mieci roznoszone s¹ przez
wiatr po polach i lasach, szpec¹ rodowisko, stanowi¹c dodatkowo zagro¿enie dla dzikich zwierz¹t. Konkurs ma
uwiadomiæ ten fakt i sk³oniæ do opracowania wzoru oraz wykonania estetycznej i mocnej ekotorby, z nadrukiem zachêcaj¹cym do ochrony przyrody w codziennej dzia³alnoci cz³owieka.
Przewiduje siê zorganizowanie wystawy prac konkursowych w czasie trwania festiwalu. W konkursie mog¹ wzi¹æ
udzia³ osoby indywidualne, ale liczymy przede wszystkim na firmy. Ma³e
sklepy i du¿e markety namawiamy do
w³¹czenia siê w realizacjê specjalnego
festiwalowego programu pt. Z ekotorb¹ taniej. Program polega na udostêpnieniu klientom po promocyjnych
cenach wielorazowych toreb wykonanych z w³ókien naturalnych, z logo firmy i has³em zachêcaj¹cym do ochrony
rodowiska. Klienci pakuj¹cy zakupione towary do firmowych toreb bêd¹

ników i wrêczenie nagród nast¹pi w trakcie trwania imprezy. Szczegó³y zostan¹
podane na plakatach i w informacjach
prasowych poprzedzaj¹cych festiwal.
Uwaga! Symboliczne nagrody bêdzie mo¿na odebraæ wy³¹cznie osobicie i tylko
w czasie trwania festiwalu. Nagrody
zostan¹ ufundowane ze rodków sponsorów imprezy, których poszukujemy
i na których liczymy. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do zatrzymania
prac konkursowych i wykorzystywania
ich w celach edukacyjnych.
Dodatkowe informacje w sprawach
dotycz¹cych konkursów mo¿na znaleæ
na wczeniej podanej stronie internetowej. Mo¿na tak¿e zwróciæ siê z zapytaniem za porednictwem poczty elektronicznej lub telefonu (podane ni¿ej).
Zapraszam do aktywnego uczestnictwa
w
I Festiwalu Nauki i Sztuki w Olecku.
Informujê, ¿e nasza edukacyjna impreza pozostaje w cis³ej zale¿noci z
Festiwalem nauki i Sztuki w Siedlcach,
który bêdzie zorganizowany ju¿ po raz
dziewi¹ty w dniach 18-21 padziernika
2007. Obydwa festiwale w Siedlcach i
w Olecku bêd¹ ³¹czy³y te same tematy
konkursów, jednak terminy ich przeprowadzenia bêd¹ inne.
dr Ryszard Kowalski, organizator
Adres do korespondencji: Wszechnica Mazurska w Olecku, Plac Zamkowy 5, 19-400 Olecko, tel. 087 5203133;
rkow@ap.siedlce.pl, kom. 0602688622,
www.wm.olecko.pl

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

&

Tygodnik Olecki nr 27 (496)

I MIÊDZYGMINNY TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ SZKÓ£ PODSTAWOWYCH
O PUCHAR IM. ZYGMUNTA RANTA
W strugach deszczu

Zespó³ Szkó³ w Judzikach by³ organizatorem I Miêdzygminnego Turnieju Pi³ki
No¿nej Szkó³ Podstawowych o puchar
im. Zygmunta Ranta pod has³em ¯yj
zdrowo i radonie.
19 czerwca 2007 r. do Judzik przyby³y dru¿yny z 6 szkó³ podstawowych: w
Babkach Oleckich (opiekun Robert Smyk),
¯ytkiejmach (op. Adam Bernatowicz), SP
nr 1 w Olecku (op. Krzysztof Dawidziuk),
SP nr 3 w Olecku (op. Zbigniew Polakowski), G¹skach (op. Wies³aw Zalewski) i gospodarze (op. Romuald Leniewski).
Uczestnikom dopisywa³ dobry humor
i wola walki pomimo, i¿ ca³y czas pada³
deszcz.
Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a dru¿yna
ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Olecku.
II miejsce wywalczyli zawodnicy z SP nr
1 w Olecku, natomiast III przypad³o
dru¿ynie z G¹sek.
Królem strzelców zosta³ uczeñ SP nr
3 Olecku Jakub Koz³owski.
Fundatorem pucharu i g³ównych
nagród by³a Wies³awa Rant, ¿ona Zygmunta Ranta. Pozosta³ymi sponsorami byli:
proboszcz parafii Judziki Dariusz Jasiulewicz i Dyrektor ZS w Judzikach Marzenna Grodzicka.

Zwyciezcy turnieju.
skupiaj¹cego m³odzie¿ i doros³ych z Judzik i Lenart. Pierwsz¹ pracê podj¹³ w
1963 roku w Szkole Podstawowej w Szepietowie. W latach 1965-69 uczy³ w SP
Wronki i SP Dworackie. Od 1969 do
1991 r. pracowa³ w Judzikach.
Pochodzi³ z Suwa³k. W 1950 roku
przyby³ wraz z rodzicami na Ziemie Odzyskane do Kowali Oleckich. Jednak ca³e

swoje ¿ycie zwi¹za³ z Judzikami, gdzie
cieszy³ siê ogromnym autorytetem. Prowadzi³ szkolne i wiejskie dru¿yny sportowe. Bra³ czynny udzia³ w zawodach
na szczeblu gminnym, rejonowym i wojewódzkich uzyskuj¹c wysokie lokaty. W
1983r. uchwa³¹ Rady Pañstwa odznaczony
zosta³ Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
Andrzej Malinowski

Zygmunt Rant (1943-2005). Nauczyciel wychowania fizycznego i techniki.
Za³o¿yciel klubu sportowego Grom

Zygmunt Rant

Wies³awa Rant wrêcza puchar i nagrody.

'
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14. Przystanek
Olecko
Program

20-22 lipca, godz. 18.00  Przystanek Kino  Jerzy Gruza  filmy, seriale, spektakle (sala widowiskowa)
20.07. (pi¹tek), godz. 18.00
- uroczyste otwarcie
Projekcje filmów:
- Dziêcio³
- Wojna Domowa  odcinki, m.in. M³ode talenty
21.07. (sobota), godz. 18.00
- Motylem jestem, czyli romans czterdziestolatka
- Czterdziestolatek  odcinek p.t. W³osy Flory
- spektakl Mieszczanin szlachcicem
22.07. (niedziela), godz. 18.00
- serial Tygrysy Europy  odcinek p.t. Polowanie na lisa
- film fabularny Gulczas, a jak mylisz
Wstêp: bezp³atny, pierwszeñstwo dla widzów z zaproszeniami (iloæ miejsc na widowni: 218). Zapisów na listê mo¿na
dokonywaæ w sekretariacie ROK MG, tel. (087) 520 20 59.
23-24 lipca, godz. 18.00  Fiesta Borealis  wiêto M³odej
Muzyki na Pó³nocy (amfiteatr nad jeziorem)
 23 lipca: zespo³y konkursowe; gwiazda: O.S.T.R.
 24 lipca: zespo³y konkursowe; gwiazda: VAVAMUFFIN
Konkurs Fiesty Borealis oceniaæ bêdzie Jury pod przewodnictwem Lecha Gnoiñskiego
25 lipca, godz. 20.00  Przystanek Folk (amfiteatr nad
jeziorem)
- DAUTENIS (muzyka Suwalszczyzny)
- RIMEAD (muzyka irlandzka)
- Spektakl warsztatowy
26 lipca, godz. 20.00  Kraina Jaskrawoci - koncert (amfiteatr nad jeziorem)
- Robert Kasprzycki z zespo³em,
- Przemys³aw Mazurek & OBI£O SIÊ O USZY, NIC WIELKIEGO i inni.
27 lipca, godz. 21.00  Big Cyc Show. Wyst¹pi¹: BIG
CYC, PRINCES oraz REVIVAL BAND (Czechy), (polana
nad jeziorem)

