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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Cena 1,40 z³

20 listopad 2007 r.

14 listopada, zgodnie z harmonogramem, Burmistrz
Wac³aw Olszewski z³o¿y³ Radzie Miejskiej projekt bud¿etu na rok 2008.

Bud¿et na 2008 r.

Obowi¹zek z³o¿enia projektu bud¿etu obliguje Burmistrza do nieprzekraczalnej
daty 15 listopada. Termin z³o¿enia projektu mówi o tym, ¿e prace zwi¹zane z
tworzeniem tego dokumentu trwa³y do
ostatniej chwili.
Dokument zak³ada, ¿e dochody gminy w 2008 roku wynios¹ 50 milionów i
591 tysiêcy z³otych. Wydatki bêd¹ minimalnie wy¿sze i zamkn¹ siê kwot¹ 50
milionów 962 tysiêcy z³otych. Deficyt
bud¿etu wyniesie zatem 371 tysiêcy z³otych. Dochody te zwiêksz¹ siê w ci¹gu
roku, bo do kasy gminy wp³yn¹ pieni¹dze rz¹dowe na wykonanie zadañ zleconych, np. zasi³ków rodzinnych. Natomiast
w chwili obecnej projekt bud¿etu musi
byæ przygotowany na podstawie dokumentów i tylko taka wysokoæ dochodów bud¿etu mo¿e byæ udokumentowana, jaka jest przedstawiona w projekcie.
Dochody bie¿¹ce gminy oceniono w
dokumencie na 46.035.405 z³otych. Dochody pochodz¹ce ze sprzeda¿y maj¹tku gminnego to 4.555.913 z³otych.
Wydatki gminy w 2008, to: bie¿¹ce
42.171.059 i maj¹tkowe 8.791.324 z³ote.
Wydatki maj¹tkowe obrazuj¹ jednoczenie zaanga¿owanie burmistrza w rozwój
gminy. Wydatki maj¹tkowe ujête w bu-
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d¿ecie obrazuj¹ tylko wydatki ze rodków w³asnych, czyli tego, co gmina wypracuje. W projekcie bud¿etu nie uwzglêdniono dochodów, które wp³yn¹ z funduszy strukturalnych. Gmina próbuje na
razie te pieni¹dze uzyskaæ, ale w chwili
obecnej nie sposób oceniæ wiarygodnie
ich wielkoci.
C.d. na s. 4.
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Tylko tam gdzie serce cz³owieka znajduje
pokój, jest na pewno du¿o prawdziwego
dobra i mi³oci.
Fohat Jozeph

Centrum Handlowe IMPULS og³asza Konkurs
Gwiazdkowy w dniach 26 listopada - 22 grudnia 2007r.
Przyjd, zrób zakupy, wype³nij kupon i we w nim
udzia³. Atrakcyjne nagrody czekaj¹!
ZAPRASZAMY!
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Pijani kierowcy

 1 listopada o 15.10 jeden zastêp OSP
Mazury gasi³ w Gryzach po¿ar drzewa
rosn¹cego przy drodze.
 3 listopada o 12.57 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski
 6 listopada o 18.23 jeden zastêp OSP
G¹ski gasi³ w okolicach lepia po¿ar
spowodowany przez rozpalenie ogniska bez dozoru.
 7 listopada o 10.14 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w okolicach lepia po¿ar dzikiego wysypiska mieci.
 9 listopada o 0.26 dwa zastêpy JRG
PSP oraz dwa zastêpy OSP wiêtajno
gasi³y w wiêtajnie po¿ar sklepu odzie¿owego.
 11 listopada o 10.48 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w lepiu po¿ar mieci w
mietniku kontenerowym.
 11 listopada oko³o 14.33 trzy zastêpy
JRG PSP, 2 OSP wiêtajno i 1 OSP
G¹ski gasi³y po¿ar domu mieszkalnego w Gi¿ach.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin
12 listopada o 11.15 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kasprowicza po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
12 listopada o 16.20 jeden zastêp OSP
G¹ski gasi³ przy ul. Kasprowicza po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
14 listopada o 6.56 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ trociny rozsypane na jedniê
szosy E³ckiej.
14 listopada o 17.30 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar sadzy w kominie domu
przy ul. Nocznickiego.
18 listopada o 19.00 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ w Wieliczkach barakowóz który wpad³ do przydro¿nego
rowu.
Informacji udzieli³
m³odszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V57010)
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 11 listopada zatrzymano w Dudkach
dwóch pijanych rowerzystów. Dwudziestodziewiêcioletni Mariusz M. mia³
we krwi 3,06 promila alkoholu, za czterdziestoczteroletni Kazimierz M.  2,59
promila.
 17 listopada o 2.30 policjanci zatrzymali jad¹cego ul. Gdañsk¹ Opla Omegê. Kieruj¹cy nim siedemnastoletni Daniel D. nie posiada³ uprawnieñ, za to
we krwi mia³ 1,46 promila alkoholu.
 17 listopada o 23.00 policjanci zatrzymali w D¹browskich VW Passata. Kieruj¹cy nim trzydziestosiedmioletni Marian
C. mia³ we krwi 1 promil alkoholu.
 18 listopada o 20.40 na drodze Olecko
 Wieliczki policjanci zatrzymali Fiata
126p. Kieruj¹cy nim dziewiêtnastoletni Robert J. mia³ we krwi 0,6 promila
alkoholu.

NAJTANIEJ W MIECIE
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wydajemy karty rabatowe!
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

14 tysiêcy

skrad³ nieznany sprawca z kasy
Nadlenictwa w Olecku. Do zdarzenia
dosz³o oko³o 13.00 w dniu 15 listopada.
Z³odziej sforsowa³ drzwi wejciowe, a za
nimi znalaz³ otwart¹ kasê przedsiêbiorstwa. W niej za pogotowie kasowe w
wysokoci 14.850 z³otych.
Policja prowadzi dochodzenie, które
ma ustaliæ przebieg zdarzenia oraz sprawcê
kradzie¿y.

ELF

ul. Armii Krajowej 24
MARKOWE CIUCHY
W DOBREJ CENIE

Raz w tygodniu
nowy towar!

Godziny otwarcia:
10 00-1700
(L20804)

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

Dy¿ury aptek

Uwaga kradn¹

 20-25.11.2007r., ul. Zielona 37
 26.11.- 02.12.2007r., pl. Wolnoci 7B

W ubieg³ym tygodniu mê¿czynie
skradziono portfel, w który oprócz gotówki by³y karty kredytowe oraz wypisane piny s³u¿¹ce do uruchamiania tych
kart. Z³odziej od razu skorzysta³ z okazji
i wyczyci³ z pieniêdzy konta poszkodowanego zanim ten zd¹¿y³ karty zablokowaæ.
Policja apeluje, by nie u³atwiaæ przestêpcom procederu. Kody pinów trzeba
pamiêtaæ lub, gdy mamy w¹tpliwoci co
do swej pamiêci zapisywaæ je na oddzielnych kartkach schowanych w innych ni¿
portfel miejscach naszego ubioru.

ZAPROSILI NAS

Warsztat Terapii Zajêciowej w Olecku na Regionalny Turniej Tenisa Sto³owego Olimpiad Specjalnych pod honorowym patronatem Burmistrza Olecka
Wac³awa Olszewskiego.
Termin: 23 listopada 2007 roku, godz.
1000, hala sportowa Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku, Plac Zamkowy 3.

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:

 Anna Burnat
 Alicja Jaszczanin
 Piotr Klejment
 Zbigniew Krzy¿ek
 Micha³ Ró¿añski
 Adam Worecki

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ 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)

S¹d Rejonowy

Wydzia³ Rodzinny i Nieletnich wyda³ decyzjê o umieszczeniu w placówkach opiekuñczo-wychowawczych trzech
ch³opców i piêciu dziewczynek w wieku
od 4 miesiêcy do 15 lat. Decyzjê tak¹
podj¹³ po tym, jak kurator zawodowy
powiadomi³ policjê o tym, ¿e w jednej z
miejscowoci na terenie gminy wiêtajno trzydziestoszecioletnia matka dziewiêciorga dzieci jest pod wp³ywem alkoholu. Policjant, który sprawdzi³ trzewoæ kobiety ustali³, ¿e we krwi ma 1
promil alkoholu.

W mieszkaniu, gdzie przebywa³y dzieci, panowa³ ba³agan. U najm³odszego dziecka stwierdzono widoczne go³ym okiem
zmiany chorobowe skóry. Wezwano wiêc
pogotowie ratunkowe, które zabra³o czteromiesiêczne dziecko. By³o ono odwodnione i brudne. Wymaga³o natychmiastowej opieki medycznej.
Jeli oka¿e siê, ¿e matka narazi³a swoje
dzieci na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia lub zdrowia to mo¿e jej groziæ do 5
lat pozbawienia wolnoci.
Policja wyjania wszelkie okolicznoci tego zdarzenia.
MB

Wkrótce rozpocznie siê realizacja
stypendiów szkolnych
Wkrótce rozpocznie siê realizacja stypendiów szkolnych przyznanych przez
Burmistrza Olecka uczniom szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych. W zwi¹zku z tym zachêcamy podmioty gospodarcze do wspó³pracy przy realizacji decyzji stypendialnych w roku szkolnym 2007/2008. Wszystkich zainteresowanych handlowców prosimy o zg³oszenie siê do Wydzia³u Edu-

kacji, Kultury i Sportu Urzêdu Miejskiego w Olecku (pokój nr 4a) w terminie do
dnia 21 listopada 2007 r. Przypominamy,
¿e stypendia szkolne mo¿na przeznaczyæ
m. in. na zakup podrêczników, s³owników, lektur, przyborów szkolnych, stroju sportowego, pomocy naukowych,
sprzêtu i materia³ów wspomagaj¹cych
zainteresowania uczniów.
Alicja Mieszuk
www.olecko.pl

3

Tygodnik Olecki nr 46 (515)

OLECKI TERMINARZ

Wystawy sta³e
 8.00  15.00  wystawa batiku Barbary
Kolejnik , Galeria Prawdziwej Sztuki im.
A. Legusa, plac Wolnoci 22.
 galeria Wies³awa Bo³tryka  Armii Krajowej (zaplecze)  Wystawa malarstwa W. £ukasik, grafika W. B. Bo³tryk, fotografia T. Kosiorowski, rzeba K. Puchalskiej.
20 listopada (wtorek)
14.00  sesja Oleckiej rady M³odzie¿owej, Ratusz
23 listopada (pi¹tek)
10.00  Regionalny Turniej Tenisa Sto³owego Olimpiad Specjalnych, hala ZST,
plac Zamkowy 3
17.00  7 krasnoludków. Las to za ma³o
 historia jeszcze prawdziwsza  film,
kino Mazury
17.00 konkurs modelarski galera HOLL
E³ckiego Centrum Kultury
18.00  Lega Olecko  ABC Ratusz Gi¿ycko  UKS ratusz Gi¿ycko, trójmecz
tenisa sto³owego Ligi Regionalnej
19.00  Grindhouse vol. 2 Planet terror
 film, kino Mazury
24 listopada (sobota)
17.00  7 krasnoludków. Las to za ma³o
 historia jeszcze prawdziwsza  film,
kino Mazury
19.00  Grindhouse vol. 2 Planet terror
 film, kino Mazury
25 listopada (niedziela)
17.00  7 krasnoludków. Las to za ma³o
 historia jeszcze prawdziwsza  film,
kino Mazury
19.00  Grindhouse vol. 2 Planet terror
 film, kino Mazury
26 listopada (poniedzia³ek)
17.00  Lega Olecko  UKS Ratusz Gi¿ycko, mecz tenisa sto³owego Ligi
Regionalnej
27 listopada (wtorek)
17.00  ABC Ratusz Gi¿ycko  Geodezja
Olecko, mecz wyjazdowy tenisa sto³owego Ligi Regionalnej

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Kolektory

s³oneczne,

przydomowe oczyszczalnie cieków
(V67303)

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V63007)
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Bud¿et na 2008 r.

