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Ezop mówi³, ¿e ka¿dy z nas ma dwie
kieszenie: jedna z przodu, drug¹ z ty³u.
Do tej z przodu wk³ada grzech blinich,
w³asne za do tej z ty³u  dlatego te¿ ich
nie widzi.
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

8 styczeñ 2008 r.

Cena 1,40 z³

Co roku bêdzie ³adniej!

13 stycznia po raz
16. rusza fina³
Wielkiej Orkiestry
wi¹tecznej Pomocy

WYWIAD NOWOROCZNY
Z BURMISTRZEM
WAC£AWEM OLSZEWSKIM

Wszystkie szczegó³y na s. 3.

Program Fina³u w Olecku
14.00  pokaz oleckich kronik filmowych OKO, sala kina
16.00  pokaz ratownictwa przedmedycznego (udzielanie pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych), plac Wolnoci
16.45  zespó³ rockowy The Fuckx (Olecko)
17.00  Wawe at the Day  zespó³ muzyczny z ROKiS Suwa³ki, sala widowiskowa
17.30  Wniebowciêci (Olecko), sala widowiskowa
18.00  koncert orkiestry kameralnej PSM w Olecku pod dyrekcj¹ Tomasza W. Gawroñskiego, sala widowiskowa
18.45  aukcja na rzecz WOP, sala widowiskowa
19.00  wystêp zespo³u FREEZE, sala widowiskowa
19.15  c.d. aukcji, sala widowiskowa
19.30  Olecka Scena Breka, sala widowiskowa
20.00  pokaz grupy Ituriel  wiate³ko do Nieba, pl. Wolnoci

Fot. Jan Mazurski
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TO: - W poniedzia³ek 7 stycznia zaczê³y znikaæ z ulic
ozdoby wi¹teczne. Usuwanie ich potrwa do Trzech Króli.
W G³osie Olecka ukaza³a siê notatka o kosztach, jakie
poniós³ bud¿et w zwi¹zku z dodatkowym owietleniem miasta podczas wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku.
Jak Pan skomentowa³by te wydatki?
C.d. na s. 6.

Co z internatem
Zespo³u Szkó³ Technicznych?

Zarz¹d Powiatu proponuje likwidacjê internatu w Zespole Szkó³ Technicznych.
Na ten temat Bogus³aw M. Borawski rozmawia z Wicestarost¹ Olecka Mari¹ W. Dzienisiewicz.
O tym czytaj na stronie 8.

Nasza rozmowa
Jak byæ wychowawc¹?

POWITANIE
NOWEGO
ROKU

Dr Józef Krajewski:  Wszechnica Mazurska
od nowego roku akademickiego planuje uruchomiæ wysoko
specjalistyczn¹ Pracowniê Kompetencji Wychowawczych. Celem
pracowni bêdzie: modu³owe nabywanie kompetencji  umiejêtnoci kszta³towania postaw, tworzenie i upowszechnianie
pomocy dydaktycznych do tworzonych w szko³ach pracowni
pedagogicznych.
Pragnê aby WM wyró¿nia³a siê na mapie Polski specjalistycznym centrum zdobywania kwalifikacji wychowawczych.

 zobacz te¿ na s. 15.

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
ZIMOWE PROMOCJE:
SUPER NISKIE CENY
NA GRES I GLAZURÊ

Tel. (87) 520 44 46

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

PRACA!!!
ZATRUDNIMY SPRZEDAWCÓW
(V71305)

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

CENTRUM HANDLOWE

Wymagania: znajomoæ obs³ugi komputera,
kasy fiskalnej, dowiadczenie w handlu.

(V77203)

Dalej czytaj na s. 5.
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Pijani kierowcy

KRONIKA
PO¯ARNICZA
 28 grudnia o 12.43 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w okolicach osiedla Gordejek skutki kolizji drogowej.
 28 grudnia o 16.26 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w okolicach osiedla Du³
skutki kolizji drogowej.
 28 grudnia o 19.38 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. rodkowej po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 29 grudnia o 8.50 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ znad budynku mieszkalnego w Cimoszkach nad³amany konar
drzewa.
 30 grudnia o 13.41 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Mariusz Domin

Wypadek

28 grudnia o 12.00 na drodze z Du³
do Olszewa w okolicach skrzy¿owania
w Gordejkach dosz³o do wypadku drogowego. Kieruj¹cy samochodem Audi
80 trzydziestopiêcioletni Artur M. na ³uku
drogi nie dostosowa³ prêdkoci do panuj¹cych warunków drogowych, wpad³
w polizg, zjecha³ na lew¹ stronê i uderzy³ w drzewo. Pasa¿erka Krystyna C.
ze z³aman¹ koci¹ udow¹ zosta³a przewieziona do szpitala wojskowego w E³ku.
Kieruj¹cy by³ trzewy.

KRAM

(V71006)

MARKET
BUDOWLANY

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

50% zni¿ka na
 wyprzeda¿ kolekcji
owietlenia
 wyprzeda¿ kolekcji
karniszy o 16 mm

ZAPRASZAMY!

 16 grudnia o 0.40 zatrzymano na ul.
Kociuszki VW Golfa kierowanego przez
Bartosza G. Kierowca mia³ we krwi 0,75
promila alkoholu.
 16 grudnia patrol policji zatrzyma³ na
osiedlu Siejnik o 14.50 Hyundaya. Prowadz¹cy pojazd piêædziesiêciopiêcioletni Adam B. mia³ we krwi 2,7 promila alkoholu.
 Tego samego dnia o 20.45 policjanci
zatrzymali Opla Astrê. Kieruj¹ca samiochodem trzydziestojednoletnia
Barbara M. Mia³a we krwi 1,9 promila
alkoholu.
 27 grudnia 10 minut po pó³nocy policjanci zatrzymali jad¹cego alej¹ Wojska Polskiego VW Passata. Kieruj¹cy
autem trzydziestoszecioletni Andrzej
S. mia³ we krwi 2,7 promila alkoholu.
 27 grudnia o 17.10 patrol policji zatrzyma³ jad¹cego ul. Kociuszki Forda
Mondeo. Kieruj¹cy nim trzydziestoszecioletni Tomasz S. mia³ we krwi 2 promile alkoholu.
 29 grudnia o 18.25 zatrzymano W Wieliczkach jad¹cego rowerem trzydziestotrzyletniego Krystiana K. Mia³ on we
krwi 0,72 promila alkoholu.
 30 grudnia o 18.25 zatrzymano w Sto¿nem rowerzystê trzydziestojednoletniego
Konrada K. Mia³ on we krwi 2,86 promila alkoholu.

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:

 Zenobia Andrzejewska
 Gabriel Nowak
 Urszula Olszewska
 Jakub Omilianowicz
 Regina Rojek
 Marek Rzecki

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ 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.

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
8.00-15.00  wystawa Czwórka Bez Sternika
+ 0,5 Medyka (Andrzej Graniak, Jacek Fr¹ckiewicz, Henryk Cebula, Wies³aw B. Bo³tryk)  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.
11 stycznia (pi¹tek)
17.00  Magiczna kostka, film  kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Nigdy nie bêdê twoja, film  kino
ROK Mazury Garbate
12 stycznia (sobota)
17.00  Magiczna kostka, film  kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Nigdy nie bêdê twoja, film  kino
ROK Mazury Garbate
13 stycznia (niedziela)
Fina³ Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy
14 stycznia
9.00  Otwarte Mistrzostwa SP 3 w Szachach, Szko³a Podstawowa nr 3 w Olecku, ul. Kolejowa 33
15 stycznia (wtorek)
11.00  powiatowa konferencja pn. Finansowe wsparcie ze rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych zatrudnienia osób
niepe³nosprawnych, sala konferencyjna
Starostwa Powiatowego w Olecku
11.00  Franklin i skarb jeziora, film 
kino ROK Mazury Garbate
17 stycznia (czwartek)
11.00  Happy Wkrêt, film  kino ROK
Mazury Garbate
18 stycznia (pi¹tek)
10.00  przetarg na sprzeda¿ samochodu ¯uk  biuro MOSiR (szczegó³y TO
51, s. 10)
17.00  Michael Clayton, film  kino ROK
Mazury Garbate
19.20  1408, film  kino ROK Mazury
Garbate

Dy¿ury aptek
 8-13.01.2008r.  ul. Sk³adowa 6
 14-20.01.2008r.  pl. Wolnoci 7B

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA od 730 do 1800
ON
OLEJ
Pb95
OPA£OWY
LPG
Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V67609)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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13 stycznia po raz 16. rusza fina³
Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy

Celem XVI Fina³u Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy jest pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi.
W oleckim sztabie, wspieranym przez Burmistrza Wac³awa Olszewskiego, bêd¹
pracowali:
· Bo¿ena Ga³¹zka  szef Sztabu,
· Zbigniew Kaczmarek  sta³y wolontariusz wspieraj¹cy WOP, taksówkarz korporacji TAXI Z
· Katarzyna Skindzier  uczennica LO w Olecku
· Maja Mejsak  plastyk z wykszta³cenia i z zami³owania
· Dominik Ga³¹zka  organizator turnieju pi³karskiego  pi³karz z zami³owania,
student Wszechnicy Mazurskiej.
Wszystkie zebrane pieni¹dze w z³otówkach i innych walutach liczyæ bêd¹:
· Walentyna Anuszkiewicz  pracownik Regionalnego Orodka Kultury w Olecku
Mazury Garbate
· Bogumi³a Chracewicz  pracownik Regionalnego Orodka Kultury w Olecku
Mazury Garbate
· Jadwiga Konewko  corocznie wspieraj¹ca WOP
Nasi wspaniali wolontariusze to uczniowie oleckich szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i rednich oraz uczestniczka Warsztatu Terapii Zajêciowej w Olecku.
Olecko rozpoczyna zbiórkê ju¿ w pi¹tek
11.01.2008r. Wolontarariusze bêd¹ obecni w
ka¿dej, nawet najmniejszej, szkole wszystkich
gmin powiatu oleckiego, a to dziêki korporacji taksówkowej TAXI Z pod przewodnictwem
niezast¹pionego Zbigniewa Kaczmarka.
Kasia Fieæko, jak co roku, tañczy z dzieæmi z Zespo³u Szkó³ na Wielkiej wi¹tecznej
Dyskotece (Osiedle Siejnik).
W programie Fina³u: pokaz ratownictwa przedmedycznego, filmy dla dzieci, licytacja, koncerty zespo³ów.
G³ównym organizatorem XV Fina³u WOP jest Regionalny Orodek Kultury w
Olecku Mazury Garbate
Wspó³organizatorzy:
Kto chce wesprzeæ Orkiestrê
· Zespó³ Szkó³ Lii wolontariuszy, zapraszamy
cealnych i Zawodowych w do wspó³pracy. Liczymy, jak co
Olecku
roku, na sponsorów.
· Miejski Orodek
Kontakt: Bo¿ena Ga³¹zka, tel.
Sportu i Rekreacji w Olecku
(087) 520 20 59.

Pomoc finansowa i organizacyjna
nap³ywa z ka¿dej strony. Koordynatorem tegorocznej zbiórki jest pracownik
ROK Mazury Garbate Bo¿ena Ga³¹zka.
Przedmioty na akcjê przeznaczyli m.
in. Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski,
wicestarosta Maria W. Dzienisiewicz. Tygodnik Olecki równie¿ przeka¿e na aukcjê piêæ oryginalnych rysunków Marka Pacyñskiego opublikowanych w TO.
Burmistrz W. Olszewski jest te¿ wspó³organizatorem turnieju pi³karskiego dla
najm³odszych, z którego dochód zostanie przeznaczony na rzecz WOP. Odbêdzie siê on 13 grudnia w ZSLiZ przy
ul. Go³dapskiej. Burmistrz m. in. funduje
zawodnikom puchary oraz nagrody ksi¹¿kowe.

W dniu 13.01.2008r. o godz. 10.00 w
Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych,
ul. Go³dapska zostanie rozegrany Halowy Turniej Pi³ki No¿nej.
Dru¿yna sk³ada siê z 5 osób + rezerwowi (wiek powy¿ej 15 lat). Wpisowe:
50 z³ od zespo³u (w dniu turnieju)  liczba zespo³ów ograniczona).
Ca³y dochód przeznaczony na WOP.
Zespo³y zg³aszaj¹ siê do dnia
11.01.2008r. w sekretariacie ROK MG
oraz pod nr tel. 510-188-923.
Ubezpieczenie NW we w³asnym zakresie.
Nagrodê-niespodziankê dla zwyciêzców turnieju funduje Burmistrz Olecka.