28 lipca, godz. 20.00  25 lat LADY PANK - koncert z
okazji 25-lecia istnienia zespo³u; w programie Jubilaci i
ich Gocie: Wniebowciêci, Tymon Tymañski & Transistors
(polana nad jeziorem)
* II Olecki Zlot fanów Lady Pank
Ca³oæ Przystanku poprowadzi kabaret KUZYNI z Piwnicy pod Baranami w Krakowie.
WSZYSTKIE TEGOROCZNE KONCERTY S¥ BEZP£ATNE!!!
Ponadto codziennie od 23 do 28 lipca
 gry i zabawy dla dzieci (pl. Wolnoci)
 imprezy rekreacyjno-sportowe (obiekty MOSiR)
Propozycja imprez sportowo-rekreacyjnych
podczasPrzystanku Olecko 2007
Mecz pi³ki no¿nej Lady Pank  Fani (termin w trakcie uzgodnieñ)
27.07.2007 r., godz. 16.00  otwarty turniej pla¿owej pi³ki no¿nej  boisko przy kortach,
28.07.2007 r., godz. 12.00  XV Olecki Otwarty Maraton P³ywacki  pla¿a miejska,
28.07.2007 r., godz. 19.00  nocny otwarty turniej tenisa ziemnego o puchar Przystanku Olecko (gra podwójna)  korty,
29.07.2007 r., godz. 10.00  otwarty turniej tenisa ziemnego o
puchar Przystanku Olecko (gra pojedyncza)  korty,
29.07.2007 r., godz. 11.00  otwarty turniej siatkówki pla¿owej
 boisko przy kortach.
29.07.2007, godz. 17.00  25. Turniej Strzelectwa Myliwskiego (strzelnica w Doliwach)
Dodatkowo istnieje mo¿liwoæ korzystania z:
- kortów tenisa ziemnego,
- si³owni i sauny,
- boiska do siatkówki pla¿owej (przy kortach i na Pla¿y Miejskiej),
- wypo¿yczalni sprzêtu p³ywaj¹cego na Pla¿y Miejskiej.
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Na ostatniej Sesji Rada Miejska przyzna³a jednog³onie tytu³
Zas³u¿ony dla Olecka .P. Antoniemu Maksimowiczowi. Publikujemy dzisiaj wywiad ze Zdzis³awem Bereniewiczem, w którym wspomina on s³awnego olecczanina.

Zas³u¿ony dla Olecka
Bogus³aw Marek Borawski: - Radny Jaros³aw Bagieñski zg³osi³ kandydaturê .P. Antoniego Maksimowicza
do medalu Zas³u¿ony dla Olecka/ Aby
ten medal przyznaæ Rada Miejska musia³a uchwaliæ nowy regulamin jego przyznawania. Pan zna³ Pana Antoniego.
Zdzis³aw Bereniewicz: - Pana Maksimowicza pozna³em bêd¹c uczniem Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Olecku.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e przez jaki czas uczy³
mnie matematyki, zastêpuj¹c nauczyciela, który z jakiego powodu by³ nieobecny w szkole. By³o to jednak doæ
dawno i dok³adnie nie pamiêtam. cilejsze
kontakty nawi¹za³em z Panem Maksimowiczem w 1980 r., gdy w Olecku zawi¹za³a siê Solidarnoæ. Mój m³odszy brat
Andrzej by³ jej aktywnym cz³onkiem. Tak
zwana Fabryka domów w Jakach, gdzie
pracowa³, jako pierwsza na tym terenie
rozpoczê³a strajk. Jednym z postulatów
strajkuj¹cych do ówczesnych w³adz by³o
wydanie zgody na budowê kocio³a (tego,
który obecnie stoi na pl. Wolnoci). Delegacja Solidarnoci uda³a siê do biskupa do Olsztyna prosiæ, by wspomóg³ starania mieszkañców Olecka o pozwolenie na budowê drugiego kocio³a.
Pan Maksimowicz by³ w te starania bardzo zaanga¿owany i wówczas pozna³em
Go bli¿ej.
B.M.B.: - Od kiedy zaczê³a siê cilejsza wspó³praca?
Z.B.: - Bezporednio wspó³pracowa³em
z Nim od wprowadzenia stanu wojennego. Wtedy to internowano mojego brata Andrzeja i innych dzia³aczy Solidarnoci. Zacz¹³ siê trudny okres. Woko³o rewizje, przes³uchania i wielki niepokój o jutro. Koció³ jak wiadomo od
pocz¹tku wspiera³ ruchy solidarnociowe, a Pan Maksimowicz mia³ dobre kontakty z ksiêdzem proboszczem, który
otrzymywa³ paczki pomocowe z Zachodu. Pan Antoni nieraz osobicie roznosi³ je potrzebuj¹cym. Szczególn¹ trosk¹
otacza³ rodziny internowanych, m.in. ¿onê
i trójkê dzieci mego brata Andrzeja, który by³ internowany przez 9 miesiêcy. Oni
te¿ otrzymywali paczki. Wtedy to by³o
wa¿ne, poniewa¿ wiele niezbêdnych rzeczy,
jak np. rodki czystoci, nie mo¿na by³o
kupiæ w sklepie. Po prostu nie by³o. Jeszcze wiêksze znaczenie mia³o wsparcie

duchowe i to, ¿e bezinteresownie chce
pomaga obcym ludziom.
B.M.B.: - To by³y bardzo skomplikowane czasy.
Z.B.: - Trzeba pamiêtaæ, ¿e w stanie
wojennym nie mo¿na by³o swobodnie
poruszaæ siê po kraju, rozmowy telefoniczne by³y kontrolowane. Pan Antoni
mia³ kontakty z kocio³em i poprzez w³adze kocielne mia³ kontakt z opozycj¹ w
kraju. Ja z kolei innymi kana³ami mia³em
dojcie do Solidarnoci i Solidarnoci Walcz¹cej na l¹sku. Dom Pana
Maksimowicza by³ w Olecku punktem
kontaktowym. Gdy mia³o siê jakie informacje czy sprawy do za³atwienia, to
przekazywa³o siê jemu, a on wiedzia³ gdzie
i komu to dalej przekazaæ. By³a wtedy
cis³a konspiracja. Nie by³y to ju¿ czasy
dyskusji, gdy zbiera³o siê po kilkanacie
osób. W konspiracji zna³o siê jedn¹, dwie
lub trzy osoby i koniec. Tak by³o bezpieczniej dla wszystkich.
B.M.B.: - A jak kolportowano ulotki?
Z.B.: - Pan Maksimowicz dostawa³
bibu³ê gdzie z Polski. Nikt wtedy nie
pyta³ od kogo. Pan Antoni razem z ¿on¹
dostarcza³ j¹ zaufanym osobom. To ona
mia³a ulotki w torebce. Kiedy przychodzili do mnie, pamiêtam, ¿e zawsze zostawa³a przy furtce, a on dzwoni³ do drzwi.
Dawa³ mi ulotki, a ja roznosi³em dalej.
Je¿eli ja otrzyma³em jakie materia³y ze
l¹ska czy z Warszawy, przekazywa³em
jemu.
B.M.B.: - Czy praca w konspiracji
to tylko roznoszenie ulotek?
Z.B.: - Oczywicie, ¿e nie, ale za to
te¿ mo¿na by³o niele oberwaæ. Zbierane te¿ by³y pieni¹dze na dzia³alnoæ
opozycji i pomoc rodzinom internowanych lub uwiêzionych. By³y zbierana i
przekazywane dalej informacje o aresztowanych i przeladowanych.
Po pewnym czasie w kocio³ach w
Suchowoli i Suwa³kach rozpoczêto odprawianie mszy za Ojczyznê. Uczestniczylimy w nich regularnie. Mia³em samochód i dostêp do reglamentowanego
wtedy paliwa, nie by³o wiêc z tym wiêkszego problemu. Niejednokrotnie po mszy
by³y organizowane tajne spotkania dzia³aczy Solidarnoci.
B.M.B.: - Udzia³ we mszy to by³a
manifestacja patriotyzmu?

Z.B.: - Tak! W Suchowoli weterani
II wojny wiatowej wchodzili do kocio³a
w mundurach, ze sztandarami, w zwartym szyku. Czapki rogatywki le¿a³y podczas nabo¿eñstwa regulaminowo na przedramieniu. To by³o bardzo podnios³e.
B.M.B.: - Czy Pan Maksimowicz dzia³a³ tylko w konspiracji?
Z.B.: - Nie tylko. W Olecku, w ramach ogólnopolskiej akcji, by³ organizatorem urlopów opozycjonistom, opuszczaj¹cym wiêzienia i orodki internowania. Polega³o to na tym, ¿e chêtni przyjmowali ich do swoich domów, zapewniaj¹c utrzymanie i wypoczynek. Równie¿ do mnie skierowa³ rodziny z Warszawy i Wroc³awia.
Pan Maksimowicz swoj¹ dzia³alnoæ
prowadzi³ nieprzerwanie do koñca stanu wojennego  do pierwszych demokratycznych wyborów parlamentarnych.
B.M.B.: - A jak ju¿ mo¿na by³o dzia³aæ jawnie?
Z.B.: - Pan Antoni by³ jednym z za³o¿ycieli Komitetu Wyborczego w 1989
r. Zebrania odbywa³y siê w jego domu,
a póniej w wietlicy MPGKiM.
B.M.B.: - Jaki by³ Pan Antoni Maksimowicz?
Z.B.: - To by³ bardzo porz¹dny cz³owiek, oddany i wierny swoim idea³om.
Lubi³ anga¿owaæ siê spo³ecznie, a dobro ogó³u by³o dla niego bardzo wa¿ne.
Robi³ to, co uwa¿a³ za s³uszne, nie oczekuj¹c wyró¿nieñ ani zaszczytów. W moim
odczuciu nie dozna³ ich za ¿ycia. Pan
Antoni Maksimowicz przede wszystkim
by³ wielkim patriot¹ i taki pozostanie w
mej pamiêci.
B.M.B.: - Dziêkujê za rozmowê.

