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Problemy ze szpitalem
na Sesji Rady Miejskiej

I Festiwal Nauki
i Sztuki w Olecku
8-9 wrzenia 2007

Brakuje oko³o miliona trzystu tysiêcy z³otych na remont szpitala. Szerzej o szpitalu czytaj na s. 5.

Program Festiwalu
zamieszczamy na stronie 9.

Inauguracja roku szkolnego

Do¿ynki 2007
wiêtajno

Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

8.09.2007

Program zamieszczamy na s. 9.

FIESTA BOREALIS
wiêto M³odej
Muzyki na Pó³nocy
Program na s. 7.

W nietypowym terminie tj. 07 wrzenia (pi¹tek) br. o godz. 13 w Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku odbêdzie siê uroczysta inauguracja roku szkolnego. Obecnie trwaj¹ intensywne prace remontowe
 kilkadziesi¹t osób uwija siê, ¿eby skoñczyæ prace niemal miesi¹c przed terminem. Wszystko po to,by dzieci i m³odzie¿ mog³y rozpocz¹æ rok szkolny od
3 wrzenia.

Szko³a przechodzi znacz¹cy remont
za 742 742,82.
Warto dodaæ,¿e gmina Olecko otrzyma³a 384 199 z³ na remont szko³y. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
o tê kwotê zwiêkszy³o dla nas czêæ owiatowej subwencji ogólnej.
Alicja Mieszuk
rzecznik prasowy UM

Obrotowa kamera...

zostanie zamontowana na pocz¹tku wrzenia na skrzy¿owaniu placu Wolnoci i ul.
Grunwaldzkiej. Zamontuje j¹ lokalna firma. Kamera taka z ca³ym oprzyrz¹dowaniem
kosztuje oko³o 8,5 tysi¹ca z³otych.
Je¿eli monitoring siê sprawdzi, trzeba bêdzie pomyleæ nad objêciem jego sieci¹ ca³ego miasta  stwierdzi³ na ostatniej sesji Rady
Miejskiej Burmistrz Wac³aw Olszewski. Prowadzone s¹ wstêpne rozmowy
z przedsiêbiorcami. Niektórzy s¹ bardzo mocno zainteresowani monta¿em kamer ulicznych w obrêbie swoich sklepów czy zak³adów pracy i s¹ gotowi wspó³finansowaæ z gmin¹ te przedsiêwziêcie.

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

Szko³a

HANDLOWE

M.Pietraszewski



Aleje

Lipowe

1B

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
FIRMA, KTÓRA DOKONA ZAKUPÓW
NA NAJWY¯SZ¥ KWOTÊ W MIESI¥CU WRZENIU
OTRZYMA WARTOCIOWY UPOMINEK.
Przyjd i zobacz, warto nas odwiedziæ.
Tel. (87) 520 44 46

 hip-hip, hurra!

 przy wiêkszych zakupach  5% rabatu
 przy zakupie plecaka  upominek
SUPER CENY!!!
 SPRAWD NAS

SKUP JAB£EK
ul. E³cka 2

(stara Melioracja, przy skupie skupie z³omu),

tel. 0-501-611-961

(V54101)

CENTRUM

MARKET BUDOWLANY

(V49704)

MAJSTER

(V54001)

CENTRUM HANDLOWE

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

KRONIKA
PO¯ARNICZA

7 sierpnia o 9.10 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
7 sierpnia o 14.23 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z domu w Monetach.
8 sierpnia o 17.24 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu przy
ul. S³owackiego.
9 sierpnia o 17.01 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu w
Urbankach.
10 sierpnia o 10.00 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu w
Dobkach.
10 sierpnia o 10.59 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ drzewo powalone na jezdniê
ul. E³ckiej.
10 sierpnia o 11.50 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
10 sierpnia o 15.30 dwa zastêpy JRG PSP
oraz jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ w Sedrankach skutki kolizji drogowej.
10 sierpnia o 16.30 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w £êgowie skutki kolizji drogowej.
11 sierpnia 0 4.55 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Rzenickiej po¿ar pod-

TANKUJESZ U NAS,

ZBIERASZ

Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Andrzej Schneider

Zatrzymani
za wandalizm

16 sierpnia policjanci zatrzymali dwóch
wychowanków domu dziecka. Piêtnastoletni Micha³ P. i siedemnastoletni Rafa³
Ch. bêd¹c pod wp³ywem alkoholu zniszczyli na ma³ym stadionie MOSiR kilka
plastikowych krzese³ek.

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Tel. (087) 520 01 20

STACJA PALIW  Rarytas

ul. E³cka 4

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

****************

UWAGA
Informujemy
Klientów,
¿e przy zakupie
towaru o wartoci od 300 z³ do
nabycia artyku³y
ju¿ od 5 z³otych,
np. lampy nocne, biurowe itp.

(V40709)

(V53701)

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)

NAJTANIEJ W MIECIE
(V51802)

AUTOMYJNIA od 730 do 1800
ON
OLEJ
Pb95
OPA£OWY
LPG
Sta³ym klientom

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

Policja ostrzega

W zwi¹zku z rozpoczêciem roku szkolnego na terenie powiatu bêdzie prowadzona wzmo¿ona akcja maj¹ca na celu
podwy¿szenie bezpieczeñstwa dzieci i
m³odzie¿y uczêszczaj¹cej do szkó³.
W zwi¹zku z ni¹ bêd¹ prowadzone
wzmo¿one kontrole szybkoci pojazdów
w pobli¿u szkó³. Zwiêkszy siê te¿ czêstotliwoæ patroli w tych rejonach. W
szko³ach za bêd¹ prowadzone prelekcje dla uczniów dotycz¹ce ich bezpieczeñstwa oraz zachowañ w sytuacjach
zwi¹zanych z konkretnymi zagro¿eniami.

W³amanie

18 sierpnia o 3.00 policjanci zatrzymali dwie kobiety  dwudziestoszecioletni¹ Ewê B. oraz dwudziestoomioletni¹ Monikê W. W³ama³y siê one wybijaj¹c szybê do sklepu przy placu Wolnoci i próbowa³y skraæ ró¿nego rodzaju
artyku³y szkolne. Skradzione przedmioty zosta³y wycenione na 431 z³otych.
Kobiety po z³o¿eniu wyjanieñ zosta³y zwolnione. Grozi im za w³amanie i
kradzie¿ od jednego roku do dziesiêciu
lat pozbawienia wolnoci.

Stanis³aw
Bokuniewicz...

zosta³ nowym so³tysem w Borawskich.

Nieustaj¹cy konkurs

Wojska Polskiego 18

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE

wydajemy karty rabatowe!

ziemnego kabla elektrycznego.
11 sierpnia o 19.21 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ drzewo powalone na jezdniê
w okolicach lepia.
11 sierpnia o 19.29 dwa zastêpy OSP
Wieliczki oraz jeden OSP Kleszczewo
usuwa³y w okolicach Nor drzewa powalone na jezdniê.
11 sierpnia o 19.32 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w okolicach Doliw drzewo
powalone na jezdniê.
11 sierpnia o 19.37 jeden zastêp OSP G¹ski
usuwa³ w okolicach Zajd drzewo powalone na jezdniê.

(V44107)
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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:

 Anna Konarska
 Diana Kowalewska
 Marek Rzemko
 Jan C. So³owiej
 El¿bieta Szymczyk
 Jan ¯muda

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ 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
√ 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)

Do 15 wrzenia br. rodzice uczniów
szkó³ podstawowych, gimnazjów i rednich mog¹ sk³adaæ wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2007/2008,
za 15 padziernika br. mija termin sk³adania stosownych wniosków przez s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i
kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych.
Podstaw¹ udzielenia stypendium jest
kryterium dochodowe  dochód na cz³onka rodziny nie mo¿e przekraczaæ 351 z³
netto.
Stypendium mo¿e wynosiæ od 51,20
do 128 z³ miesiêcznie.
Wnioski nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Olecku (pokój
nr 7).
Szczegó³owych informacji udzielaj¹
pracownicy szkó³ oraz Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu Urzêdu Miejskiego w Olecku, tel. 520 16 03.
Druki wniosków dostêpne s¹ w szko³ach podstawowych i gimnazjach, UM
w Olecku, pokój nr 4a , na stronie internetowej www.olecko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nowe op³aty
za u¿ytkowanie wieczyste

W zwi¹zku z obserwowanym wzrostem wartoci nieruchomoci Urz¹d Miejski
wszcz¹³ czynnoci zwi¹zane z aktualizacj¹
op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego. Osoby uiszczaj¹ce op³aty
roczne otrzymaj¹ w tym roku wypowiedzenia dotychczasowej op³aty z ofert¹
przyjêcia jej w nowej wysokoci.

Roman Prawda...

zaprosi³ wszystkich radnych Rady Miejskiej i Rady Powiatowej do zwiedzenia
swoich zak³adów. Wstêpny termin zosta³ ustalony na 20 wrzenia.

Plac Wolnoci 8

Mieszkanie o powierzchni 27,6 m. kw.
wraz z piwnic¹ o powierzchni 3,5 m. kw.
zosta³o sprzedane za 67 tysiêcy z³otych.
Kupi³a je Alicja Brodowska.

Nauka jêzyka
angielskiego

OLECKI TERMINARZ

Gmina Olecko zg³osi³a swój akces do
projektu Bli¿ej Europy. Jeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w ramach akcji ka¿dy chêtny bêdzie móg³
wzi¹æ udzia³ w 44-godzinnym kursie jêzyka angielskiego metod¹ SITA.
Metoda Sita jest metod¹ relaksacyjn¹  wg za³o¿eñ w ramach powy¿szego
kursu ka¿dy uczestnik ma mo¿liwoæ nauczenia siê 1000 s³ów i zwrotów. Jest
to iloæ wystarczaj¹ca do podstawowego porozumiewania siê.
Gmina ma zapewniæ lokal i pomóc w
zebraniu minimum czterech grup (8-10
osobowych). Zajêcia maj¹ odbywaæ siê
w godzinach popo³udniowych. Koszt dla
ka¿dego uczestnika wynosi 399 z³ (w tym
zestaw p³yt i podrêcznik).
Informacje na temat formy zapisów
oraz miejsca szkoleñ podamy po zakwalifikowaniu siê gminy do projektu.
Wiêcej informacji na stronie akcji, tj.
www.blizejeuropy.pl

Kanalizacja
terenów wiejskich

Wspólny projekt kanalizacji terenów
wiejskich uzgodnili Burmistrz Olecka oraz
wójtowie Kowal Oleckich i Wieliczek.
Jest to uzupe³nienie planu inwestycyjnego, który zostanie zrealizowany w
najbli¿szych latach. Odpowiedni¹ uchwa³ê
podjê³a Rada Miejska na Sesji 30 sierpnia.
Kanalizacj¹ zostan¹ objête wsie: Sedranki, £êgowo, Babki Oleckie, Skowronki, Wieliczki, tereny nad jeziorem Olecko
Ma³e, Szarejki, Monety, Sto¿ne i Golubki. Plan inwestycyjny jest jednoczenie
planem ochrony zlewni rzeki Legi.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 04-09.09.2007r.,
ul. Zielona 37
 10-16.09.2007r.,
ul. Kolejowa 15

Nowy sklep
z odzie¿¹
zachodni¹
zaprasza
Co wtorek nowy towar!
ul. Armii Krajowej 24

ELF

(L12806)

Stypendia
szkolne

!
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Wystawy sta³e
8.00  15.00  wystawa malarstwa Alicji
Sojki - Galeria Prawdziwej Sztuki im.
A. Legusa, plac Wolnoci (w godzinach pracy domu kultury)
 galeria Wies³awa Bo³tryka  Armii Krajowej (zaplecze)  Wystawa malarstwa
W. £ukasik, grafika W. B. Bo³tryk,
fotografia T. Kosiorowski, rzeba K.
Puchalskiej.
5 wrzenia (roda)
17.00  Czarni Olecko  Vêgoria Wêgorzewo, mecz pi³ki no¿nej klasy B seniorów (mecz wyjazdowy)
6 wrzenia (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Kolejowa 32,
(Starostwo)
7 wrzenia (pi¹tek)
13.00  Gminna Inauguracja Roku Szkolnego  Szko³a Podstawowa nr 1, ul.
Kaociuszki.
8 wrzenia (sobota)
9.30-18.00  I Festiwal Nauki i Sztuki 
Wszechnica Mazurska
12.00  Czarni Olecko  Pogoñ Ryn, mecz
pi³ki no¿nej klasy B seniorów
14.00  Czarni Olecko  Olimpia Mi³ki,
mecz pi³ki m³odzików
9 wrzenia (niedziela)
9.00  15.00  I Festiwal Nauki i Sztuki 
Wszechnica Mazurska
 up³ywa termin nadsy³ania zdjêæ na konkurs Ró¿norodnoæ. Szacunek. Tolerancja (szczegó³y w TO 26/495, s. 7.)
13.00  Czarni Olecko  Mamry Gizycko, mecz pi³ki no¿nej juniorów (mecz
wyjazdowy)
14.00  Czarni Olecko  MLKS Orzysz,
mecz pi³ki no¿nej klasy B seniorów
15.00  Czarni Olecko  P³omieñ E³k, mecz
pi³ki no¿nej IV ligi
12 wrzenia (roda)
16.00  Czarni Olecko  Mr¹gowia Mr¹gowo, mecz pi³ki no¿nej IV ligi (mecz
wyjazdowy)