Nowy poci¹g

(K24102)

Od 9 grudnia kursuje codzienne nowy poci¹g. Jest to
bezporednie po³¹czenie popieszne do Wroc³awia. Z Olecka sk³ad odje¿d¿a o 9.00. Poci¹g z Wroc³awia przyje¿d¿a o
19.13.
(V76903)

ROZK£AD JAZDY PKP OLECKO-E£K
szynobus poc. posp.1) szynobus
Olecko odjazd
6.55
9.00
15.28
E³k przyjazd
7.24
9.28
15.57
1)
poci¹g pospieszny do Wroc³awia G³.
(K24101)
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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

28
stycznia

tel. 520-23-36

Tygodnika Oleckiego, ul. Zielona 37
czynna: poniedzia³ek, roda, czwartek,
pi¹tek
w godzinach 1200-1700
(we wtorek nieczynna)

Redakcja

Finansowe wsparcie ze rodków Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych zatrudnienia osób niepe³nosprawnych
Uprzejmie zapraszam na powiatow¹ konferencjê pn. Finansowe wsparcie ze rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, która odbêdzie siê 15 stycznia 2008r. (wtorek)
o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Olecku (pok. nr 4), ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko.
Konferencja skierowana jest do:
- pracodawców zamierzaj¹cych zatrudniæ osoby niepe³nosprawne,
- pracodawców zatrudniaj¹cych ju¿ osoby niepe³nosprawne,
- osób niepe³nosprawnych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹,
- osób niepe³nosprawnych bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, zainteresowanych podjêciem pracy lub te¿ rozpoczêciem w³asnej dzia³alnoci.
Osoby prowadz¹ce szkolenie przedstawi¹ korzyci m. in.
finansowe p³yn¹ce z zatrudniania osób niepe³nosprawnych, po
wprowadzeniu zmian w 2007 r. w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 766 z pón. zm.).
Mam nadziejê, ¿e organizowana konferencja pozwoli spojrzeæ
na kwestie zatrudnienia osób niepe³nosprawnych z nowej perspektywy i zachêci do zatrudnienia lub te¿ zwiêkszenia obecnego zatrudnienia pracowników niepe³nosprawnych w zak³adach pracy.
Ze wzglêdów organizacyjnych osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszê o telefoniczne (087 520 24 75
w. 40) potwierdzenie swej obecnoci w terminie do dnia 11
stycznia 2008 r.
Starosta Olecki
Stanis³aw Lucjan Ramotowski

PROGRAM KONFERENCJI
11.00 - 11.05  powitanie uczestników i zaproszonych goci
11.05 - 11.20  Zatrudnienie osób niepe³nosprawnych w ramach programu EQUAL, Stanis³aw Dziemian, Dyrektor
PCPR w Suwa³kach
11.20 - 13.20  Dofinansowanie dla pracodawców ze rodków PFRON wynagrodzeñ osób niepe³nosprawnych.
- Refundacja sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne niepe³nosprawnych pracowników.
- Finansowanie sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne osób
prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹. Szczepan Wroñski, Dyrektor Wydzia³u Dofinansowañ Rynku Pracy w Pañstwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w Warszawie.
13.20 - 14.15  Refundacja pracodawcom kosztów:
· utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepe³nosprawnej,
· wynagrodzenia oraz sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne za
zatrudnion¹ osobê niepe³nosprawn¹,
· przystosowania tworzonego lub istniej¹cego stanowiska pracy
dla osoby niepe³nosprawnej.
- rodki finansowe PFRON na rozpoczêcie dzia³alnoci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wk³adu do spó³dzielni socjalnej. Halina Kasicka  inspektor ds. zdrowia, rehabilitacji osób niepe³nosprawnych w Starostwie
Powiatowym w Olecku
14.15- 14.45  Instrumenty i us³ugi rynku pracy finansowane ze rodków PFRON:
· sta¿,
· prace interwencyjne,
· szkolenie osób niepe³nosprawnych,
· przygotowanie zawodowe.
Marzena Konopko  specjalista ds. rozwoju zawodowego w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Olecku.

Redakcja

Zaproszenie na konferencjê

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.

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V69708)

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

5

Tygodnik Olecki nr 1 (521)

Nasza rozmowa
Struktura modu³ów kompetencji wychowawczych sk³ada siê z kompetencji humanistycznych, czyli modu³y: filozofii, psychologii, historii wychowania, pedagogiki, socjologii wychowania oraz kompetencji instrumentalno-technicznych, s¹
to modu³y g³ównych celów wychowania: naczelnych, kierunkowych, etapowych, operacyjnych.
Dzia³alnoæ Pracowni ma opieraæ siê
na dostarczeniu narzêdzi projektowania
i konstruowania mikrosystemów wychowania dla konkretnej grupy klasy szkolnej.
System wychowania, to wszelki dzia³aj¹cy uk³ad pedagogiczny, który nale¿y rozpatrywaæ, zgodnie z zaleceniami teorii
systemów, jako ca³oæ wzajemnie oddzia³ywuj¹cych na siebie elementów, w którym ka¿dy element musi byæ rozpatrywany w relacji z innymi i z ca³oci¹ systemu wiêkszego, sk³ada siê z systemów
podrzêdnych. Celem systemu jest doprowadzenie do po¿¹danych zmian w osobowoci wychowanków. W systemie bior¹
udzia³ dwa elementy: wychowanek,
wszystko to co umo¿liwia wychowanie
(nauczyciel wychowawca, treci, rodki
etc.). Relacje miêdzy tymi elementami
(nauczyciel  wychowanek) pracownia
traktowaæ bêdzie, jako bardzo wa¿ny
czynnik maj¹cy wp³yw na funkcjonowanie mikrosystemu. Relacje  interakcje
pomiêdzy wychowawc¹ a wychowankami
stanowi¹ jedn¹ z g³ównych czêci kompetencji wychowawczych.
Kandydaci na wychowawców oraz
nauczyciele wychowawcy z dowiadczeniem zawodowym pragn¹cy doskonaliæ
swoje kompetencje wychowawcze przejd¹
kurs np. w zakresie:
- zaspokajania potrzeb wychowanka (potrzeby bezpieczeñstwa, uznania, mi³oci),
- wychowanek, jako podmiot a nie przedmiot oddzia³ywañ wychowawcy,
- wychowawca, jako osoba znacz¹ca z

C.d. ze s. 1.

autorytetem maj¹ca budowaæ jednoæ oddzia³ywañ dydaktycznych i wychowawczych (nauczanie
uspo³eczniaj¹ce, wychowanie w procesie lekcyjnym, wychowanie przez
dzia³alnoæ poznawcz¹),
- wychowawca jako osoba wype³niaj¹ca w pierwszym rzêdzie funkcje opiekuna, wychowawcy, nauczyciela, wychowawca jako kompetentny znawca
faz rozwoju  stosownie do wieku
uczniów  procesów emocjonalno-motywacyjnych i poznawczych, decyduj¹cych o poziomie dojrza³oci: fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, spo³ecznej (psychologia rozwojowo wychowawcza, teoria wychowania).
Nabywanie kompetencji wychowawczych oparte bêdzie na dog³êbnym opanowaniu, zrozumieniu i sprawnym operowaniu trzema pojêciami w nastêpuj¹cej kolejnoci: psychika, wiadomoæ,
osobowoæ.
Zachêcaj¹c wszystkich zainteresowanych do dyskusji na temat wychowania, chcia³bym przytoczyæ kilka zasad
Doroszewskiego tej nie³atwej sztuki,
dlatego, aby dyskusja o wychowaniu
w rodzinach, szko³ach dawa³a wielk¹ radoæ, a nie tworzy³a konfliktów:
- Dyskutowanie jakiegokolwiek tematu
powinno byæ form¹ zespo³owej pracy
maj¹cej zmierzaæ do rozwi¹zania zagadnieñ, a nie konfliktem.
- Uczestnik dyskusji powinien byæ zdyscyplinowany, tzn. powinien siê liczyæ
z tym, ¿e je¿eli mówi zbyt d³ugo, to
odbiera mo¿liwoæ wypowiedzenia
swych myli innym dyskutantom.
- Uczestnik dyskusji powinien wa¿yæ swoje
s³owa, wypowiadaæ je z namys³em i
nie w uniesieniu, pamiêtaj¹c o tym,
¿e wypowiedzenie najrozumniejszej myli
nie w porê i pod adresem niew³aciwych odbiorców mo¿e byæ czynem
nierozumnym.
- Uczestnik dyskusji powinien zdoby-

waæ siê na wysi³ek dok³adnego zrozumienia, tego co twierdzi strona przeciwna, obejmuj¹c tym wysi³kiem nie tylko
s³owa ale i intencjê treciow¹ s³uchanej wypowiedzi.
- Uczestnik dyskusji powinien cile referowaæ twierdzenia przeciwnika, nie deformuj¹c ich, nie wnosz¹c do nich ¿adnych obcych tym twierdzeniom akcentów.
- Uczestnik dyskusji, skupiaj¹c ca³¹ uwagê
na tym co twierdzi przeciwnik, nie powinien imputowaæ mu kierowania siê
w swych wypowiedziach nieujawnionymi, ubocznymi pobudkami, je¿eli istniej¹ podstawy do takich przypuszczeñ,
to upada mo¿liwoæ dyskusji.
- Uczestnik dyskusji nie powinien dawaæ siê ponosiæ pêdowi do efektywnych chwytów stylistycznych, nie wy¿ywaæ siê w swadzie dyskusji, nie ulegaæ inercji ci¹gów s³ownych.
- Uczestnik dyskusji nie powinien chcieæ
dokuczaæ przeciwnikom (nawet tytu³em rewan¿u). Niechêæ dokuczania przeciwnikowi, zrobienia mu przykroci, nie
powinna jednak powstrzymywaæ uczestnika dyskusji do wyranego, jednoznacznego wypowiadania swoich myli. Niedopowiadanie tego, co siê myli, wywo³ane obaw¹, ¿e kto siê poczuje
dotkniêty, mo¿e byæ objawem ma³odusznoci. Celem dyskusji nie jest konflikt,
ale obawa konfliktu nie mo¿e eliminowaæ z dyskusji tego, co stanowi jej treæ.
- Uczestnik dyskusji nie powinien zabieraæ g³osu w kwestiach zbyt ma³o sobie znanych (chyba, ¿e prosi o g³os
po to, by zadaæ pytanie).
- Uczestnik dyskusji powinien mówiæ
rzeczowo, ani siê nie popisuj¹c swoj¹
niezale¿noci¹ mylow¹, ani te¿ nie kieruj¹c siê chêci¹ dogodzenia komukolwiek.
Prace naukowe i organizacyjne nad
utworzeniem Pracowni Kompetencji
Wychowawczych trwaj¹ i z chwil¹ ich
zakoñczenia wszystkich zainteresowanych
zaproszê na uroczyste otwarcie pracowni. Bêdzie okazja wymiany pogl¹dów i
opinii o wychowaniu.