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

BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA
w czasie wakacji
ZAPRASZA

W dniach 23.06.2007 - 31.08.2007 r.
Biblioteka Pedagogiczna w Olecku bêdzie
czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
9.00 -15.00. W soboty nieczynna.
Zapraszamy serdecznie mieszkañców
Olecka , powiatu oraz goci do odwiedzania naszej placówki tak¿e podczas
wakacji.
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URZ¥D

SKARBOWY INFORMUJE

Nowe zasady wydawania indywidualnych interpretacji
przepisów prawa podatkowego
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Olecku uprzejmie informuje, ¿e od dnia 1 lipca 2007 r. Minister Finansów przej¹³
obowi¹zek wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Dla wnioskodawcy, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibê w województwie warmiñsko-mazurskim w³aciwym do
wydania interpretacji indywidualnej jest Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. w. Jakuba 20, 87100 Toruñ.
Nowe przepisy maj¹ na celu zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego. Umo¿liwi¹ uzyskanie interpretacji stanu faktycznego i przysz³ego. Rozszerz¹
równie¿ katalog osób uprawnionych do otrzymania interpretacji indywidualnych.
Koszt wydania interpretacji wynosi 75 z³ od ka¿dego sta-

nu bêd¹cego przedmiotem wniosku.
Wiêcej informacji na temat wydawania indywidualnych
interpretacji przepisów prawa podatkowego:
- w ustawie Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr
8 poz. 60 z pón. zm., rozdzia³ 1a½ art. 14 a- 14p),
- w Rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie upowa¿nienia do wydawania interpretacji
przepisów prawa podatkowego,
- w Rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia op³aty
od wniosku,
- na stronie internetowej Urzêdu Skarbowego w Olecku
www.us.olecko.pl, na której znajduj¹ siê m.in. trudne pytania
i odpowiedzi dotycz¹ce zmiany procedury wydawania indywidualnych interpretacji, opracowane przez Departament Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów.
Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego mo¿na pobraæ ze strony internetowej Ministerstwa
Finansów (www.mf.gov.pl) oraz w siedzibie Urzêdu Skarbowego w Olecku, ul. Wojska Polskiego 7.

UWAGA

Poszukujemy chêtnych wolontariuszy do
tworzenia Biuletynu Przystankowego.
Prosimy o zg³aszanie siê do Regionalnego
Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate oraz do redakcji TO.
Zaproszenie do sk³adania ofert
Burmistrz Olecka og³asza otwarty konkurs na
realizacjê w 2007r. poni¿szego zadania oraz zaprasza do sk³adania ofert w zakresie budowy
pomnika Jana Paw³a II w Olecku.

OLECKO - GUSIEW  13,30
GUSIEW - OLECKO  17,10

Tel.

(L10204)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
DEMBUS
0-504-063-770

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

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

(V32106)

Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 16
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.
- KOMPLEKSOWA OBS£UGA
UROCZYSTOCI POGRZEBOWYCH
- TRUMNY, WIEÑCE, WI¥ZANKI
- TRANSPORT KRAJOWY
I ZAGRANICZNY
- ZA£ATWIANIE WSZELKICH
FORMALNOCI
- POGRZEBY BEZGOTÓWKOWE
- EKSHUMACJE, KREMACJE
- GROBOWCE BETONOWE

Zlecenie realizacji zadañ publicznych w powy¿szym zakresie nast¹pi w formie wspierania takich zadañ wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Oferty w zamkniêtych i opisanych kopertach Konkurs
na dotacjê nale¿y sk³adaæ w Urzêdzie Miejskim w Olecku,
Plac Wolnoci 3, pok. nr 7 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2007 r. do godz. 10:00.
 Rodzaj zdania: Budowa pomnika Jana Paw³a II
 Wysokoæ rodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania: 88 000 z³
Postêpowanie konkursowe odbywaæ siê bêdzie przy
uwzglêdnieniu zasad okrelonych w uchwale nr XIX/130/
04 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie okrelenia trybu i zasad postêpowania w zakresie udzielania
dotacji na realizacjê zadañ w³asnych gminy przez samorz¹d
gminny podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów
publicznych.
Szczegó³owe warunki konkursu (m.in. formularz wniosku) dostêpne s¹ w Urzêdzie Miejskim w Olecku, pok. 2.
Zarz¹dzenie Burmistrza w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert na realizacjê zadania publicznego w zakresie budowy pomnika Jana Paw³a II w Olecku znajduje
siê na tablicy informacyjnej Urzêdu Miejskiego, internetowej stronie miejskiej www.olecko.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej (zarz¹dzenie Burmistrza Olecka nr 103/07).
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Pomnik Jana Paw³a II
(zapis dyskusji, która mia³a miejsce 29 czerwca na Sesji Rady Miejskiej)
Burmistrz Wac³aw Olszewski: - W
dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiêksza siê plan wydatków o 58
tysiêcy z³otych z przeznaczeniem na budowê pomnika Jana Paw³a II.
Zdzis³aw Mioduszewski: - Sk³adam
wniosek, aby Panie i Panowie Radni czêæ
diety przekazali na budowê pomnika Jana
Paw³a II, najwiêkszego Polaka.
Gra¿yna Obuchowska:  Uwa¿am, ¿e
budowa pomika powinna byæ poddana
konsultacji spo³ecznej. Jestem wiadoma
kim by³ Jan Pawe³ II. Poprzednia Rada Gminy
podjê³a zobowi¹zanie i budowa pomnika
by³a szeroko dyskutowana. Chcia³am zauwa¿yæ, ¿e na dzieñ dzisiejszy gmina posiada wiele innych, bardziej niezbêdnych
potrzeb w kwestii inwestycji. Wemy np.
plac. Mamy piêkny park, a obok, niestety,
obraz nêdzy i rozpaczy, budynek po by³ym przedszkolu, oraz temat, jaki dr¹¿ê od
pewnego czasu, plac Pawlaka. Bardzo mnie
dziwi, ¿e Pañstwo Radni chcecie podj¹æ
decyzjê, by obok niszczej¹cego budynku
postawiæ piêkny pomnik. Proszê mi wierzyæ, ¿e moje wyst¹pienie w kwestii budowy pomnika nie ma ¿adnych powi¹zañ z
tym, ¿e wystêpujê przeciw Kocio³owi.
Zdzis³aw Mioduszewski: - W trakcie
budowy pomnika nie czas na konsultacje
spo³eczne. Ja osobicie jestem wiêcie
przekonany, ¿e spo³eczeñstwo Olecka na
pewno jest za budow¹ pomnika Jana Paw³a II. Podkrelam, ¿e to by³ tak wspania³y cz³owiek, ¿e nawet by³ autorytetem dla
ludzi niewierz¹cych, ludzi o innych orientacjach politycznych i religijnych. Uwa¿am, ¿e tu jest po czasie poddanie pomys³y konsultacji spo³ecznej.
Karol Sobczak: - Chcia³bym aby Radni
mieli jasnoæ co do uchwa³y, wzi¹³em z
archiwum poprzedni¹ uchwa³ê Rady Miejskiej dotycz¹c¹ pomnika (...) czytam: Rada
Miejska uchwala co nastêpuje: (...) pomnik
bêdzie budowany przy udziale rodków
pochodz¹cych ze zbiórki spo³eczeñstwa
 Rada wiêc zobowi¹za³a siê do finansowania tego pomnika. Gdyby by³o powiedziane za poprzedniej kadencji, ¿e tylko ze
zbiórki  nie by³oby teraz sprawy. Poza
tym wyda³o siê ju¿ pieni¹dze i teraz trzeba
podj¹æ temat do koñca.
Wac³aw Olszewski:  Proszê Pañstwa,
sprawa by³a omawiana na komisjach. Oprócz
tej uchwa³y zawi¹za³ siê Spo³eczny Komitet. Taka by³a potrzeba i taka jest logika
tego postêpowania. W Komitecie pracuje
sporo osób i ka¿dy z nas by³ wiadomy
tego, czego siê podj¹³. W grudniu ubieg³ego roku wybralimy projekt pomnika,
który by³ konsultowany równie¿ w para-