Aby mieæ wiarygodny udzia³ rodków
w³asnych, gmina planuje zaci¹gniêcie kredytu inwestycyjnego w wysokoci
1.950.000 z³otych. W chwili obecnej zad³u¿enie gminy wynosi oko³o 8,77 miliona z³otych (17,6 % na koniec 2007 roku).
Pomimo jednak zaci¹gniêcia kredytu na
koniec roku 2008 d³ug gminny nie wzronie. Utrzyma siê na podobnym poziomie, bo niektóre po¿yczki zostan¹ sp³acone.
Burmistrz Wac³aw Olszewski okreli³
projekt bud¿etu jako proinwestycyjny.
Wszystkie du¿e inwestycje tego bud¿etu s¹ jednak uzale¿nione od rodków zewnêtrznych. Projekt bud¿etu ma jedno
novum. Zadania s¹ rozbite na grupy, których realizacja przewidziana jest w ci¹gu
jednego roku i na zadania, których realizacja przewidziana jest na kilka lat. Podzia³u tego typu domaga³y siê od wielu
lat kolejno wybierane Rady. Jednak dopiero teraz, gdy realne sta³o siê pozyskanie funduszy unijnych, zaistnia³a taka
mo¿liwoæ.
Zawarte w projekcie bud¿etu inwestycje
przewidziane do realizacji w ci¹gu 2008
roku, to: budowa chodników na osiedlu
Siejnik i ulicy S³owiañskiej, budowa od
podstaw ulicy Sportowej, która w chwili
obecnej jest ulic¹ tylko z nazwy  piaszczysta droga ci¹gn¹ca siê od skrzy¿owania ul. Park, Czerwonego Krzy¿a i Gdañskiej. Ulica Sportowa zostanie przejêta od
powiatu od 1 stycznia nadchodz¹cego roku.
Zostanie wyremontowana równie¿ ulica
na zapleczu alei Lipowej. Prowadzi ona
do kilku firm znajduj¹cych siê w tamtym
rejonie, miêdzy innymi do stacji paliw oraz
do domu handlowego Impuls i Majster.
Wydatki gminy to tak¿e zakup nowych
komputerów do Urzêdu Miejskiego. Zakupy tego typu s¹ wrêcz niezbêdne w
wyniku szybkiego starzenia siê technologii.
Wydatkiem zwi¹zanym z kultur¹ jest
projekt zakupu przenonej sceny zbudowanej z modu³ów aluminiowych. Znacznie to obni¿y koszty wielu miejskich imprez.
Wa¿n¹ czêci¹ tego bud¿etu jest projekt
wprowadzenia monitoringu miejskiego. W
projekcie bud¿etu jest to kwota 80 tysiêcy z³otych. Burmistrz zapowiada jednak,
¿e bêdzie ubiega³ siê o rodki unijne. W
wypadku pozyskania tych funduszy miasto
zosta³oby objête profesjonalnym systemem, który zwiêkszy³by znacznie bezpieczeñstwo obywateli i ich mienia. System
ten obj¹³by wiêkszoæ miejskich ulic. Dzia³a
ju¿ próbna kamera umieszczona na skrzy-

¿owaniu placu Wolnoci z ul. Grunwaldzk¹.
W projekcie bud¿etu uwzglêdniono
te¿ wszelkiego rodzaju inwestycje zwi¹zane z drobn¹ infrastruktur¹ miejsk¹: przystanki autobusowe, ³awki, kosze na mieci.
Wydatki d³ugoterminowe, to przede
wszystkim wodoci¹gowanie terenów wiejskich. W chwili obecnej na ukoñczeniu
lub ukoñczona jest dokumentacja techniczna wszystkich tych inwestycji. Gmina bêdzie ubiegaæ siê o rodki unijne na
trzy du¿e zadania. Ca³y plan ma za zadanie rozwi¹zanie definitywne problemu wodoci¹gów i kanalizacji na wsi. Ca³oæ tych
inwestycji zosta³a podzielona na trzy grupy.
Czêæ pó³nocna obejmuje kompleksowe
rozwi¹zanie. Wodoci¹g po³¹czy³by Mo¿ne, Pieñki z D¹browskimi i z Babkami Oleckimi. Za³o¿enie to ma wyeliminowaæ ujêcie wody w Szczecinkach. Pozosta³yby
one jako ew. rezerwowe. Jednoczenie
planuje siê zbudowanie kanalizacji Mo¿nych.
Drugie zadanie oparte na rodkach
unijnych, to budowa wodoci¹gu z Olecka do Kukowa i po³¹czenie tej nitki z istniej¹cym wodoci¹giem w okolicach lepia. Ten projekt ma równie¿ za zadanie
wyeliminowanie ujêcia wody w G¹skach
i pozostawienie go jako rezerwowego.
Projekt ten obejmuje równie¿ po³o¿enie
wodoci¹gu w Kukowie i Skowronkach.
Wodoci¹g ³¹czy³by siê z inn¹ nitk¹ w
okolicach nowej ulicy Przemys³owej (okolice Delphia Yachts przy TAG). Nitka tego
wodoci¹gu po³¹czy³aby równie¿ Kukowo,
Zajdy i Zabielno. Z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich zostanie zbudowana pêtla wodoci¹gu ³¹cz¹ca Kijewo, Babki
G¹seckie, widry z G¹skami.
Trzecia inwestycja zwi¹zana z wodoci¹gami, to w³¹czenie do systemu Jasiek,
poci¹gniêcie nitki do Rosochackich, Dobek i Doliw. Na wszystkie te zadania Magistrat ma ju¿ przygotowane projekty techniczne. Burmistrz ma nadziejê uzyskania

C.d. ze s. 1.
funduszy na zrealizowanie tych planów.
W 2008 rozpoczn¹ siê równie¿ inwestycje zwi¹zane z kanalizacj¹ terenów
wiejskich. Projekt ten realizowany bêdzie
wspólnie z gmin¹ Wieliczki. Podpisane
zosta³o ju¿ porozumienie. Projekt zosta³
nazwany Sanitacja doliny Legi. Projekt
przewiduje po³o¿enie kanalizacji we wszystkich miejscowociach le¿¹cych w zlewni
Legi oraz jezior Oleckie Wielkie i Oleckie
Ma³e. W grê wchodz¹ takie miejscowoci, jak Bia³a Olecka (ród³a rzeki) i Judziki. Tutaj nitka kanalizacji posz³aby do
oczyszczalni w Judzikach. Kanalizacja z
Babek Oleckich, Sedrank i Dworku Mazurskiego pod³¹czona zosta³aby do systemu miejskiego. Do oleckiej oczyszczalni cieki oddawa³yby Wieliczki i Skowronki. Inwestycja ta roz³o¿ona zosta³aby
na trzy lata. Projekt przedsiêwziêcia zostanie sporz¹dzony w 2008 roku.
Gmina bêdzie równie¿ ubiegaæ siê o
rodki unijne na dokoñczenie budowy ulicy
Kasprowicza, na budowê obwodnicy
na Siejniku oraz budowê ulicy Lenej od
szpitala a¿ do nowego cmentarza. Plany
te obejmuj¹ równie¿ drobniejsze inwestycje,
chocia¿by budowê cie¿ki pieszo- rowerowej.
Plac Wolnoci i jego infrastruktura
przewidziane zosta³y do realizacji jako inwestycja wieloletnia. Pieni¹dze unijne
pomog¹ w realizacji remontu Starego Ratusza
oraz modernizacji tzw. placu Pawlaka.
Równie¿ budynek po³o¿ony przy ul.
Kopernika, w którym znajduj¹ siê Warsztaty
Terapii Zajêciowej przeznaczony jest do
modernizacji i zosta³ umieszczony w bud¿ecie jako inwestycja wieloletnia.
Inwestycj¹ wieloletni¹ bêdzie realizacja modernizacji dwóch stadionów pi³karskich: du¿ego i górnego. Modernizacja obejmie po³o¿enie sztucznej murawy
na górnym. Dolny stadion zostanie wed³ug projektu ca³kowicie przebudowany.
Modernizacji ulegnie sama p³yta boiska,
po³o¿enie na czêci lekkoatletycznej tar-

Podró¿ polubna. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk.
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tanu oraz rozbudowanie maksymalne trybun.
Planowana jest równie¿ budowa hali
widowiskowo-sportowej z p³ywalni¹. Do
koñca roku zostanie ukoñczony projekt
techniczny.
Do drobniejszych zadañ wieloletnich
nale¿y modernizacja i budowa dróg wiejskich. M. in. taka droga zostanie zmodernizowana w Szczecinkach, droga lepie  Zajdy (inwestycja jest ju¿ realizowana).
W³anie zapas gotówki na realizacjê wymienionych wy¿ej inwestycji gminnych wynosi 8.791.324 z³ote. Jest to kwota
znacz¹ca i to ona mówi o proinwestycyjnym za³o¿eniu funduszu.
Wa¿n¹ czêci¹ bud¿etu jest dofinansowywanie zadañ powiatowych. Miasto
przeznaczy kolejn¹ transzê na dofinansowanie budowy szpitala. Bêdzie to kwota
191 tysiêcy z³otych. 150 tysiêcy z³otych
otrzyma Zak³ad Opieki D³ugoterminowej
w Jakach. Pieni¹dze s¹ przeznaczone na
modernizacjê ostatniego piêtra, które jest
niewykorzystane. Mieci³by siê tam dom
pomocy spo³ecznej.
Miasto dofinansuje równie¿ budowê
dróg powiatowych. W miecie modernizowana by³aby ul. Grunwaldzka, Kociuszki. Burmistrz obiecuje, ¿e nawet gdyby
powiat nie otrzyma³ dofinansowania na
ul. Grunwaldzk¹, to miasto da po³owê
potrzebnej na remont kwoty.
Na terenach wiejskich bud¿et przewiduje rozpoczêcie budowy drogi z Kukowa do Zatyk i Kijewa. Druga inwestycja
objê³aby budowê drogi z Kukowa do Zajd
i dalej do Dudek w kierunku Gi¿, do granicy oleckiej gminy. Przewidziana kwota
do realizacji tych przedsiêwziêæ to 500 tysiêcy z³otych.
Teraz projekt trafi do komisji Rady
Miejskiej. Na pewno zostan¹ wprowadzone do niego korekty. Przypuszczam
jednak, ¿e zmiany te nie bêd¹ dotyczy³y
g³ównych za³o¿eñ dokumentu. Projekt
bowiem jest nowatorski i obejmuje czasowo okres trzech lat.
Burmistrz chce, aby bud¿et na 2008
rok zosta³ uchwalony jeszcze przed wiêtami
Bo¿ego Narodzenia. Wszystko przemawia za tym, ¿e tak siê stanie.
W historii Rady Miejskiej jest to ewenement, który wró¿y dobr¹ politykê inwestycyjn¹ na przysz³oæ. Wi¹¿e siê to
równie¿ z tym, ¿e kierunki rozwoju miasta zosta³y ju¿ powszechnie zaakceptowane. U³atwia to pracê Burmistrza i Rady,
jednoczenie tworzy mniejsze pole do
manewru. To jednak jest bardzo dobre
dla proekologicznego rozwoju miasta i jego
zak³adów przemys³owych.
Opracowa³
Bogus³aw M. Borawski

Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku realizuje
projekt Orodka Edukacyjnego - Szko³y Jêzyków Obcych Perfekt w Olecku pod nazw¹ Zdob¹d nowe
kwalifikacje  utrzymasz zatrudnienie
Jest on finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i
bud¿etu pañstwa. Beneficjentami s¹ pracownicy s³u¿b medycznych zatrudnieni
w powiatach: oleckim, go³dapskim, piskim, e³ckim i gi¿yckim. Od 14 wrzenia
2007r. na terenie ZDZ rozpoczê³y siê w
trzech grupach szkolenia z zakresu ma-

Kierownik ZDZ Barbara Taraszkiewicz poinformowa³a, i¿: Zajêcia praktyczne
z masa¿u prowadzone s¹ na odpowiednio przygotowanych sto³ach do masa¿u
w orodku szkoleniowym i nie tylko. W
chwili obecnej planowany i organizowany
jest wyjazd w pierwszym tygodniu stycznia do kurortu uzdrowiskowego w Dru-

sa¿u klasycznego, leczniczego i sportowego. Beneficjenci zdobywaj¹ wiedzê i
umiejêtnoci masa¿ysty, które bêd¹ mogli
wykorzystaæ do pracy w placówkach
medycznych, na w³asne potrzeby osobiste, czy nawet w momencie za³o¿enia
w³asnej dzia³alnoci gospodarczej,
np. Salonu masa¿u. Szkolenia odbywaj¹ siê w weekendy: pi¹tki, soboty oraz
niedziele, zakoñczone zostan¹ w lutym
2008 r.

skiennikach na Litwie. W ramach realizowanych treci programowych z zakresu masa¿u w procesie odnowy biologicznej, beneficjenci bêd¹ mieli mo¿liwoæ dowiadczenia i poznania od strony praktycznej prowadzenia masa¿u przez profesjonalistów i w warunkach o standardzie europejskim. My równie¿, jako placówka szkoleniowa, staramy siê podnosiæ jakoæ szkoleñ i d¹¿ymy do osi¹gniêcia
standardów europejskich w zakresie edukacji na formach kursowych.
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Wystawa i konkurs
modeli kartonowych

Zaproszenie

Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia w Olecku zaprasza nauczycieli geografii, historii
oraz wszystkich zainteresowanych na seminarium z udzia³em
podró¿nika i nauczyciela pana Andrzeja Malinowskiego na
temat: Przesz³oæ i dzieñ dzisiejszy Mongolii i Chin, które odbêdzie siê w 4 grudnia 2007 r. o godz. 16.30.
W programie zarys historyczny i rodowisko przyrodniczo-spo³eczno-ekonomiczne Mongolii i Chin.
Podczas spotkania zostanie otwarta wystawa fotograficzna
Od stepów Mongolii po chiñskie metropolie.
***
WARMIÑSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA im. Profesora Tadeusza Kotarbiñskiego w Olsztynie Filia w
Olecku, 19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 30, tel. 087 523 93 53; email: wmbp-olecko@neostrada.pl; www.wmmbp.olsztyn.pl

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT

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

(V69702)

OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
NR. NOE/003 PARTNER DEKRA
AUTO  BEKA Sp. z o.o.
19-400 OLECKO UL. E£CKA 2
TEL. 087/5239431//KOM. 0601152462
POLECAMY US£UGI W ZAKRESIE:

DIAGNOSTYKA:
* OBS£UGA I NAPE£NIANIE KLIMATYZACJI SAMOCHODOWYCH
 Ultradwiêkowe urz¹dzenie do odka¿ania i odwie¿ania
uk³adów klimatyzacji!
 Pomiar i regulacja geometrii kó³ samochodów osobowych i ciê¿arowych.
 Pomiar i regulacja wiate³, sprawdzanie stanu amortyzatorów, zawieszenia i hamulców NOWOCZSN¥ LINI¥
DIAGNOSTYCZN¥ firmy NUSSBAUM.
 Diagnostyka i naprawy elektroniki samochodowej .
* AUTO  GAZ - profesjonalny monta¿ instalacji gazowych LPG.
* MECHANIKA POJAZDOWA - naprawy bie¿¹ce, usuwanie usterek.
BADANIA REJESTRACYJNE - TECHNICZNE
GODZ. OTWARCIA
Pn. - Pt. 800 - 18 00 SOBOTA 800-14 00:

(V56311)

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

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22

(K20308)

23 listopada 2007 r., godz. 17.00, Galeria HOLL E³ckiego Centrum Kultury
Regulamin Konkursu:
1. Uczestnicy konkursu podzieleni bêd¹ na trzy kategorie
wiekowe: I kategoria do 13 lat, II kategoria od 13-18 lat, III
kategoria od 18 lat
2. W konkursie oceniane bêd¹ modele kartonowe wszystkich typów: (samoloty, okrêty, pojazdy, budowle, itp.)
3. Ka¿dy z uczestników konkursu ma prawo wystawiæ 3 modele, które nale¿y dostarczyæ do pracowni modelarskiej lub
sekretariatu ECK do 21 listopada 2007 r.
4. Otwarcie wystawy oraz wrêczenie nagród odbêdzie siê
23.11.2007 r. o godz. 1700 w Galerii HOLL ECK.
Organizatorzy: LOK Biuro Warmiñsko-Mazurskiego Zarz¹du Wojewódzkiego w Olsztynie, E³ckie Centrum Kultury,
ul. Wojska Polskiego 47.

1. OKRESOWE BADANIA techniczne wszystkich pojazdów samochodowych: samochody osobowe, samochody ciê¿arowe, autobusy, ci¹gniki siod³owe i balastowe, samochody specjalne i ciê¿arowe specjalizowane.
2. OKRESOWE BADANIA techniczne przyczep, naczep,
ci¹gników rolniczych i motocykli.

PROMOCJA

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m2

(V70301)

3. PIERWSZE BADANIA techniczne przeprowadzane przed
pierwsz¹ rejestracj¹ wszystkich
rodzajów i typów pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy
w Polsce.

 du¿y wybór owietlenia
Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98

4. DODATKOWE BADANIA techniczne wszystkich rodzajów i typów pojazdów: pojazdów skierowanych do
badañ przez organ kontroli ruchu drogowego, pojazdów
skierowanych do badañ przez wydzia³y komunikacji po
zmianie stanu faktycznego wymagaj¹cego zmiany danych
technicznych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdów po
wypadku, kolizji drogowej.
Prezes Zarz¹du
Krzysztof Gryniewicz
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¯EBY POLSKA BY£A POLSK¥



To has³o by³o myl¹ przewodni¹ uroczystej akademii zorganizowanej z okazji 89. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oci.

Uczniowie klas: III b i II b ze Szko³y Podstawowej nr 4,
Zespó³ Szkó³ w Olecku, Osiedle Siejnik, pod opiek¹ nauczycieli: Janiny S³uchockiej, Katarzyny Fieæko i Antoniego Marcinkiewicza, przygotowali przedstawienie upamiêtniaj¹ce tê
rocznicê. Oprócz piêknej recytacji wierszy, s³awi¹cych oddanie polskiego ¿o³nierza, znalaz³y siê ciekawie podane fakty
historyczne.

Uczniowie przypomnieli, ¿e Dzieñ 11 listopada 1918
roku by³ prze³omowym momentem w dziejach Europy, ale
przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli
narodowej i powstañczych zrywów wolnociowych Polska
odzyska³a niepodleg³oæ. Nadesz³a upragniona wolnoæ. W
tym dniu Polska oddaje te¿ ho³d marsza³kowi J. Pi³sudskiemu, spoczywaj¹cemu w krypcie pod wie¿¹ Srebrnych Dzwonów w podziemiach Katedry Wawelskiej 

Po czêci artystycznej, zgromadzone klasy (0 - III) wziê³y
udzia³ w konkursie o tematyce niepodleg³ociowej, prowadzonym przez kl. III b. By³a to bardzo ciekawa forma utrwalenia
podanych podczas uroczystoci wiadomoci, o czym wiadczy³a aktywnoæ dzieci podczas konkursu. Za uczestnictwo w nim wszystkie klasy zosta³y nagrodzone s³odkimi
prezentami.

Narodowe wiêto odzyskania Niepodleg³oci  najwa¿niejsze polskie wiêto narodowe!
Po 89 latach od tego wydarzenia nie sposób wpadaæ w
sza³ radoci  a zw³aszcza dzieciom  jaki ludnoæ polsk¹
ogarn¹³ w tamtym momencie. Patriotyzm okazujemy w ró¿ny
sposób. Nasi uczniowie okazali go poprzez wzorow¹ postawê podczas akademii, zaanga¿owanie w uroczystoæ i, co by³o
najbardziej widoczne, odwiêtny ubiór. (Tu podziêkowania
nale¿¹ siê rodzicom).
Aneta Skrzypiec
Fot. Archiwum szko³y.
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Zaduszki w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych
W czwartek 8 listopada w bursie przy
Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych
odby³a siê wieczornica. Uczniowie szko³y
recytowali i piewali poezjê. Mottem wieczoru by³y s³owa ksiêdza poety Jana Twardowskiego: pieszmy siê kochaæ ludzi,
tak szybko odchodz¹.
Salê widowiskow¹ internatu wype³nili
uczniowie i zaproszeni gocie. Przyci¹ga³a
wzrok scena owietlona delikatnie reflektorem i rozjaniaj¹cymi twarze aktorów lampionami. Stamt¹d powoli i dostojnie p³ynê³a poezja. Kilkunastu m³odych ludzi na t¹
jedn¹ godzinê oderwa³o widzów od ziemi i
poszybowa³o z nimi w niebo. Wspania³y
wieczór, wspania³a impreza.
Wraz z nadejciem wiêta Zmar³ych
przychodz¹ do mnie w odwiedziny ci wszyscy,
którzy odeszli: postaci kolegów, przyjació³,
a w te wiêto pierwszy raz moich rodziców.
Wspomnienia, które przynosz¹ s¹ mi³e, ciep³e
i ³za pojawia siê czêsto na policzku. W ci¹gu roku czêsto mylê o nich, lecz 1 i 2 listopada to oni o mnie myl¹. Moja matka
nauczy³a mnie i brata szacunku dla cmentarzy. Mielimy swoj¹ mogi³ê, któr¹ opiekowalimy siê. Le¿a³ tam omioletni Grze,
który napi³ siê przez pomy³kê esencji octowej. Nie znalimy go nawet z fotografii. Potem
do³¹czylimy ju¿ sami do swych obowi¹zków symboliczne miejsce pochówku pomordowanych harcerzy.
Tego wieczoru wraz z piêknymi frazami
recytowanych i piewanych wierszy wszyscy
oni znowu zjawili siê w moich mylach.
Nasz stosunek do cmentarzy mówi o
naszym cz³owieczeñstwie, mówi o patriotyzmie, mówi o naszym stosunku do histo-

rii. Równie¿ to, jak mówimy o zmar³ych.
Wieczór 8 listopada w internacie ZSLiT
by³ wiêc manifestacj¹ patriotyzmu. Bo najpe³niej wiadczy o naszym stosunku do historii
nie deklaracja, ¿e siê Ojczyznê kocha, ale
dzia³anie dla niej. Zaanga¿owanie m³odych
ludzi i pe³na sala wiadcz¹ o tym, ¿e pokolenie to bêdzie umia³o, i co najwa¿niejsze,
bêdzie chcia³o pielêgnowaæ tradycjê, do której
nale¿y znajomoæ poezji i szacunek dla tych,
którzy odeszli.
Bogus³aw M. Borawski
Spieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko
odchodz¹  wieczornica zorganizowana przez
uczniów Zespo³u Szkó³ Licealnych i zawodowych, re¿yseria: Waldemar Snarski,
przygotowanie i opieka: Cecylia Chiliñska.
Uczniowie bior¹cy udzia³ w koncercie: Marzena Muranko, Kamila O³ów, Sylwia Pietkiewicz, Anna Barszczewska, Izabela Ku-