"
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Nowy skarbnik

Bo¿ena Kozielska jest Skarbnikiem
Gminy Olecko  tak postanowi³a Rada
Miejska w Olecku przyjmuj¹c jednog³onie stosown¹ uchwa³ê.
Ster finansów w gminie przejê³a m³oda,
czterdziestoletnia kobieta, od pocz¹tku
pracy zawodowej zwi¹zana z finansami.
Pracê w Urzêdzie Miejskim rozpoczê³a
siedemnacie lat temu przechodz¹c ró¿ne szczeble kariery  od kasjerki, poprzez inspektora w wydziale finansowym,
do z-cy skarbnika gminy. Tê ostatni¹ funkcjê pe³ni³a od czerwca 2000 roku.
Mo¿na wiêc mia³o powiedzieæ,¿e pracê
zwi¹zan¹ z finansami gminy zna od podszewki. Burmistrz i radni zaufali dowiadczeniu.
Bo¿ena Kozielska urodzi³a siê w Suwa³kach w 1967r. Jest mê¿atk¹, ma dwoje
dzieci. Jej zainteresowania, m.in. ³amig³ówki matematyczne  na pewno
przydadz¹ siê na obecnym stanowisku pracy.

Nowy Skarbnik Gminy  Bo¿ena Kozielska.

Bezp³atne konsultacje
dla rolników

Mieszkajmy piêkniej

4 wrzenia (wtorek) br. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku odbêdzie siê uroczyste wrêczenie nagród w konkursie Mieszkajmy piêkniej.
12 kwietnia br. burmistrz og³osi³ powy¿szy konkurs,
na który wp³ynê³o siedemnacie zg³oszeñ. Czteroosobowa komisja ocenia³a zg³oszone posesje w kategorii:
domy jednorodzinne, obiekty u¿ytecznoci publicznej,
budynki wielorodzinne. Ku zdumieniu organizatorów, w
tym roku nie wp³ynê³o ¿adne zg³oszenie w kategorii
balkony.
Warto dodaæ, ¿e pula nagród wynosi 6000 z³.

Rolnicy z powiatu oleckiego mog¹ skorzystaæ z bezp³atnych
konsultacji eksperckich w zakresie przygotowywania projektów
inwestycyjnych o charakterze zbie¿nym z celami Zintegrowanej
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Subregionu EGO.
Gmina Olecko nieodp³atnie u¿ycza salê konferencyjn¹ na ten
cel. 17 wrzenia br. od godz. 8.00 do 15.00 w sali konferencyjnej UM w Olecku bêdzie mo¿na skorzystaæ z wiedzy ekspertów.
To efekt wspó³pracy ze stowarzyszeniem Lokalna Grupa dzia³ania LIDER w EGO i realizowanego projektu LIDER w EGO 
aktywizacja spo³ecznoci lokalnej na obszarach wiejskich w EGO.

(V44704)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
DEMBUS
Tel.

(L14302)

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

0-504-065-770

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Kolektory

PROMOCJA

s³oneczne,

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V51602)

przydomowe oczyszczalnie cieków

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m 2

(V38410)

Hurtownia w Olecku, ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

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

#
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Cecylia Domel...

d³ugoletni skarbnik gminy odesz³a na emeryturê. Uroczyste po¿egnanie odby³o siê
30 sierpnia w trakcie Sesji Rady Miejskiej.
Burmistrz Wac³aw Olszewski podziêkowa³ Pani Cecylii za trzynacie lat wspó³pracy. Wspó³praca by³a owocna. Czasami by³a jak kolce ró¿y  efekty jednak
przypomina³y kwiat  poetycko stwierdzi³ Burmistrz  ¯a³uje, ¿e Pani Cecylia
odchodzi. Jest bardzo dobrym, wybitnym
fachowcem. Jej wiedza ceniona jest i na
szczeblu wojewódzkim i krajowym. Jej wiedza
wykorzystywana by³a nawet na ogólnopolskich seminariach, na których prowadzi³a wyk³ady z zakresu gospodarki finansowej samorz¹dów.
Pani¹ Skarbnik radni po¿egnali oklaskami na stoj¹co. Przewodnicz¹cy Rady
Karol Sobczak przeczyta³ treæ przekazanego pami¹tkowego dyplomu, na którym
podpisa³a siê ca³a Rada Miejska.
By³am zaanga¿owana w pracê ponad
normê. Sta³am siê pracocholikiem  powiedzia³a Cecylia Domel  ja tê pracê po
prostu kocha³am. Pracowa³am w domu w
weekendy. To by³ mój konik. Niektórzy
mówi¹, ¿e nie mo¿na kochaæ rachunkowoci. Okazuje siê, ¿e mo¿na. Kiedy rachunkowoæ jest zwi¹zana z polityk¹, to
jeszcze bardziej ona fascynuje.

Fot. Alicja Mieszuk.
Moje ¿ycie osobiste jest spe³nione. Mam
dwóch synów ju¿ z rodzinami. Jestem bardzo
szczêliwym cz³owiekiem. Chodzê o w³asnych si³ach, a po to, aby jeszcze chodziæ, muszê zadbaæ o swoje zdrowie. Chcia³am
tutaj podziêkowaæ Panu Fabczakowi, który mi w tym wzglêdzie bardzo pomóg³.
Gdyby nie, on czeka³by mnie zapewne wózek
inwalidzki.
W ksiêgowoci pracowa³am trzydzieci piêæ lat. Jestem w komfortowej sytu-

Problemy ze szpitalem na Sesji
Rady Miejskiej
W zwi¹zku z jednoczesnym odbywaniem siê Sesji Rady Miejskiej i Rady
Powiatu nie mogê skierowaæ bezporednio
pytania do Pana Starosty i Pani Prezes
naszego szpitala  rozpocz¹³ wyst¹pienie
na ostatniej Sesji Rady Miejskiej Jaros³aw Bagieñski.  Dowiedzia³em siê, ¿e
brakuje oko³o miliona trzystu tysiêcy
z³otych na remont tego szpitala. Dzisiaj
natomiast dowiedzia³em siê, ¿e Pani Prezes nie widzi potrzeby zakupu aparatu
rentgenowskiego do przewietlania zêbów. T¹ spraw¹ na komisji zdrowia zajmowalimy siê w marcu. Z tego co pamiêtam, Pan Starosta zapewnia³, ¿e nawet z w³asnych funduszy pokryje koszty naprawy urz¹dzenia znajduj¹cego siê
w Kowalach Oleckich. Rozmawia³em z miejscowym stomatologiem, który stwierdzi³,
¿e najnowoczeniejszy aparat rentgenowski do tych celów kosztuje w granicach
10 tysiêcy z³otych. Po zrobieniu 700 zdjêæ
koszt zakupu aparatu zwraca siê.
Stomatolog ten powiedzia³ równie¿,
¿e wszyscy stomatolodzy mogliby partycypowaæ w kosztach zakupu. Nawet
on sam móg³by taki aparat kupiæ, jednak zapotrzebowanie jest tak du¿e, ¿e
wtedy nic innego nie móg³by robiæ, tylko przewietlaæ zêby.

Jeszcze chcia³bym opowiedzieæ o innym moim dowiadczeniu zwi¹zanym ze
szpitalem w Olecku. Otó¿ bior¹c udzia³
w meczu charytatywnym zerwa³em ciêgno Achillesa. Poszed³em z kontuzj¹ do
szpitala. Lekarz dy¿uruj¹cy nie stwierdzi³ tej kontuzji. Uda³em siê do E³ku, gdzie
lekarz momentalnie zdiagnozowa³ kontuzjê.
Ju¿ w poniedzia³ek w tym szpitalu zrobiono mi operacjê. W zwi¹zku z tym zadajê pytanie Panu Starocie i Pani Prezes: dok¹d ten szpital zmierza? Jeli mamy
go remontowaæ, to czy nie warto przenieæ siê do E³ku, gdzie jestemy przyjmowani z otwartymi rêkoma i fachowo
obs³u¿eni?
Uczestniczy³em w spotkaniu dotycz¹cym szpitala  powiedzia³ Burmistrz
Wac³aw Olszewski   Sytuacja jest nieciekawa. Potrzeby, jeli chodzi o remont
szpitala, s¹ nawet wiêksze ni¿ 1,3 miliona z³otych. Pan Starosta apelowa³ do samorz¹dów o pomoc. Wiadomo jednak,
¿e samorz¹dy maj¹ równie¿ swoje zadania i nie mo¿emy byæ dobrym wujkiem.
Mamy swoje problemy i musimy mieæ
zabezpieczone rodki przysz³e inwestycje, które musimy realizowaæ. Dlatego te¿
uwa¿am, ¿e z naszej strony pomoc dla
szpitala by³a znacz¹ca.

acji, bo mogê odejæ lub nie na emeryturê. Jak s³ychaæ, Pan Burmistrz mnie st¹d
nie wygania. Zdrowie jest jednak wa¿niejsze. Pracocholizm nie pop³aca. Tutaj zwracam
siê do swoich kole¿anek, które pracuj¹
popo³udniami w domu. Pamiêtajcie, ¿e mo¿ecie
skoñczyæ tak jak ja.
Dziêkujê za wspó³pracê radnym, so³tysom, jednostkom podleg³ym, spó³kom.
Nie mówiê jednak ¿egnam. Dziêkujê Bardzo  zakoñczy³a wyst¹pienie Cecylia Domel.
Jeli chodzi za o pomoc, to Kolego
Radny (tu Burmistrz zwróci³ siê do Jaros³awa Bagieñskiego) nic nowego. Dwa
tygodnie chodzi³em z uszkodzonymi ³êkotkami i dopiero specjalista w Augustowie stwierdzi³, ¿e trzeba operowaæ
Musimy spotkaæ siê w sprawie funkcjonowania s³u¿by zdrowia w Olecku 
stwierdzi³ Radny Jan Fabczak  Czy
to radni powiatowi i miejscy, czy tylko
komisje, spotkanie takie jest niezbêdne.
Miasto rozwija siê, powstaj¹ nowe zak³ady pracy i trzeba za³o¿yæ d³ugofalowy plan rozwoju s³u¿by zdrowia. Apelujê do Pana Burmistrza, aby wp³yn¹³ na
Starostê, by takie spotkanie zorganizowaæ.

Czy chodzi o to aby za pieni¹dze z bud¿etu pojechaæ na
pielgrzymkê do Jasnej Góry?

Radny Zdzis³aw Mioduszewski stwierdzi³, ¿e na obecnej pielgrzymce samorz¹dowców na Jasn¹ Górê nie by³o przedstawicieli Olecka. Zaproponowa³, by w
przysz³ym roku j¹ zorganizowaæ.
Decyzjê o uczestnictwie w takiej
pielgrzymce ka¿dy podejmuje sam. Ka¿dy
te¿ móg³ tam pojechaæ czy pójæ. Nie
jest zadaniem Rady organizowanie tego
typu przedsiêwziêæ  stwierdzi³ jeden
z radnych, który zastrzeg³ anonimowoæ.

$
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Nowi dyrektorzy szkó³

Teresa Sulima i Andrzej Malinowski odebrali z r¹k z-cy
burmistrza Henryka Trznadla mianowania na dyrektorów placówek owiatowych.
Od wrzenia br. Gimnazjum z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Kijewie zarz¹dzaæ bêdzie Teresa Sulima, dla której to bêdzie nowe wyzwanie, natomiast w Zespole Szkó³ w Judzikach
ster rz¹dów przejmie Andrzej Malinowski, który ma ju¿ do-

Zastêpca Burmistrza Henryk Trznadel wrêcza Teresie
Sulimie nominacjê na dyrektora Gimnazjum z Oddzia³ami Integracyjnymi w Kijewie.