fiach naszego miasta, wiêc spo³eczeñstwo
w pewnym sensie siê wypowiedzia³o. Ja
nie twierdzê, ¿e kwota, która jest przedmiotem tej uchwa³y, bêdzie wydana. My
w ci¹gu dwóch tygodni musimy op³aciæ
drug¹ ratê: 36 tysiêcy z³otych. Zebralimy
do tej pory 32 tysi¹ce z³otych. Zbiórka
trwa dalej. Mamy zezwolenie na zbiórkê
do koñca tego roku. Je¿eli nazbieramy pe³n¹
kwotê to gmina nie wyda ani z³otówki. Ja
osobicie s¹dzê, ¿e nie jest to du¿y wydatek. Wiêkszoæ miast, które budowa³y
pomniki, do³o¿y³o do zbiórki na ten cel.
Na przyk³ad E³k  ponad milion z³otych.
My budujemy za 88 tysiêcy, ale ja mylê,
¿e kwota bêdzie ni¿sza.
Prosi³bym równie¿, aby udzieliæ g³osu
Panu Markowi Ga³¹zce, który wróci³ przedwczoraj z Krakowa. Ogl¹da³ tam model tego
pomnika w skali 1:1.
Marek Ga³¹zka:  Chcia³bym wyraziæ swoje zdanie i moich kolegów ze Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana
Paw³a II. Proszê Pañstwa, rok temu kiedy
zosta³em powo³any do tego Komitetu, nie
bardzo rozumia³em jakim cudem ja siê tam
znalaz³em. Ministrantem nigdy nie by³em.
Za religijnego cz³owieka w Olecku nie uchodzê. Pomyla³em sobie, ¿e mo¿e na zasadzie takiego Jaka Muzykanta. Nie by³em
zwolennikiem budowy takiego pomnika, podobnie jak i wielu, wielu mieszkañców, z
którymi konsultowa³em tê sprawê. Wyrazi³em swój g³os onegdaj na ³amach oleckiej prasy, ¿e bardziej odpowiada³by mi
sposób uczczenia naszego wspania³ego
Polaka poprzez stworzenie wspania³ego
ogródka jordanowskiego i nazwanie go
Ogródkiem Jana Paw³a II. Generalnie zwyciê¿y³a koncepcja konserwatywna  robimy pomnik.
Kiedy powsta³ Komitet, zaczê³y siê
konkretne rozmowy i rzetelna praca kilkunastu osób, które walczy³y o koncepcjê
pomnika. Moj¹ ide¹ by³o, aby Jan Pawe³
II pojawi³ siê na miarê naszego miasteczka. ¯eby nie by³ to monument. ¯eby to
by³ pomnik naszego cz³owieka, cz³owieka,
którego wielu z nas widzia³o podczas mszy
w E³ku. Dlatego g³osowa³em za koncepcj¹
Pomnika £aweczki, na której siedzia³ zmêczony pielgrzym  Jan Pawe³ II. Wygra³a
jednak w plebiscycie koncepcja pomnika
bardziej monumentalnego. Demokratycznie zgodzi³em siê z t¹ koncepcj¹.
Pomniki to s¹ dzie³a sztuki. (...) To stwierdzenie jest dla mnie jednym z najwa¿niejszych przes³añ powstania tego pomnika
 postawmy dzie³o sztuki. Projektów nap³ynê³o kilkadziesi¹t. Wybrany zosta³ w³anie
ten, autorstwa m³odej rzebiarki Pani Jo-

anny Drozd-Tutaj. Mia³em okazjê byæ w
pracowni Pani Joanny. Razem z Panem Stanis³awem Rekciem i ksiêdzem Cezarym
z naszej parafii. Projekt zrobi³ na nas bardzo du¿e wra¿enie. Jest to dzie³o sztuki.
Poza tym, pomimo swego monumentalizmu, pomnik wygl¹da bardzo ludzko. Wed³ug mnie bardzo ³adnie zakomponuje siê
w miejscu, gdzie ma stan¹æ. Na kamiennych tablicach znajduje siê przepiêkny cytat
z e³ckiej homilii. Uwa¿am, ¿e ka¿de dzie³o
sztuki jest przede wszystkim humanistyczne.
Nawet je¿eli kto jest niewierz¹cym,
zdeklarowanym ateist¹ czy agnostykiem,
to warto, ¿eby sobie od czasu do czasu te
piêkne humanistyczne przes³anie wielkiego cz³owieka, Polaka, który by³ zwi¹zany
poprzez sport i turystykê z Mazurami, przeczyta³: W wietle Chrystusa poszerzaj¹
siê horyzonty ludzkiej egzystencji, rodzi
siê poczucie wiêzi z drugim cz³owiekiem,
zaczyna siê dostrzegaæ wiat ludzi i ich
potrzeby.
Jest to, proszê Pañstwa, warte ka¿dych
pieniêdzy!
Krystyna Ko³odziejska: - Jestem katoliczk¹ i du¿o w parafii udzielam siê spo³ecznie. Wed³ug mnie wp³aty na konto
budowy pomnika to w³aciwe referendum
na temat jego budowy. Wiem, ¿e to by³
bardzo wielki Polak i wiem, ¿e tutaj w³anie zawini³ Komitet. W innych miastach
organizuj¹ koncerty, zbieraj¹ pieni¹¿ki. Proponowa³am ¿eby jesieni¹ ka¿da z oleckich
szkó³ przedstawi³a chocia¿ godzinny wystêp i pokaza³a co siê w szko³ach robi.
Symboliczne bilety po 2 z³ote. Mieszkañcy chêtnie by przyszli zobaczyæ swoje
pociechy.
Waldemar Bereniewicz: - Wysoka
Rado, Panie Burmistrzu, Panie i Panowie!
Cieszê siê, ¿e nareszcie nasza gmina ma
tak wspania³y bud¿et, tak dobry, ¿e mo¿emy nareszcie fundowaæ obiekty sakralne.
wietny to prognostyk dla innych problemów jakie nasze miasto dr¹¿¹. Na przyk³ad fatalny stan nawierzchni naszych ulic.
Na przyk³ad brak placów sportowych dla
m³odzie¿y, brak miejskiego basenu. Uwa¿am, ¿e jeli kogo staæ na finansowanie
obiektów sakralnych to i na inne te¿. Szanowna Rado, pytam czy tym g³osowaniem
Rada nie post¹pi³a wbrew intencjom miejscowego proboszcza, który publicznie
owiadczy³, ¿e pomnik bêdzie budowany
li tylko ze zbiórek wiernych. Powiedzia³ to
wyranie, a media fakt ten zrelacjonowa³y.
Post¹pilicie wbrew s³owom miejscowego proboszcza. Mieszkañcy Olecka g³osowali portfelami w tej sprawie. Kwota,
jak¹ Spo³eczna Rada zebra³a, dobitnie wiadczy o tym, ¿e mieszkañcy na pierwszym
miejscu widz¹ inne potrzeby ni¿ budowa
pomników, choæby to by³y najwiêksze dzie³a
sztuki. (...)

!
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Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (2b)
Dominikana i Haiti

Andrzej Malinowski
oczy. W koñcu opucilimy to dziwaczne miejsce i poszlimy ogl¹daæ ocean
noc¹. Co prawda nic nie by³o widaæ, ale
nie bylimy pod ostrza³em tamtego rodowiska. Jednak warto by³o przyjæ nad
wodê, poniewa¿ na horyzoncie pojawi³y
siê b³yskawice, które swoimi bia³ymi szpo-

Syndrom niewolnictwa i pe³ny odlot
By³o ju¿ grubo po godz. 17.00 kiedy
moim oczom ukaza³y siê s³ynne na ca³y
wiat pla¿e. Niestety, odbiegaj¹ od tych
z folderów turystycznych. Miejscowa pla¿a
jest w¹ziutka, brudna i byle jaka. Nie
rozumiem turystów, którzy przyje¿d¿aj¹
na Dominikanê tylko ze wzglêdu na takie w³anie pla¿e. Co prawda obok nich
stoj¹ kilkugwiazdkowe hotele a do wody
jest tylko kilka kroków. Ale czy tak ma
wygl¹daæ prawdziwy wypoczynek?!
Hotelowi turyci nie podró¿uj¹ po Dominikanie w obawie o swoje bezpieczeñstwo i pewnie z lenistwa. Wol¹ przebywaæ w strze¿onych przez ochroniarzy
hotelach i kursowaæ od pokoju na pla¿ê
i z powrotem, zazwyczaj przez dwa tygodnie. Ale przecie¿ ka¿dy z nas inaczej
spêdza swój urlop czy wakacje i ma do
tego prawo. Na pla¿y spotkalimy Micha³a, ch³opaka Moniki. Czeka³ z aparatem fotograficznym na przelot dwóch
pelikanów, które codziennie pojawiaj¹ siê
tu w okolicach godz. 18.00. W przewodnikach turystycznych podano, ¿e na pla¿ach s¹ ¿ó³wie. Gdzie tam, ani jednego!
Przeszlimy z Micha³em kilka dobrych kilometrów, ale ani jednego ¿ó³wia nie widzielimy.
Monika z Micha³em zaproponowali
bymy wspólnie poszli na kolacjê do ich
ulubionego miejsca. Okaza³o siê, ¿e tym
miejscem jest prawdziwa speluna, pe³na
narkomanów, Murzynów, alfonsów i prostytutek. Monika podkreli³a, ¿e przychodzi tutaj ze swoim ch³opakiem ka¿dego wieczora. - Bo¿e Ty mój!  pomyla³em. Oboje mieszkaj¹ w Londynie,
obieraj¹ pomarañcze w jakiej restauracji. Monika jest od kilku tygodni bezrobotna (jak dobrze jest byæ angielskim
bezrobotnym!), tylko Micha³ pracuje (jest
po studiach  wychowanie fizyczne). Na
Dominikanê przyjechali odpocz¹æ od tych
wszystkich stresów zachodniego ¿ycia.
Jad³em z Micha³em z jednej miski i
jedn¹ ³y¿k¹ (podobnie jak w polskiej
komedii Mi w scenach z barów mlecznych)  bo w tej knajpie tak widaæ maj¹.
Raczylimy siê zup¹, która sk³ada³a siê
z miêsa, ziemniaków, bananów, makaronu i ryby. Jezu, ledwo co prze³kn¹³em! A ¿e by³em g³odny jak pies, nie
mog³em wybrzydzaæ i jad³em to co by³o.
Z g³oników wydostawa³a siê okropna,