Ognie na grobach

Pójdziemy klêkn¹æ na mogi³ach,
gdzie ciemno i gdzie kr¹g wiec skrzy..
ci co tu le¿¹, byli si³¹,
mêstwem, radoci¹, jak dzi my.
Byli, walczyli, pracowali,
a choæ ich ¿ycia p³omieñ zgas³,
w ró¿nych siê dzie³ach dalej pali
P³onie i w nas.
Bo nic nie znika, nic nie ginie:
praca ni mi³oæ, miech ni ³za,
w ka¿dym tygodniu, dniu, godzinie,
chocia¿ w odmiennej formie - trwa.
Maria Czerkawska ,,Zaduszki
W przeddzieñ Wszystkich wiêtych  jak co roku  uczniowie
nale¿¹cy do Szkolnego Klubu Europejskiego ,,Ole dzia³aj¹cego przy Gimnazjum nr 1 w Olecku odwiedzili miejscowe
cmentarze. Uporz¹dkowali zapomniane groby i zapalili znicze.
Ognie na mogi³ach s¹ bowiem wyrazem naszej pamiêci o tych,
którzy odeszli, równie¿ o nieznanych i opuszczonych. Dlatego opieka nad wszystkimi cmentarzami jest naszym obowi¹zkiem, bez wzglêdu na wyznanie zmar³ych, ich pochodzenie
czy ,,bolesn¹ historiê, której przysz³o i nam, i im dowiadczyæ
Anna Klimasara

drycka, Adam Jaworowski, Mateusz Bentkowski, Mateusz Jadeszko, Anna Rudziewicz, Monika Sobolewska, Krzysztof Paluch, Katarzyna Ratuszna, Aleksandra
Or³owska, Krystian Milewski, Anna Iwanowska.
W programie wykorzystano utwory nastêpuj¹cych autorów: D.Gelnerowa, J.Stêpniewicz, J.Twardowski, E.Stachura, M.Jastrun,
K. I£akowiczówna, Cz. Kuriata, D. Wawi³ow, Z.Olech, oraz piosenki K. Myszkowskiego z repertuaru Starego Dobrego Ma³¿eñstwa, Piosenka dla Wojtka Bellona i
Jest ju¿ za póno, piosenki Adama Andryszczyka Deszcz oraz Nadzieja, jak
równie¿ piosenkê Leonarda Cohena w t³umaczeniu Macieja Zembatego Jeli wola twa.
Koncert przygotowano w cyklu imprez
INTER ART. Myl przewodnia koncertu
zaduszkowego pieszmy siê kochaæ ludzi,
tak szybko odchodz¹.

A MY DALEJ ZBIERAMY

Znów w ramach Caritasu zbiórka ¿ywnoci dla ubogich.
Która? Trzeba policzyæ, ale po co. Jestemy zadowoleni, ¿e
pomagamy, ¿e znowu w dniach 16 i 17 listopada (pi¹tek i sobota) moglimy w siedmiu sklepach w Olecku zbieraæ ¿ywnoæ. Wiemy, ¿e w³¹czaj¹ siê te¿ do tej akcji inne szko³y. To
dobrze, ¿e mo¿emy razem wspólnie to czyniæ, ale zostaje nam
satysfakcja i zadowolenie, bo bylimy pierwsi.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych
oraz katecheta Darek Ga³aszewski

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

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

3

grudnia

tel. 520-23-36
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wiêto niepodleg³oci w ZSLiZ
Tutaj jestem, gdzie by³em, gdzie siê urodzi³em 

11 listopada 1918 roku mia³o miejsce przekazanie przez Radê
Regencyjn¹ w³adzy nad podleg³ym jej wojskiem Józefowi Pi³sudskiemu. Dzieñ ten od 1937 roku ustanowiono wiêtem narodowym. Uroczystoæ ta wpisana zosta³a w tradycjê Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku.
12 listopada (poniedzia³ek) odby³ siê apel z okazji Odzyskania przez Polskê Niepodleg³oci . Monta¿ s³owno muzycz-

ny pt. Tutaj jestem, gdzie by³em, gdzie siê urodzi³em przygotowa³y Urszula Brodowska  nauczycielka jêzyka polskiego oraz Katarzyna Laszkowska  nauczycielka historii. Uroczystoæ odby³a siê w wietlicy Internatu szko³y, w której

uczestniczyli pani dyrektor Beata Stypu³kowska oraz inni
nauczyciele szko³y wraz z m³odzie¿¹.
W rymowanej poetyckiej formie o Ojczynie mówili uczniowie Przypomniano stare wojenne pieni tj. O mój rozmary-

nie, Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿, piewane przez uczennice
Annê Barszczewsk¹ i Kasiê Ratuszn¹ z akompaniamentem
gitarowym w wykonaniu Wojciecha Nowaka z klasy trzeciej.
W programie wykorzystano fragment poematu Juliana Tuwima pt. Kwiaty polskie, który piêknie zadeklamowa³a Dorota
Szpunar z klasy II Ta. £ukasz Puczy³owski z klasy III Ls
przybli¿y³ wiersz Tadeusza Ró¿ewicza pt. Oblicze ojczyzny.
Patriotyczne treci utworu Dwie ojczyzny Antoniego S³onimskiego przekaza³a Ewa Bartkowiak z klasy I Ta. W poetyckich s³owach o Ojczynie, patriotyzmie oraz niepodleg³oci
mówili równie¿ inni uczniowie: Ewa Bartkowiak, Piotr Burba, Zbigniew Domalewski, Izabela Kudrycka, Martyna £owczyñska, Krystiana Okr¹g³a, ¯aneta Oleksa, Aleksandra
Or³owska, Karolina Sawicka, Sebastian Wowczyk. Patriotyczn¹ i dostojn¹ atmosferê tworzy³y bia³o-czerwone dekoracje wykonane przez m³odzie¿ naszej szko³y.
Uroczycie obchodzona 89. rocznica Odzyskania przez Polskê
Niepodleg³oci by³a swoistym ho³dem z³o¿onym ludziom, którzy
polegli w walce o wolnoæ kraju.
Marzena Wiszniewska, nauczycielka ZSLiZ

EXPRESS SZKOLNY

Redakcja Tygodnika Oleckiego zaprasza do wspó³pracy przy redagowaniu Ekspresu Szkolnego wszystkich
uczniów oraz nauczycieli oleckich szkó³. Artyku³y oraz zdjêcia przyjmowane s¹ w godzinach pracy redakcji.
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Bia³a lokomotywa poezji
Bia³a lokomotywa poezji Pogranicza z Bia³ym wiatrem
Miros³awa S³apika w ¿aglach, koleinami Próz kolejowych
Jana Jastrzêbskiego pod koniec padziernika ju¿ po raz drugi dotar³a pod Piêkn¹ Górê.
Jak echo Ocalenia przez Poezjê przyjmowani bylimy z
serdeczn¹ gocinnoci¹ t¹ pónojesienn¹ por¹ na Przystanku Go³dap: 10 padziernika w Szkole Podstawowej nr 1, a 24
padziernika w Zespole Szkó³ Zawodowych.
Strofami poetów z Tej Ziemi zasiewalimy ziarno VI Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Poeci Pogranicza Warmii,
Mazur i Suwalszczyzny, którego fina³ planowany jest na
29.02.2008 roku. Ziarno pad³o na ¿yzn¹ niwê i do wiosny nie
powinno obumrzeæ, pomimo srogich mrozów po¿¹danych przez
go³dapian na zimowy Bieg Jaæwingów. Serca tu gor¹ce i poezji sprzyjaj¹ce, a twórcy otwarci na s¹siedzk¹ pomoc, czego
dowodem ubieg³oroczny udzia³ w jury dwigarów uskrzydlonego S³owa: przedniego liryka  Miros³awa S³apika oraz znakomitego epika  Jana Jastrzêbskiego, którzy obiecuj¹ pomoc w konkursie przysz³orocznym z udzia³em zainteresowanej m³odzie¿y szkó³ go³dapskich.
Uruchomilimy gor¹c¹ poetyck¹ liniê na torowiskach starej przyjani, bo Przystanek Go³dap i Dom Marka z sentymentem i nostalgi¹ dobrze wspominaj¹: Marek Borawski, Gra¿yna Dobreñko, Wac³aw Klejmont i wielu innych, którym by³o
po drodze.

Przez to zapewne biblioteka otwarta ZSLiZ mog³a gociæ 14 listopada w swym zaciszu Miros³awa S³apika. Wielki
to zaszczyt, ¿e twórcy, którzy gdzie indziej s¹ ozdob¹ literackich salonów, nawiedzaj¹ nasze skromne progi, by s³owem
jak chlebem dzieliæ siê z najwra¿liwsz¹ i najambitniejsz¹ intelektualnie m³odzie¿¹.
W ten sposób za przyzwoleniem Pani dyrektor ZSLiZ Beaty
Stypu³kowskiej mamy udzia³ w kszta³towaniu gustów serc i
umys³ów m³odych wspó³partnerów i nastêpców w wysokiej
kulturze. Niech wiêc trwa i rozwija wolontariat piêknego i dobrego
S³owa, a oryginalna miêdzyszkolna cie¿ka edukacji regionalnej rozwija siê z po¿ytkiem naszej MA£EJ OJCZYZNY.
Piêknie wpisuje siê w kulturotwórcze dokonania listopadowe spotkanie z autorem I dzi i wczoraj  wiceprezesem
olsztyñskiego Oddzia³u Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i
Stowarzyszenia Literackiego w Suwa³kach, redaktora naczelnego tygodnika Z bliska, wspó³redaktora bezcennej dla
regionu suwalskiej Jaæwie¿y.
Na czwartym w tym roku spotkaniu, które przygotowalimy z Dorot¹ W³odarsk¹ i grup¹ parateatraln¹ zintegrowanych szkó³: Gimnazjum nr 2 i ZSLiZ, gocilimy m.in. Bogus³awa Marka Borawskiego, Wac³awa Klejmonta, Marzenê