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
Hurtownia w Olecku, ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

Kolektory

PROMOCJA

 panele pod³ogowe I gatunek

s³oneczne,

 15,50 z³ za 1 m 2

przydomowe oczyszczalnie cieków

 du¿y wybór owietlenia
(V75604)

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V70307)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98
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Co roku bêdzie ³adniej!
WO:  Nie ma nic za darmo. Drogo?! Co roku chcê zwiêkszyæ iloæ owietlonych ulic i skwerów. W tym roku doszed³
ci¹g na ca³ej d³ugoci alei Zwyciêstwa i Wojska Polskiego,
a¿ do skrzy¿owania ulic przy szpitalu. W przysz³ym roku planujemy owietliæ ozdobami wi¹tecznym ca³¹ ulicê Go³dapsk¹. Chcê, by ulice tranzytowe w miecie by³y udekorowane.
Koszty wynikaj¹ z tego, ¿e ka¿da z ozdób musi byæ profesjonalnie zamontowana. Wi¹¿e siê to z wynajêciem dwigu, pod³¹czeniem sieci elektrycznej i kosztami eksploatacji.
To robimy raz do roku. Moje zdanie jest takie, ¿e nie
mo¿emy pozwoliæ sobie na to, by miasto wyró¿nia³o siê sporód innych tym, ¿e nie wywiesza wi¹tecznych ozdób. To
s¹ radosne wiêta, a wieszanie ozdób nazywamy wiêtowaniem.
TO:  Wszyscy wydajemy przed wiêtami wiele pieniêdzy.
WO:  Niechby ka¿dy z nas policzy³ ile wyda³ w te wiêta pieniêdzy z bud¿etu domowego. To s¹ wielkie pieni¹dze.
TO:  Co dobrego w nadchodz¹cym roku wydarzy siê w
miecie?
WO:  Dla mnie najwa¿niejsze jest, by zrealizowaæ zamierzenia zawarte w uchwalonym bud¿ecie. Chodzi o inwestycje i
pozyskanie rodków unijnych. Ca³a energia powinna
iæ w tym kierunku. Chcia³bym aby centrum Olecka
w koñcu zosta³o uporz¹dkowane. Chcia³bym w tym
roku te zamierzenie zacz¹æ.
Przede wszystkim wyremontowaæ stary ratusz w
parku, uporz¹dkowaæ tzw.
plac Pawlaka. Chcia³bym
równie¿ wyremontowaæ
budynek przy ul. Kopernika, w którym mieszcz¹ siê Warsztaty Terapii Zajêciowej
oraz wietlica Nasz Dom. Chcia³bym, aby ukoñczyæ remont
zgodnie z planem, zbudowaæ parkingi oraz ogrodziæ posesjê.
Pragnê równie¿ zrealizowaæ inwestycje sportowe. Budowa boisk pi³karskich, hali widowiskowo-sportowej z basenem, budowê cie¿ki rowerowej biegn¹cej od ul. Ludowej
nasypem kolei w¹skotorowej a¿ do Wiewiórczej cie¿ki. Podniesie to w znacznym stopniu atrakcyjnoæ naszego miasta.
Chcia³bym, aby w tym roku zrealizowaæ inwestycje zwi¹zane z estetyk¹ miasta. Chocia¿by zmianê starej targowicy
na piêkny park. Na osiedlu Siejnik chcê, by zosta³o zakoñczone zagospodarowanie stawu. Chcia³bym oddaæ go najszybciej mieszkañcom jako miejsce odpoczynku i rekreacji.
Chcia³bym poprawiæ znacznie jakoæ ulic w miecie. Jest
to jeden z naszych priorytetów. Chcemy wesprzeæ w tych
dzia³aniach powiat. Przede wszystkim ulica Grunwaldzka. Trzeba
tak¿e wyremontowaæ ulicê Kociuszki oraz ¯eromskiego.
Chcia³bym wyremontowaæ jak najwiêcej budynków komunalnych, poprawiæ ich elewacje, aby miasto nabiera³o wyrazu, ¿eby by³o po prostu piêkne.
Mam równie¿ nadziejê, ¿e oleckie przedsiêbiorstwa bêd¹
siê rozwija³y i bezrobocie bêdzie maleæ.
TO:  Co bêdzie dzia³o siê na wsi.
WO:  Na terenach wiejskich gmina g³ównie bêdzie inwestowaæ w rozwój sieci wodoci¹gów, kanalizacji i w budo-

C. d. wywiadu ze s. 1.

wê dróg. To s¹ priorytety.
TO:  Co bêdzie dzia³o siê w kulturze?
WO:  Czynimy starania, ¿eby zmieni³ siê Przystanek Olecko.
Chcemy, aby nie by³ wydarzeniem lokalnym, tak jak to jest
obecnie. Nie ci¹ga ju¿ ludzi z zewn¹trz tak jak to by³o kiedy.
W tym roku bêdziemy obchodzili ma³y jubileusz  15. Przystanek Olecko.
Rozmawia³em z Markiem Ga³¹zk¹ i kierownikami zak³adów
podleg³ych UM. Mylimy o tym, by oprócz du¿ych koncertów wprowadziæ co nowego. Chcemy ci¹gn¹æ znane osoby, które poprowadzi³yby warsztaty. Osoby te swoim nazwiskiem spowoduj¹, ¿e przyjad¹ do nas ludzie z zewn¹trz.
Na przyk³ad, z prawdziwego zdarzenia, warsztaty dziennikarskie, które poprowadziliby znani dziennikarze. Warsztaty
rzebiarskie, które poprowadzi profesor Strumi³³o. Warsztaty
plastyczne. Zale¿y nam na tym, aby podnosiæ poziom kultury. Przystanek nie musi przyci¹gaæ t³umów, ale ¿eby sta³ siê
narzêdziem promocji Olecka poprzez najwy¿sz¹ jakoæ oferowanej przez nas kultury.
Tak jak wczeniej wspomnia³em,
zale¿y mi równie¿ na
rozwoju bazy materialnej kultury. Chodzi o uporz¹dkowanie terenów wokó³
ROK. Zbudowanie
profesjonalnej sceny w miejsce istniej¹cej prowizorycznej
Sceny pod Dêbami.
W Olecku nie ma
miejsca na organizacjê du¿ych imprez
masowych. W chwili
obecnej jest górny
stadion, ale gdy zostanie po³o¿ona na nim sztuczna murawa, nie mo¿na bêdzie
u¿ywaæ go w ten sposób. W amfiteatrze nad jeziorem znacznie zosta³y ograniczone mo¿liwoci organizacji imprez kiedy
powsta³ na czêci dzia³ki hotel i restauracja.
S¹ jeszcze takie miejsca jak wyrobisko ¿wirowe na Szyjce
lub Dzika Pla¿a. Na przyk³ad mo¿na by³oby zrobiæ sam¹ scenê
na wodzie, a nachylenie terenu stanowi³oby naturalny amfiteatr. Musimy siê jeszcze nad tym zastanowiæ.
Trzeba równie¿ wyremontowaæ budynek Teatru AGT. Mo¿e
dostalibymy na ten remont rodki z rewitalizacji. To jest przecie¿
piêkny budynek.
TO:  Czy z Przystanku Olecko nie mo¿na zrobiæ instytucji. Powo³aæ Fundacjê, komitet, który zajmowa³by siê przez
ca³y rok jego organizacj¹?
WO:  Zastanawiam siê nad takim rozwi¹zaniem. Mylê o
tym, by stworzyæ grupê osób, która ci¹gle pracowa³aby nad
promocj¹ miasta. Chcia³bym, ¿eby by³ to wiêkszy zakres ni¿
to jest w tej chwili. Nie by³aby to jedna Pani Alicja Mieszuk,
ale zespó³ ludzi: dziesiêæ, dwanacie osób, które pracuj¹ w
kulturze, owiacie, sporcie. Zbudowaæ zespó³, który mia³by
pomys³y i wychodzi³ z nimi na zewn¹trz.
Najlepsza promocja jest przez sport, kulturê i owiatê. Promuj¹ miasto zak³ady pracy i ich rozwój. Chcia³bym, aby by³o
to dzia³anie skoordynowane.
TO:  Za dwa lata bêdziemy obchodziæ 450. rocznicê
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za³o¿enia miasta.
WO:  W tym kierunku musimy równie¿ dzia³aæ, aby ten piêkny jubileusz
dobrze wypad³. Chcemy wypromowaæ
to nie tylko w Polsce, ale i za granic¹.
Szczególnie mylimy o Niemczech. Zatem du¿o jest do uporz¹dkowania i skoordynowania rozpoczêtych ju¿ dzia³añ.
TO:  Co siê wa¿nego wydarzy w
owiacie?
WO:  Chcia³bym zwiêkszyæ dyscyplinê pracy jeli chodzi o jakoæ kszta³cenia. Mamy pewne pomys³y. Sporo
pieniêdzy przeznaczymy na szkolenie nauczycieli. Szczególnie chcemy, ¿eby
kontakt pomiêdzy nauczycielem, wychowawc¹, rodzicem, a dyrektorem szko³y
by³ wiêkszy. Chcemy przede wszystkim
aby nauczyciele dbali o jakoæ kszta³cenia.
Mylê, ¿e debata owiatowa, która
mia³a miejsce wiosn¹ i jesieni¹, pokaza³a nam jak siê w poszczególnych szko³ach pracuje. Tam, gdzie nauczyciele
przyk³adaj¹ du¿¹ uwagê do jakoci kszta³cenia, jest dobra wspó³praca pomiêdzy
dyrektorem, rodzicami, a nauczycielem.
Tam te¿ poziom wykszta³cenia jest wy¿szy. Bêdziemy zwracaæ na to zagadnienie wiêksz¹ uwagê.
Na owiatê jako gmina wydajemy du¿e
pieni¹dze, a nie zawsze przek³ada siê to
na jakoæ kszta³cenia. Chcemy aby nasze dzieci by³y rzeczywicie dobrze wykszta³cone. Przecie¿ szko³a podstawowa jest pierwszym krokiem do przodu
jeli chodzi o wykszta³cenie i dalsze ¿ycie.
Mylê, ¿e jest to olbrzymia praca polegaj¹ca na zmianie mentalnoci nauczycieli. Oni nie mog¹ przychodziæ do szko³y,
aby odwaliæ swoje godziny. Nauczyciel
ma przychodziæ do szko³y by uczyæ, i
gdy z niej wychodzi, ma mieæ przeko-

OG£OSZENIE
O SPRZEDA¯Y
SAMOCHODU ¯UK

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku og³asza przetarg nieograniczony ustny na sprzeda¿ samochodu ciê¿arowego  uniwersalnego FS 
Lublin ¯uk A 07D, rok produkcji 1993.
Cena wywo³awcza  2000 z³.
Samochód mo¿na ogl¹daæ codziennie w dni robocze w godz. 8 00-15 00 po
wczeniejszym umówieniu siê na nr tel.
0604574437.
Przetarg odbêdzie siê w dniu
18.01.2008. o godz. 1000 w biurze
MOSiR Olecko, ul. Park 1.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie wadium w wysokoci 200 z³ na konto MOSiR Olecko  nr 06102047240000370200286070.

nanie, ¿e uczy³ tam dobrze.
Chcemy równie¿ zwróciæ uwagê na
zajêcia pozalekcyjne, na tzw. godziny
dyrektorskie. Jeli w jakiej ze szkó³ jest
niski poziom nauczania, to chcemy zbadaæ na co dyrektorzy przeznaczaj¹ swoje godziny: czy daj¹ je na podniesienie
jakoci nauczania czy przeznaczaj¹ je na
³atanie wybranym nauczycielom etatów.
Jest to jeden z najistotniejszych problemów zwi¹zanych z podniesiemy jakoci
nauczania.
Na pewno bêdziemy dbaæ o bazê szkó³.
Chodzi tutaj m. in. o remont Gimnazjum
nr 2, plac szkolny przylegaj¹cy do SP 1.
Chcemy pozyskiwaæ pieni¹dze z Unii
Europejskiej w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na budowê przynajmniej w wiêkszych miejscowociach
naszej gminy boisk. Takie inwestycje s¹
potrzebne aby dzieci i m³odzie¿ mia³y konkretne miejsca spotkañ, aby uprawia³y sport.
Bardzo dobrym pomys³em by³a budowa wietlic wiejskich. Staj¹ siê one centrami kulturalnymi i towarzyskimi wsi. Dzia³aj¹ wietlice w Lenartach, Borawskich i
Kukowie. Zaczyna dzia³aæ wietlica w Olszewie. Wygospodarowalimy z bud¿etu pieni¹dze na op³acenie osób zajmuj¹cych siê opiek¹ nad wietlicami. Nie s¹
to du¿e pieni¹dze, ale efekt jest wspania³y. Oddanie do u¿ytku tych wietlic
znacznie pobudzi³o spo³ecznoci lokalne zarówno w zakresie kultury, jak i towarzysko. Na takie dzia³ania nie bêdziemy ¿a³owaæ pieniêdzy. Chcemy ¿eby piêknia³o nie tylko miasto ale i wie.
TO:  Co nowego jeli chodzi o bezpieczeñstwo?
WO:  Jest to bardzo istotna sprawa. Na pewno obejmiemy przynajmniej
czêæ miasta monitoringiem. Trwaj¹ prace nad projektem. Chcemy, by specjalistyczna firma wykona³a zadanie. Mamy
na to niedu¿e pieni¹dze  80 tysiêcy z³otych. Mylê jednak, ¿e czêæ tej kwoty
pozyskamy z Unii. Wtedy bêdziemy mogli zwiêkszyæ nak³ady o zaplanowan¹ kwotê. Rozwój sieci monitoringu planujemy
na nastêpne lata i bêd¹ to doæ du¿e kwoty.
Z komendantem policji ustali³em, ¿e