W El Cortecito.
g³ona muzyka i nie by³o s³ychaæ naszych rozmów. W dodatku przeje¿d¿aj¹cy obok motocyklici potêgowali ca³y
ten harmider.
W pewnej chwili podszed³ do nas
narkoman w pe³nym odlocie, znajomy
Moniki i przybi³ nam po pi¹tce. Jego
kolega zatacza³ siê obok i w ogóle nie
reagowa³ na otaczaj¹cy go wiat. Chcia³em czym prêdzej stamt¹d czmychn¹æ, ale
Monika pobieg³a do sklepiku obok i przynios³a piwo. Micha³owi by³o to na rêkê,
dla mnie kolejnym niekontrolowanym
wydatkiem. Jedna z miejscowych dziewcz¹t przygl¹da³a siê nam i robi³a s³odkie

nami przeszywa³y czarne niebo. Grzmotów nie by³o s³ychaæ. Monika robi³a
zdjêcia, jeden i drugi Micha³ pili piwo, a
ja wpatrywa³em siê w si³y przyrody, które
kilkanacie kilometrów przed nami dawa³y
popis swoich mo¿liwoci.
Para z Londynu pewnie przy³¹czy³aby siê do nas i wspólnie z nami podró¿owa³a, ale Monika ma fobiê na wê¿e i
nie chce ryzykowaæ.
Kiedy wrócilimy do hotelu, po korytarzach lata³y dziesiêciocentymetrowe karaluchy. Poszlimy spaæ oko³o pó³nocy.
C.d.n.

"
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PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

* przeja¿d¿ki motorówk¹, narty wodne, kó³ko, tel. 0-502-264902
K13802
* PUB PIWNICA - plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-03
V18115
* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V35305
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L11003

* SKARPA - noclegi, restauracja, przyjêcia okolicznociowe,
tel. 0-87-520-18-50
V31707
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2,
tel. 0-604-184-868
L9705
* STAN MARINO  pizzeria, plac Wolnoci 16, przyjêcia,
zamówienia domowe, tel. 0-87-520-49-60
V39202
* zespó³ muzyczny POWRÓT LEGENDY, tel. 0-87-523-91-57
K13902

* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660-432-109 V35505

US£UGI

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

(V29309)

V27110

FUH ELEKTROCOOL

Marcin Kruszniewski
Naprawa urz¹dzeñ ch³odniczych, klimatyzacyjnych,
elektrycznych. Tel. (087) 520-13-48; 0-601-693-546

(V37903)

* fryzjerskie: strzy¿enie, farbowanie, czesanie, tel. 0-506-396-376K13105

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V31007
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V31307
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V26810
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L11601
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V30308
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V39502
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V27010
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70L9406
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
K11009
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V35005
* naprawa: pralek, lodówek, innych urz¹dzeñ ch³odniczych,
STANKIEWICZ, tel. 0-87-520-33-66, 0-508-723-894
L7201
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V36514
Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!

Olecko
Tel. (087) 523-42-35
0-501-720-701

k2okna@vp.pl

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
Tel. 0-603-440-115
(L11103)

(V30408)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V36504)

Olecko, ul. Kopernika 10 (piwnica), tel. 0-604-571-902
Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK,
odszkodowania; ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89

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

(V28710)

(V39002)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V38502

ADLER

Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Tel. (087) 520-36-55, (087) 520-44-98, kom. 0-600-273-713
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K12307
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79927
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K37603
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 V38602

(V31207)

* ASTRA - restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. 0-87-520-25-68 V35405
* COLOSSEUM - Hotel, Restauracja, tel. 0-87-520-26-43 V33406
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V36204
* ELIPSA- PU Merda, noclegi, wesela, przyjêcia, tel. 0-87520-29-77
V31607
* GUSIEW  regularna linia autobusowa, tel. 0-504-063-770 V36214
* hotel CENTRUM, tel. 0-87-520-12-00
V26910
* hotel MAZURY, tel. 0-87-520-40-50
V26920
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA  bar, kuchnia tradycyjna, plac Wolnoci 14, tel.
0-87-520-15-78
V39102
* ORBITA  biuro podró¿y: bilety autobusowe, lotnicze, promowe, wczasy, plac Wolnoci 4, tel. 0-87-520-37-73
V39302
* PENSJON, noclegi, tel. 0-502-264-902
K13702

BIURO RACHUNKOWE

(V36404)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K12206
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L7809
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V30907
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L11501

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V35105
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-30-73
mowych
tel. (087) 520-27-89
(V36904)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

#
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US£UGI

* ryby, tel. 0-87-520-12-06

DOBREJ MARKI

sprzeda¿, naprawa

Armii Krajowej 6, tel. (087) 520-29-75

(V31507)

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V41101)

ROWERY

OG£OSZENIA DROBNE

V32506

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2721)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V30008
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K29509
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094V28610
V326

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne,
wyroby z ryb
Sklep rybny KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00

(V31407)

* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K8314
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4619
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K14102
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L9007
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V35206

(V37104)

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

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

(V31107)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

(V29409)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V36604
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku

Centrum Rolin Ozdobnych

(V36304)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

WYNAJEM
* dom do wynajêcia, Niedwieckie, tel. 0-606-792-853 K13403
* gara¿, magazyn, 50 m.kw., Mazurska, tel. 0-509-706-400 K14002
* mieszkanie 32 m. kw., Kukowo, tel. 0-887-144-335
K14502
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L8009
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312L7909
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L10603

OLECKIE CENTRUM
L
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Olecko, Aleje Lipowe 3
Jerzy Miliszewski
Rozpoczêcie kursu

26 93390006 0000 0006 6992 0001

GRÜNLAND

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L8807
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
K14202
PRACA
* praca na umowê-zlecenie w firmie kosmetycznej, tel. 0-609600-338
K10710
* przyjmiemy pracowników fizycznych: mê¿czyzn, kobiety,
praca sezonowa, cegielnia Gordejki.
L11701
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L7510
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L8907
* zatrudniê budowlañców do remontów, tel. 0-87-520-26-93,
0-512-265-569
K14701
* zatrudnimy mechanika, tel. 0-87-520-02-12
V30318
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L10304
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L10404
* audi A6; 2,5TDI, 1996, 21500 z³, zarejestrowany, tel.
0-509-292-234
K14801
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L9306
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L11202
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L10903
* dzia³kê budowlan¹ 3000 m.kw., Sedranki, tel. 0-692-745-529
do 16.00
L10004
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K14302
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L10504
* Peugot 307SW Combi, 2,0HDI, salon, pierwszy w³aciciel,
2003, tel. 0-606-439-521
V42301
* Renault Megane, 1,9TDI, 1999, PILNIE, tel. 0-600-936-589L9107
* siano, du¿e bele, tel. 0-887-144-335
K14402
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359 L10803
* stó³ bilardowy, tanio, tel. 0-502-264-901
K13602
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57 L11402

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800
www.olecko.prawojazdy.com.pl

6

sierpnia

tel. 520-23-36

$
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Kalendarz imion

3 lipca
Emnildy, Ildy, Miros³awy, Neli, Noeli,
Petroneli, Radochny
Alfreda, Anatola, Heliodora, Jacentego,
Jacka, Kornela, Leona, Mi³os³awa, Miros³awa, Ottona, Radomira, Radosza, Tomasza
4 lipca
Aurelii, Berty, El¿biety, Halszki, Inocenty, Izabeli, Malwiny, Wielis³awy
Alfreda, Aureliana, Aureliusza, Innocentego, Inocentego, Józefa, Juliana, Odona, Sebastiana, Teodora, Wielis³awa,
Zygfryda
5 lipca
Filomeny, Kaliny, Kariliany, Karoli, Karoliny, Marii, Szarlotty, Telimeny
Anastazego, Antoniego, Atanazego,
Bart³omieja, Bartosza, Cyryla, Jakuba,
Micha³a, Przybywoja, Wilhelma
6 lipca
Agrypiny, Dominiki, Irmgardy, Lucjany,
Lucyny, £ucji, Marii, Teresy, Zuzanny