Wiszniewsk¹, Barbarê Gorlo z m³odzie¿¹ Zespo³u Szkó³ Technicznych, Annê Klimasarê i Justynê Adamczyk z uczniami
Gimnazjum nr 1 w Siejniku oraz uczniów Gimnazjum nr 2. Goci wita³a pani wicedyrektor ZSLiZ  Marzanna Pojawa-Grajewska. Dalej potoczy³o siê wszystko si³¹ ¿ywio³u s³owa i
tradycji. Organizatorki na tle wystawy publikacji goszczonego poety i wydawcy wykreowa³y przy wspó³udziale grupy
parateatralnej z³o¿onej z teemu miêdzyszkolnego ZSLiZ oraz
Gimnazjum nr 2, tj. Izabeli Gorlo, Doroty Szpunar, Marcina
Wiosny, Karoliny Gre, Elizy Mrozowskiej, Marcela Mrozowskiego i Justyny P³awskiej mieni¹cy siê osi¹gniêciami i
wszystkimi barwami s³owa portret twórcy Miros³awa S³apika. Poeta kontemplowa³ w skupieniu prezentacjê w³asnego
dorobku i w kolejnoci w³¹czy³ siê z ¿ywym s³owem w tok
spotkania. Czyta³ nowe wiersze. Roztoczy³ przed s³uchaczami
malowniczo egzotyczny pejza¿ stepów i kultury mongolskiej
ze swoich globtroterskich i poetyckich szlaków ilustrowany
piêknymi fotosami, które trafi³y do r¹k zas³uchanych widzów.
Trwalej wiêc wry³y siê w pamiêæ i wyobraniê strofy wierszy:
Podró¿e, Z Tob¹, Karakorum, Przed i za czy liryczne sceny z zimowej wyprawy na pustyniê: Obraz i Biel.
Uwagê przyku³ te¿ wiersz Przeprosiny.
Nowy kierunek poszukiwañ twórczych ods³oni³ S³apik prezentuj¹c z ducha realizmu magicznego wyros³e jedno z 10.
przygotowanych do wydania po Nowym Roku opowiadañ pt.
Jeffrey.
Spotkanie przerodzi³o siê pod koniec w swobodn¹ rozmowê ze s³uchaczami, w której wszystkie pytania by³y dozwolone. To wiadczy o wiêzi jaka przez te dwie godziny wytworzy³a siê w stowarzyszeniu ¿ywych poetów i czytelników biblioteki otwartej. Poeta s³u¿y³ rad¹ równie¿ m³odym adeptom pióra.
Otwarcie nade wszystko!
Romualda Mucha-Marciniak
nauczyciel  bibliotekarz ZSLiZ
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Jan Drozdowski, ur. 27.01.1915r., zmar³ 1.02.2007r.,
¿o³nierz II Korpusu gen. W³adys³awa Andersa, uczestnik walk
o Monte Cassino (W³ochy, maj 1944).
Wiersze z okresu II wojny wiatowej 1939-1945. Opracowa³a Barbara Misiewicz (córka). Suwa³ki 2007.
NOC

Wyj¹ wichry, grzmi¹ pioruny,
Niebo, -b³yskawica tnie!
A w mym sercu wspomnieñ struny
Niewidzialna rêka rwie!
Targa, zrywa bez litonie
Rozbudzona, ciska - w szal!
Po minionej ¿ycia wionie 
W sercu zosta³ smutek, ¿al...
¯al, marzenia i têsknota,
Pustka niezatartych dni...
A przeniona wolnoæ z³ota, Gwiazdk¹ w mych wspomnieniach lni.
Wyjcie wichry, bijcie gromy,
Niewidzialna rêko, - precz!
Mego serca wspomnieñ tomów 
nic nie cofnie nigdy wstecz !

Oryginalny rêkopis wiersza.

KALENDARZ OLECKICH FIRM 2008
trwaj¹ prace nad kalendarzem ciennym (3 edycja) z podrêcznym
informatorem telefonicznym (urzêdy, szko³y, wa¿niejsze
instytucje) planem miasta oraz wizytówkami oleckich firm
ILOÆ MODU£ÓW PRZEZNACZONYCH DLA FIRM JEST OGRANICZONA.
O UMIESZCZENIU WIZYTÓWKI DECYDUJE KOLEJNOÆ ZG£OSZEÑ.

DAJ SIÊ POZNAÆ Z NAJLEPSZEJ STRONY!
PATRONAT MEDIALNY:

WYDAWCA:

Libra Olecko

WYDAWNICTWO, REKLAMA, DRUKI
ul. Akacjowa 9, tel. 087 520 25 65,
tel. kom. 605 072 225

Zg³oszenia i szczegó³owe informacje: Libra Olecko, kom. 605 072 225
WA¯NE: kalendarz dostarczymy bezp³atnie do WSZYSTKICH oleckich firm i instytucji,
dopilnuj, aby telefon do Twojej firmy by³ zawsze w zasiêgu wzroku w ka¿dym oleckim biurze.
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PROPOZYCJA

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

KSI¥¯KA TYGODNIA
Ryszard Terlecki, profesor w Instytucie Historii PAN, publicysta, redaktor i autor wielu ksi¹¿ek, jeden z pierwszych pracowników Instytutu Pamiêci
Narodowej, od 2006 roku Dyrektor
Oddzia³u I PN w Krakowie opisuje historiê bezpieki od jej powstania u boku
sowieckiego NKWD a¿ po likwidacjê w
suwerennej Rzeczypospolitej. S³u¿ba
bezpieczeñstwa by³a orê¿em komunistycznego re¿imu. Walczy³a z wrogami ustroju,
ale bacznie ledzi³a równie¿ konflikty
wewn¹trz rz¹dz¹cej partii. Przemoc, terror, upodlenie, szanta¿ i manipulacja 
takimi metodami pos³ugiwa³a siê bezpieka
- miecz i tarcza komunizmu. Dziêki
przystêpnie napisanej ksi¹¿ce, bêd¹cej
efektem siedmioletniej pracy naukowej

Terlecki R.: Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeñstwa 1944 -1990. Kraków : Wydawnictwo Literackie 2007
Ryszarda Terleckiego, mamy szansê
poznaæ historiê tej wszystkowiedz¹cej,
wszechobecnej  do niedawna otoczonej aur¹ tajemnicy s³u¿by bezpieczeñstwa PRL Ksi¹¿ka ilustrowana zdjêciami, zawiera bogaty indeks nazwisk.
Doskona³a pomoc naukowa, a tak¿e
pasjonuj¹ca lektura dla wszystkich zainteresowanych histori¹ Polski.
Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia w Olecku , ul. Armii Krajowej 30, tel. 087 523
93 53 zaprasza: w poniedzia³ek godz.
900 -1500 , od wtorku do pi¹tku godz. 9001800, w sobotê 9 00-1500.

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 280

Dokoñczenie ze s. 20.

To ich wypowiedzi o sprawie Sawickiej wywo³a³y burzê w postaci konferencji prasowej CBA podczas której czarno na bia³ym wykazano jak i co by³o z
pani¹ pose³ z PO. Czy uwa¿anie ludzi za
durnia przedstawiaj¹c Pani¹ S. jako ofiarê
tragicznej mi³oci wobec agenta musi
byæ ju¿ norm¹? Jako wypowiedzi z pods³uchów pani pose³ nie wskazywa³y, ¿e
rozmawiaj¹ ze sob¹ osoby zakochane.
By³y to konkretne rozmowy biznesowe,
a nie ³ó¿kowe. Moglimy przecie¿ us³yszeæ i obejrzeæ nagrania z ró¿nych okresów. Spotkanie sierpniowe przed Sejmem
nawet nie przypomnia³o pozorowanej
randki. Po prostu Pani Pose³ przyjê³a

pieni¹dze. Dzi opowiadanie, ¿e by³a to
jaka akcja, gdzie po prostu stworzono ofiarê jest fars¹. To Pani Pose³ na
szkoleniu wszystkim naoko³o opowiada³a
jakie ma mo¿liwoci i szuka okazji do
wykazania siê. Dzi Szanowana Pani By³a
Pose³ opowiada jakby wiedzia³a o akcji,
bo ciê¿ko by³o agentowi robiæ to co
robi... Totalna bzdura i k³amstwo. Gdyby wiedzia³a, to nie wziê³aby ¿adnych
pieniêdzy! Ca³y problem, jaki dzi obecnie stwarza CBA i Mariusz Kamiñski, to
jest to, ¿e pierwsze telefony jakie wykona³a b. Pani Pose³ po zatrzymaniu podczas przyjêcia ³apówki by³y skierowane
do Stechyny i Pitery. Wymiewane rów-

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

nie¿ kontakty z wysoko postawionymi
osobami i odnoszeniem siê do prywatyzacji szpitali i mo¿liwoci ukrêcenia
niez³ego interesu na dzisiejszy dzieñ okaza³y siê prawd¹. Pani by³a Pose³ by³a
bardzo dobrze zorientowana w tych kwestiach. Tak, ¿e CBA i Mariuszowi Kamiñskiemu trzeba ukrêciæ ³eb. I kto ma
siê tym zaj¹æ? Oczywicie Stechyna i Pitera
 wyj¹tkowi specjalici od walki z korupcj¹ i przestêpstwami gospodarczymi.
Jedno co mnie nie dziwi: wyj¹tkowa
arogancja jaka towarzyszy obecnym rozliczeniom. Przychylnoæ odpowiednich
mediów, Salonu, autorytetów ma zapewniæ
wyj¹tkow¹ bezkarnoæ dla tego postêpowania pe³nego agresji i zwyk³ej ma³ej
ludzkiej pod³oci. I bêdzie siê to nazwaæ
dzia³aniem w imieniu demokracji i mechanizmami demokratycznymi. To rzeczywicie bêd¹ cuda!
PAC
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Konkurs modelarski
Wydawnictwo WIR og³asza konkurs
modelarski, którego przedmiotem jest wykonanie modelu samolotu North American P-51 Mustang w skali 1:50
Warunki konkursu:
1. Pragn¹cy wzi¹æ udzia³ w konkursie musz¹ zg³osiæ swój udzia³ w redakcji Tygodnika Oleckiego. (od 13.00 do
16.00) w dniach pracy redakcji.
2. Ka¿dy z uczestników otrzyma za
darmo model wyprodukowany przez wydawnictwo WIR oraz zostanie zarejestrowany.
3. Przedmiotem konkursu jest mistrzowskie wykonanie modelu w skali 1:50.
4. W konkursie mo¿e
wzi¹æ udzia³ ka¿dy. W miarê zg³oszeñ uczestnictwa jest
przewidziany podzia³ na kategorie wiekowe.
5. Wykonanie modelu
oceni komisja powo³ana
przez wydawnictwo WIR.
6. Model oceniany bêdzie w nastêpuj¹cych dyscyplinach modelarskich: wykonanie modelu wg wycinanki wydawnictwa WIR,
wykonanie modelu z retuszem oraz makieta z wykorzystaniem modelu.
7. Nagrody zostan¹ przyznane za najlepsze wykonanie modelu:
- pierwsze miejsce 100 z³,
- drugie 60 z³,
- trzecie 30 z³.
Zostan¹ równie¿ przyznane wyró¿nienia po 15 z³otych.

AKCJA
BEZP£ATNEGO ANONIMOWEGO
TE- STOWANIA
W KIERUNKU HIV
codziennie
do 30.11.2007
w godz. 1500-1800
WOJEWÓDZKA
STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Olsztynie,
ul. ¯o³nierska 16,
pokój nr 15  parter

Jury ma prawo w inny sposób podzieliæ pule nagród. Nagrodzone modele staja siê w³asnoci¹ wydawnictwa. Przeznaczone bêd¹ do ekspozycji na ró¿nego rodzaju imprezach modelarskich oraz
jako przedmioty licytacji podczas Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy.
8. Modelarze zg³aszaj¹cy swój udzia³
w konkursie automatycznie akceptuj¹ powy¿szy regulamin i warunki.