ca³a baza informatyczna bêdzie w komendzie powiatowej. Szykowane s¹ odpowiednie pomieszczenia. Pozostaje do rozwi¹zania kwestia zatrudnienia osób obs³uguj¹cych. Planujemy, ¿e pierwsze kamery rusz¹ po wakacjach. Na pewno poprawi to bezpieczeñstwo mieszkañców.
Drugim problemem jest budowa bezpiecznych ulic i przejæ dla pieszych. Mam
nadziejê, ¿e w koñcu zrobimy wraz z powiatem reorganizacjê ruchu wokó³ placu Wolnoci i ulicach towarzysz¹cych.
Wydaje mi siê, ¿e trzeba do tego zagadnienia podejæ kompleksowo. Moje zdanie
jest takie, ¿e plac Wolnoci jest jednym
organizmem komunikacyjnym wraz z ulic¹
rodkow¹. Potrzebna jest te¿ reorganizacja ruchu na ulicy Letniej i Partyzantów. Uwa¿am, ¿e na Partyzantów powinien byæ ruch dwukierunkowy. Zamkn¹æ
dla ruchu samochodowego ulicê Jeziorn¹ i zrobiæ z niej deptak. Ulica w chwili
obecnej jest bardzo niebezpieczna. W³aciwie s³u¿y jako deptak, a pomimo tego
je¿d¿¹ ni¹ pojazdy. Mo¿na by³oby tam
u³o¿yæ piêkny deptak, posadziæ drzewa.
Wydaje siê, ¿e problemy komunikacyjne w centrum nale¿a³oby rozwi¹zaæ
kompleksowo. Najwa¿niejszym problemem jest zwiêkszenie miejsc parkingowych w centrum. Musz¹ byæ pasy ci¹g³e, ograniczenie szybkoci do 30 kilometrów. Centrum jest po to, by powolutku przejechaæ. Wszêdzie, gdzie tylko
mo¿liwe, porobiæ garby. Nastêpn¹ spraw¹ jest to, ¿e policja bezwzglêdnie powinna karaæ mandatami tych, którzy nie
potrafi¹ parkowaæ. Bezwzglêdnie! Powinny
za to byæ bardzo wysokie kary. Jeli kto
nie umie parkowaæ, to niech nie jedzi!
Wtedy i mieszkañcy bêd¹ czuli siê bezpiecznie i wiêcej samochodów bêdzie
mog³o zaparkowaæ. Uwa¿am, ¿e jest to
wielkie zadanie, które stoi przed Starostwem. Jednak obiecujê pomoc logistyczn¹
i finansow¹ miasta w rozwi¹zaniu problemów zwi¹zanych z zmian¹ organizacji ruchu w centrum. To co siê obecnie
dzieje na placu Wolnoci, wo³a o pomstê do nieba.
TO:  Dziêkujê za rozmowê.

Bezpieczny weekend grudzieñ 2007

W trwaj¹cej podczas wi¹t akcji maj¹cej na celu zwieszenie bezpieczeñstwa w
ruchu drogowym, poprawienia p³ynnoci ruchu oraz maj¹cej zapobiegaæ przestêpczoci wziê³o udzia³ 28 policjantów.
Skontrolowali oni 198 pojazdów. Na³o¿yli 34 mandaty, w tym 21 za nadmiern¹
prêdkoæ. Zatrzymano w tym czasie czterech nietrzewych kierowców. Zakwestionowano i zatrzymano 10 dowodów rejestracyjnych.
W okresie dosz³o do czterech wypadków drogowych, w których dwie osoby
zosta³y powa¿nie ranne. Policja zanotowa³a 10 kolizji drogowych.
Wed³ug ocen policji wiêta Bo¿ego Narodzenia oraz obchody Nowego roku by³y
doæ spokojne.
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Co z internatem
Zespo³u Szkó³ Technicznych?
nie jest w internacie Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych.
M. B.: - Ilu uczniów spoza Olecka
uczy siê w ZST?
M. Dz.: - Oko³o 600 uczniów.
M. B.: - A 40 korzysta z internatu?
M. Dz.: - Tak. Pamiêtajmy, ¿e wymieniona 40 nie trafi na bruk. Internat ZSLiZ gotów jest i mo¿e przyj¹æ
tych uczniów.
M. B.: - Co sk³oni³o Zarz¹d do wyboru internatu?
M. Dz.: - W 2005 ZSLiZ pozyska³
rodki unijne na modernizacjê internatu. Prace zakoñczono w 2006 roku na
³¹czn¹ kwotê ponad 540 tysiêcy z³otych.
Umowa zawarta z grantodawc¹ zawiera warunek, ¿e przez okres 5 lat nie mo¿na
dzier¿awiæ ani sprzedawaæ tego obiektu. Z³amanie tego warunku wi¹¿e siê z
koniecznoci¹ zwrotu dotacji.
M. B.: - Mówi siê, ¿e nauczyciele
chc¹ przej¹æ ca³¹ bazê kszta³cenia oraz
internat poprzez Stowarzyszenie Aktywnych Zamek.
M. Dz.: - Ta propozycja wp³ynê³a
w pi¹tek, 21 grudnia 2007. We wczeniejszych pismach szefowie zwi¹zków
zawodowych przy ZST oraz dyrektor
proponowali, aby przekazaæ internat
jakiemu stowarzyszeniu  to ich s³owa,
a Powiat musi znaæ partnera, z którym
móg³by rozpocz¹æ rozmowy.
M. B.: - Co wydarzy³o siê póniej?
M. Dz.: - 27 grudnia 2007 roku Rada
Powiatu podjê³a uchwa³ê o zamiarze likwidacji internatu. Dzia³ania zwi¹zane
z internatami rozpoczê³y siê ju¿ w
marcu 2007, wtedy
Prywatne Us³ugi Pogrzebowe
dokonano analizy
Janusz ¯ero  w³aciciel
funkcjonowania
19-400 Olecko, ul. Gdañska 17
bazy owiatowej i
tel./fax (0-87) 520 40 88 (ca³¹ dobê),
noclegowej w potel. kom. O 602 793 432
wiecie oleckim. 26
Filie: Kowale Oleckie  tel. (087) 523-84-36;
Raczki  tel. (087) 56-85-920
kwietnia 2007 Rada
Powiatu, podkrelê
Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 16
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
 przyjê³a jednonajskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
g³onie  przedstacenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.
wione wnioski i
- KOMPLEKSOWA OBS£UGA
propozycje. DoUROCZYSTOCI POGRZEBOWYCH
dam, ¿e znajdowa³y
- TRUMNY, WIEÑCE, WI¥ZANKI
- TRANSPORT KRAJOWY
siê tam zdania,
I ZAGRANICZNY
które pozwolê so- ZA£ATWIANIE WSZELKICH
bie zacytowaæ:
FORMALNOCI
Koszty funkcjo- POGRZEBY BEZGOTÓWKOWE
- EKSHUMACJE, KREMACJE
nowania interna- GROBOWCE BETONOWE

(K301)

Marek Borawski: - Zarz¹d Powiatu
proponuje likwidacjê internatu w Zespole Szkó³ Technicznych. Dlaczego?
Maria Dzienisiewicz: - Tak, chcemy przekszta³ciæ ZST, a nawet musimy
to zrobiæ. Dlaczego? Ju¿ na samym pocz¹tku funkcjonowania powiatu oleckiego proponowano tak¹ zmianê. Przyczyn
jest kilka  mówi¹ g³ównie liczby: nadchodzi znacz¹cy ni¿ demograficzny. Porównajmy na przyk³ad nabór w 2002/2003
 718 uczniów, 2006/2007  594 uczniów,
prognoza na 2009/2010  534 i na lata
kolejne dalszy spadek! Do funkcjonowania internatów w 2007 roku powiat, poza
100% subwencji, czyli 4800 z³otych,
dok³ada³ na wychowanka 3900 z³otych
rocznie. Na utrzymywanie dwóch internatów nas nie staæ.
M. B.: - Wiêc chodzi tylko o pieni¹dze?
M. Dz.: - Tak, proponowana przez
Zarz¹d zmiana wynika z kalkulacji finansowych. Wed³ug danych przekazywanych
przez dyrektorów szkó³ w ostatnich latach z internatów korzysta³o niewiele ponad
8% uczniów mieszkaj¹cych poza Oleckiem.
M. B.: - A jak teraz wygl¹da wykorzystanie internatu w ZST?
M. Dz.: - Liczba wychowanków nie
jest sta³a. W padzierniku podanych by³o
37 osób, w listopadzie 42 osoby, w grudniu
na sesji powiatu powiedziano, ¿e 40. Aby
zapewniæ opiekê tej grupie m³odzie¿y
zgodnie z przepisami, zatrudnienie wynosi 10 pracowników  4 pedagogicznych i 6 administracji i obs³ugi. Podob-

tów w ZST i ZSLiZ s¹ porównywalne,
jednak¿e rednie roczne ob³o¿enie miejsc
w internatach wskazuje na ma³o efektywne
ich wykorzystanie. W zwi¹zku z tym planowane jest powo³anie internatu miêdzyszkolnego, a obiekt po by³ym internacie
ZST przeznaczyæ pod wynajem.
M. B.: - To sk¹d te opinie o sprzeda¿y?
M. Dz.: - Trudno jest mi powiedzieæ,
kto jest autorem tej bajki. ¯adna decyzja w tej sprawie nie zapad³a. Nie ma
te¿ ¿adnego okrelonego kupca, gotowego kupiæ go w ka¿dej chwili. Powiedzmy
sobie szczerze  znalezienie osoby zainteresowanej kupnem lub wynajmem gmachu w obecnym stanie technicznym nie
bêdzie ³atwe. Ale nawet ogrzewany i zamkniêty budynek pozwoli zaoszczêdziæ
ponad 140 tysiêcy z³otych i nie stanie
siê to kosztem ludzi. Proponujemy personelowi zatrudnienie w internacie ZSLiZ
i w innych powiatowych placówkach
owiatowych.
M. B.: - A je¿eli nauczyciele bêd¹
strajkowaæ w obronie internatu?
M. .Dz.: - Wierzê, ¿e nauczyciele
zrozumiej¹, ¿e to sytuacja ekonomiczna wymusza likwidacjê internatu. Potwierdzam jeszcze raz, i¿ przysz³oæ tego
budynku nie jest w tym momencie ostatecznie ustalona. Zarz¹d Powiatu jest
gotowy do wspó³pracy. Otwieraj¹ siê
przed nami liczne mo¿liwoci pozyskania rodków Unii Europejskiej, po które siêgaæ mog¹ te¿ stowarzyszenia. Ka¿dy
pomys³ wskazuj¹cy ród³a pieniêdzy na
modernizacjê i funkcjonowanie tego
budynku dla dobra owiaty i kultury
spotka siê z ¿yczliwym przyjêciem. Wierzê w ludzi, którzy nie wyrzekaj¹c siê
swoich interesów, potrafi¹ konstruktywnie
rozwi¹zywaæ trudne sprawy.
M. B.: - Bardzo dziêkujê za rozmowê.
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URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE

Ulga na dzieci

W zeznaniu rocznym za 2007r. rodzice po raz pierwszy
mog¹ skorzystaæ z prawa do pomniejszenia podatku w wysokoci 1.145,08 z³ na ka¿de dziecko. Przy dwójce dzieci odliczyæ mo¿na kwotê 2.290,16 z³, a przy trójce 3.435,24 z³...
Zgodnie z art. 27 f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz.
176 ze zm.) ulga przys³uguje podatnikom (³¹cznie obojgu rodzicom), którzy w roku podatkowym wychowywali w³asne lub
przysposobione dzieci. Odliczeniu podlega kwota stanowi¹ca
iloczyn liczby wychowywanych dzieci oraz kwoty 1.145,08z³.
Ulga przys³uguje na:
- dzieci ma³oletnie,
- dzieci, bez wzglêdu na wiek, które zgodnie z innymi przepisami otrzymywa³y zasi³ek pielêgnacyjny,
- dzieci do ukoñczenia 25 lat ucz¹ce siê w szko³ach, o których mowa w przepisach o systemie owiaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wy¿szym, je¿eli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskiwa³y dochodów, z wyj¹tkiem
dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokoci nie powoduj¹cej obowi¹zku zap³aty podatku (w 2007r. kwota wolna od podatku
wynosi 3.015,00 z³)
Rozwód, separacja.
W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zosta³y rozwód albo separacja, odliczenie przys³uguje jednemu
z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkuj¹. Je¿eli przez
czêæ roku podatkowego dzieci faktycznie zamieszkuj¹ u ka¿dego
z rodziców, odliczenie przys³uguje ka¿demu z nich. W tym
przypadku kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby miesiêcy
pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty 1.145,08 z³.
Gdy dziecko siê rodzi, koñczy 18 lat lub koñczy naukê...
Z ustawy o podatku dochodowym wynika, ¿e ulga przys³uguje rodzicom którzy wychowywali dziecko w danym roku
podatkowym. Nie ma wiêc znaczenia czy dziecko urodzi³o siê
na pocz¹tku, w rodku czy na koñcu roku podatkowego, i tak

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku og³asza
przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczenia na k¹pielisku miejskim Skocznia z przeznaczeniem na dzia³alnoæ
gastronomiczn¹ sezonow¹ (od 01.04 do 31.10).
Oferenci przedstawiaj¹ ofertê cenow¹ oraz koncepcjê zagospodarowania i sposób prowadzenia dzia³alnoci na w/w obiekcie.
1. W koncepcji winno znaleæ siê:
- oferowana cena dzier¿awy za rok dzier¿awienia pomieszczenia,
- godziny otwarcia obiektu,
- zakres prowadzonej gastronomii,
- dodatkowe atrakcje w wynajmowanym obiekcie i prowadzonej
dzia³alnoci,
- sposób utrzymania czystoci w obiekcie i na pla¿y,
- dowiadczenie w dotychczasowej dzia³alnoci w zakresie dzia³alnoci gastronomicznej,
- zawiadczenie o niezaleganiu w ZUS oraz podatków i op³at na
rzecz Urzêdu Skarbowego i Gminy,
- aktualny wpis do ewidencji prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
- pokwitowanie wp³aty wadium.
Oferenci winni dostarczyæ powy¿sze dane w zamkniêtych kopertach do biura MOSiR osobicie lub poczt¹ na adres: 19-400
Olecko, ul. Park 1 do 31.01.2008. do godziny 1500. Decyduje
data wp³ywu do biura MOSiR. Na kopercie nale¿y napisaæ:
,,NIE OTWIERAÆ. PRZETARG. BUFET SKOCZNIA.
Otwarcie kopert z ofertami nast¹pi 01.02.2008r. o godz. 1000
w biurze MOSiR.

rodzicom bêdzie przys³ugiwa³a pe³na ulga. Tak samo sytuacja
wygl¹da z dzieæmi, które koñcz¹ 18 lat lub naukê w roku podatkowym  za dany rok rodzice mog¹ skorzystaæ z ca³ej ulgi.
Kto nie skorzysta z ulgi:
Z ulgi nie skorzystaj¹:
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych korzystaj¹cy z uproszczonych form opodatkowania tj. rycza³tu lub karty podatkowej oraz op³acaj¹cy podatek liniowy,
- osoby fizyczne, które nie s¹ opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tj. rolnicy.
Wa¿ne!
Ulga na dzieci nale¿y do kategorii ulg odliczanych od podatku, a nie od podstawy opodatkowania. Je¿eli przys³uguj¹ca
kwota ulgi jest wy¿sza ni¿ wysokoæ nale¿nego podatku, nadwy¿ka ulgi rodzinnej nie przechodzi na nastêpny rok podatkowy, mo¿na j¹ odpisaæ tylko do wysokoci podatku.
ULGA NA DZIECI W ROZLICZENIU ROCZNYM
DOKONYWANYM PRZEZ P£ATNIKA
Podatnik, którego rozlicza zak³ad pracy (PIT-40) albo ZUS
(PIT-40A/11A), równie¿ mo¿e skorzystaæ z ulgi na dzieci w
wysokoci 1145,08 z³ na ka¿de dziecko.
Aby skorzystaæ z ulgi rodzinnej w PIT-40 konieczne jest
z³o¿enie pracodawcy owiadczenia PIT-12 przed 10 stycznia 2008 r. W przypadku rozliczenia przez ZUS takie owiadczenie nie jest konieczne. Jednak w obu przypadkach niezbêdne jest z³o¿enie p³atnikowi dodatkowo owiadczenia o
uprawnieniach do ulgi prorodzinnej, równie¿ przed 10
stycznia 2008 r.

Otwarte Mistrzostwa SP3
w Szachach

W dniu 14 stycznia o godz. 900 rozpoczn¹ siê w Szkole
Podstawowej nr 3 przy ul. Kolejowej 33 w Olecku Otwarte
Mistrzostwa w Szachach. Sêdzi¹ g³ównym zawodów jest Jan
Grzyb, a asystentem Halina Jaroc.
W zawodach wezm¹ udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych
z terenu ca³ego powiatu.
2. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie przez
oferentów wadium w wysokoci 20 % ceny wywo³awczej na
konto MOSiR  PKO BP S.A. Olecko nr 06 1020 4724 0000
3702 0028 6070
Umowa dzier¿awy podpisana zostanie w terminie 10 dni od
rozstrzygniêcia przetargu.
Oferenci, których oferty nie zosta³y przyjête otrzymaj¹ zwrot
wadium w terminie 3 dni od rozstrzygniêcia przetargu na wskazane konto. Wadium oferenta, z którym zostanie podpisana umowa, pozostaje jako kaucja zabezpieczaj¹ca i zostanie rozliczona
w dniu opuszczenia lokalu. W przypadku odst¹pienia od podpisania umowy przez osobê wy³onion¹ w przetargu, wadium przepada na rzecz MOSiR Olecko.
Przedmiotem przetargu bêdzie dzier¿awa na okres trzech sezonów letnich  pierwszy sezon od 01.04.2008r do 31.10.2008,
drugi od 01.04.2009 do 31.10.2009, trzeci od 01.04.2010 do
31.10.2010r.
Cenê wywo³awcz¹ ustala siê na kwotê 6800,00 z³ netto
(s³ownie: szeæ tysiêcy osiemset z³otych) za ka¿dy sezon plus
koszty wynikaj¹ce z u¿ytkowania obiektu, m.in: op³ata za media,wywóz mieci itp.
Istnieje mo¿liwoæ obejrzenia pomieszczeñ objêtych przetargiem. W tym celu nale¿y dzieñ wczeniej umówiæ siê na konkretny dzieñ i godzinê.
Zastrzega siê prawo wyboru oferenta oraz uniewa¿nienie przetargu
bez podania przyczyny.
Olecko, 04.01.2008 r.
Dyrektor MOSiR w Olecku Andrzej Kamiñski
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3. grudnia  wiatowy Dzieñ Osób Niepe³nosprawnych
w Zespole Szkó³ w Olecku
One s¹ wród nas... Pod takim has³em 3 grudnia zorganizowano I Spartakiadê klas integracyjnych w Zespole
Szkó³ w Olecku. Osob¹ odpowiedzialn¹
za jej niezwykle bogaty program i prowadzenie by³a p. Katarzyna Fieæko 
wychowawczyni integracyjnej klasy.
Imprezê rozpoczêto od wrêczenia
nagród laureatom konkursów na temat
One s¹ wród nas  plastycznego dla
kl. I-III i literackiego dla kl. IV-VI i
I-IIIg oraz odczytania wierszy. Tu warto
przytoczyæ niektóre z nich, bo daj¹ wiele do mylenia, poruszaj¹ czytelnika do
g³êbi, a nawet... wyciskaj¹ ³zy, jak piêkny, pe³en m¹droci ¿yciowej, utwór Klaudii
Chmielewskiej z kl. VI A Szko³y Podstawowej nr 4 w Olecku, który zamieszczamy poni¿ej.
One s¹ wród nas
Niepe³nosprawni ludzie to tacy jak my.
Niewa¿ne czy je¿d¿¹, czy siê czo³gaj¹.
S¹ szczêliwi, mimo swoich cierpieñ
i chorób.
Je¿d¿ê na wózku.
Nawet mi to nie przeszkadza.
Jestem dzieckiem tak jak inni.
Chocia¿ mam niew³adne nogi,
To i tak mam du¿o radoci w sobie.
Jestem szczêliwa 
Mogê siê bawiæ, uczyæ, rozmawiaæ
Oraz kochaæ ca³y wiat.
Nie bacz¹c na to, co mówi¹ inni.
Co ma byæ to bêdzie.
Ma dusza raduje siê
Ka¿d¹ chwil¹ spêdzon¹ z bliskimi.
Dzieci niepe³nosprawne odczuwaj¹
potrzebê obcowania z innymi dzieæmi,
normalnego funkcjonowania w grupie
rówieniczej. Wiele ucz¹ siê w szkole,
ale one mog¹ te¿ wiele nauczyæ innych.

Klasy integracyjne spe³niaj¹ to zadanie.
Zauwa¿aj¹ to sami uczniowie, chocia¿by Katarzyna Kiejdo z kl. VI A  autorka wiersza pt.Razem.
Razem mo¿emy wszystko,
Bo nie ma dla nas przeszkód.
Razem tworzymy zespó³,
Który wspiera siê nawzajem.
Razem prze¿ywamy chwile...
I te smutne i te pe³ne radoci,
Razem mo¿emy wiele Zyskaæ zaufanie i przyjañ.
O tym, ¿e razem jest zawsze ³atwiej
i lepiej, wiedz¹ wszyscy. Uczniowie naszych klas integracyjnych potrafi¹ wspó³pracowaæ w grupie.
Udowodnili to, bior¹c
udzia³ w prezentacji
klas i konkurencjach
sportowych. W sk³ad
ka¿dej dru¿yny wchodzi³y trzy osoby niepe³nosprawne i trzy
sprawne z klas I-III,
IV-VI Szko³y Podstawowej nr 4 w Olecku
i kl. I-III Gimnazjum
nr l w Olecku. Pozostali dzielnie kibicowali kole¿ankom i
kolegom, którzy rywalizowali w ró¿nych konkurencjach, np. w lizgu na kocykach, duszeniu balonów, przenoszeniu pi³ek, rzutach do celu itp. Nie by³o
przegranych... Do zabawy zostali te¿ w³¹czeni nauczyciele oraz rodzice, którzy
wykazali siê w konkurencjach, w których brali udzia³ i godnie reprezentowali swe pociechy.
Na zakoñczenie spartakiady wszyscy
uczniowie otrzymali
niespodzianki  owoce zasponsorowane
przez p. Krystynê
Ko³odziejsk¹ i s³odycze ufundowane
przez Radê Rodziców
Zespo³u Szkó³ w
Olecku, za co serdecznie dziêkujemy. Podziêkowania sk³adamy te¿ anonimowym
Dobrym Anio³om
sponsoruj¹cym nagrody w konkursach plastycznym i literackim.

Na zakoñczenie kilka wa¿nych informacji. By³y one zamieszczone na szkolnej gazetce okolicznociowej znajduj¹cej siê na dolnym korytarzu, bo o tym
warto wiedzieæ!
Niepe³nosprawnoæ to d³ugotrwa³y stan,
w którym wy stêpuj¹ pewne ograniczenia w prawid³owym funkcjonowaniu cz³owieka. Jest jednym z wa¿niejszych problemów wspó³czesnego wiata. Mo¿e byæ
wrodzona lub nabyta.
Rodzaje niepe³nosprawnoci mog¹
dotyczyæ s³uchu, mowy, wzroku, sprawnoci ruchowej, poziomu intelektualnego czy chorób (nowotwory, rak, guz mózgu,
cukrzyca).