Zastêpca Burmistrza Henryk Trznadel wrêcza Andrzejowi Malinowskiemu nominacjê na dyrektora
Zespo³u Szkó³ w Judzikach.

wiadczenie dyrektorskie w swojej karierze.
Burmistrz skorzysta³ z prawa jakie mu daje ustawa o systemie owiaty i powo³a³ powy¿sze osoby na stanowiska dyrektorów szkó³ po tym jak stosowne og³oszenia o konkursach nie przynios³y rezultatu.

17 wrzenia...

Dobrze uczyæ i oceniaæ

Trzy placówki owiatowe z terenu naszej gminy zakwalifikowa³y siê do programu Dobrze Uczyæ i Oceniaæ w Szkole
Samorz¹dowej. Konkurs organizuje Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoci. S¹
to Zespó³ Szkó³ w Olecku, Zespó³ Szkó³ w Babkach Oleckich i Szko³a Podstawowa w G¹skach.
Program ma pokazaæ mo¿liwoci prowadzenia przez jednostki samorz¹du terytorialnego lokalnej polityki owiatowej wspieraj¹cej szko³y oraz nauczycieli. Program promuje
nowy model pracy szko³y skierowany na wyrównywaniu
szans edukacyjnych.
Realizacja programu bêdzie trwa³a do listopada 2008 roku.
W ramach programu odbêdzie siê w koñcu 2007 i 2008 roku
lokalne forum owiatowe.

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

nast¹pi otwarcie ofert w przetargu og³oszonym na modernizacjê drogi G¹ski  widry. Zosta³ on og³oszony 21 sierpnia.
Termin wykonania to koniec padziernika b.r. Przetargiem objêto
pocz¹tkowy fragment drogi d³ugoci oko³o 160 metrów rozpoczynaj¹cy siê w G¹skach od drogi krajowej Olecko  E³k,
pod górê, a¿ do terenu p³askiego po³o¿onego na wzgórzach
otaczaj¹cych wie. Jest to newralgiczny i najbardziej niebezpieczny odcinek tej trasy.

Filia w Olecku
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V53901)

(V16704)

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

Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.

%
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STUDIUM PODYPLOMOWE
 ZARZ¥DZANIE ORGANIZACJAMI POZARZ¥DOWYMI
W COLLEGIUM CIVITAS

Collegium Civitas og³asza konkurs, w
którym mo¿na wygraæ Podyplomowe Studium Zarz¹dzanie Organizacjami Pozarz¹dowymi. Zwyciêzc¹ konkursu zostanie
osoba, która zaproponuje najciekawszy opis
swojej dotychczasowej dzia³alnoci w organizacjach pozarz¹dowych, przedstawi
w³asne inicjatywy, ich przebieg, rezultaty
oraz plany na przysz³oæ zwi¹zane z dzia³alnoci¹ pozarz¹dow¹.
D³ugoæ eseju to maksymalnie 2 strony znormalizowanego maszynopisu.
Odpowiedzi nale¿y przesy³aæ poczt¹
elektroniczn¹ na adres ngo@collegium.edu.pl do dnia 16.09.2007 r.
Laureat konkursu bêdzie zwolniony z op³aty
czesnego za pierwszy semestr nauki.
Szczegó³y na: www.civitas.edu.pl

Fiesta
Borealis 2007

- 15 wrzenia 2007r.
kamienna pó³rotunda

Przes³uchania grup konkursowych od
godz. 15.00.

Wystêp gwiazd:
 Apteka
 Acid Drinkers

Zapraszamy do
Punktu konsultacyjnego
dla osób chorych psychicznie,
niepe³nosprawnych intelektualnie
oraz ich rodzin
Miejsce: Warsztat Terapii Zajêciowej
w Olecku, ul. Kopernika 6
Telefon:

oko³o godz. 21.00.
Zespo³y konkursowe:
MIND ASYLUM - Warszawa
HAIR IN THE SINK - Warszawa
GURZUF - Bia³oru
FIRE GARDEN - Litwa
BETTY BE Warszawa
VA TAIP VAT - Litwa
LEONOFF - Warszawa

0 87 520 49 45
0 665 587 611

Czynne: poniedzia³ek, roda 1500-1800
psycholog
wtorek 1500-1800
doradca zawodowy
czwartek 1500-1800
prawnik
Projekt wspó³finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej

Zapraszamy na wernisa¿
wystawy fotografii

14.09.2007 r. o godz. 18.00 W Galerii
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa odbêdzie siê wernisa¿ wystawy fotografii
Zbigniewa Felixa P³awskiego pt. melancholia miejsca.
W wernisa¿u udzia³ wemie autor, a
z mini recitalem wyst¹pi M. Ga³¹zka i K.
Soroka.

Ulica Norwida

We wrzeniu ...

zostan¹ wykonane modernizacje owietlenia parku przy dworcu PKP, skwerze
przy ul. Kolejowej i Winiowej, chodnika ³¹cz¹cego ul. Sembrzyckiego z ul. Letni¹
oraz skate parku nad jeziorem.

4550 z³otych...

kosztowa³a dzia³ka rolnicza w obrêbie wsi
Dobki. 0,47 ha gruntu kupili Pañstwo
Zaniewscy z Olecka.

Modernizacja drogi Zajd-lepie

10 sierpnia Urz¹d Miejski zawar³ umowê z Oleckim Przedsiêbiorstwem Drogowo-Mostowym na realizacjê przebudowy drogi gminnej Zajdy  lepie. Wartoæ zamówienia to prawie 280 tysiêcy z³otych. Droga ma d³ugoæ 300 metrów. Realizacja zamówienia jest czêciowo finansowana z rodków Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Jest to kwota 70 tysiêcy z³otych.
Prace maj¹ skoñczyæ siê 28 wrzenia.
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
GRÜNLAND
Szkó³karzy Polskich

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

(V51702)

Budynek po by³ej wietlicy w Borawskich zosta³ sprzedany za 28.500 z³otych. Kupi³ go pragn¹cy osiedliæ siê w
naszym powiecie mieszkaniec l¹ska
Czes³aw Filosek.

(V46605)

Sprzedano budynek

Rozstrzygniêty zosta³ przetarg na sprzeda¿ dwóch dzia³ek budowlanych po³o¿onych przy ul. Norwida. Obie maj¹ powierzchniê 0,13 ha. Jedn¹ z nich kupi³a
za 158.600 z³ Anna Golubiewska, a drug¹ za 152.500 z³ kupili Ma³gorzata i Dariusz Zalewscy.

&
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Monety

W ubieg³¹ sobotê, 31 sierpnia w Monetach mia³ miejsce pokaz filmu, który o
tej wsi nakrêcili Archiwici Pó³nocy.
Uroczysta premiera zgromadzi³a kilkudziesiêciu mieszkañców oraz osoby przez nich
zaproszone.
Prezentacja filmu wywo³a³a liczne emocje i jednoczenie zosta³a bardzo ciep³o
przyjêta przez widzów. Komentowano
obrazy, ustalano w³acicieli psów i kotów na ekranie. Po zakoñczeniu filmu
rozleg³y siê brawa.
Film opowiada³ o historii wsi, o imprezach organizowanych przez jej mieszkañców, pokazywa³ krajobrazy. W treci filmu umieszczono równie¿ wywiad
z mieszkañcami.
Teraz poczekajmy dziesiêæ lat i wtedy po raz drugi wywietlmy ten film 
komentowa³ jeden z widzów. Autorzy
uwiecznili w tym krótkim dokumencie
niebywa³¹ dawkê emocji, nostalgii oraz
spojrzenia na wiat przez pryzmat ma³ej ojczyzny. Tu i teraz, to najwa¿niejsze przes³anie tego filmu. Tu i teraz zatrzymano chwilê, zapisano j¹, by wiadczy³a o ludziach, miejscu i czasie.
Na marginesie tego zdarzenia nasuwa siê kilka wniosków dotycz¹cych zjawisk kulturowych, takich jak organizowanie siê wsi, jak integracja ich mieszkañców oraz zwi¹zane z tym dzia³ania.
Zjawisko tzw. ma³ej ojczyzny sta³o siê
ju¿ zjawiskiem socjologicznym. Zjawiskiem

Fot. Zbigniew Terepko
godnym g³êbszego zbadania.
Równie¿ w kontekcie jego znajduje
siê problem przewartociowania zjawisk
kulturowych w ma³ych rodowiskach.
Realizacja programu, jaki kiedy mia³ zapisany typowy dom kultury, zaczyna byæ
niepotrzebna. W chwili obecnej orodki
kultury maj¹ za zadanie raczej organizowaæ administracyjnie i logistycznie poczynania mieszkañców. Typowe dzia³ania s¹ ju¿ anachroniczne. Powoli nastêpuje rewolucja w tej dziedzinie.
W Olecku te¿ to widaæ. Coraz wiêcej
imprez organizowanych jest poza Regionalnym Orodkiem Kultury. Organizatorzy zwracaj¹ siê jednak do domu kultury o pomoc w sprzêcie potrzebnym do

zorganizowania imprezy. Nied³ugo orodki
kultury przekszta³c¹ siê w mecenasów
dzia³añ kulturalnych, którzy finansowaæ
bêd¹ programy do nich zg³oszone, a instruktorów zatrudniaæ tylko na czas realizacji grantu.
W wypadku Monet dzia³anie takie
jest wpisane w program, na który pieni¹dze - oprócz drobnych sponsorów wyasygnowa³a Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoci, Akademia Rozwoju Filantropii oraz Go³dapski Fundusz Lokalny.
W tym samym dniu, 31 sierpnia ukaza³ siê ju¿ 7. nr pisma Co nowego we
WSI Monety opisuj¹cy m. in. wiejskie
¿niwa.

Program Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
SPRAWNY DOJAZD  pomoc w nabyciu przez osoby niepe³nosprawne samochodu
osobowego oraz w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans
osób niepe³nosprawnych, bêd¹cych adresatami programu,
w dostêpie do rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej. Celem
operacyjnym programu jest realizacja prawa osób niepe³nosprawnych, bêd¹cych adresatami programu, do swobodnego poruszania i przemieszczania siê poprzez likwidacjê barier transportowych utrudniaj¹cych im funkcjonowanie
w ¿yciu zawodowym, spo³ecznym oraz zwiêkszenie dostêpu
osób niepe³nosprawnych, bêd¹cych adresatami programu,
do dóbr i us³ug oraz wszechstronnej rehabilitacji.
Program obejmuje dwa obszary:
1) Obszar A  pomoc w zakupie samochodu osobowego
lub oprzyrz¹dowanego samochodu osobowego,
2) Obszar B  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
Adresatami programu w obszarze A s¹:
- zatrudnione lub ucz¹ce siê, pe³noletnie osoby niepe³nosprawne
w wieku aktywnoci zawodowej, legitymuj¹ce siê prawem
jazdy kategorii B, posiadaj¹ce wa¿ne orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci lub orzeczenie równowa¿ne,
wydane z powodu znacznej dysfunkcji narz¹du ruchu, obejmuj¹cej co najmniej jedn¹ koñczynê doln¹,
- dzieci niepe³nosprawne posiadaj¹ce wa¿ne orzeczenie o
niepe³nosprawnoci, je¿eli wymagaj¹ rehabilitacji leczniczej, a jeden z rodziców lub opiekun prawny posiada pra-

wo jazdy kategorii B.
Adresatami programu w obszarze B s¹:
- pe³noletnie osoby niepe³nosprawne w wieku aktywnoci zawodowej, posiadaj¹ce wa¿ne orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoci albo orzeczenie równowa¿ne.
Do uzyskania dofinansowania niezbêdne jest wniesienie przez
wnioskodawcê udzia³u w³asnego w kwocie nie mniejszej ni¿:
- dla samochodu osobowego i oprzyrz¹dowanego samochodu osobowego  w kwocie nie mniejszej ni¿ 50% ceny zakupu,
- dla kosztów uzyskania prawa jazdy  w kwocie nie mniejszej
ni¿ 15% tych kosztów.
Wnioski o uzyskanie dofinansowania w ramach ww. programu nale¿y sk³adaæ w Warmiñsko-Mazurskim Oddziale Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
ul. Kopernika 46a, 10-959 Olsztyn w terminie do dnia 10 wrzenia 2007r. Program, procedury realizacji oraz wzór wniosku
umieszczone s¹ na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl
Druk wniosku dostêpny jest te¿ w Starostwie Powiatowym w Olecku (pok. nr 3).
Szczegó³owe informacje na temat realizacji programu mo¿na uzyskaæ pod nr tel. (089) 5349151.
Halina E. Kasicka

'
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I Festiwal Nauki i Sztuki w Olecku
8-9 wrzenia 2007
Program