9. Zg³oszenia bêd¹ przyjmowane od
chwili wydania Tygodnika Oleckiego
do 30 listopada 2007 roku. Rozstrzygniêcie
konkursu nast¹pi w po³owie grudnia 2007.
Wrêczenie nagród i wystawa modeli do
koñca grudnia 2007 roku.
10. Wspó³organizatorami konkursu s¹:
Zespó³ Szkól Spo³ecznych STO, Regionalny Orodek Kultury Mazury Garbate.
Konsultacje udzielane s¹ w redakcji
Tygodnika Oleckiego mieszcz¹cej siê
przy ul. Zielonej 37 (naprzeciw przychodni
zdrowia).

(V58609)
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Kalendarz imion

KRÓLOWA WITAMIN
Przebywanie na s³oñcu obni¿y³o zawartoæ witaminy C w organizmie, co
wp³ynê³o na zmniejszenie naturalnej bariery odpornociowej skóry. Nale¿y wiec
stosowaæ kremy, mleczka i balsamy zawieraj¹ce tê witaminê. Chroni¹ one tak¿e skórê przed szkodliwym dzia³aniem promieni UVA i UVB. W wielu schorzeniach
skóry pomaga witamina C razem z witamin¹ P (rutyn¹). Czêsto zalecany przez
lekarzy Rutinoscorbin to w³anie po³¹czenie tych dwu witamin. Stanowi¹ one
podstawê leczenia wielu chorób, w tym
zwyk³ego kataru. Istnieje zwi¹zek miêdzy poziomem witaminy C w organizmie
a hormonami. Gdy s³abn¹ funkcje gruczo³ów p³ciowych, spada we krwi poziom kwasu askorbinowego. Zbyt ma³e
iloci tej witaminy wywo³uj¹ takie oznaki staroci, jak: zmarszczki, pochy³e plecy, ciemne plamy na skórze, ³atwoæ powstawania krwotoków, np. z nosa. S¹
one zwi¹zane ze zmniejszaniem siê iloci
kolagenu, który powinien stanowiæ 30
proc. bia³ek ludzkiego organizmu.
Komu potrzeba wiêcej witaminy C:
osobom podlegaj¹cym d³ugotrwa³ym
stresom, kobietom w ci¹¿y i karmi¹cym
piersi¹, ludziom starszym, alkoholikom i
narkomanom, na³ogowym palaczom (wypalenie papierosa kosztuje 25-100 mg
witaminy C), cukrzykom, osobom systematycznie lecz¹cym siê aspiryn¹, kobietom przyjmuj¹cym doustne rodki antykoncepcyjne, sportowcom, ciê¿ko pracuj¹cym fizycznie, chorym na przewlek³e i wyniszczaj¹ce schorzenia.

24 listopada
Biruty, Emilii, Emmy, Emy, Flory, Marii,
Maryli, Miry
Alberta, Aleksandra, Andrzeja, dargorada, Dobros³awa, Franciszka, Gerarda,
Grzegorza, Jana, Pêcis³awa, Protazego,
Romana
25 listopada (wiatowy Dzieñ Pluszowego Misia)
Alany, Amelii, Aurelii, Beaty, Bettiny, Dajany, El¿biety, Giocondy, Kai, Katarzyny
Alana, Erazma, Godzimira, Joachima, Józefata, Katona, Klemensa, Têgomierza,
Têgomira
26 listopada
Delfiny, Konrady, Lechos³awy, Leonardy,
Les³awy, Sylwestry
Artura, Delfina, Dobiemies³a, Jana, Jonatana, Konrada, Lechos³awa, Leona, Leonarda, Les³awa, Micha³a, Sylwestra

Nasz przepis
Zimowy okoñ

75 dag filetów z okonia, 1 ³y¿ka octu winnego, sól, pieprz, 2 cebule, 1³y¿ka maki, 1
z¹bek czosnku, 6 ³y¿ek oliwy, 1 puszka
sardynek w oleju, ma³a puszka pomidorów, kilka oliwek
Umyte i osuszone filety skrapiamy octem
winnym i nacieramy sol¹ i pieprzem. Obtaczamy je w m¹ce i sma¿ymy na rozgrzanej
oliwie przez 3,5 minuty z ka¿dej strony.
Wyk³adamy je na gor¹cy pó³misek.
Cebule i czosnek obieramy, drobno siekamy i sma¿ymy na pozosta³ym na patelni
t³uszczu do zeszklenia. Dodajemy wtedy
pomidory i posypujemy sol¹ i pieprzem. Sos
na patelni gotujemy 2 minuty. Gor¹cym polewamy u³o¿on¹ na pó³misku rybê. Danie
dekorujemy sardynkami i plasterkami oliwek. Podajemy z zielon¹ sa³at¹.



20 listopada
Amelii, Anastazji, Anieli, Edyty, Kolety,
Oktawii, Oty
Anatola, Edmunda, Feliksa, Jerona, Lubomira, Oktawiusza, Rafa³a, Sêdzimira
21 listopada (Ofiarowanie NMP)
Alberty, Albertyny, Elwiry, Floty, Marii,
Reginy, Urszuli, Wies³awy
Alberta, Gelazego, Janusza, Konrada, Oliwiera, Piotra, Remigiusza, Rufusa, Wies³awa
22 listopada
Benigny, Cecylii, Celiny, Maury, Wszemi³y, Wszechmi³y, Zbys³awy, Zdobys³awy
Cecyliana, Cecyliusza, Filomena, Jonatana, Marka, Maura, Maurycego, Stefana,
Wszemi³a, Zdobys³awa
23 listopada
Adeli, Adeliny, Anieli, Coletty, Felicyty,
Klemencji, Klementyny
Felicyta, Feliksa, Heraklita, Klemensa,
Klementyna, Oresta, Orestesa, Ornesta,
Przedwoja

F kupiê

Przys³owia
i powiedzenia

 Jaka pogoda na dzieñ Ofiarowania (21
listopada) taka ca³a zima.
 Dwudziesty pierwszy listopada pogodê zimy zapowiada.
 Kiedy na Cecyliê grzmi (22 listopada),
rolnik o dobrym roku ni.
 Kwitn¹ drzewa w listopadzie zima a¿
do maja bêdzie.
 Wilia do Katarzyny (24 listopada) wró¿y,
jaka w lutym pogoda s³u¿y.
 Dzieñ Katarzyny (25 listopada) jaki,
ca³y grudzieñ taki.
 Jak siê Katarzyna g³osi (25 listopada),
tak siê Nowy Rok nosi.
 Katarzyna (25 listopada) zmienna dziewczyna, gdy jej ciep³o, mróz do Godów
trzyma.
 Gdy na Katarzynê od po³udnia ryknie,
wielki ci z tego urodzaj wyniknie.
 Na Katarzynê szykuj dobr¹ pierzynê.
 Naszy Polacy m¹drze ono mówi¹: zaw¿dy do zdrowia dobrego trzeba serca weso³ego.

Chrzan z pomarañcz¹
(pisownia oryginalna kuchni staropolskiej)

We soku pomarañczowego, lub je¿eli masz wie¿¹ pomarañczê, wygnieæ z
niej sok, cukier obetrzyj o skórkê, ut³ucz
go na mia³ko, dolej wody, niech siê ulep
wyrobi; przeced przez sito, dodaj chrzanu,
do smaku. Sos ten s³u¿y do kurcz¹t lub
ryb sma¿onych.

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

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

15

Tygodnik Olecki nr 46 (515)

Na niadanie jajecznica, czyli to samo
od kilku dni. Korzystamy jednak ze szwedzkiego sto³u i objadamy siê do granic mo¿liwoci. Upa³. Opalalimy siê trochê przy
basenie hotelowym, ale nie da³o siê wyle¿eæ w tak wysokiej temperaturze. Póniej poszlimy na pla¿ê, ci¹gn¹c¹ siê kilometrami. Turyci korzystaj¹ z atrakcji,
które przygotowa³a im Dominikana. P³ywaj¹ dziwnymi ³odziami, ³ódkami, skuterami wodnymi, lataj¹ na czym i l¹duj¹
na wodzie. Wiele bia³ych kobiet chodzi
bez stanika, z nagim biustem. Nie podoba mi siê taki widok.
My z Micha³em nie korzystamy z tych
dobrodziejstw, bo nie mamy pieniêdzy i
nie jest to nasza bran¿a. Ale jedno trzeba
przyznaæ, ¿e zarówno karaibskie, jak i atlantyckie wybrze¿e Dominikany oferuje swoim
gociom dobre warunki do wypoczynku. W takich kurortach jak Punta Cana,
Playa Dorada, Santo Domingo, czy Cabarete znajduj¹ oni swój ma³y prywatny
raj. Orodki turystyczne pêkaj¹ w szwach
od iloci luksusowych hoteli i przytulnych hotelików, a tak¿e
od zdumiewaj¹cej iloci obiektów gastronomicznych i rozrywkowych. My z Micha³em wybieralimy jednak nêdzne i w
miarê tanie spanie.
Pla¿e s¹ piaszczyste, d³ugie i doæ dobrze zagospodarowane. Za dodatkow¹ op³at¹ mo¿na wypo¿yczyæ le¿ak, parasol, czy inny sprzêt pla¿owy. Istniej¹ korty tenisowe, kluby
fitnessu, przystanie jachtowe. W Sosua panuj¹ najlepsze warunki do windsurfingu. Zadowoleni bêd¹ równie¿ wielbiciele
nurkowania i ci, którzy upodobali sobie sporty bardziej eks-

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

kluzywne, bêd¹ mieli okazjê skorzystaæ z 18-do³kowych pól
golfowych, np. Barcelo Bavaro-Resort, Cocotal przy hotelu
Melia Tropical, Punta Cana Beach Resort lub wybraæ siê na
konn¹ przeja¿d¿kê.
Po po³udniu siedzielimy w pokoju, poniewa¿ upa³ by³

El Cortecito. Nasz hotel Pasada Inn
nie do zniesienia. Ogl¹dalimy telewizjê. Kupilimy ry¿ z fasol¹ i ma³e pulpeciki  po 100 peso. Przynielimy to do hotelu i mielimy ma³¹ ucztê.
Wieczorem znów d³ugi spacer po pla¿y. Micha³ jest bardzo romantyczny, jego myli wêdruj¹ hen po falach, wpatruje
siê w nie i o czym bezustannie myli. Mi powoli nudzi³o siê
takie przesiadywanie nad wod¹. Widzia³em ju¿ sporo mórz i
widok olbrzymiej wody nie robi na mnie wiêkszego wra¿enia.
Po pokoju biega olbrzymi karaluch. Nie zabijamy go, niech
zrobi to kto inny. Dajemy mu wolnoæ.
C.d.n.

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V22205)

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

(V67403)

Myli wêdruj¹ hen po falach

Andrzej Malinowski

(V63506)

Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (20)
Dominikana i Haiti
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PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy na krêgle od 1200 do 2200

(V64206)

(V64006)

PIZZA NA TELEFON

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V66004
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L26002
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L20504
* WESELA, przyjêcia, imprezy studenckie, ORGANIZUJEMY SYLWESTER PRZY ORKIESTRZE, UWAGA: du¿a
atrakcyjna przestrzeñ do tañca, Dom Weselny Eden, Gdañska
1, tel. 0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V61118
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660432-109
K23204

US£UGI
ADLER

RA
TY
!