DWA £YKI STATYSTYKI:
wiat
- jest ponad 500 milionów ludzi niepe³nosprawnych,
- wród nich jest ponad 140 milionów
niepe³nosprawnych dzieci,
- 2/3 z nich ¿yje w krajach trzeciego
wiata.
Polska
- jest 6 milionów ludzi niepe³nosprawnych (ujawnionych),
- du¿a czêæ dzieci uczy siê w klasach
integracyjnych,
- doroli pracuj¹ w ró¿nych zak³adach
na ró¿nych stanowiskach.
Niepe³nosprawni s¹ wród nas i ucz¹,
siê, pracuj¹, wykonuj¹ wiele czynnoci.
Mimo swojej niepe³nosprawnoci maluj¹, pisz¹ wiersze, uprawiaj¹ sporty, tañcz¹.
Jeste szczêliwym cz³owiekiem, je¿eli uwa¿asz, ¿e niepe³nosprawnoæ dotyka innych, a nie CIEBIE.
B¹d ostro¿ny i uwa¿aj na siebie!
W tej chwili jeste zdrowy, ale co bêdzie za moment, tego nie wiesz!
Anna Klimasara
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Listy do redakcji
Z zainteresowaniem zasiad³am do lektury pracy magisterskiej napisanej przez
Lecha Kalejtê pod kierunkiem dr Edwarda Modzelewskiego w zakresie dziennikarstwa na kierunku politologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora pt. Monografia prasy oleckiej po
1989 roku. Powodem by³ temat dysertacji. Nie dlatego, abym szczególnie by³a
zainteresowana problematyk¹ prasy lokalnej, ale Oleckiem  tak. Czy jest to pierwsza praca magisterska dotycz¹ca naszej
ma³ej ojczyzny? To nie jest pytanie retoryczne. Byæ mo¿e w biurkach le¿y wiele prac magisterskich, licencjackich, mo¿e
doktorat? Warto je stamt¹d wydobyæ.
W panuj¹cym dzi klimacie poszukiwañ korzeni przez lokalne spo³ecznoci i
utrwalanie na ró¿nych p³aszczyznach i w
ró¿ny sposób ich to¿samoci rozprawa
Lecha Kalejty musi cieszyæ ju¿ faktem,
¿e powsta³a.
Autor ma racjê, Olecko rzeczywicie
nie ma szczêcia do historycznych opracowañ swoich dziejów, ale ma szczêcie
do ludzi, historyków, pasjonatów, kolekcjonerów. Brak szczêcia nie jest przypad³oci¹ tylko naszego miasta. W latach
siedemdziesi¹tych okoliczne miasteczka
tworzy³y swoje, kalekie pewnie i ograniczone w treciach merytorycznych sytuacj¹ polityczn¹, monografie zatytu³owane Z dziejów miasta i powiatu. Olecko,
Go³dap, Augustów, Kêtrzyn itd. mia³y takie
opracowania. I to wszystko jeli chodzi
o mo¿liwie pe³ne kompendia wiedzy o regionie. Dzi Suwa³ki maj¹ imponuj¹c¹
monografiê, lada dzieñ tak¹ otrzyma Augustów. Otrzyma jest okreleniem symbolicznego przekazania czytelnikom owoców
wieloletniej pracy lokalnych historyków.
My dzisiaj mamy pracê Lecha Kalejty i jest to, moim zdaniem, niezale¿nie od
jej ocen, wydarzenie wa¿ne. Krok w kierunku poznania i udokumentowania hi-

storii naszego miasta.
Z mojego punktu widzenia najbardziej
istotne s¹ rozdzia³y powiêcone prasie
do 1945 roku; lokalnej, zwi¹zanej z Oleckiem, prasie niemieckiej dzi, czyli ukazuj¹cemu siê raz na pó³ roku pismu Treubrger Heimatbrief oraz powstaniu i rozwojowi lokalnej prasy w Olecku w przeci¹gu ostatniego, prawie ju¿, dwudziestolecia, bo od roku 1989 do dzi.
Autor postawi³ sobie za zadanie ukazaæ dzieje pimiennictwa oleckiego na
tle, przyznajmy ogólnie zarysowanym, nie
tyle losów, co istotnych problemów, z
którymi prasa regionalna zmuszona jest
sobie radziæ w ca³ej Polsce. Podstawowym pytaniem jest oczywicie: w jaki
sposób, z jakich róde³ finansowaæ pisma? Jak uk³adaæ siê z w³adz¹ samorz¹dow¹, jak tworzyæ gazetê lokaln¹ w ramach koncernu prasowego, a coraz czêciej przejmuj¹ one regionalne tytu³y?
Jak radziæ sobie w sytuacji, gdy lokalny
periodyk staje siê forum walki politycznej lub biznesowej? To wszystko problemy z gatunku byæ, albo nie byæ lub
byæ albo mieæ. Cenne, ¿e autor zwyk³emu czytelnikowi gazet to uwiadamia.
W odniesieniu do prasy ukazuj¹cej siê
w Olecku zagadnienia te zosta³y pokazane w ramach opisu jej tytu³ów i ich
historii.
Trzeba przyznaæ, ¿e opis kolejnych
miejscowych gazet, motywy powo³ywania ich do ¿ycia, zmiany personalne, przejêcia tytu³ów, walka o czytelnika, zainteresowania tematyczne jawi siê jako
historia pasjonuj¹ca. Autor pisze tê czêæ
swojej pracy z pasj¹ i znajomoci¹ tematu pozwalaj¹c¹ mu w kilku czasem
s³owach zdiagnozowaæ okrelon¹ sytuacjê, proces przemian. Rozdzia³y te, czwarty
i pi¹ty, têtni¹ ¿yciem, kipi¹ od wewnêtrznych namiêtnoci i nieomal ¿¹dzy rz¹du dusz. Wielkie s³owa, ale jak autor
sam pisze, prasa lokalna ma du¿¹ si³ê
oddzia³ywania. Ka¿dy z poruszanych tematów dotyka przecie¿ okrelonej gru-

PODZIÊKOWANIE

Dyrektor SP w Sto¿nem, Alina Ko³pak, w imieniu
swoim, nauczycieli, uczniów i rodziców, serdecznie dziekuje:
- Panu Kazimierzowi Chlebiczowi  Prezesowi Zarz¹du
Przedsiêbiorstwa Produkcji Materia³ów Drogowych
KRUSZBET S.A. z siedzib¹ w Suwa³kach,
- Pani Prezes Henryce Anuszkiewicz,
- Panu Boles³awowi Paszkiewiczowi, Kierownikowi ZPK
w Sto¿nem,
- Panu Arkadiuszowi Kisielewskiemu, zastêpcy Kierownika.
Dziêki ich dobremu sercu i hojnoci posesja naszej
szko³y zosta³a wy³o¿ona kostk¹ brukow¹.
Bardzo dziêkujemy równie¿ za utwardzenie drogi dojazdowej do SP w Sto¿nem.
Dyrektor SP w Sto¿nem Alina Ko³pak,
Rada Pedagogiczna, Uczniowie i Rodzice

py mieszkañców lub nawet konkretnych
osób.
Czytaj¹c o dziennikarskiej misji, edukacyjnym pos³annictwie lub prasie jako
³¹czniku pomiêdzy samorz¹dem a mieszkañcami zrobi³o mi siê nieswojo. Autor
uwiadamia jednak tymi s³owami uniwersalne, jak¿e istotne problemy. Dotycz¹ one
tak¿e naszej ulubionej, miejscowej gazety, wydawa³oby siê apolitycznej, skupionej
na ma³ych, codziennych, a czêsto tak rozpalaj¹cych nasze emocje, sprawach lokalnych spo³ecznoci. A wiêc nic nie jest
po prostu informacj¹. A tego przecie¿ potrzebujemy i oczekujemy kupuj¹c miejscowy
tygodnik.
To wa¿ne, ¿e autor powiedzia³ o tym
w swojej pracy. Nie skupi³ siê tylko na
historii i rejestracji zjawisk, chocia¿ ju¿
tylko to by³oby osi¹gniêciem. Wyartyku³owa³ wiele problemów i zasadzek
czyhaj¹cych tak na twórców, jak i czytelników prasy.
Cennym dodatkiem monografii jest
zamieszczone w niej kalendarium. Przypomina ono wa¿ne, czasem nieznane,
pomijane w innego rodzaju opracowaniach, fakty z historii miasta i regionu.
To poprzez historiê uczymy siê przecie¿
rozumieæ teraniejszoæ. Praca Lecha
Kalejty jest opracowaniem historycznym.
Dotyczy tego, co ju¿ minê³o i lektura
uwiadamia czytelnikowi miejscami dobitnie, jak szybko zapominamy o przesz³oci.
Monografia jest istotnym przyczynkiem do dziejów miasta. Analiza prasy
ukazuj¹cej siê w miecie do 1945 roku
by³aby wa¿nym jej uzupe³nieniem. Z
pewnoci¹ znajdzie siê historyk, dziennikarz, socjolog lub kto jeszcze inny,
kto pójdzie tropami wyznaczonymi przez
Lecha Kalejtê. Dzia³y regionalne w bibliotekach naszego miasta bêd¹ powiêksza³y siê o kolejne opracowania buduj¹ce nasz¹ lokaln¹ to¿samoæ.
Eliza Ptaszyñska

PODZIÊKOWANIE

(V301)

Cz³owiek nie jest wielki przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli siê z innymi.
Jan Pawe³ II
Spo³ecznoæ Szko³y Podstawowej nr 3 im Jana Paw³a
II w Olecku oraz Zespo³u Szkó³ w Olecku sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej Szko³y Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w
Olecku za dar serca w postaci ufundowania paczek wi¹tecznych uczniom naszych szkó³.
Jestemy wdziêczni, ¿e nasi uczniowie zostali objêci
Pañstwa trosk¹ i mogli poczuæ radoæ wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Z ¿yczeniami samych dobrych dni w Nowym Roku
Dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 3 w Olecku
oraz Zespo³u Szkó³ w Olecku
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Wyprawa za ko³o
podbiegunowe 2007

Andrzej Malinowski
Litwa-£otwa-Estonia-Finlandia-Norwegia-Szwecja

(3)

Finlandia/Norwegia. Przekroczylimy pó³nocne ko³o podbiegunowe
Poniedzia³ek. Pobudka o 7.30. Za oknem jezioro i nieg
na brzegu. Zimno -1 stopieñ C. Obejrzelimy prognozê pogody na dzisiaj, 30 kwietnia 2007r. Zapowiadaj¹ od 1 do 3
stopni.
Na niadanie zjedlimy konserwê tyrolsk¹ i wypilimy po
dwie kawy. To dla mnie nowoæ, bo nigdy nie pi³em dwóch
kaw od razu. Czarek nie je, bo dla niego jest za wczenie.
Na wierzbie przy naszym domku ros³y bazie. A u nas w
Polsce ju¿ dawno o nich zapomnielimy. W³aciciel zajazdu
prosi³, bymy zamknêli drzwi i klucz zostawili we wnêce
obok. Tak te¿ zrobilimy. O godz. 8.35 wyjechalimy z Iljoki. Mijalimy wiele rzek. Na wszystkich by³ jeszcze lód.
Przed godz. 10. bylimy nad sam¹ Zatok¹ Botnick¹ w miejscowoci Ajos, która po³o¿ona jest na pó³wyspie. Oczywicie robilimy zdjêcia. Na brzegu Ba³tyku lód.

Renifer
Kiedy na liczniku mielimy przejechanych 1688 kilometrów, bylimy ju¿ w Rovaniemi, w prowincji Laponia.
Prawie natychmiast zatankowalimy  39 litrów i w banku
wymienilimy 200 euro na norweskie korony. Wysz³o 1500.
Rovaniemi, czyli Roavenjarga w jêzyku saami (lapoñskim)  to miasto u ujcia rzeki Ounas do Kemi. Centrum
gospodarczo-handlowe fiñskiej Laponii, w tym przemys³u
spo¿ywczego, wêze³ komunikacyjny, port lotniczy, orodek
turystyczno-sportowy (zarówno dla mi³oników sportów i
turystyki letniej, jak i zimowej  narciarstwo biegowe, ³y¿wiarstwo). Siedziba Uniwersytetu Lapoñskiego i Politechniki (ocenia siê, ¿e z 35 tys. mieszkañców a¿ dziesiêæ tysiêcy to studenci).
Miasto samo w sobie nas nie interesowa³o. 8 km dalej
by³o co znacznie ciekawszego  linia pó³nocnego ko³a podbiegunowego, czyli równole¿nik 66°33`39``N. Miejsce niestety komercyjne, gdzie znalelimy siê oko³o godz. 13.00.
Bia³a linia wyznaczaj¹ca kr¹g polarny  po³udniow¹ granicê
terenów, gdzie przynajmniej raz w roku S³oñce przez ca³y
dzieñ nie zachodzi i przez ca³y dzieñ nie wschodzi. Dooko³a
sklepiki, poczta i siedziba w. Miko³aja. Bajkowa atmosfera.