Chociebora, Dominika, Edola, Edwarda,
Gerarda, Gotarda, Izajasza, Izas³awa, Jarope³ka, Petry
7 lipca
Adolfiny, Ernesty, Estery, Kiry, Nory
Antoniego, Apoloniusza, Benedykta,
Cyryla, Donalda, Donata, Ernesta, Ewalda,
Gocis³awa, Jacka, Klaudiusza, Lecha,
Leszka, £ucjana, Metodego, Odona, Piotra,
Pompejusza, Raula, Rogera, Sêdzis³awa
8 lipca
Adrianny, El¿biety, Halszki, Kiliany, Kingi,
Liliany, Wirginii
Adriana, Arnolda, Chwalimierza, Chwalimira, Edgara, Eugeniusza, Grzegorza,
Hadriana, Kiliana, Prokopa
9 lipca
Anatolii, Blanki, Heloizy, Letycji, Ludwiki,
Lukrecji, £ucji, Palomy, Sylwii, Weroniki
Adriana, Hermana, Hieronima, Ludwika,
Miko³aja, Patrycego, Patrycjusza, Patryka, Wszeb¹da, Zenona

Grusze

¯ycie bez lêku...

Tacki pod suszarkami...
na myte naczynia szybko ¿ó³kn¹ i wygl¹daj¹ niewie¿o. Aby doprowadziæ je do
bia³oci, nale¿y po umyciu nalaæ na nie
trochê gor¹cego, prawie wrz¹cego octu.
Ocet pozostawiamy do wystygniêcia.

potrzebne jest nie tylko dziecku ale i tobie.
Pamiêtajmy zatem, ¿e dziecko zauwa¿a i
odbiera irytacjê, z³y humor... Starajmy siê
unikaæ nerwowych reakcji. Trzeba powiedzieæ sobie, ¿e nie zawsze wszystko
musi byæ piêknie wyprostowane.
Naucz siê spóniaæ  wiadomo, ¿e z
dzieckiem trudno o punktualnoæ. Tak ju¿
jest, ¿e na minutê przed wyjciem maluch
zwymiotuje na naj³adniejsze pioszki.
Nie chod sama z wózkiem do lasu,
w parku unikaj odosobnionych alejek.
Wyrzuæ wszystkie zabawki, co do
których masz obawy, i nie miej ¿adnych
skrupu³ów co do tego kto je podarowa³.
Kup zalepki na kontakty.



Dzia³kowcom mo¿na poleciæ nastêpuj¹ce odmiany grusz:
Lipcówka kolorowa (letnia)  niewielkie drzewo, wra¿liwe na mróz. Owoce dojrzewaj¹ w drugiej po³owie lipca.
Gruszki s¹ zielono¿ó³te z ciemnoczerwonym rumieñcem. Nie nadaj¹ siê do przechowywania
Bonkreta Williamsa (letnia)  wra¿liwe na mróz drzewo redniej wielkoci.
Owocuje wczenie. Owoce dojrzewaj¹ w
sierpniu i na pocz¹tku wrzenia. Nietrwa³e.
Faworytka (letnia)  owoce dojrzewaj¹ w po³owie sierpnia. S¹ du¿e, jajowate, ¿ó³te z rumieñcem.
Dobra Ludwika (jesienna)  drzewo
wymaga dobrych gleb. Owocuje we wrzeniu i daje siê przechowywaæ do listopada. Owoce ma du¿e.
Salisbura (jesienna)  drzewo redniej wielkoci. Mrozoodporna. Owoce s¹
du¿e, jasnoszare. Dojrzewaj¹ w po³owie
wrzenia.
Komisówka (zimowa)  odporna na
ch³ody i mróz. Wielkoowocowa. Gruszki
zielono¿ó³te ze s³abym rumieñcem. Trwa³e.
Lukasówka (zimowa)  ma owoce
du¿e, ¿ó³te. Mo¿na przechowywaæ je do
marca.

F kupiê

Przys³owia
i powiedzenia

 Miód lipcowy, to lek zdrowy.
 Lipcowe deszcze dla ch³opa kleszcze,
a jak pogoda, wiêksza swoboda.
 Gdy lipiec nie dopiecze, tego sierpieñ
nie dosiecze.
 Siedmiu braci (od 1 do 7 lipca) ziemniakami znaczy: jak pogoda to ¿yj¹,
jak deszcz pada, to gnij¹.
 Kto latem pracuje, zim¹ g³odu nie poczuje.
 Ledwie min¹ Rozes³añce, a ju¿ sierpem
zaczniem tañce.

Nasz przepis
Kurczak w sosie zio³owym

Kurczak
£y¿eczka sosu sojowego
Sól, pieprz
2 ³y¿ki oleju
1/2 szklanki bulionu z kury
2 ³y¿ki musztardy francuskiej
³y¿ka cukru
³y¿eczka tymianku
³y¿eczka estragonu
Tuszkê kurczaka myjemy, oczyszczamy
i dzielimy na cztery czêci. Opruszamy
pieprzem i sol¹. Po skropieniu sosem
sojowym odstawiamy na 30 minut.
Miêso partiami obsma¿amy na oleju.
Bulion mieszamy z musztard¹. Cukier rumienimy na patelni i dodajemy
dwie ³y¿ki wody, mieszamy i wlewamy do bulionu. Po wymieszaniu wsypujemy zio³a i znowu mieszamy.
Kurczaka polewamy sosem i dusimy na ma³ym ogniu 30 minut. Musimy pamiêtaæ o ci¹g³ym polewaniu sosem
pieczonego miêsa.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne
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Bogus³aw Marek Borawski

Zau³ki kultury
Szlachetna sztuka komiksu
Tak siê sk³ada, ¿e ksi¹¿ka K. T. Teplitza opisuj¹ca zjawisko socjologiczne,
jakim stawa³ siê w XX wieku komiks, sta³a
siê kanonem literatury tego tematu. W
czasie, gdy publikacja ta powstawa³a, nie
wiadomo jeszcze by³o, przynajmniej w
Polsce, czy komiks jest sztuk¹, czy rozrywk¹ jarmarczn¹. Mo¿na tutaj przyj¹æ analogiê historiograficzn¹ do sztuki
filmowej, która po dzi dzieñ ma przeciwników nazywania jej w³anie sztuk¹.

Wystawa Ángeli de la Vega, któr¹
zaprezentowano w Galerii sztuki prawdziwej im. Andrzeja Legusa, wiadczy przynajmniej o jednym: komiks jest sztuk¹ i
jest on sztuk¹ niezwykle ekspresyjn¹.
W zasadzie s¹ dwa sposoby tworzenia komiksu: albo jest on ilustracj¹ istniej¹cego tekstu, albo tekst jest pochodn¹
pomys³u rysownika.
Rysunki Ángeli de la Vega s¹ ilustracyjne. Jest to jednak skrót mylowy
siêgaj¹cy wrêcz symbolu. Artystka operuje
plam¹ barwn¹ bardzo rzadko stosuj¹c
walor. Jest to w zasadzie typowe w komiksie europejskim. Jest to wrêcz obowi¹zkowe w komiksie tzw. artystycznym.
ledz¹c ruch postaci i obrazów z tej wystawy stajê przed doæ lapidarnym stwierdzeniem  to malarstwo mnie rusza. Jest
mi niezwykle bliskie. Bliskie z wielu powodów. Lubiê eklektyzm, a obrazy de la
Vegi s¹ eklektyczne. Jest w nich co z
Kokoschki, ale i co z Beardsleya. Z
jednej dekoracyjnoæ Alfonsa Muchy,
z drugiej pazernoæ André Deraina. To

pomieszanie z popl¹taniem tworzy jednak klimat ca³kiem inny ni¿ wspomniane
wy¿ej pary twórców ogl¹dane oddzielnie. Nie stwarza jednolitoci, a raczej
rozpe³z³y w znaczeniach obraz wiata przenikaj¹cych siê znaków i stylów. Malarstwo Ángeli de la Vega, wbrew pozorom jakie stwarza dekoracyjny motyw,
zajmuje siê sob¹. Jest czym w rodzaju
pisma obrazkowego mówi¹cego o znaczeniach, które artystka mia³a w sobie
lub przyjê³a podczas obcowania z innymi ludmi. Jest to jêzyk, który bardzo
³atwo siê przyswaja. Ba, jest to przecie¿
jêzyk nazwany przez Norwida jêzykiem
afiszy. I je¿eli kto z czytelników myli
teraz, ¿e staram siê wartociowaæ, to siê
potwornie myli. Uwa¿am, ¿e rysunki te
s¹ sztuk¹, ¿e warsztat, który widzê przed
sob¹ jest wymienity, ¿e eklektyzm Ángeli de la Vega jest twórczy, ¿e Galeria
Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
po raz kolejny pokaza³a olecczanom doskona³¹ wystawê.
Bogus³aw M. Borawski