(V70401)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
K23301

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V62807)

Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK,
odszkodowania; ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89

(V67803)

Olecko, ul. Kopernika 10 (piwnica), tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K22505
* autogaz, monta¿, tel. 0-87-523-94-31
L18407
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L22302
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V65906
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L20305
* biuro rachunkowe, Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713
V60908
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79946

(V65005)

Przemys³aw Atkielski

(V67903)

D@RKOMP

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

Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

V58209

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V69802
* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, Stary Rynek 14/16, E³k, tel.
0-87-610-45-49, 0-504-138-644
V63107
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V63606
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V58509
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L21903
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V62707
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V70601
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V58409

JULIA  nowy sklep, ul. Targowa 12

(V67503)

* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V61128
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V51513
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA  bar, kuchnia tradycyjna, plac Wolnoci 14, tel.
0-87-520-15-78
V60708
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V61138

Franciszka Jegierska
Us³ugi w zakresie: ul. Zielona 35/2 19-400 Olecko
 ksiêgi rachunkowe (pe³na ksiêgowoæ)
 kadry i p³ace
 rozliczenie z ZUS i US
 ksi¹¿ka przychodów i rozchodów oraz rycza³t
Tel. 0-604-439-634; 0-509-382-995
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V23401

RT
zaprasza w godz. 900-1700
MPO
I
J
* odzie¿ * obuwie * AGD
KRA
* karma dla zwierz¹t na telefon  oferuje Market Zoologiczny Niebieski, ul. Zielona 37, tel. 0-513-433-038
K21906
* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K21806
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V68003
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L21803
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V60608
* mechanika pojazdowa, diagnostyka, tel. 0-87-523-94-31 L18307
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V65704
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V67813
* okrêgowa stacja kontroli pojazdów, tel. 0-87-523-94-31 L18507
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V65804

PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(V64805)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V65904

BIURO RACHUNKOWE

(V70501)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V68103)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)
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* 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

V43319
K19511
K4638
K21607
L17508

* Transport, bus+przyczepka. TANIO, tel. 604-571-902.V70411
* us³ugi ogólnobudowlane, malowanie, szpachlowanie, glazura, panele, tel. 0-87-521-56-49
K22902

(V68203)

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

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

(V63706)

(K21407)

WYWÓZ MIECI

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V67702

OG£OSZENIA DROBNE

INNE
* oddam szczeniaka (piesek po ma³ych rodzicach) w dobre
rêce, tel. 0-87-520-33-36
L23501
* oddam w dobre rêce szczeniêta 4-tygodniowe, tel. 0-513433-038
L22402
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L20006
* drewno: sosna, wierk, osika, topola, lipa, tel. 0-608-335960, 0-602-438-499
L16809
* kupiê gara¿ po³o¿ony w okolicach ul. Zielonej. Tel. 0-501263-133
L23201
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V67613

* 0,8 ha ziemi, Mo¿ne k. Olecka, 14 drzwi bia³ych oszklonych,
3 zbiorniki na olej po 1500 litrów, 2 kosiarki samojezdne traktorowe, komplet wypoczynkowy niemiecki, piec ¿eliwny c.o.
2 KW, 2 wanny ¿eliwne, tel. 0-604-877-490
K23302
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24 (sklep
zoologiczny)
L21503
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L21303
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L20405
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L23401
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L22102
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
L21603
* dzia³kê budowlan¹ 48 arów, Kukowo, tel. 0-510-189-301 L23001
* Fiat 126p elx, 1998, opony zimowe, 70.000 km, tel. 0-609535-117
L22502
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L21403

Komputer na gwiazdkê  notebook 1999 z³
MTL Creation,
tel. 600936589, www.mtl.olecko.pl

(L21004)

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2740)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V62907
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V60908
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094V58909

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L20206
* mechanik pojazdowy szuka pracy w Olecku, rednie techniczne, 28 lat, prawo jazdy ABCET, obs³uga komputera,
dowiadczenie handlowe, tel. 0-664-477-436
K23102
* praca na budowie w Olecku, tel. 0-504-919-923
K22803
* zaopiekujê siê z sercem osob¹ starsz¹ lub dzieckiem. Posiadam dowiadczenie w pracy z osobami starszymi i dzieæmi. Tel. 0-506-675-603
L23801
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 L20106
* zatrudniê pracowników budowlanych, Olecko, tel. 0-604145-272
L22003
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K20809
SPRZEDAM

* mieszkania trzypokojowe 63m2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e,
lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  sierpieñ 2008.
Tel. 0-604-456-732

(V59708)

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy na krêgle od 1200 do 2200

(V64206)

US£UGI

* mieszkanie 38 m. kw., dwa pokoje, tel. 0-510-189-301L22901
* Opel Astra 1,4, 1997, 67000 km, gara¿owany, gaz, tel. 0-87520-40-40, 0-602-376-631
K22702
* Opel Omega, 2,0i, + gaz, 1991, tel. 0-660-706-035
L21203
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m.kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L22801
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 L21703
* s³omê w balotach z dowozem, tel-0-603-604-127; (089) 75131-24
L23701
WYNAJEM
* do wynajêcia 17 pokoi z przeznaczeniem na gabinety odnowy biologicznej, lekarskie, biura lub handel, przy placu Wolnoci
8c, , tel. 0-600-431-203, 0-87-520-40-50
V61108
* dom do wynajêcia 7 kilometrów od Olecka, tel. 0-693-841421
L23301
* lokal dla fryzjerki, kosmetyczki, tel. 0-507-077-359 L23601
* mieszkanie 160 m. kw. do wynajêcia, tel. 0-604-184-868K20604
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L17608
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L22202
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L20704
* szukam gara¿u do wynajêcia w okolicach ul. Zielonej, tel.
0-501-263-133
L23001
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SPÊDZAÆ CZAS PO EUROPEJSKU

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e nauczyciele emeryci maj¹ ju¿ poza sob¹ wszelkie formy w³asnej edukacji. Nie musz¹
ju¿ bowiem podnosiæ kwalifikacji zawodowych, tj. pi¹æ siê po szczeblach kariery szkolnej, uczestniczyæ w szkoleniach,
wymieniaæ dowiadczenia itp. Maj¹ jednak du¿o czasu i przewiadczenie, ¿e jako
wykszta³ciuchy musz¹ sprostaæ wymaganiom wspó³czesnoci. Emerytów
spotkaæ mo¿na zatem na kursach jêzykowych, kursach komputerowych czy
obs³ugi internetu.
Przy Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
dzia³a sekcja emerytów i rencistów, a jej
szef Tomasz Gawroñski, te¿ senior, wspierany przez Prezesa Oddzia³u ZNP, potrafi³ nie tylko wcieliæ w ¿ycie powiedzenie S³awomira Wróblewskiego Podró¿e kszta³c¹ wykszta³conych lecz do
tej idei przekona³ Burmistrza Olecka. To
dziêki uprzejmoci pana Wac³awa Olszewskiego pedagodzy-seniorzy w dniu 28
padziernika 2007 roku mogli udaæ siê
na wycieczkê turystyczn¹ do Kowna bez
obci¹¿aj¹cych ich kieszeñ wydatków na
przejazd.
Uczestnicy wycieczki serdecznie dziêkuj¹ Panu Burmistrzowi za umo¿liwienie
im wcielenia siê w prawdziwych Europejczyków, wszak emeryci krajów zachodnich wiêksz¹ czêæ swego wolnego czasu spêdzaj¹ na podró¿ach i zwiedzaniu.
Dziêkujemy te¿ Panu Kierowcy, który
wykaza³ siê du¿¹ operatywnoci¹.
Poni¿sze wyznanie ma kilka celów:
chcemy rozpropagowaæ urok Kowna,
zachêciæ do sponsoringu, a tak¿e pokazaæ efekty edukacji seniorów.
A to dowody na to, ¿e wycieczka
by³a celowa i owocna:
Po pierwsze. Podziwialimy urok
kowieñskiej starówki:

- Ratusz z 53-metrow¹ bia³¹ wie¿¹ zwany Bia³ym £abêdziem, w którym znajduje siê Pa³ac lubów (bylimy wiadkami dwóch orszaków, wszystkie druhny
ubrane by³y w jednakowe czerwone
kreacje);
- Pa³ac Massalskich z przepiêkn¹ renesansow¹ fasad¹;
- koció³ pod wezwaniem Wniebowziêcia
Najwiêtszej Marii
Panny, zwany kocio³em Witolda (fundatora);
- archikatedrê w.w.
Piotra i Paw³a z przepiêknym drewnianym
o³tarzem w nawie bocznej i malowid³ami Andrallego (tu Papie¿ Jan
Pawe³ II w 1993 roku
odprawi³ mszê);
- klasztor jezuitów piêknie odrestaurowany,
gdzie w latach 18191923 mieszka³ i pracowa³ jako nauczyciel
Adam Mickiewicz. Z
pami¹tkami po poecie
stykalimy siê kilkakrotnie.
Po drugie. Kowno
jest urokliwie po³o¿one
wród zieleni drzew, gór
i pagórków. Dodatkow¹ atrakcjê stanowi¹ wyci¹gi i kolejki na góry. To miasto
d³ugo siê pamiêta.
Po trzecie. Spacer alejk¹ przy ujciu
Wilii do Niemna i widok na zrekonstruowany Senamiestis Kauno Pilis (zamek)
pozwoli³ na refleksjê o przemijaniu, o
przywracaniu wietnoci i roli cz³owieka w historii (wiele z³a dla tego miasta

Podczas zwiedzania starówki.

uczyni³ Napoleon).
Po czwarte. Z okien autokaru ogl¹dalimy Azuolynas (Park Dêbina  65
ha), forty, alejê krzy¿y, które stawiane
s¹ tu na pami¹tkê wa¿nych wydarzeñ na
Litwie.
Po pi¹te. Wiele dowiedzielimy siê
o hojnoci Krzysztofa Zygmunta Paca,
fundatora zespo³u klasztornego Po¿ajcie
(po³o¿onego o oko³o 10 km od Kowna).

Seniorzy na tle ratusza

Klasztor Po¿aislis, objêty obecnie trosk¹ sióstr w. Kazimierza jest uwa¿any
za per³ê baroku litewskiego. Pac ufundowa³ klasztor dla kamedu³ów, których
sprowadzi³ z Rzymu. Prawdopodobnie
zniszczy³ wszystkie finansowe dokumenty,
by nikt nie dowiedzia³ siê o jego hojnoci. Pobyt w klasztorze, opowiadane
anegdoty, przytaczane fakty pozwoli³y
nam przywo³aæ wiedzê o klasztorze w
Wigrach. Wiadomoci¹, ¿e znamy klasztor
wigierski w siostrze kazimierzance wzbudzilimy zainteresowanie i sympatiê, dlatego te¿ pobyt tu znacznie siê przed³u¿y³. Musielimy zrezygnowaæ z dalszego programu. Bo przecie¿ europejskoæ
w Kownie to te¿ nowoczesne, pe³ne przepychu domy Maxima i Akropol.
Na koniec rada praktyczna. Je¿eli
turysta Polak w Kownie chce zjeæ co
litewskiego, musi koniecznie przygotowaæ sobie ci¹gê menu. Kowno jest miastem typowo litewskim, mieszka tu oko³o 90% Litwinów, a ludnoci o polskich
korzeniach jest zaledwie 0,5 proc. Nawet desery nazywaj¹ siê tak egzotycznie, ¿e ich zamawianie ³¹czy³o siê z niespodziank¹.
Seniorzy czekaj¹ na oferty edukacyjnoturystyczne.
(dn)
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17 listopada 2007r. to dzieñ jednego z najwiêkszych sukcesów polskiej pi³ki no¿nej. Polacy uzyskali po raz pierwszy
awans do fina³ów Mistrzostw Europy. wiadkami tego wydarzenia na meczu z Belgi¹ w Chorzowie by³a 10-osobowa grupa kibiców z Olecka. Arnold Hoci³³o, Jacek Backiel, Mieczys³aw Kopiczko, Andrzej Kamiñski, Tomasz Jegliñski, Andrzej
Sudnik, Leszek Sudnik, Kacper Karniej, Dariusz Karniej i Marcin
Raczy³o byli osobicie na meczu w Chorzowie. Warto by³o
powiêciæ 27 godzin, razem z podró¿¹ tam i z powrotem i
prze¿yæ na ¿ywo to wydarzenie.