Oczywicie wszystko w kolorze czerwonym. Mimo wszystko
panuje w tym miejscu niesamowita aura. I ta wiadomoæ krêgu polarnego. I jak ma³e dzieci cieszylimy siê z tej bia³ej
linii, narysowanej na asfalcie  ¿e my w tym miejscu, o tej
porze. Przechodzilimy na zmianê z jednej strony na drug¹.
Nad Zatok¹ Fiñsk¹

Krajobrazy za krêgiem przepiêkne! Tajga przechodz¹ca w lasostep i tundra. Widzielimy pas¹ce siê przy drodze
renifery. Laponia stanowi rozleg³¹ wy¿ynê o wysokoci 300400 m n.p.m., ponad któr¹ wznosz¹ siê do 800 m n.p.m.
pojedyncze twardzielce kwarcytowe (tuntury). Linia brzegowa na zachodzie i pó³nocy jest silnie rozwiniêta, liczne fiordy i archipelagi. Pó³nocna czêæ Gór Skandynawskich, na
obszarze Szwecji teren przewa¿nie górzysty (do 2111 m), w
czêci fiñskiej teren wy¿ynny i nizinny z licznymi jeziorami
polodowcowymi (najwiêksze Inari) i rzekami uchodz¹cymi
do Zat. Botnickiej.
Klimat polarny, d³uga, mrona zima, krótkie lato. rednie
temperatury od minus 14 stopni w styczniu do plus 14 w
lipcu. Dzieñ polarny, czyli s³oñce widoczne przez ca³¹ dobê,
na pó³nocy w okolicach Utsjoki trwa 72 dni w roku (od 17
maja do 28 lipca). Noc polarna (Kaamos) panuje tam 52 dni.
Naturaln¹ rolinnoæ stanowi tundra, na po³udniu lasy sosnowe i wierkowe. Na pó³nocy  rzadkie lasy brzozowe i
rolinnoæ tundrowa.
W ca³ej Laponii ¿yje oko³o miliona ludzi. Natomiast na

Rovaniemi. Czarek i Wojtek
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Skrzynka z listami do w. Miko³aja
terytorium fiñskiej Laponii  180 tysiêcy (ok. 2,1 osoby /
km2). Rdzenni mieszkañcy Laponii to Samowie. Jest ich w
sumie 50 tysiêcy.
S¹ oni potomkami przedindoeuropejskiego ludu, zwanego Lappami. Ten koczowniczy lud trudni³ siê g³ównie mylistwem. Pocz¹tkowo zamieszkiwali obszar wspó³czesnej Finlandii, póniej zostali zepchniêci na pó³noc przez ludy skandynawskie i ugrofiñskie. Zajmuj¹ oni najmniej korzystne obszary tundry polarnej Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji.
Samowie zostali schrystianizowani bardzo póno, bo dopiero w okresie od XVII do XIX wieku, przy czym Samowie
skandynawscy przyjêli luteranizm, a Samowie kolscy  prawos³awie.
Lud ten nadal wykonuje tradycyjne zajêcia: mylistwo
(Samowie leni), rybo³ówstwo (Samowie nadbrze¿ni) czy hodowla
reniferów (Samowie górscy). Silne procesy asymilacyjne wymusi³y
na wiêkszoci przyjêcie osiad³ego trybu ¿ycia, choæ przez
d³ugi okres granice poszczególnych krajów nie mia³y dla Samów
wiêkszego znaczenia. Wród Samów ci¹gle ¿ywy jest folklor, m.in. oryginalny strój ludowy, rytmiczna forma piewu 
tzw. joikowanie oraz zdobnictwo w rogu, koci i drewnie.
Ci¹gle obecne s¹ elementy szamañskich praktyk i animistycznych
wierzeñ.
Czym dalej na pó³noc, tym wiêcej niegu i lodu, ch³odniej. Na przydro¿nym parkingu zjedlimy makaron z konserw¹ przygotowany przez Czarka, specjalistê od traperskiego
jedzenia. Biwakowalimy akurat przy typowym sza³asie ludu
Sami, klykståangskåata-lavvu  pokryty skór¹ i oparty na 8
patykach niczym indiañskie tipi.
Na drogach pusto. Prawie nie
ma ludzi. Doko³a te¿ pustka. Po przejechaniu 2017 km (licz¹c z Judzik)
znalelimy siê w miasteczku Inari.
Mieszka tu oko³o 550 osób. Zatankowalimy w automacie 29 litrów benzyny za 40 euro. Nie ma tu typowej
stacji benzynowej. Od Ivalo do Inari
te¿ nie by³o. Na pó³nocy jest ich bardzo ma³o.
Inari to senne miasteczko, w zasadzie wie. Na jeziorze o takiej samej nazwie lód i nieg. Niesamowite
pejza¿e. Inari bardzo mi przypomina
miasteczko Anchorage z serialu Przystanek Alaska. Niskie, skromne zabudowania. Tajemnicza atmosfera.

Skutery nie¿ne i psy haski. Wioska jest niezwykle interesuj¹ca i warto siê w niej zatrzymaæ chocia¿ ze wzglêdu na
najlepsze w Finlandii muzeum kultury Sami (Siida). Siida
Museo znajduje siê na koñcu wsi. Wstêp kosztuje 7 euro,
otwarte jest od czerwca do wrzenia, w godz. 9-20 i od
wtorku do niedzieli od padziernika do maja w godzinach
10-17. Ogromny zbiór przedmiotów codziennego u¿ytku; zbiór
bajecznie kolorowych, tradycyjnych strojów, które szczególnie piêknie wygl¹daj¹ na u¿ytkowniku podczas zimy; letnia
wystawa na zewn¹trz pokazuje jak ¿yli Samowie.
Inari jest najdalej wysuniêt¹ na pó³noc miejscowoci¹
o du¿ym znaczeniu  jako g³ówne miasteczko Sami i jako
miejsce odwiedzane przez wytrwa³ych podró¿ników. Droga
pomiêdzy Ivalo a Inari licz¹ca 39 km wije siê miêdzy niezliczon¹ iloci¹ jezior oraz pagórków i przez wiêkszoæ Finów
uwa¿ana jest za najpiêkniejsz¹ drogê w Laponii.
Przy samskiej wi¹tyni stoi pomnik ze swastyk¹. Niesamowite. Lapoñski koció³ powsta³ w 1952 roku dziêki finansowej pomocy amerykañskiej.
Z Inari udalimy siê drog¹ nr 92 do Karigasniemi,
miasteczka na granicy z Norwegi¹. Oczywicie nie ma tu
typowej granicy, chocia¿ jest przejcie graniczne. W budynku pograniczników kto by³, ale nie wychodzi³  swobodny
przejazd. O godz. 20.35 wjechalimy do Norwegii, czyli
znalelimy siê ju¿ poza Uni¹ Europejsk¹. O 20.55 bylimy
w miasteczku Karasjok  2133 km naszej wyprawy i zatankowalimy  15,85 litrów. Obs³uguj¹cy stacjê chcia³ 200 koron,
ale uzna³em, ¿e lepiej zap³aciæ mu w euro, a korony mieæ na
czarn¹ godzinê. Skasowa³ 24. Resztê wyda³ w koronach.
Krajobrazy surowe, ma³o drzew, nieg. Wzgórza i góry.
Jechalimy drog¹ E6 przez Skoganvarre. Za kierownic¹ siedzia³ ks. Darek i jecha³ bardzo szybko. Droga by³a bardzo
niebezpieczna i krêta. Ca³y czas towarzyszy³ nam dzieñ. Za
miasteczkiem Lakselv nad brzegiem fiordu Porsangen zatrzymalimy siê na postój, ¿eby przygotowaæ jedzenie i odpocz¹æ od jazdy. By³a godzina 23.25 kiedy skoñczylimy
jeæ i by³o widno. Ale jednoczenie bardzo zimno i wietrznie. Woda na herbatê i kisielek gotowa³a siê przez pó³ godziny!!! Tutaj to ju¿ nie przelewki. Po prostu Pó³noc. Miejsce
dla odwa¿nych i stanowczych ludzi, w którym i my siê znalelimy. Postanowilimy nie spaæ, nie rozbijaæ namiotu, tylko dojechaæ do celu naszej wyprawy, do Przyl¹dka Pó³nocnego  najdalej na pó³noc wysuniêtego krañca kontynentalnej Europy. To ju¿ blisko, wiêc nie tracilimy czasu. Adrenalina wziê³a górê!
C.d.n.

Linia pó³nocnego ko³a podbiegunowego.
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Kalendarz imion

8 stycznia
Ariny, Arleny, Arletty, Seweryny
Alberta, Artura, Baldwina, Erharda, Juliusza, Mcis³awa, Rajmunda, Seweryna,
Sylwestra, Teofila
9 stycznia
Alicji, Juliany, Julianny, Marceliny, Marcjanny, Teresy
Adriana, Antoniego, Borzymierza, Juliana, Marcelego, Marcelina, Witalisa, W³adymira
10 stycznia
Ady, Agi, Danuty, Dobros³awy, Gabrieli
Agatona, Dobros³awa, Grzegorza, Jana,
Kolombina, Nikanora, Paw³a, Wilhelma
11 stycznia
Aleksandry, Honoraty, Marty, Matyldy,
Ofelii
Aleksandra, Feliksa, Hilarego, Krzesimi-

ra, Teodozego, Teodozjusza, Teozjusza
12 stycznia
Cezarei, Czes³awy, Ernestyny, Grety, Melanii, Tacjanny, Tatiany
Antoniego, Arkadiusza, Benedykta, Bernarda, Czes³awa, Dominika, Rajmunda,
Remigiusza
13 stycznia
Bogumi³y, Bogus³awy, Godfrydy, Melanii, Niki, Weroniki
Bogomira, Bogumi³a, Bogus³awa, Godfryda, Hilarego, Izydora, Leoncjusza, Lwa,
Remigiusza
14 stycznia
Marcyny, Maryny, Marzyny, Niny, Rados³awy, Ruth
Amadeusza, Domos³awa, Feliksa, Hilarego, Makarego, Malachiasza, Odona, Ordona, Radogosta, Rados³awa

W 1981 roku 12 stycznia ukaza³a
siê notatka:

obrabiarki, wagony, elektrowozy, a nawet statki. ZSRR pokrywa w 99 proc.
Zapotrzebowanie CSRS na gaz ziemny,
w 98 proc. Na ropê naftow¹, w 82 proc.
Na rudê ¿elaza.
Obecnie pierwszoplanowym zadaniem
jest realizacja decyzji krajów-cz³onków
RWPG w sprawie budowy wspólnymi
si³ami nieodzownej bazy energetycznej,
surowcowej i materia³owej RWPG, g³ównie na terytorium ZSRR. CSRS uczestniczy w realizacji tych wspólnych postanowieñ poprzez dostawy urz¹dzeñ
technologicznych na budowy obiektów
gospodarczych. Wartoæ czechos³owackich dostaw dla wspólnych obiektów
RWPG w latach 1975-1980 przekroczy³a
1 miliard rubli.
Od redakcji: By³y to wtedy inne ruble i warte trochê wiêcej ni¿ obecne. W
ka¿dym b¹d razie widaæ jak to w ramach bratniej wspó³pracy wyci¹gano z
pañstw nale¿¹cych do RWPG technologiê i narzêdzia.