8 wrzenia 2007 r. (sobota  czêæ
1) - aula B, Adres: Plac Zamkowy 5
9:30-10:15  czêæ oficjalna (otwarcie
Festiwalu, przedstawienie idei tej formy popularyzacji wiedzy, wyst¹pienia
honorowych patronów, goci, wrêczenie
nagród laureatom konkursów, wrêczenie
Statuetek Mazurskiej Niezapominajki)
10:20-10:50  prof. dr hab. Leszek Rogalski (Uniwersytet Warmiñsko Mazurski w Olsztynie, Wszechnica Mazurska w Olecku)  Chwila z poezj¹:
Impresje egzystencjalne.
Promieniowanie jonizuj¹ce i energetyka j¹drowa  baæ siê czy nie baæ?
 Oto jest pytanie.
11:00-11:45  mgr Ewa Droste (Instytut
Problemów J¹drowych, Warszawa): Promieniowanie jonizuj¹ce wokó³ nas.
11:50-12:35  prof. dr hab. Ludwik Dobrzyñski (Instytut Problemów J¹drowych, Warszawa): Jak dzia³a reaktor
j¹drowy i czy jest bezpieczny?
13:15-14:00  prof. dr hab. Ludwik Dobrzyñski (Instytut Problemów J¹drowych, Warszawa): Fizyka j¹drowa w
medycynie.
11:00 -15:00 Sala 102  pokazy w³asnoci promieniowania jonizuj¹cego (Ewa
Droste, Robert Wo³kiewicz, Tadeusz
Ostrowski, £ukasz Koszuk,)
10:00-15:00  teren przed budynkiem
Wszechnicy Mazurskiej i w holu budynku - stoiska i stanowiska przygotowane przez artystów, rzemielników,
rêkodzielników.
Ekologia, kultura, gospodarka
14:15-14:30  mgr Teresa wierubska
(Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego): Przyroda, kultura, gospodarka
na terenie SPK. Park chroni¹cy krajobraz
nr 1 w Polsce.
14:40-15:20  prof. dr hab. Leszek Woniak (Politechnika Rzeszowska, Katedra Przedsiêbiorczoci, Zarz¹dzania i
Ekoinnowacyjnoci). Ekoinnowacje 
praktyczny wymiar teorii zrównowa¿onego rozwoju.

15:25-16:05  dr Maciej Ambrosiewicz (prezes Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego) Krajobraz kulturowy
pogranicza mazursko-suwalskiego.
W holu budynku rektoratu Wszechnicy Mazurskiej zorganizowana bêdzie
wystawa przybli¿aj¹ca walory przyrody Suwalskiego PK
8 wrzenia 2007 r. (sobota  czêæ 2) 
Adres: Regionalny Orodek Kultury w
Olecku, Plac Wolnoci 22
16:45-18:00  koncert Szkolnej Orkiestry
Kameralnej Pañstwowej Szko³y Muzycznej I Stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Olecku, pod dyrekcj¹ Tomasza Gawroñskiego. Pomiêdzy I i II czêci¹ koncertu spotkanie z Robertem
Leszczyñskim - Szefem Redakcji Kultura i Styl w Tygodniku Wprost, Ambasadorem Olecka w Warszawie.
18:10-18:30  dyrektor Bogdan Skórkiewicz (Delphia Yachts): Tajemnice sukcesu  Delphia Yachts.
18:40-19:30  Przyroda w obiektywie dr
Paw³a wi¹tkiewicza. Niepowtarzalna
ilustrowana gawêda przyrodnicza, której
nie mo¿na przegapiæ!!!
9 wrzenia 2007 (niedziela) Aula
B, Adres: Plac Zamkowy 5
Ekonomia dla ka¿dego
9:00-9:45  dr in¿. Jerzy Obolewicz
(Wszechnica Mazurska w Olecku, prodziekan Wydzia³u Nauk Spo³ecznych)

Jak dobrze kupiæ, ¿eby nie straciæ? 
poszukiwanie odpowiedzi w marketingu.

Nauka dla zdrowia i urody
10:00-10:45  dr Pawe³ wi¹tkiewicz (Klinika
Ortopedii Akademii Medycznej w Bia³ymstoku) Co potrafi mikrochirurg, czyli
cuda ze skalpelem w rêku.
11:00 -12:00  dr Leszek Marek Krzeniak
(Gabinet Medycyny Naturalnej w
Warszawie) Zielnik lekarski. Antyoksydanty rolinne w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Naturalne preparaty pobudzaj¹ce procesy regeneracji
i opóniaj¹ce procesy starzenia siê ludzi.
Festiwalowe rozmaitoci
K³opotliwy przybysz z po³udnia 
Cameraria ohridella
12:15 -13:00  mgr in¿. Andrzej Kolasiñski, mgr in¿. Adam Puciñski, mgr in¿.
Wojciech Korc (Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, Warszawa): Jak pozbyæ siê motyla, który zagra¿a drzewu
symbolizuj¹cemu maturê? Krótka historia szrotówka kasztanowcowiaczka.
Naukowo i smacznie na zakoñczenie
13:15 -14:00  dr Ireneusz Chrz¹cik (prof.
WM w Olecku, prorektor) mgr Zdzis³aw Grodzki (wyk³adowca WM w Olecku) Nauka pod pokrywk¹. Gotowanie
grochówki z fizykiem i chemikiem i
degustacja tego, co nawarzyli.

Do¿ynki 2007
wiêtajno

8.09.2007

PROGRAM
10.00  rozpoczêcie uroczystoci w kociele parafialnym i prezentacja wieñców
do¿ynkowych, procesja na plac celebry (stadion szkolny)
11.00  msza do¿ynkowa pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Jerzego Mazura SVD
Biskupa E³ckiego
po Mszy w.:
Z Maryj¹ przypatrzmy siê powo³aniu naszemu-program przygotowany przez alumnów
WSD w E³ku
- Agapa. Dzielenie sie chlebem z tegorocznych zbiorów
- przemówienia okolicznociowe
- wystêpy zespo³ów ludowych
-prezentacja prac tworców i artystów ludowych
15.00 - koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego w intencji rolników
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Wernisa¿
rzeby
W sobotê, 31 sierpnia, w galerii
Wies³awa B. Bo³tryka po raz kolejny
odby³ siê wernisa¿. Tym razem galeria pokaza³a prace snycerskie bardzo
m³odych twórców. W. B. Bo³tryk wzorowa³ siê na dzia³alnoci rzebiarza Micha³a Szy³owa w Olecku, który w latach siedemdziesi¹tych XX wieku
zorganizowa³ w Olecku system warsztatów rzebiarskich. Rzeby z organizowanych wtedy plenerów doæ d³ugo upiêksza³y nasze skwery i parki.
Przegra³y jednak walkê z warunkami
pogodowymi i zosta³y usuniête.

Warsztaty rzebiarskie zorganizowane dla m³odych twórców
przyci¹gnê³y grupê niezwykle
wra¿liwych i utalentowanych
osób. W szlachetnej sztuce snycerki w tworzywie, takim jakim
jest drewno mahoniowe, brali
udzia³: Kalina Chmielewska, Anna
Olender, Natalia Olszewska, Izabela Piotrowska, Oskar Misiewicz, Jakub Sobczak.
Rzeby bêdzie mo¿na podziwiaæ przez nastêpne dwa tygodnie. Póniej stan¹ siê one w³asnoci¹ artystów, którzy je wykonali.
Gratulujemy pomys³u i czekamy na nastêpne plenery i warsztaty.
Fot.
Wies³aw B. Bo³tryk
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Program rozwoju zatrudnienia
poprzez promowanie mo¿liwoci zatrudnienia,
ducha przedsiêbiorczoci, równych szans
oraz inwestowania w zasoby ludzkie

Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich Dzia³anie 1.3 schemat a
Nowe rozdanie

INFORMACJA
Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku informuje, ¿e realizuje projekt „Nowe rozdanie czêciowo finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Dzia³ania 1.3
Przeciwdzia³anie i zwalczanie d³ugotrwa³ego bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich 2004-2006.
Za³o¿eniem projektu jest wsparcie osób w wieku powy¿ej 25 lat bezrobotnych przez okres do 24
miesiêcy od ostatniej rejestracji w uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych lub uaktualnienie posiadanych, jak równie¿ wsparcie w zakresie samozatrudnienia.
W ramach projektu dotychczas:
zorganizowalimy szkolenia – „Kierowca kat. C”, „Kierowca kat. C i E”,
rozpoczê³o siê szkolenie „Opiekunka osób starszych”,
zorganizowalimy przygotowanie zawodowe w miejscu pracy w celu zdobywania nowych umiejêtnoci zawodowych,
• udzielilimy 39 dotacji na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej poprzedzone szkoleniem z zakresu
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
• prowadzimy poradnictwo zawodowe oraz porednictwo pracy.
•
•
•

Na chwilê obecn¹ posiadamy jeszcze wolne miejsca na szkoleniu „Pracownik budowlany”,
jak równie¿ dysponujemy dotacjami dla osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
PODEJMUJ¥C

SZKOLENIE ZDOBYWASZ DOWIADCZENIE I ZWIÊKSZASZ SWOJE SZANSE ZATRUDNIENIA!!!

Na szkolenie mo¿emy skierowaæ osobê w wieku powy¿ej 25 roku ¿ycia. Warunkiem otrzymania skierowania
jest rejestracja w ewidencji bezrobotnych.
PRZYJD 

JELI

MASZ POMYS£

OTRZYMASZ WSPARCIE



ZACZNIESZ BYÆ SWOIM SZEFEM !!!

Osoby bezrobotne maj¹ce pomys³ na w³asny biznes, ceni¹ce samodzielnoæ zapraszamy do skorzystania z oferty
otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysokoci ok. 12 tys. z³otych na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej.
Zainteresowane osoby bezrobotne, spe³niaj¹ce kryteria projektowe, zapraszamy do zg³aszania siê
do Powiatowego Urzêdu Pracy w Olecku przy ul. Armii Krajowej 30, tel. 0 (prefix) 87 5203078, 5201801,
e-mail: biuro@pup.olecko.pl.
Informacje o projekcie dostêpne s¹ na stronie internetowej Urzêdu www.pup.olecko.pl.

Projekt Nowe rozdanie jest wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹
ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Projektodawca: Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku

UNIA EUROPEJSKA
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Program rozwoju zatrudnienia
poprzez promowanie mo¿liwoci zatrudnienia,
ducha przedsiêbiorczoci, równych szans
oraz inwestowania w zasoby ludzkie

Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich Dzia³anie 1.2 schemat a
Wchodzimy do gry!

INFORMACJA

Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku informuje, ¿e realizuje projekt Wchodzimy do gry! czêciowo finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Dzia³ania 1.2
Perspektywy dla m³odzie¿y Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
Za³o¿eniem projektu jest wsparcie bezrobotnej m³odzie¿y, zarejestrowanej w Urzêdzie przez okres do 24
miesiêcy, w zdobyciu dowiadczenia zawodowego, uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych lub rozpoczêciu dzia³alnoci gospodarczej. Dodatkowo ma wspomóc m³odych ludzi w odnalezieniu swojego miejsca
na rynku pracy.





W ramach projektu dotychczas:
zorganizowalimy sta¿e dla 95 osób oraz szkolenie Kierowca kat. C i C+E wraz z kursem doszkalaj¹cym na przewóz rzeczy dla 20 osób,
rozpoczê³o siê szkolenie Pozyskiwanie funduszy strukturalnych,
udzielilimy 6 dotacji na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej poprzedzone szkoleniem z zakresu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
prowadzimy poradnictwo zawodowe oraz porednictwo pracy.
Na chwilê obecn¹ posiadamy jeszcze wolne miejsca na sta¿ach, jak równie¿ dysponujemy dotacjami dla osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
PODEJMUJ¥C STA¯ ZDOBYWASZ DOWIADCZENIE
I ZWIÊKSZASZ SWOJE SZANSE ZATRUDNIENIA!!!