Fot. Józef Kunicki

Listy
ze Shrewsbury

Grzegorz Leoñczuk
24 czerwca 2007

Prezydent Kaczynski na spotkaniu
unijnym podda³ sprawê nag³onionego
poprzednio polskiego pierwiastka, postulatu demokratycznego sposobu wp³ywania na unijn¹ rzeczywistoæ przez wszystkie pañstwa, podczas gdy silne pañstwa
UE chcia³y przeciwnie, dowodzenia. Kaczyñski oddaje to Polsce z komentarzem,
¿e dostali dla Kraju wiêcej ni¿ pierwiastek. Co czytam pod nieudoln¹ prób¹
przedstawienia tego jako zwyciêstwo? Oto
z³e do Polski rozwi¹zanie wejdzie dopiero za 10 lat, do tego czasu bêdzie to
lepsze, nicejskie. To trochê jakby adwo-

kat rusza³ do s¹du broniæ uczciw¹ osobê
przed wtr¹ceniem do wiêzienia, a po powrocie chwali³, ¿e osi¹gn¹³ jeszcze wiêcej ni¿ zamierza³, bo cz³owiek ten pójdzie
do wiêzienia za 10 lat.
Widocznie trzeba by³o udowodniæ
Niemcom, ¿e siê Polacy poddaj¹ równie¿
za rz¹du Kaczyñskich, dostaj¹c w ten
sposób legitymacjê na dalsze rz¹dzenie.
Obrzydliwa próba przedstawienia tego w
Polsce jako sukces zakrawa na hipokryzjê. Jestem zdumiony stopniem utraty
niepodleg³oci przez nasz kraj. Pono wolna
patriotyczna Polska wypada mi z ognio-

wej próby jak wschodni zabór w 1862 r. obszar autonomiczny pod czêciow¹ w³adz¹
margrabiego Wielopolskiego, który wie,
¿e mo¿e podskoczyæ do zasiêgu smyczy
w³aciciela, cara. Dzi ?
Kaczyñski wyp³ywa³ do góry rzucaj¹c has³o, ¿e koniec z podleg³oci¹ Rosji.
Nie wiem czy doda³, ¿e z podleg³oci¹
drugiej stronie Europy równie¿. Tej, gdzie
jak niesie wieæ, rej wodz¹ Niemcy.
Na naszych oczach odbiera siê Ojczynie wolnoæ, powolnymi krokami. Ju¿
w latach 90-tych, gdy bylimy propagandowo naganiani do UE, jaki Anglik skomentowa³ na rozkaz biurokratów z Brukseli dusicie siê w³asnymi rêkami. To,
¿e siedzê w wyniku wejcia do Unii w
Anglii i zarabiam pieni¹dze, nie zmniejsza mi bólu. On jest. Wstyd, przed dzieæmi i wnukami.
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30 czerwca mieszkañcy Monet, wsi po³o¿onej na granicy gmin Kowale Oleckie i Olecka, uroczycie wiêtowali.
Po raz pierwszy bowiem obchodzili wiêto Wsi Monety.

Monety

otrzyma³ pami¹tkowy znaczek. Wspólnie te¿ mieszkañcy skonstruowali naturalnej wielkoci przypominaj¹ce ludzi lalki, które
sta³y w ró¿nych miejscach wsi; m. in. przy wjedzie.

to nie tylko pieni¹dze
wiêto wypad³o doskonale. By³y wystêpy grupy breaakdance z Kowali Oleckich, mecze pi³karskie oraz wspólne piewy przy ognisku. Monecianie okazali siê bardzo gocinnymi
ludmi. Goci zaproszono do suto zastawionych szwedzkich
sto³ów, a pierwszy puchar Wójta Gminy Kowale Oleckie pojecha³ do pobliskiej wsi Gorczyce. Mecze pi³ki no¿nej i wszystkie
uroczystoci odbywa³y siê w budynku i na boisku by³ej szko³y
podstawowej.

Uroczystoci integracyjne sfinansowane zosta³y dziêki
projektowi napisanemu do Go³dapskiego Funduszu Lokalnego. Napisa³y go wspólnie Ma³gorzata Terepko i Anna Turowska. Projekt powsta³ jeszcze przed zarejestrowaniem Stowarzyszenia Monety i by³ sygnowany przez Stowarzyszenie
Przypisani Pó³nocy.

Uroczystoci zaszczycili sw¹ obecnoci¹: zastêpca wójta
gminy Kowale Oleckie, proboszcz oraz dzielnicowy. Dziêki domowi
kultury z Kowali Oleckich impreza by³a nag³oniona, a Archiwici Pó³nocy filmowali wiêto.
Rozstrzygniêty zosta³ równie¿ konkurs pod has³em Monety to nie tylko pieni¹dze. W dziale poezji nagrody otrzyma³y Malwina Skrybko i Paulina Omilian, za jego edycjê
plastyczn¹ wygrali w poszczególnych kategoriach: Jakub Sobczak, Dominik Sobczak, Janina Szczêsna.

Mieszkañcy wsi, by uroczystoæ mog³a siê odbyæ, wykonali wiele prac porz¹dkowych: oczycili boisko do pi³ki no¿nej, posprz¹tali szko³ê, przygotowali drewno na ognisko i wspólnie
przygotowali wspania³e wêdliny, sery, ciasta i sa³atki. Urz¹dzili te¿ stoiska i szwedzki stó³. Ka¿dy z uczestników pikniku

Redakcja ¿yczy Monetom dalszych stu wi¹t ich wsi i
gratuluje za zorganizowanie nad wyraz udanej imprezy. Szczególnie widaæ by³o rodzinny charakter spotkania i za¿y³oæ
mieszkañców.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski
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K¹cik szachowy (41)
Spisali siê na medal!
Jak wspominalimy na ³amach poprzednich K¹cików nasi zawodnicy
uczestniczyli w wielu turniejach szachowych i zdobywali najwy¿sze laury. Uwieñczeniem tych czerwcowych sukcesów by³
ostatni turniej, który odby³ siê w dniach
25-28 czerwca 2007r. w Zespole Szkó³ Budowlanych w Olsztynie. By³y to Indy-

Br¹zowa Medalistka Mistrzostw
Województwa do lat 15
Joanna Grzyb

Mistrzyni Województwa do lat 15
Marta Gryglas.

Mistrz Województwa do lat 9
Kamil Gryglas.
widualne Mistrzostwa Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Juniorów w Szachach,
które jak co roku wy³aniaj¹ czo³ówkê
najlepszych szachistów i szachistek naszego województwa. Zawody rozegrane
zosta³y w grupach wiekowych do lat 9,
11, 13, 15, 17 i 19 osobno dla dziewcz¹t
i ch³opców. Olecko reprezentowali: Marta
i Kamil Gryglas, Joanna i Andrzej Grzyb
oraz Piotr Cichanowicz. Tym razem rów-

nie¿ nasi najlepsi zawodnicy nie zawiedli. Marta Gryglas, w kategorii dziewcz¹t do lat 15, zdoby³a z³oty medal, br¹zowy przypad³ Joannie Grzyb w tej samej grupie wiekowej. Bezkonkurencyjny
okaza³ siê Kamil Gryglas, który w grupie ch³opców do lat 9 odniós³ siedem
zwyciêstw, zapewniaj¹c sobie z³oty medal. Nieco s³abiej wypadli Andrzej Grzyb
i Piotr Cichanowicz, którzy w grupie ch³opców do lat 17 zajêli odpowiednio 5 i 7
miejsce. Naszym zawodnikom ¿yczymy
wielu sukcesów na zbli¿aj¹cych siê Pó³fina³ach Mistrzostw Polski, które odbêd¹
siê ju¿ w padzierniku b.r.
Marta & Czes³aw Spisak

IX GRAND PRIX  2007

W dniu 1 lipca odby³ siê w Olecku I Turniej Siatkówki Pla¿owej. £¹cznie wystartowa³o 9 dru¿yn.
W pó³fina³ach wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce zespo³y:
1. Bracia (Hubert i Andrzej Paszkowscy) z Go³dapi
2. ¯yleta (Mularczyk i Senkowski) z Olecka
3. Szalone Yogurty (Polkowski, Jakowski) z E³ku
4. Baja Bongo (Walicki, Dopiera³a) z Olecka
Wyniki pó³fina³ów:
Bracia  Szalone Yogurty  2:0
¯yleta  Baja Bongo  2:0
Mecz o trzecie miejsce:
Szalone Yogurty  Baja Bongo  2:1
Fina³:
Bracia  ¯yleta  2:0
Klasyfikacja koñcowa :
1. Bracia, 2. ¯yleta, 3. Szalone Yogurty , 4. Baja Bongo
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 261