Ju¿ przed meczem co niektórzy znali wynik...

Olecczanie na chorzowskich trybunach.

Taekwondo Olimpijskie
LUKS HIDORI Olecko
Cztery medale na Ogólnopolskiej Kwalifikacji do Mistrzostw
Polski Juniorów i M³odzie¿y:
 z³oto  Dominika Olszewska
 srebro  Martyna Kotowska
 br¹z  Daniel Olszewski
 br¹z  Iza Gorlo
Wszyscy Ci zawodnicy wywalczyli jednoczenie kwalifikacje do przysz³orocznego fina³u Mistrzostw Polski.
Szczegó³y za tydzieñ.

Nasz wywiad
Zuzanna £apanowska, 11 lat
Stopieñ Taekwondo: 7 kup
Klub: LUKS HIDORI Olecko przy Szkole Podstawowej
nr 4 na Siejniku
1.Co daje mi uprawianie Taekwondo?
- Taekwondo oraz inne sztuki walki zainteresowa³y mnie od
chwili, gdy obejrza³am bajkê Mulan. Czujê siê usatysfakcjonowana, ¿e mogê staæ siê taka jak bohaterka tej bajki.
Podbudowuje to moj¹ samoocenê.
2. Jak rozpoczê³a siê moja przygoda z Taekwondo?
- Na Taekwondo zaczê³am chodziæ zupe³nie przypadkowo. Bardzo
przyczyni³a siê do tego moja serdeczna kole¿anka Klaudia,
dziêki której pozna³am wspania³ych trenerów pani¹ Dorotê i
Tomka Miszczaków oraz wielu kolegów i kole¿anki.
3. Mój najwiêkszy sukces?
- Moim najwiêkszym sukcesem jest zdobycie z³otego medalu
na Warszawskiej Olimpiadzie M³odzie¿y.
4. Moje plany na przysz³oæ?

Dekoracja Zuzy.
- Pragnê osi¹gaæ jak najwiêksze sukcesy i zmierzyæ siê z siostr¹, która trenuje karate. Chocia¿ jest ode mnie starsza,
mam nieodparte wra¿enie, ¿e wygram z Agat¹.
5. Co rodzice s¹dz¹ o pasji swojego dziecka?
- Taekwondo poskromi³o temperament Zuzy, przyczyni³o siê
do poprawy postawy cia³a, ducha? S¹dzê, ¿e jest to jeszcze
jedno dowiadczenie, które umiejêtnie wykorzystane przy
pracy tak oddanych trenerów przyczyni siê do sukcesów
ca³ego Klubu.
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Witam Pañstwa po ca³ym tygodniu
nie wspó³czytania. Ca³y tydzieñ za nami.
Jedni wol¹, ¿e to tylko siedem dni. Tak
szczerze, to ja te¿ wolê jak tydzieñ ma
tylko siedem dni. S¹ takie akurat. No bo
niby co mo¿na by robiæ w dzieñ po niedzieli? A tak mamy po tym dniu wolnym
poniedzia³ek i ju¿ wiadomo co musimy
robiæ... Prze¿yæ te piêæ dni do kolejnego
weekendu. Wyobra¿acie sobie Pañstwo
omiodniowy tydzieñ? Na woln¹ sobotê od niedzieli trzeba by³oby czekaæ a¿
szeæ dni! Zwariowaæ by przysz³o.
Ale wróæmy do spraw z ubieg³ego
tygodnia. Dzia³o siê oczywicie bardzo du¿o. Jak
zwykle ciê¿ko by³oby
wybraæ, ale jako sobie
poradzimy.
Najwa¿niejsze:
MAMY NOWY RZ¥D.
Taka nówka-nierdzewka - wg wielu jest to
jedyny rz¹d, który ma
prawo do rz¹dzenia, bo
s¹ tam ludzie, którzy siê
tylko do tego nadaj¹. Na
przyk³ad Pan Zdrojewski
od praktycznie dwóch lat
typowany na Ministra
Obrony Narodowej... Ba,
nie tak dawno przymierza³ he³m kewlarowy. Na

wojsku zna³ siê widocznie lepiej od obecnego marsza³ka Komaorowskiego. Chcia³bym Pañstwu przypomnieæ, ¿e obecny
marsza³ek by³ (wg oczywicie PO) najlepszym ministrem MON. Proszê siê nie
dziwiæ obecnej nagonce na Komisjê Weryfikacyjn¹ po by³ej WSI. Ostatnie wypowiedzi dotycz¹ce likwidacji tej Komisji oraz przera¿enie jakie wynik³o z przeniesienia akt dawnej WSI, a bêd¹cych
obecnie w gestii Komisji Weryfikacyjnej i jej przewodnicz¹cego Jana Olszewskiego oraz wielkiej akcji medialno-oskar¿ycielskiej, jak¹ od rêki podj¹³ obecny
minister MON Bogdan Klich i strach w
oczach obecnego ministra MSWiA Ste-

tAk OgÓlNiE o ¯yCiU

Zastanawia³e siê kiedy studencie, jak bêdzie wygl¹da³o
Twoje ¿ycie, gdy ju¿ skoñczysz swoje wymarzone studia? Co
bêdzie, gdy zdasz wszystkie egzaminy i obronisz swoj¹ ciê¿ko
napisan¹ i wychodzon¹ u promotora pracê magistersk¹? Trudne
pytanie, prawda?
Pytam, bo ja w³anie jestem w takiej sytuacji, kiedy trzeba
podj¹æ decyzjê co dalej zrobiæ ze swoim ¿yciem. Do tej pory
ci¹gle mi powtarzano, ¿e mam siê niczym nie przejmowaæ, tylko ca³¹ swoj¹ energiê skupiæ na nauce, na pisaniu pracy i jak
najlepszych ocenach. Tak te¿ by³o do ukoñczenia III roku.
Nic, tylko nauka, nauka i nauka, ale póniej sama dosz³am do
wniosku, ¿e ju¿ doæ obijania siê i czas znaleæ sobie jakie
zajêcie.
Tak te¿ by³o. £apa³am siê wszystkiego, co pozwoli³oby mi
trochê zarobiæ, a jednoczenie nie kolidowa³o z moj¹ nauk¹ i
studiami. Nie zarabia³am mo¿e milionów, ale nie narzeka³am,
zawsze starcza³o na kosmetyki, wypady ze znajomymi do baru
i zakup nowego ubrania. W taki te¿ sposób dobrnê³am do
ostatniego roku. Ostatni semestr i wyjazdy na uczelniê poch³onê³y mnie do tego stopnia, ¿e musia³am zrezygnowaæ z
dorywczej pracy zarobkowej i zaj¹æ siê wy³¹cznie moj¹ prac¹
magistersk¹.
Wyjazdy do bibliotek, ciê¿ka praca, czêsto zarywane noce,
ci¹g³e poprawianie pracy oraz cotygodniowe spotkania z nie-

chyny. Ten ostatni z dziwn¹ zawziêtoci¹ mówi o wymianie wszystkich 12
cz³onków Komisji i zakoñczeniu jej dzia³ania. Wczeniej oczywicie przeprowadzi siê kontrolê dzia³añ tej komisji. Wszystko wg zasad z Dzikiego Zachodu: najpierw zrobimy sprawiedliwy s¹d, a potem powiesimy. Jak siê s³ucha obecnych
wypowiedzi ludzi z PO (obecnie rz¹dz¹cej) to ma siê wra¿enie, ¿e do w³adzy
dorwali siê wreszcie w³aciwi bolszewicy. Ci ludzie wypowiadaj¹ siê, ¿e jak¹ sprawê trzeba zbadaæ poprzez komisje, s¹dy itd., i od razu podaj¹ wyroki
jakie maj¹ zapaæ. Ciekawe, ¿e ten ton i
te wypowiedzi p³yn¹ce z ust takich ludzi jak Stechyna, Pitera,
Klich, Æwikliñski jako nie
ra¿¹ mediów swoim chamskim tonem, buñczucznoci¹ i arogancj¹. Dlaczego ma na przyk³ad z CBA
ma byæ usuniêty Mariusz
Kamiñski? ¯e niby wzi¹³
udzia³ w kampanii wyborczej? Dla posiadaj¹cych,
krótk¹ pamiêæ przypominam, ¿e Kamiñski do polityki zosta³ wci¹gniêty
przez Komorowskiego,
Niesio³owskiego, Tuska,
Stechynê i Piterê!
Dokoñczenie na s. 12.
PAC

koniecznie sympatyczn¹ dla studentów pani¹ promotor, ale
uda³o mi siê w koñcu skoñczyæ studia i obroniæ tytu³ magistra.
W³anie wracam z moim d³ugo wyczekiwanym dyplomem
i od dzi mo¿na do mnie mia³o mówiæ pani magister. Fajnie,
ale co dalej? Z jednej strony szczêcie, ¿e ten etap swojego
¿ycia mam ju¿ za sob¹, ale z drugiej strach i niepewnoæ co
przyniesie ze sob¹ kolejny dzieñ. Czy w Olecku znajdzie siê
praca dla energicznej pani magister? Czy na swojej drodze
spotkam ludzi, którzy pomog¹ mi zrealizowaæ moje pomys³y?
A mo¿e przyjdzie mi podzieliæ los wielu m³odych, aczkolwiek
ambitnych ludzi i bêdê zmuszona wyjechaæ za granicê w poszukiwaniu pracy dla siebie.
Ciê¿ko odpowiedzieæ teraz na to pytanie. Pochodzê, poszukam, czas poka¿e. Mam nadziejê, ¿e uda mi siê znaleæ w
Olecku pracê dla siebie, a Wam, studenci, ¿yczê wytrwa³oci
i powodzenia w pog³êbianiu wiedzy.
P.S. Pozdrowienia dla wszystkich studiuj¹cych w Warszawie oraz tych, którzy trasê Olecko-Warszawa pokonuj¹
kilka razy w miesi¹cu. Pamiêtajcie  zima za pasem, a panowie
kierowcy najwyraniej dbaj¹ o to, ¿eby pasa¿erom nie by³o
zbyt ciep³o w trakcie drogi. Proponujê w podró¿ zabraæ ciep³¹ odzie¿, ¿eby w razie potrzeby (a taka bêdzie na pewno)
móc owin¹æ lodowaty nos ciep³ym szalikiem.
Pamelka