Na sta¿ mo¿emy skierowaæ osobê w wieku do 25 roku ¿ycia lub do 27 lat, jeli posiada wy¿sze wykszta³cenie. Warunkiem otrzymania skierowania jest rejestracja w ewidencji bezrobotnych. Wród zainteresowanych
organizacj¹ sta¿y s¹: urzêdy, domy kultury, sklepy, lokale gastronomiczne. Wybór nale¿y, wiêc do osoby
zainteresowanej.
TAKA OKAZJA NIE POWTÓRZY SIÊ JUTRO  ZAPRASZAMY!!!
JELI MASZ POMYS£
PRZYJD  OTRZYMASZ WSPARCIE  ZACZNIESZ BYÆ SWOIM SZEFEM!!!
Najbardziej kreatywnych m³odych ludzi, ceni¹cych samodzielnoæ zapraszamy do skorzystania z oferty otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysokoci ok. 12 tys. z³otych na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej.
Zainteresowane osoby bezrobotne, spe³niaj¹ce kryteria projektowe, zapraszamy do zg³aszania siê do Powiatowego Urzêdu Pracy w Olecku przy ul. Armii Krajowej 30, tel. 0 (prefix) 87 5203078, 5201801, e-mail:
biuro@pup.olecko.pl.
Informacje o projekcie dostêpne s¹ na stronie internetowej Urzêdu www.pup.olecko.pl.

Projekt Wchodzimy do gry! jest wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹
ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Projektodawca: Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku

UNIA EUROPEJSKA

!
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Poczta literacka
Agnieszka Koz³owska, urodzona w Olecku w 1968r. Szczêliwa matka 2 dzieci, zraniona mê¿atka.
Uwielbia spacery, zapach lipy, p³ywanie, jazdê na rowerze, dobry humor, taniec i ksi¹¿ki Katarzyny Grocholi.
Jej motto ¿yciowe: ¯yj tak, aby nikt przez ciebie nie
p³aka³.

***

Zasypiam i ¿egnam siê z tob¹...
S³yszysz jak pukam do pustego sumienia?
Do spuszczonych oczu z niewyran¹ twarz¹,
Nieszczerego umiechu i niezrozumienia
¯ycia naszego utraconego?...
Otwórz proszê nicoæ twoj¹,
Podaj rêkê i wyci¹gnij...z ¿ycia wnioski,
Bo to koniec. NAS JU¯ NIE MA.

***
Czy czujesz dzi ten powiew wiatru,
co tañczy z tob¹ w parze?
Nie doceni³e tej PO£ÓWKI,
Która dosta³e w darze
Od Boga i od ludzi...
Czy bez niej bêdziesz ju¿ szczêliwy?
Kto mi³oæ w tobie wzbudzi³?
Pozna³a ciebie jako ANIO£
Ty lody w sercu skruszy³.
A dzi, czy s³yszysz jej wo³anie
i p³acz zranionej duszy?
Ty uskrzydli³e ¿ycie tej,
Co wci¹¿ w rozpaczy wo³a:
ju¿ nie ma nas i tu i teraz
i nie ma ju¿... ANIO£A
PAÑSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI
OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH URUCHOMI£
BEZP£ATN¥ INFOLINIÊ

L15301

Pod bezp³atnym numerem telefonu 0-800-53-33-35 wszyscy zainteresowani mog¹ uzyskaæ informacje na temat: uprawnieñ
osób niepe³nosprawnych, orzecznictwa rentowego i pozaren-

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

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk
towego, zagadnieñ zwi¹zanych z zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych oraz wskazuje cie¿ki za³atwiania ró¿nych spraw.
Sprawy osób niepe³nosprawnych z zakresu rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej za³atwiane s¹ w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32, pok. nr 3, w pon. w godz. od
8.00 do 16.00, w pozosta³e dni tygodnia od godz. od 7.30 do
15.30.

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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Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (10)
Dominikana i Haiti
Nie ma anio³ów ani demonów

Andrzej Malinowski
praktykowane jest w Beninie, Ghanie, na Dominikanie, Haiti,
Togo i Luizjanie (USA). Szczególnie du¿¹ rolê odgrywa voodoo na Haiti, gdzie wyznawcami tej religii s¹ tak¿e najwy¿si
urzêdnicy pañstwowi, np. sprawuj¹cy przez kilka miesiêcy w
1994 r. p.o. prezydenta Haiti Émile Jonassaint.
To proste s³owo  voodoo  wywo³uje seriê okrelo-

Niedziela. Jak na niedzielê przysta³o poszlimy do kocio³a. Jeszcze wczoraj dopytywalimy, o której bêdzie msza i uzyskiwalimy przeró¿ne odpowiedzi. Wstalimy wiêc o ósmej, by
zd¹¿yæ do kocio³a na dziewi¹t¹. Cienkie niadanie mielimy
wliczone w cenê pokoju  kawa, bu³ka, mas³o i serek topiony.

Jacmel. Dekoracja wi¹tyni

Jacmel
O godz. 9. bylimy przy kociele. Nikogo nie by³o. Koció³ zamkniêty. Napotkane cztery kobiety stwierdzi³y, ¿ebymy przyszli na godz. 17., wtedy na pewno bêdzie msza.
Skwar od rana. Od godz. 7. w kirchu przy naszym hostelu
odbywa³a siê próba zespo³u przed protestanckim nabo¿eñstwem,
wiêc od tej godziny nie mo¿na by³o spaæ.
Zwiedzalimy miasteczko. Poszlimy te¿ nad morze i odpoczywalimy tu trzy godziny. W drodze powrotnej zauwa¿ylimy doæ du¿ych rozmiarów niebiesk¹ szopê. Wieczorem by³a
tu impreza  miejsce, w którym odbywaj¹ siê praktyki voodoo (wudu). Zajrzelimy oczywicie do rodka. Palenisko, rozwalone krzes³a, dziwaczne obrazy na cianach.

Jacmel. wi¹tynia voodoo
Voodoo to religia, która narodzi³a siê w Zachodniej Afryce wród ludu Joruba, zdoby³a jednak du¿¹ popularnoæ tak¿e
na obszarze Karaibów, przeniesiona tutaj wraz z murzyñskimi
niewolnikami z Afryki. Nazwa voodoo wywodzi siê od lokalnego okrelenia dla s³owa duch. W dzisiejszych czasach voodoo

nych skojarzeñ: Karaiby, czarna magia, a wraz z ni¹ w parze
laleczka o ludzkich kszta³tach, ponak³uwana tu i ówdzie szpilkami, sk³adanie ofiar z kogutów, no i zombie, ¿ywy trup, który przychodzi z niezbyt przyjaznymi zamiarami
Przewa¿aj¹ca czêæ wyznawców voodoo jest równie¿ cz³onkami Kocio³a katolickiego, który pe³ni funkcjê oficjalnej religii
pañstwowej. rednie i wy¿sze klasy spo³eczeñstwa, porzuciwszy voodoo na rzecz chrzecijañstwa, pozostaj¹ ignorantami w sprawach tradycyjnej religii.
Voodoo pochodzi od s³owa vodun, oznaczaj¹cego w
jêzyku Fonów bóstwo. S¹ to metafizyczne zasady i rytualne
praktyki sk³adaj¹ce siê na religiê ludu Haiti. Voodoo zak³ada,
¿e cz³owiek posiada materialne cia³o o¿ywiane przez esprit (duchy albo dusze zmar³ych, równie¿ inteligencja) czy te¿ grosbon-ange (dusza danej osoby, jej metafizyczny sobowtór) 
psyche czy jañ, która nie umiera razem z cia³em, bêd¹c niemierteln¹. Dusza ta mo¿e osi¹gn¹æ status loa (bóstwa) i staæ
siê archetypow¹ reprezentacj¹ jakiej naturalnej czy moralnej
zasady. Czêstym zjawiskiem s¹ opêtania, gdzie wypowiedzi i
dzia³ania nawiedzonego cz³owieka nie s¹ ekspresj¹ jednostki,
ale przejawieniem siê danego loa.
Voodoo to religia, która dzia³a. Haitañczyka interesuje
g³ównie to, jak nawi¹zaæ kontakt ze wiatem les Invisibles (ogólny
termin obejmuj¹cy wszystkie niewidzialne duchy, ³¹cznie z loa,
dusze zmar³ych), którzy wytwarzaj¹ kieruj¹c¹ nim ¿yciow¹ si³ê.
A typowy sposób dzia³ania bóstw voodoo polega na wymuszaniu postêpowania zgodnego z moralnymi zasadami, nawet
wtedy, gdy te nie s¹ zrozumia³e. Voodoo jest syntez¹ w¹tków
wierzeñ ludów afrykañskich i indiañskich oraz katolicyzmu; wch³onê³o pasuj¹ce elementy chrzecijañstwa i w³¹czy³o je w swoj¹
strukturê, subtelnie przekszta³caj¹c, i w razie koniecznoci dostosowuj¹c ich znaczenie do afrykañskiej tradycji.
mieræ, z któr¹ cz³owiek jest spoufalony, nazywamy oswojon¹.
Tak¹ jest mieræ w kulturze Haitañczyków  oswojon¹. Jest
nieod³¹cznym elementem ¿ycia, ostatnim i ostatecznym w pe³ni
osi¹ganym celem, i to spostrze¿enie nie jest ani odkrywcze ani
oryginalne, ale, dodaj¹c, ¿e mieræ jest niezbêdna do ¿ycia,
wskazujê na specyfikê mierci w religii voodooistycznej. Voodoo nie ma anio³ów ani demonów, jest tutaj tylko cz³owiek i
bóstwo. Nie zapomina siê o tym, ¿e bóg by³ kiedy cz³owie-

#
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Jacmel. Cmentarz
kiem, ¿e bogiem uczynili go ludzie i oni go utrzymuj¹. Jest tylko
cia³o i dusza. Gdy cz³owiek umiera, zaczyna ¿yæ na innym poziomie rzeczywistoci, ale wci¹¿ jest to ta sama rzeczywistoæ,
w której istniej¹ ¿yj¹cy. Haitañczyk traktuje mieræ jako co
naturalnego, jako zmianê statusu  by³e cz³onkiem spo³ecznoci, integralnym elementem wiata ¿yj¹cych, stajesz siê czêci¹
wiata les Invisibles. ¯ywi nie s³u¿¹ umar³ym, zmar³ym ka¿e siê
s³u¿yæ ¿yj¹cym. Codzienne ¿ycie Haitañczyka zale¿y od jego
ci¹g³ej komunikacji ze swoim w³asnym gros-bon-ange, w³asn¹
pamiêci¹, inteligencj¹, wyobrani¹ i inwencj¹  dlatego samodzielnie jak i razem z innymi siêga do wiata les Invisibles i
komunikuje z nim. Narysowany m¹k¹ na ziemi czy w powietrzu
znak skrzy¿owania (krzy¿a) jest zawsze przeciêciem siê poziomu z pionem, a w miejscu takim dochodzi do kontaktu pomiêdzy wiatami oraz wymiany energii i si³. To tutaj, na przeciêciu,
loa wy³aniaj¹ siê, aby dzia³aæ w materialnym wiecie.
Spotkania ¿yj¹cych ze zmar³ymi s¹ na porz¹dku dziennym. Relacje miêdzy nimi s¹ zrytualizowane i konwencjonalne;
maj¹ publiczny charakter, nie wzbudzaj¹ strachu, s¹ nieosamotnione, nie zepchniête na margines, ich forma organizuje ¿ycie
Haitañczyków w cile okrelony sposób.

nieod³¹cznym elementem tradycji voodoo jest bliski kontakt ze
zmar³ymi przodkami. Ceremonie odbywaj¹ siê z ró¿nych okazji:
narodzin, mierci, s¹ równie¿ ceremonie intencyjne. Bior¹ w
nich udzia³ kap³ani i hounsis  adepci studiuj¹cy voodoo. W
wi¹tyni centralny punkt zajmuje poteau - mitan, miejsce sk¹d
Bóg Mawu i duchy przemawiaj¹ do ludzi. O³tarz otoczony jest
p³on¹cymi wiecami, obrazami przedstawiaj¹cymi chrzecijañskich wiêtych oraz symbolami zwi¹zanymi z ró¿nymi Loa. W
czasie ceremonii, po odmówieniu typowych dla religii katolickiej modlitw, wierni ³¹cz¹ siê z jednym z loa.
Przed g³ówn¹ ceremoni¹ odbywa siê uczta, po której uczestnicy tworz¹ veve, bêd¹cy wzorem z m¹ki rozsypanej na pod³odze. Jest to symbol danego bóstwa, czczonego podczas ceremonii. Czynnociom tym towarzyszy rytmiczne bicie bêbnów
oraz taniec kap³anów i ich uczniów. Trwa on do momentu, w
którym jeden z tancerzy upada, co oznacza, ¿e w jego cia³o
wszed³ Loa. Wybraniec traktowany jest z szacunkiem i powa¿aniem, a wszystko, co powie, przyjmowane jest jako przes³anie od ducha.
Ostatnim elementem rytua³u jest z³o¿enie ofiary ze zwierz¹t, które umierca siê podcinaj¹c im gard³o i zbieraj¹c krew
do specjalnego naczynia. Gdy opêtany tancerz napije siê jej,
oznacza to, ¿e Loa zosta³ usatysfakcjonowany. Wtedy zabite
zwierzê gotuje siê i zjada.
Zafundowalimy sobie obiad w naszym hostelu  frytki z
sa³at¹. O godz. 17. bylimy ju¿ na mszy, nie voodoo, tylko
katolickiej. Trwa³a pó³torej godziny. Modlilimy siê razem z
Murzynami, oni w swoim jêzyku, my w swoim. Podczas mszy
du¿o siê piewa. Pomimo swojej biedy Murzyni byli schludnie
ubrani. Sporo kobiet w kapeluszach. Nikt nie by³ w krótkich
spodenkach, my  tak. Na ofiarê dawali nieliczni, my  tak. Na
znak pokoju ludzie podaj¹ sobie rêce i nawet siê ca³uj¹  robilimy to z nimi. Komunii udziela³ ksi¹dz i szafarka  zakonnica. Ja nie przyj¹³em, Micha³ za to wystartowa³, ale mia³ problem
do kogo pójæ. Wybra³ ksiêdza. Za chwilê pojawi³ siê kolejny
dylemat  Micha³ zastanawia³ siê jak przyj¹æ komuniê, bo wszyscy
brali j¹ do rêki, a potem sami sobie wk³adali op³atek do ust.
Micha³ post¹pi³ inaczej: przed przyjêciem komunii uklêkn¹³, czym
zadziwi³ wszystkich Murzynów, wsta³, wysun¹³ jêzyk i po
wszystkim  te¿ zadziwi³.
Po wyjciu z kocio³a by³o ju¿ ch³odniej, oko³o 25 stopni.
Do hostelu wrócilimy po godz. 20. Spacerowalimy po brudnym nadbrze¿u. Niektóre dzieci na nasz widok by³y zdezorientowane, krzycza³y bia³y.