Witam po tygodniowej przerwie. A
nawet siedmiodniowej. Takie czasy, ¿e
nawet tydzieñ nie musi byæ siedmiodniowy. Dlaczego? Potem wyt³umaczê... albo
i nie.
Tydzieñ by³ jak zwykle bardzo bogaty w wydarzenia. Jedne by³y ciekawe, a inne nie.
Najciekawsze co siê dzia³o, to oczywicie protest p³acowy s³u¿by zdrowia.
Dlaczego? Bo s³u¿ba zdrowia zarabia za
ma³o! Za ma³o zarabiaj¹ lekarze, pielêgniarki, salowe, sanitariusze i sanitariuszki.
Dobrze, ¿e kto z nich w porê siê obejrza³ i od g³ównego nurtu zostali odsuniêci g³ówni krzykacze, którym na pewno nie chodzi³o o realizacjê s³usznych
(jak by nie patrzeæ) postulatów p³acowych, a zwyk³¹ samorealizacjê w wiecie polityki. Nie wiem czy Pañstwo zauwa¿yli w relacjach telewizyjnych, ale
wiêkszoæ wypowiadaj¹cych siê protestuj¹cych przedstawicieli medycyny
odciê³a siê od wspomagaj¹cych ich
polityków opozycji. Jeli ju¿
nawet by³y hamburgery od
Kalisza z SLD i toj-toje od
pani Gronkiewicz-Waltz, to
raczej zesz³y na plan dalszy.
Ludzie doæ szybko zorientowali siê, ¿e kto chce z
ich pleców zrobiæ turniej
czterech skoczni, a wielu
polityków opozycji chcia³o
wcieliæ siê w rolê Ma³ysza.
Nie uda³o siê. Nie powiod³o siê te¿ powtarzanie przez
opozycjê, ¿e rz¹d nie rozmawia z lekarzami i pielêgniarkami. Dziwnie to brzmia³o w ustach ludzi, którzy
jeszcze parê lat temu rz¹dz¹c
sami mówili, ¿e z argumentami si³y nie bêd¹ dyskutowaæ i nie zgodz¹ siê na szanta¿e p³acowe protestami.
Podczas jednej dyskusji  debacy telewizyjnej przypomniano s³owa cz³owieka
z SLD, który dzi rozdzieraj¹c jak Rejtan
koszule mówi³ o s³usznoci protestów
s³u¿by zdrowia. Kolorowe telewizory to
fajna rzecz, bo mo¿na zobaczyæ jak twarz
cz³owieka robi siê czerwona.
Tak wiêc protest zmieni³ siê rzeczywicie w protest p³acowy. Kiedy piszê
te s³owa  to mamy poniedzia³ek. Z informacji wynika, ¿e po rozmowach z ministrem Relig¹ nie dosz³o do porozumienia.
Oczywicie pada s³owo kompromis z ust
protestuj¹cych. Ogólnie wymieniane jest
to w kontekcie, ¿e to rz¹d nie poszed³

na kompromis. W znaczeniu dla protestuj¹cych oznacza to jedno: rz¹d nie spe³ni³
ich wszystkich warunków. Piêkne. Tak
siê zastanawiam, czy wielu w swoim zacietrzewieniu zna znaczenie s³owa kompromis? Bo wygl¹da to jak kompromis z
moj¹ ¿on¹: ona chce ogl¹daæ M jak mi³oæ, a ja Z archiwum X. Oczywicie
idziemy na kompromis i... ogl¹damy M
jak mi³oæ. Niestety, ale wiele osób tak
widzi kwestiê kompromisu. Tak jakby 70
letni przestêpca us³ysza³ od sêdziego, ¿e
prokuratorzy myleli o do¿ywotnim wyroku, ale po naradzie poszli na kompromis i bêdzie tylko 25 lat do odsiadki. Takie
jest w naszym kraju rozumienie kompromisu. Niedoszli koalicjanci prawie dwa
lata temu te¿ chcieli kompromisu: wy
wygralicie wybory, ale rz¹dziæ chcemy
my. Dlaczego pewnym ludziom nale¿¹ siê
wy¿sze pobory i w³adza? Trudno to opisaæ,
ale wiêkszoæ t³umaczy to tym, ¿e po prostu
s¹ ³adniejsi, inteligentniejsi, m¹drzejsi i
po prostu wszystko im siê nale¿y, bo s¹
naj. I na ka¿dym kroku o tym przypominaj¹. Tylko ma³o wykszta³ceni, ale silni

górnicy potrafi¹ wszystko wymusiæ si³¹
i to na ka¿dym rz¹dzie. Inteligentni lekarze i pielêgniarki po prostu uwa¿aj¹, ¿e
im to siê nale¿y z powodu ich zawodu.
To ciekawe. Z powodu zawodu pieni¹dze nale¿¹ siê te¿ innym grupom zawodowym. Co bêdzie jak zbuntuj¹ siê nam
firmy czyszcz¹ce miasta i wsie? Syf, ki³a
i mogi³a! Oni te¿ s¹ le op³acani. Sprz¹taczki równie¿... i tak dalej. Protestowaæ
bêd¹ te¿ nauczycie. O co to mog¹ siê
zaprotestowaæ! Ku uciesze naszych milusiñskich. Czemu? Bo wielce wykszta³cone grono nauczycieli zapomina wpajaæ dzieciom, ¿e to, czego siê naucz¹
ukszta³tuje ich przysz³oæ. Proszê mnie
le nie zrozumieæ. Mamy naprawdê BAR-

DZO WYKSZTA£CON¥ kadrê nauczycielsk¹. Wrêcz perfekcyjnie, doskonale.
Kursy, dokszta³cania, sympozja, zjazdy,
dyplomy, po kilka fakultetów, specjalnoci, tytu³y naukowe... I co? I nic! Wyniki
nauczania w szko³ach s¹ beznadziejne!
Powtórzê g³ono: BEZNADZIEJNE! Dlaczego? Bo nasza wspania³a, choæ nisko
op³acana kadra nauczycielska po prostu nie potrafi nauczaæ. To przykre, ale
ci ludzie po prostu nie maj¹ g³owy do
przekazywania dzieciom wiedzy, jak¹
posiadaj¹ w sposób, by dziecko tê wiedzê posiada³o. Nie potrafi¹ oceniaæ dzieci,
ich wk³adu pracy czy wysi³ku w³o¿onego w naukê. Ocena przesta³a byæ wynikiem pracy dziecka, a sta³a siê tylko
podkreleniem ca³oci pracy w przeci¹gu jakiego okresu statystycznego. Ba,
znam kilka przypadków, gdzie wysokoæ
oceny by³a zagwarantowana odleg³oci¹
od miejsca zamieszkania nauczyciela od
dziecka. Dzieci nie mog¹ siê w szkole
wykazaæ! Nawet jeli potrafi¹ siê sprê¿yæ i zmobilizowaæ do pracy, to wszystko jest niweczone przez nauczyciela, który
choæ widzi postêp, po
prostu ocenia bior¹c pod
uwagê wczeniejsze oceny. Zamiast zachêciæ
dziecko stawiaj¹c wy¿sz¹
ocenê, po prostu sprowadza dzieciaka do poziomu sprzed podjêtego
wysi³ku. Dzieciak widzi,
¿e jest tak oceniany i nawet wysi³ek nic nie daje.
Bo dzieci s¹ m¹dre. Szybko wyci¹gaj¹ wnioski.
Wiêkszoæ nauczycieli
powinno bli¿ej przyjrzeæ
siê swoim dyplomom.
Mo¿e mgr przed nazwiskiem to zwyk³a pomy³ka...
mo¿e lepiej otworzyæ zieleniak? Gdzie ci co ucz¹?
Mia³em sam taki przypadek. Z pewnego przedmiotu mia³em ocenê niedostateczn¹ na pó³rocze. Po prostu ola³em przedmiot, który nawet lubi³em. W
drugim pó³roczu sprê¿y³em siê i na koniec roku mia³em ocenê bardzo dobr¹.
Ale dosta³em ocenê za to, ¿e siê zmobilizowa³em i walczy³em. Dzi najprawdopodobniej taki wyczyn by mi nie wyszed³. Po prostu nie mo¿na tak ³atwo
by by³o mi przeskoczyæ tego poziomu z
dwójki na pi¹tkê. To by³oby niemo¿liwie i nierealne w dzisiejszym systemie
nauczania. Nie liczy siê wk³ad pracy, praca,
a po prostu statystka... A statystyka nie
lubi wielkich skoków.
PAC