Jacmel. Silna kobieta
Tajemniczym obrzêdom i opêtaniom towarzysz¹ znane
wszystkim ceremonie i znaki Krzy¿a wiêtego. Ponadto w wiêkszoci wi¹tyñ voodoo znajduj¹ siê wizerunki katolickich wiêtych, których identyfikowano z poszczególnymi bogami i boginiami. Przyk³adowo wiêty Patryk, który wypêdzi³ wê¿e z Irlandii to Damballach, bóg - w¹¿, a Jan Chrzciciel to Shango, bóg
pioruna. Haitañczycy maj¹ równie¿ odpowiednik Jezusa w postaci krzy¿a Baron Samedi, mrocznego pana cmentarzy i czarnej magii, którego wiêto przypada na Wszystkich wiêtych.
Podstaw¹ dzia³alnoci voodoo jest uprawianie bia³ej magii, maj¹cej przynieæ dobro i szczêcie. Korzysta siê z niej,
prosz¹c liczne duchy o pomoc. Równie¿ kap³ani papaloa i kap³anki mamaloa nosz¹ specjalne grzechotki, które ³agodz¹ rozgniewane duchy. Ludzie wtajemniczeni w religiê, hounsi sk³adaj¹ ofiary oraz pielêgnuj¹ cmentarze znajduj¹ce siê przy domostwach, na których zwykle odbywaj¹ siê ceremonie. Dla nich

Tablica rejestracyjna pojazdu.
Przed naszym hostelem znów nabo¿eñstwo u protestantów. Pastor grzmia³ na swoich wiernych, wrzeszcza³. Nie moglimy spokojnie zjeæ kolacji, bo tak g³ono siê zachowywa³.
Zastanawia³em siê tylko, komu to pomo¿e, bo na pewno nie
pastorowi. A ludzie i tak swoje robiæ bêd¹! W Jacmel chrzecijañstwo i voodoo to jedno, a walka o byt to drugie.
C.d.n.
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Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536

* przeja¿d¿ki motorówk¹, narty wodne, kó³ko, tel. 0-502-264902
K138010
* PUB PIWNICA - plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-03
V47405
* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V50703
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L13305
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L13903
* STAN MARINO  pizzeria, plac Wolnoci 16, przyjêcia,
zamówienia domowe, tel. 0-87-520-49-60
V39210
* WESELA, przyjêcia, imprezy studenckie, UWAGA: du¿a
atrakcyjna przestrzeñ do tañca, Dom Weselny Eden, Gdañska
1, tel. 0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V43108
* zespó³ muzyczny POWRÓT LEGENDY, tel. 0-87-523-91-57 K13910
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660432-109
K17903

US£UGI

(V39010)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V385110

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

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

(V45506)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V51902)

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

(V52702)

Przemys³aw Atkielski

Komputery, naprawa, drukarki (tusze, tonery)
Serwis GSM, kasy fiskalne
Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50

V46405
V47005
V43008

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K16904

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L14103
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V45406
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V39510
* Jesienna promocja - Notebook ACER EXTENSA - 1999 z³.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V43208

JULIA nowy sklep, ul. Targowa 12
zaprasza w godz. 900-1700
* odzie¿ * obuwie * AGD

ORT
- IMP
J
A
KR

(V52502)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

FHU D@RKOMP

V43508

(V46805)

* GUSIEW  regularna linia autobusowa, tel. 0-504-065-770 V51513
* 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
V39110
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V43128
* ORBITA  biuro podró¿y: bilety autobusowe, lotnicze, promowe, wczasy, plac Wolnoci 4, tel. 0-87-520-37-73 V39310
* PENSJON, noclegi, tel. 0-502-264-902
K137010

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

* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K16605
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V52402
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L12308

LECH
ZAK£AD PRODUKCYJNO-HANDLOWY




ul. Rzenicka 6,

Olecko

tel. (087) 520 20 08 



PRODUCENT OKIEN i
DRZWI PCV i ALUMINIUM

okna wykonane w systemie DECCO
szyba termoizolacyjna k=1,0W/m 2*K
okucia ROTO
mikrowentylacja w standardzie
profil 4-komorowy
doradztwo i monta¿
moskitiery i rolety wewnêtrzne
parapety zewnêtrzne i wewnêtrzne

(V42908)

DRUSKIENNIKI  55 z³.
Biuro Turystyczne SAMBIA, plac Wolnoci 9,
tel. (087) 520-16-44

(V45806)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V50803
* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V43118
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V51502
* Dom Studenta, tanie noclegi, Sembrzyckiego 13, tel. 0-87520-25-60
V47305

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L14602
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V46505
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L11509
* biuro rachunkowe, Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713
V44607
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79935
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V55101
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V38610

(V52102)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

Pomiary i dowóz gratis!
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V44307
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V51003
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V51912
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V50903

%

US£UGI C.D.
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US£UGI

US£UGI

WYWÓZ MIECI
k2okna@vp.pl

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
(L13405)
Tel. 0-603-440-115

* producent odzie¿y roboczej, artyku³y BHP, wykonujemy loga,
hafty. Tel. 0-87-520-26-31
V49904
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V41109)

Rowery dobrej marki, obni¿ka cen,
naprawy, skutery - raty na wszystko

(V46705)

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V52202)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2729)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V45706
* sklep rybny Kasia, tel. 0-87-520-03-00
V47015
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V44407
* skup z³omu, Lesk 31, tel. 0-87-523-44-28, tel. 0-516-199-095 V52602
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V42808
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562

V43308
K8322
K4627
K14110
L14003

(V52302)

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

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!
 przewóz krajowy i zagraniczny
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

* Wstrugany Sprzêcik Optimus - MTL Creation 600 936 589
www.mtl.olecko.pl
* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V52002

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

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

(V46905)

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

(V15507)

(V43408)

Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!

OG£OSZENIA DROBNE

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

L13105
V51812

PRACA
* praca przy polbruku i dociepleniach, tel. 0-504-919-923
K17304
* Przedsiêbiorstwo Wielofunkcyjne Goliat zatrudni 3 pracowników z kwalifikacjami lub bez, na stanowisko trakowego lub do obs³ugi urz¹dzeñ obróbki drewna. Praca na sta³e,
dobre warunki pracy i wynagrodzenie; tel. 0 508 097 578,
biuro: 087 523 41 09.
L15501
* przyjmiemy pracowników fizycznych: mê¿czyzn, kobiety,
praca sezonowa, cegielnia Gordejki.
L14203
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-3132
L13205
* zatrudniê mê¿czyznê w gospodarstwie rolnym, tel. 0-698021-120
K19001
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K15108
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L15002
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L14402
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L13704
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L11210
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L15101
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
L14902
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K17703
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L14502
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m.kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L15501
* Renault Megane, 1,9TDI, 1999, PILNIE, tel. 0-600-936-589
L13605
* siano w du¿ych belach, tel. 0-887-144-335
K18302
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 L14802
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L15201
* silniki: Mercedesa 124 Automat, 2,6B oraz Mercedesa
124 Automat 3,0D, tel. 0-87-520-00-26, 0-668-959-633 K18002
* szczeniêta nowofunlandy, piêæ tygodni, tel. 0-87-520-00-26,
0-668-959-633
K18102
WYNAJEM
* apartament do wynajêcia, tel. 0-502-264-901
K18701
* mieszkanie w wiêtajnie do wynajêcia. Tel. 0-503-040-636.
* mieszkanie 32 m.kw. Kukowo, tel. 0-887-144-335
K18202
* mieszkanie 160 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-604-184-868 V50713

Ci¹g dalszy na nastêpnej stronie!
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Kalendarz imion

4 wrzenia
Agnieszki, Dali, Idy, Irmgardy, Julianny,
Laury, Lili, Lilianny, Liliany, Lilii, Lindy,
Rozalii, Rozyny, Ró¿y
Bart³omieja, Bonifacego, Laurencjusza,
Przemys³awa, Rocha, Rocigniewa
5 wrzenia
Adeli, Deli, Doroty, Justyny, Rozwity,
Stronis³awy, Wiktoryny
Alberta, Bojana, Herkulesa, Justyna,
Laurencjusza, Racis³¹wa, Rac³awa, Stanis³awa, Teodora, Wawrzyñca, Wiktora,
Wiktoryna
6 wrzenia (Dzieñ Energetyka)
Albiny, Beaty, Betiny, Eugenii, Lidy,
Rozalindy
Albina, Aleksego, Bertranda, Bolemira,
Eugeniusza, Fausta, Lindy, Magnusa,
Micha³a, Petroniusza, Saturnina, Uniwieta,
Zachariasza, Zacheusza
7 wrzenia
Begonii, Domas³awy, Domis³awy, Mela-

TAJEMNICZA
SUPERTORPEDA

Katastrofa i zatoniêcie rosyjskiego
atomowego okrêtu podwodnego Kursk
na Morzu Barentsa (VIII 2000 r.) wznieci³a spekulacje dotycz¹ce posiadania przez
Rosjan torped nowej generacji, o niewiarygodnej wrêcz prêdkoci poruszania siê pod wod¹ mog¹cej wynosiæ nawet 140 m/s. (504 km/h)
Przy tradycyjnym napêdzie osi¹gniêcie
takiej prêdkoci w wodzie nie jest mo¿liwe z uwagi na stawiany przez ni¹ opór
hydrodynamiczny. Si³a potrzebna do
przezwyciê¿enia tego oporu jest proporcjonalna do szecianu prêdkoci, z jak¹
porusza siê pocisk lub ³ód podwodna.
Sytuacja zmieni siê zasadniczo, gdyby odpowiednio ukszta³towaæ nos podwodnego pocisku i nadaæ mu odpowied-

nii, Meli, Reginy, Reny, Ryszardy
Domana, Domas³awa, Marka, Melchiora, Rafa³a, Ryszarda, Stefana
8 wrzenia (Narodzenie NMP, MB Siewnej)
Adrianny, Klementyny, Marianny, Marii, Natalii, Rados³awy, Serafiny
Adriana, Bratumi³a, Czcibora, Eustachego,
Hadriana, Klaudiusza, Klemensa, Nestora,
Rados³awa, Serafina, Teofila
9 wrzenia
Aldony, Anieli, Augusty, Augustyny,
Bolemiry, Marii, Radochny, Rados³awy,
cibory
Augustyna, Aurelego, Aureliusza, Bolemira, Daniela, Dionizego, Jacka, Jakuba, Ozariana, Piotra, Sergiusza, Sobiesada, cibora
10 wrzenia
Aldony, Eligii, Irminy, Irmy, Julii, £ucji,
Pulcherii
Daniela, Eligiusza, £ukasza, Miko³aja,
Mcibora, Mcis³awa, Sebastiana
ni¹ prêdkoæ startow¹. Linie przep³ywu
wody w okolicy jej czubka zostan¹ wtedy gwa³townie odchylone od p³aszcza
torpedy. Wskutek nag³ego spadku cinienia, paruj¹ca natychmiast woda wytwarza wokó³ torpedy jednolit¹ szczelinê - b¹bel powietrzny wype³niony rozrzedzon¹ par¹ wodn¹. Tak powstaj¹ce
zjawisko superkawitacji mo¿e byæ wykorzystane do produkcji podwodnego superpocisku.
Zastosowanie napêdu rakietowego torpedy, wytwarzaj¹cego du¿¹ iloæ gazów
odlotowych z silnika, powiêksza dodatkowo szczelinê superkawitacyjn¹. W rezultacie cielsko torpedy nie ma w ogóle
kontaktu z wod¹, co jeszcze bardziej
zmniejsza opory ruchu. W tych warunkach realne staje siê osi¹gniêcie wymienionej na wstêpie prêdkoci.

WYNAJEM

K18901

* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z
pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia
naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L14702

* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel.
0-87-520-43-00
L15401
* szukam mieszkania do wynajêcia 1-2
pokojowego w Olecku, tel. 0-512-604887
K18402



* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy
krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611961
L12607
* pokoje do wynajêcia (studenci zni¿ka), tel. 0-502-264-901
K18801
* poszukujê mieszkania dwupokojowego do wynajêcia, tel. 0-886-131-393

F kupiê

Przys³owia
i powiedzenia
 Gdy wrzos z do³u kwitnie, zima wczenie przytnie.
 Jak stare wo³y rycz¹, tak siê te¿ m³ode
od nich ucz¹.
 wiêta Regina (7 wrzenia) ga³êzie ucina.
 Gdy na Siewn¹ (8 wrzenia) jest b³êkitnie, wtedy piêknie wrzos zakwitnie.
 W Narodzenie Panny (8 wrzenia), sieje zbo¿e rolnik staranny.
 Kiedy siê obrodzi ma gospodarz i z³odziej.

Nasz przepis
Parówki z Zydlungów

8 cienkich naleników, 8 parówek,
4 godziki, 4 ziarna ja³owca, odrobina
startej ga³ki muszkato³owej, 2 jajka, tarta
bu³ka, olej.
Sma¿ymy 8 cienkich naleników.
Wszystkie przyprawy ubijamy na drobno w modzierzu. Parówki obieramy z
os³onek, posypujemy odrobin¹ zmieszanej przyprawy i zawijamy w naleniki.
Nastêpnie kroimy na kawa³ki o d³ugoci 3 cm. Tak przygotowane moczymy w rozbitym jajku i obtaczamy
tart¹ bu³k¹.
Sma¿ymy bezporednio przed podaniem na mocno rozgrzanym t³uszczu zanurzone do po³owy. Obsma¿amy na rumiano.
Podajemy do czystych zup, do piwa
lub jarzynowych koktajli. Do napojów
podajemy je nabite na wyka³aczki.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

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

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................
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Listy
ze Shrewsbury

Grzegorz
Leoñczuk
29 sierpnia 2007

Po co Anglia zaprosi³a Polaków? Mo¿e
chc¹ pomóc swojemu systemowi emerytalnemu... Nowi pracownicy, ogólnie
m³odzi, zapracuj¹ tu w Anglii na renty i
emerytury dla coraz liczniejszej grupy
starszych ludzi. Tylko kto zapracuje na
emerytury w krajach, z których owi m³odzi
przyje¿d¿aj¹?
W Wielkiej Brytanii pokusa jest spora
 du¿e u³atwienia. Anglicy podzielili siê
z przybyszami swoimi wiadczeniami
spo³ecznymi, mo¿na te¿ wyst¹piæ, bodaj po roku pracy, o mieszkanie, na zasadzie spó³dzielczego czy komunalnego. Zasi³ki przys³uguj¹, dodatki na dzieci,
wszystko. Anglia zachêca wiêc, by tu
przyjechaæ. Do swojego kraju nie wracaæ. Pokrêtny umys³ gotów kusiæ wizj¹
dobrobytu  czy dostanie siê podobne
wiadczenia nad Wis³¹? Odsuwaæ przy
tym gotów problem samotnoci i traktowania z góry, jakie absurdalnie pokazuj¹ czêsto Anglicy (miaæ siê chce i
gniewa to równie¿). Dlatego nie zamierzam tu pozostaæ. Or³a próbuje siê traktowaæ jakby by³ wróblem, czy to nie
budzi miechu? Doceniam jednoczenie,
¿e otworzyli dla nas rynek pracy, bomy byli w pilnej potrzebie. Zachód
przecie¿ od lat 90-tych g³odzi³ nas, dzia³aj¹c na rzecz zamykania polskich zak³adów przemys³owych, a w zamian?
Zamiast obiadu coraz g³odniejszej masie polskiej dawa³ obietnicê rajskiej Unii,
od której wcale mniej nie burcza³o w
brzuchu. Dzi niepodleg³oæ stracona,
trzeba siê wiêc z Unii wycofaæ, oceniam.
Powracaj¹c, Anglia chcia³aby nas
pewno zatrzymaæ w swym ³onie, równie¿ dla innych wzglêdów. Podobieñstwa kulturowego.
W dobie zagro¿enia tak zwanym terroryzmem, który moim zdaniem sami
fa³szywie produkuj¹, potrzebuj¹ w Brytanii
bezpiecznych ludzi nap³ywowych, którzy nie bêd¹ muzu³manami, bo ci upomnieliby siê przypuszczalnie o swoich
wspó³braci, krzywdzonych dzi pod s³odkimi has³ami demokracji na Bliskim
Wschodzie. Wspó³braæmi okupowanymi, poni¿anymi. Anglia (i Polska) popiera amerykañskiego gwa³ciciela i okrutnika, wiêc nap³yw pracowników ze wiata
islamu to by³by problem. Wol¹ te¿ nie
widzieæ tu ludzi czarnoskórych z zewn¹trz.

Polacy, ludzie z kraju, gdzie stacje radiowe nadaj¹ muzykê angielsk¹ czêciej
mo¿e ni¿ polsk¹, gdzie rz¹dy podlizuj¹
siê Ameryce i anglojêzycznoci, gdzie
ludzie snuj¹ fatamorgany o z³udnym raju
Zachodu  Polacy s¹ dobrze widziani.
Prawie zanglicyzowani ju¿ w Polsce, có¿
dopiero, gdy przyjad¹ tu.
Na pewno nie popr¹ muzu³manów i
bêd¹ wierni Anglikom, liczy³ pewnie w
cichoci Downing Street, odpowiednik
Wiejskiej w Warszawie. Oby siê przeliczyli jednak.
Chcê byæ wierny prawdzie, dobru i
prawoci. Wspó³czujê krzywdzonemu
wiatu islamskiemu. I powiadam  przykro
mi, przepraszam za tamtych g³upotê i
brak wiedzy, i napady na Was, i duchem z Wami, bracia!
Jest równie¿ we mnie du¿o ciep³a
dla dobrych Anglików. Ludzie s¹ ró¿ni
równie¿ i tu. Pozdrawiam ich!
Powróæmy na krótko do spraw emerytalnych, teraz, na koniec. Stawiam
pytanie otwarte i zachêcam do dyskusji. Kto, Pañstwa zdaniem, zapracuje na
emerytury w Polsce? Gdy, za³ó¿my, oko³o
2 milionów ludzi jest za granic¹, ogromnie
du¿o m³odych?
S¹dzê, ¿e emerytury powinny zostaæ
zniesione, bo to by³ chybiony strza³.

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk
Pewien zbêdny wydatek, wbrew przyrodzie w ogóle. Dodam, wydatek, na który
ludzie p³ac¹ dzi przez lata. To jak kupowaæ butelkowan¹ wodê w gospodarstwie, przez które p³ynie ródlanie czysta woda. Bo rodziców maj¹ obowi¹zek
godnie utrzymaæ dzieci! A jedyna sprawa
do rozwi¹zania to obmyliæ odpowiednie zabezpieczenie dla tych nielicznych
osób, które dzieci nie maj¹.
To jest zgodne z natur¹. I godne
córki, synów, dzieci.
Pozdrawiam Pañstwa serdecznie.
mgleonczuk@wp.pl

Pozdrowienia dla redakcji TO

Moc gor¹cych pozdrowieñ z pobytu na obozie sportowym przesy³aj¹
lekkoatleci wraz z trenerem. Miêdzyzdroje, 18.08.2007r.
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TAEKWONDO
STOPNIE TAEKWONDO

Stopnie zaawansowania w taekwondo dziel¹ siê na stopnie uczniowskie (kup)
oraz mistrzowskie (dan). Stopni uczniowskich jest dziewiêæ: pocz¹tkuj¹cy posiada stopieñ 9 kup, a uczeñ najbardziej
zaawansowany 1 kup. Stopni mistrzowskich jest 10. Do poziomu 6 dana obowi¹zuj¹ umiejêtnoci techniczne sprawdzane w trakcie egzaminu. Stopnie od 6
do 10 dana to stopnie arcymistrzowskie
przyznawane za specjalne zas³ugi dla rozwoju taekwondo. 10 dan jest oznak¹
najwy¿szego zaawansowania. Koreañczycy wprowadzili równie¿ m³odzie¿owy stopieñ mistrzowski o nazwie poom dla æwicz¹cych poni¿ej piêtnastego roku ¿ycia,
którzy osi¹gnêli poziom mistrzowski. W
zawodach sportowych mog¹ braæ udzia³
zawodnicy o poziomie wyszkolenia do 4
dana, a w zawodach miêdzynarodowych
wymagane minimum to 1 dan.
Potwierdzeniem stopnia uczniowskiego jest oficjalny certyfikat wydany przez
Polski Zwi¹zek Taekwondo WTF, natomiast certyfikaty mistrzowskie wystawiane s¹ w siedzibie wiatowej Federacji Taekowondo  Kukkiwon w Seulu,
tam te¿ s¹ zarejestrowani wszyscy posiadacze stopni mistrzowskich. Takie certyfikaty na stopnie mistrzowskie 2 i 3
dan posiadaj¹ trenerzy z naszego Klubu: Dorota i Tomasz Miszczak

Martyna Kotowska
Wiek: lat 16. Uprawiana dyscyplina
sportu: Taekwondo Olimpijskie od 4 lat.
Stopieñ: 4 kup. Klub: LUKS Hidori Olecko przy SP 4 Siejnik.
 Co daje mi uprawianie Taekwondo?
- Trenuj¹c taekwondo nie tylko rozwijam swoj¹ sprawnoæ fizyczn¹, ale tak¿e
doskonale wype³niam czas.
 Czym dla mnie jest Taekwondo?
- Idealny sposób spêdzania wolnego czasu, pasja, sposób wy³adowania negatywnych emocji.
 Jak i dlaczego rozpoczê³a siê moja
przygoda z Taekwondo?
- Maj¹c 12 lat zaczê³am szukaæ ciekawego sposobu spêdzania wolnego czasu. Na szkolnym korytarzu znalaz³am
ulotkê z zaproszeniem nowych i chêtnych ludzi. Po drobnych konsultacjach
z rodzicami postanowi³am spróbowaæ
i uda³o siê. Trenujê ju¿ 4 lata.
 Mój najwiêkszy sukces?
- Jest to br¹zowy medal na moich pierw-

szych tak powa¿nych zawodach, na
Mistrzostwach Polski.
 Co rodzice umyl¹ o pasji swojego
dziecka?
* Mama: Cieszê siê,¿e moja córka trenuje Taekwondo. Mylê, ¿e jest to po¿yteczny sposób spêdzania wolnego
czasu. Dziêki niemu jest ci¹gle aktywna fizycznie, a zdobyte medale mobilizuj¹ j¹ do dalszej pracy. Dodatkowo
wyjazdy na zawody pozwalaj¹ nawi¹zywaæ nowe znajomoci i niekiedy
przyjanie.
* Tata: Podzielam zdanie ¿ony. Jednak
chcia³bym dodaæ, ¿e córka trenuj¹c tê
sztukê walki w pewnym stopniu uodporni³a siê na ból fizyczny. S¹dzê te¿,
¿e nauczy³a siê nie tylko przyjmowaæ
sukcesy, ale i pora¿ki z uniesion¹ g³ow¹.
**
Od wrzenia tego roku Martyna rozpoczyna naukê w Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Warszawie. Jednoczenie
rozpocznie treningi w AZS AWF Warszawa  najlepszym Klubie Taekwondo
w Polsce. Tam od roku trenuje by³y zawodnik z Olecka Micha³ Górski.
Przyjêcie do tak elitarnej szko³y i klubu
sportowego mo¿liwe by³o dziêki wysokim wynikom sportowym osi¹gniêtym w
naszym Klubie (br¹zowy medal na Mistrzostwach Polski Juniorów). Utrzymuj¹c osi¹gniêty poziom i zdobywaj¹c kolejne medale bêdzie otrzymywa³a stypendia
z AZS-u i nagrody pieniê¿ne oraz stypendia z Urzêdu Miasta Warszawy.

Harmonia jest podstaw¹ karate.
Mi³oæ do rodziców, szacunek do nauczycieli,
zaufanie w stosunku do przyjació³
oraz skromnoæ wydaj¹ siê byæ korzeniami
Budo-Karate Kyokushin.
Mylê, ¿e jest ono bardzo potrzebne
wspó³czesnemu wiatu.
Kyokushin oznacza poszukiwanie najwy¿szej
prawdy w aspekcie fizycznym,
psychicznym oraz duchowym.
Sosai Masutatsu Oyama

Klub Sportowy Karate Kyokushin w Olecku
Al. Lipowe 1A
og³asza zapisy: I tura do koñca wrzenia 2007r./ II tura do koñca roku 2007.

Kontakt : GOLIAT Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji lub tel. 087 520 42 59.
Klub oferuje:
- treningi do koñca roku 2007 gratis!!!
- treningi prowadzone przez wykwalifikowan¹ kadrê instruktorów (Marek Kowalewski 1 dan, Zbigniew Borzeñski 2
kyu)
- mo¿liwoæ startów w zawodach
- podnoszenie kwalifikacji poprzez egzaminy
- wyjazdy na obozy szkoleniowe
- opiekê psychologiczn¹ i lekarsk¹
- profesjonalne zaplecze do odnowy biologicznej i rehabilitacji
- mo¿liwoæ korzystania z profesjonalnego sprzêtu treningowego

WSZYSTKICH CHÊTNYCH ZAPRASZAMY!

(L15601)
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TENIS ZIEMNY
Dnia 02.09.2007 r. na kortach MOSiR Olecko odby³y siê zamkniête Mistrzostwa Olecka w tenisie ziemnym. Rywalizacja przebiega³a w dwóch kategoriach
wiekowych, tj. open i m³odzie¿y. W kategorii open startowa³o 7 tenisistów. Po
omiu godzinach zmagañ zwyciêzc¹ zosta³ Andrzej Bomber, który pokona³ w
finale Patrycjê Supronowicz 6:1, 7:6 (4).
Trzecie miejsce wywalczy³ Marian Tomczyk, który pokona³ Ryszarda Mielecha
6:2, 6:2.
W kategorii m³odzie¿owej stanê³o w
szranki 16 tenisistów i tenisistek w wieku od 10 do 16 lat. Po pó³toragodzinnym finale zwyciê¿y³ Karol Gajdemski,
pokonuj¹c Mateusza Domañskiego 6:2,
2:6, 10:8. Trzecie miejsce wywalczy³a Kaja
Gierszewska, wygrywaj¹c z Czarkiem
£ukawskim 6:4.
Nagrod¹ w kategorii m³odzie¿owej by³a
rakieta tenisowa firmy Yonex, której fundatorem by³a Szko³a Tenisa Ziemnego

PI£KA NO¯NA
Wyniki rozegrywek
w dniu 2.09.2007.

Huragan Mor¹g - Czarni Olecko
4 - 1 ( IV liga)
No có¿ kolejna pora¿ka , pora¿ka która
w pewnym sensie mo¿e byæ niezrozumia³a, bo w/g nie tylko mnie ale i nawet
kibiców gospodarzy Czarni na ni¹ nie
zas³u¿yli. Po meczu jeden z pi³karzy Huragana w rozmowie ze mna przypomnia³
star¹ pi³karsk¹ prawdê, przegrywa ten kto
pope³ni wiêcej b³êdów. A u nas to ju¿
nie pierwszy mecz , w którym pope³niamy b³êdy, szczególnie w obronie. Ci co
chodz¹ na mecze Czarnych wiedz¹ o które
pozycje chodzi.

Smecz.Wszyscy zwyciêzcy otrzymali dyplomy i puchary. Wed³ug sêdziego g³ównego Mistrzostw jedynym mankamentem

by³a mizerna, wrêcz skandalicznie niska
frekwencja tenisistów z Olecka.
Do zobaczenia za rok.

***
Czarni II - Sokó³ Garbno
4 - 0 ( B klasa)
W zakoñczonym meczu Czarni II
Wieliczki pokanali UKS Sokó³ Garbno
4-0. Bramki zdobywali: Dêbski 2. Konopko,
Ska³ka. Foto z meczu dzisiejszego i wczorajszego w galerii.
**
Czarni - Olimpia Mi³ki
5 - 0 ( junior m³odszy)

TABELA IV Ligi po V kolejce

**
P³omieñ - Czarni
4 - 2 ( m³odzik)
**
Rona 03 E³k - Czarni
9 - 1 ( trampkarz)

Zespó³
1. Zatoka
2. Huragan
3. Jeziorak
4. Vêgoria
5. Mragovia
6. Concordia
7. Sokó³
8. Start
9. P³omieñ
10. Motor
11.Czarni
12. Polonia
13. Mamry
14. Granica
15. Szczytno
16. Zamek

il. meczy
- 5m
- 5m
- 4m
- 5m
- 4m
- 5m
- 5m
- 5m
- 5m
- 5m
- 4m
- 5m
- 5m
- 4m
- 5m
- 5m

pkt
- 15pkt
- 13pkt
- 12pkt
- 12pkt
- 10pkt
- 10pkt
- 9pkt
- 8pkt
- 7pkt
- 4pkt
- 3pkt
- 3pkt
- 2pkt
- 1pkt
- 0pkt
- 0pkt

SZACHY
W dniach 7-18 sierpnia b.r. odby³ siê VI Letni Turniej
Szachowy dla dzieci i Obóz Szkoleniowy w Szklarskiej Porêbie. Celem imprezy by³o podwy¿szenie kwalifikacji szachowych, popularyzacja gry w szachy, ale równie¿ letni wypoczynek dzieci i m³odzie¿y. Klub Czarni Olecko reprezentowa³y nasze czo³owe zawodniczki: Marta Gryglas i Joanna Grzyb.
Szersza informacja z tego wydarzenia za tydzieñ.
Na zdjêciu (od lewej) Joasia Grzyb i Marta Gryglas na
obozie w Szklarskiej Porêbie.
Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
od 1300 do 1600 (póniej tylko fax): (0-87) 520 02 30, tel kom. w godz. 900-2000: 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm.
Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski. Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 269

Tydzieñ min¹³. Mo¿na napisaæ: i co
z tego? Teoretycznie nic, bo tydzieñ za
tygodniem mijaj¹ i nic na to nie poradzimy. Na ten temat ju¿ by³a tu kilka razy
rozprawka.
Ale przejdmy do zasadniczego tematu. Redaktor Naczelny poprosi³ mnie
bym nie PiSa³ o polityce. Dlaczego? Bo
denerwuje to kilku ludzi, dla których
wolnoæ s³owa ma byæ sprowadzona do
mo¿liwoci PiSania tylko tzw. wygodnych tematów i zgodnych ze cile okrelonym programem. Mam nawet ten program obiecany od dwóch lat i jako go
nie mogê siê doczekaæ... Ale z przekazów medialnych wiem, ¿e jest to jedynie
s³uszny program. O widzicie... mia³o byæ
bez polityki, a ju¿ zalecia³o poprzedni¹
epok¹ i by³ym ustrojem. Bez polityki,
bez polityki... bez polityki. Specjalnie
zacz¹³em pisaæ ten tekst w pi¹tek, by mnie
nie podkusi³o nic co mia³oby co wspólnego z polityk¹.
I co? NAWET W PI¥TEK MI NIE
POZWOLONO ODEJÆ OD POLITYKI!
Czy mnie ten Ziobro pods³uchuje czy
jak?
Najpierw powali³ mnie swoimi informacjami Latkowski. Ten goæ, u którego siedzia³ Kaczmarek ca³¹ noc i bajki
mu opowiada³. Tak do rana, ale co s³abo bo nie usnêli. Pan Latkowski ca³y
czwartek opowiada³ jak to jego pods³uchuj¹, podgl¹daj¹ i obserwuj¹. No, bo
niby sk¹d ABW wiedzia³o gdzie jest
Kaczmarek, kandydat na premiera? Oczywicie WROGIE LUDOWI i DZIENNI-

KARZOM POLITYCZNE S£U¯BY SPECJALNE... Dlaczego? Bo przeczytali bloga
pana Latkowskiego i wiedzieli, ¿e Kaczmarek bêdzie ca³¹ noc u niego. Pora¿aj¹ce, jak mówi pose³ Gra! Przepraszam,
¿e to napiszê, ale w psychiatrii taki stan
okrelany jest schizofreni¹ przeladowcz¹. Szukacie Pañstwo sensacji sk¹d ABW
wiedzia³o gdzie jest Premier Kaczmarek?
Wyt³umaczenie jest
prostsze ni¿ najlepsza
teoria spiskowa: od
oficerów BOR chroni¹cych tego gocia.
Wystarczy³o zadzwoniæ i spytaæ gdzie s¹.
Te¿ mi spisek! A dlaczego aresztowali lub
jak woli prokuratura:
zatrzymali jednoczenie panów Kornatowskiego i Netzla? Znowu jaki spisek i atak
na demokracjê? To co
pokaza³a prokuratura
w pi¹tek wyjani³o
dlaczego tych panów
zgarniêto razem. Bo ci
panowie mieli BARDZO BRZYDKI zwyczaj k³amania i zmylania tego co robili.
Rys. Wies³aw B.
A fe! Tacy duzi, a
k³ami¹! I teraz Bozia
im r¹czki...
A w pi¹tek! PARADA K£AMCZUSZKÓW! Nie spotka³em siê z Krauze, a tu bach! Wsiada do windy i wali
prosto do drzwi Pana Krauze na 40 piêRys. Krzysztof Kamiñski

trze...
Rozmawia³em z Netzlem na drugim
piêtrze! Chyba na seansie spirytystycznym! Wiarygodnoæ Pana Premiera Kaczmarka leg³a w gruzach. Oczywicie wg
ogólnie pojêtej opozycji to co pokaza³a
prokuratura nic nie znaczy. Jak powiedzia³ redaktor Wildstein, to gdyby Jaros³aw Kaczyñski i Zbigniew Ziobro przeszli przez Wis³ê na piechotê to opozycja by
powiedzia³a: o widzicie! Nawet p³ywaæ nie
potrafi¹! Logika jest
pora¿aj¹ca. Ca³¹ sobotê Pan Giertych wspierany przez wypuszczonego na wolnoæ
Kaczmarka opowiadali
jaki to Kaczmarek
uczciwy... Jakby pó³
Polski tej uczciwoci
nie mog³a zobaczyæ i
us³yszeæ na w³asne
oczy i uszy. Mia³em
nie pisaæ nic o PO, ale
muszê napisaæ z trosk¹ o s³abym s³uchu
Julii Pitery z PO. Przez
kilkanacie minut opowiada³a jak to BRUTAL ZIOBRO szuka
Bo³tryk
haków na Tuska. Sk¹d
to wiedzia³a? Bo parê
minut wczeniej mówi³ w TV sam Ziobro... Tylko nie mówi³ nic takiego co powiedzia³a Pitera. Ziobro stwierdzi³, ¿e przedstawi¹ kolejne dowody, które w negatywnym wietle przedstawi¹ to, co do
tej pory wypowiadali liderzy opozycji...
Ale nie by³o tam nic o zbieraniu haków.
Media jedno za drugim powtarza³y to co
mówi³a pani Julia. Po po³udniu ze wstydem i za¿enowaniem zamieszcza³y telewizje i radia sprostowania i rzeczywist¹
treæ tego, co powiedzia³ Minister Sprawiedliwoci. PO ma zamiar pos³ugiwaæ
siê k³amstwami w kampanii wyborczej
krzycz¹c, ¿e nieczysto graj¹ tylko inni?
No ³adnie!
Przepraszam Pañstwa. Mia³o nie byæ
o polityce. Jednak dzi trudno by³o omin¹æ
to co siê sta³o w ubieg³ym tygodniu.
Trudno te¿ nie zamiaæ siê przy takich
argumentach jakie opowiadali ludzie z
opozycji.
Przepraszam, ale ja ze miechu nie
wytrzyma³em. A jak inni wol¹ wierzyæ w
bajki i fikcje, to ju¿ nie mój problem. Jest
demokracja i ju¿.
PAC