Czechos³owacka Republika Socjalistyczna jest aktywnym cz³onkiem rady
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Podstaw¹ jej stosunków ekonomicznych z
krajami socjalistycznymi jest szeroka
wspó³praca z ZSRR. Udzia³ Zwi¹zku radzieckiego w obrotach handlu zagranicznego CSRS wynosi ok. 1/3. Najwiêkszy
udzia³ maj¹ tu maszyny i urz¹dzenia:

Jak pozbyæ siê
wypuk³ego brzuszka

Poza odpowiedni¹ diet¹ nieoceniona jest przede wszystkim gimnastyka
wzmacniaj¹ca miênie brzucha. Sk³ony,
kr¹¿enia miednic¹, przyci¹ganie kolan do
klatki piersiowej, no¿yce i rowerki to æwiczenia ogólnie znane. Godny polecenia jest sposób na p³aski brzuch stosowany przez Francuzki. Polega on na
wci¹ganiu brzucha zawsze i wszêdzie,
wskutek czego tworzy siê naturalny gorset miêniowy. Sposób ten wydaje siê
uci¹¿liwy tylko na pocz¹tku, z czasem
miênie przyzwyczajaj¹ siê do ci¹g³ego
napiêcia i wci¹ganie brzucha staje siê
niemal odruchem.

Smalec

Jeli chcemy smalec przygotowany
w domu przechowaæ przez d³u¿szy czas,
to po stopieniu s³oniny przelewamy
t³uszcz przez metalowe sitko do kamionkowego naczynia, które szczelnie przykrywamy. Czysty smalec otrzymany po
odcedzeniu skwarek mo¿e staæ w szafce
kuchennej przez kilka miesiêcy.



Czechos³owacja w RWPG

F kupiê

Przys³owia
i powiedzenia
 Zim¹ odkryte ucho to w lecie sucho.
 Gdy w styczniu deszcz leje, z³e robi
nadzieje.
 Gdy Trzej Królowie ciep³em darz¹, gospodarze o wczesnej wionie gwarz¹.
 Trzej Królowie wiatry cisz¹ i krzy¿yki
na drzwiach pisz¹.
 Póna zima d³ugo trzyma.
 Wina, zbo¿e cierpi¹ szkodê, zima za nieg,
gdy da wodê.

Emile Zola

28 wrzenia 1902 r. w wieku 62 lat
zmar³ w Pary¿u Emile Zola. Przemawiaj¹cy nad grobem Anatol France powiedzia³ o nim:
Byt g³osem ludzkiego sumienia .
Urodzi³ siê w 1840 r. Nie zdawszy
matury, podj¹³ pracê w jednym z paryskich wydawnictw, wspó³pracuj¹c jednoczenie z dziennikami jako krytyk literacki. W 1864 r. og³osi³ zbiór opowiadañ. Rok póniej porzuci³ pracê w wydawnictwie, ¿eby utrzymywaæ siê ju¿
wy³¹cznie z pióra. G³ównym dzie³em Emila
Zoli by³ 20-tomowy cykl powieciowy
Rougon-Macguartowie (Nana, Germinal,
Ziemia), wspania³y fresk spo³eczeñstwa.
Nie wolno zapomnieæ o jego g³onym
artykule w obronie A. Dreyfusa Oskar¿am!, który ukaza³ siê w 1898 r.
Zola uwa¿a³ cz³owieka za wytwór
dziedzicznoci, rodowiska i historycznej sytuacji. Zadaniem pisarza mia³o byæ
wierne odtworzenie tych zwi¹zków. Uwa¿any za najwybitniejszego przedstawiciela
powieci naturalistycznej twierdzi³, ¿e pisarz
powinien postêpowaæ jak przyrodnik,
d¹¿¹c do naukowego poznania cz³owieka i spo³eczeñstwa. O wartoci dzie³a,
wg niego, mia³a decydowaæ znajomoæ
opisywanego rodowiska i dziedzicznych
sk³onnoci bohaterów utworu.

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 1 (521)

POWITALIMY
NOWY ROK

Fot.
Boles³aw
S³omkowski
i Jan Mazurski
Powitanie Nowego Roku

Odwa¿my siê byæ wolnymi
Ka¿dy z nas ma swoj¹ ma³¹ Ojczyznê, w której ¿yje,
pracuje i odpoczywa. Obok, z czego nie zawsze zdajemy
sobie sprawê, mieszkaj¹ i mieszka³y osoby, które wywar³y
du¿y wp³yw na historiê spo³ecznoci lokalnej. Rzadko figuruj¹ one na kartach podrêczników, a ich losy pozostaj¹ nieznane, zamykaj¹c siê w pamiêci rodzin. Muzeum Historii
Polski pragnie ocaliæ od zapomnienia takich bohaterów. Pragniemy zachêciæ do poszukiwania osób, które dzia³aj¹c w
lokalnych spo³ecznociach zas³u¿y³y siê w dziele odbudowy
niepodleg³oci Polski.

Efektem koñcowym pracy zespo³ów bior¹cych udzia³ w
konkursie powinny byæ prezentacje opisów wybranych bohaterów zawieraj¹ce m.in. informacje na temat miejsca ich

pochodzenia i rodowiska rodzinnego, roli opisywanej postaci
w kszta³towaniu rzeczywistoci lokalnej, poredniego lub bezporedniego wp³ywu jej dzia³añ na tzw. wielk¹ historiê.
Opis powinien opieraæ siê przede wszystkim na ród³ach
 relacjach wiadków, wspomnieniach rodzinnych, dokumentach
znajduj¹cych siê w posiadaniu osób prywatnych czy zasobach archiwów miejskich, gminnych lub parafialnych itp.
W pracy nie mo¿e zabrakn¹æ równie¿ materia³u ikonograficznego  archiwalnych lub wspó³czesnych zdjêæ miejsc zwi¹zanych z bohaterem, portretów, obrazów, wycinków prasowych, fotokopii dokumentów itp.
Autorzy nagrodzonych i wyró¿nionych prac otrzymaj¹ wartociowe nagrody rzeczowe.
Potrzebne dokumenty: broszura konkursowa, formularz
zg³oszeniowy i regulamin konkursu do pobrania w dziale:
pliki do pobrania (www.muzhp.pl).
TERMINARZ:
· do 30 stycznia 2008 roku przyjmujemy zg³oszenia zespo³ów do projektu,
· od 1 lutego 2008 do 30 kwietnia 2008 roku zakwalifikowane zespo³y przeprowadzaj¹ projekt,
· od 1 maja do 5 czerwca 2008 roku jury wybiera i ocenia
prace  wybrane zespo³y zostan¹ nastêpnie powiadomione
i zaproszone na uroczysty fina³ projektu,
· 19 czerwca 2008 roku uroczyste zakoñczenie projektu.
Wiêcej szczegó³ów na stronie: www.muzhp.pl
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Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536

(V64210)

PUB PIWNICA

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

* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V76024
* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V66010
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L26402
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L20510

US£UGI

ADLER

RA
TY
!

(V70407)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
K23307

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

Olecko, ul. Kopernika 10 (piwnica), tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!
Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891

(V77003)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K501
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L26002
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V78502
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L24305
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko,
ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
V75704

BIURO RACHUNKOWE

(K201)

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
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79952
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V71505

(V73405)

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

V73905

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V69808
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V78302
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V73205
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L25403
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V77303
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47

V70607
V73805

JULIA  nowy sklep, ul. Targowa 12

RT
MPO
I
J
KRA

zaprasza w godz. 9 00-1700
* odzie¿ * obuwie * AGD

(V67509)

(V78602)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K25702
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V68009
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L25303
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V75804
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V65710
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V67819
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V65810
PRODUCENTODZIE¯YROBOCZEJ; ARTYKU£YBHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(K401)

* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V76014
* CoolTura, ul. Partyzantów 6, tel. 0-662-181-662, LOKAL
DLA WYMAGAJ¥CYCH
V79901
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V69608
* 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
V76304

Przemys³aw Atkielski

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V68109)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

Sklep DOM

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

(V71406)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V65910

D@RKOMP

(V70507)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

(V67909)
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s.c. Pl. Woln oci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2746)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V78203
* sklep odzie¿owy PAULA ul. Armii Krajowej 24 zaprasza w
godz. 10.00-18.00
K24203
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V75904

US£UGI
K19517
K4644
K21613
L24704

* Transport, bus+przyczepka. TANIO, tel. 604-571-902. V22709

(V68209)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ
Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

Firma rekomendowana przez Polsk¹ Izbê
Przedsiêbiorców Bran¿y Pogrzebowej (PIPBP)

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

Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

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

(V78402)

(K24203)

Henryk Kozielski
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.

* mieszkanie w Olecku, 49m2, parter, ul. 11 Listopada, tel.
(087) 520-03-67
K701
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m.kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L22807
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 L21709
* mieszkania trzypokojowe 63m 2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e,
lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  sierpieñ 2008.
Tel. 0-604-456-732
(V59714)

* 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

V43326

Zimowa promocja  notebook 1999 z³, raty
MTL Creation,
tel. 600936589, www.mtl.olecko.pl

(L21010)

* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
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WYNAJEM
* do wynajêcia od 1 marca pomieszczenia biurowo-us³ugowe, parter, I piêtro, ul. Kamienna (nad Lewiatanem). Tel.
0-602-354-963
V501
* lokal dla fryzjerki, kosmetyczki, tel. 0-507-077-359
L25603
* mieszkanie do wynajêcia, centrum.
K601
* mieszkania do wynajêcia od 38 do 72 m. kw., tel. 0-604-145272
L24405
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L24904
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L25902
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L26702
* szukam gara¿u do wynajêcia w okolicach ul. Zielonej, tel.
0-501-263-133
L26802

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V67709

SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L21509
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L24504
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L101
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L23407
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L25503
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
L21609
* Fiat 126p elx, 1998, opony zimowe, 70.000 km, tel. 0-609535-117
L22507
* Fiat Siena, 1,4B+gaz, 1998, stan BDB, srebrny, 8000 z³otych, tel. 0-87-523-98-64
K101
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L24604

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

(V67409)

* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L26302
* potrzebna pomoc do opieki nad starsz¹ pani¹, tel. 0-693841-421
L201
* sprzedawcê zatrudniê, tel. 0-87-520-02-12
V77313
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 L26102
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K23705
* zaopiekujê siê z sercem osob¹ starsz¹ lub dzieckiem. Posiadam dowiadczenie w pracy z osobami starszymi oraz
dzieæmi, tel. 0-506-675-603
L26602

(V101)

KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L26202
* kupiê gara¿ po³o¿ony w okolicach ul. Zielonej. Tel. 0-501263-133
L26502
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V67619
PRACA
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PROWINCJONA£KI
KOPERTA

Pewien goæ, taki z urodzonych ledwie po wojnie, licznych s¹siadów mojego znajomego Wacka, podobnie jak
on, stanowi dosyæ nietypow¹ sylwetkê wewnêtrzn¹. Zewnêtrznie jest w zasadzie normatywny, ani za przystojny,
ani za piêkny. Normalny w rzeczy samej. Stachu, bo tak i tylko tak w wiosce o nim i do niego mówi¹, jest cz³owiekiem troszeczkê ubocznym. Owszem,
na pyfko (tak fonetycznie, pieszczotliwie) do sklepiku regularnie, ale bez przesady. A do mieszkania w zasadzie nikt
z kolegostwa, najwy¿ej w progu... nie
wiedz¹ jak u niego jest. Ta ograniczona od drzwi na przedpokój przestrzeñ
ukazuje schludnoæ i czystoæ.
O jego babie gadaj¹, ¿e wróci, gdy
umrze mieszkaj¹cy z nim bardzo stary
ojciec. Na rok, najwy¿ej dwa, by mu resztê
odebraæ. Jak to siê mówi  ostatni¹ miskê, talerz. Z mieszkania wysiuda.
Pó³ ¿ycia po delegacjach. Po wielkich budowach socjalizmu. Bez w³asnego
k¹ta. Nawet do Sojuza za rublami transferowymi na kilka lat pojecha³. Wiêc listonosz sporo na dziesi¹tego przynosi. Najwiêcej w wiosce ma siê rozumieæ.
A on podobno dzieli na pó³. Ña ¿ycie i
do koperty. Gadaj¹, ¿e zawsze jej na wiêta
Bo¿ego Narodzenia tê roczn¹ po³owê

wysy³a. Gadaj¹ wiêcej. Ta jej cha³upa
w miecie to nie za forsê nowego ch³opa a za Stacha postawiona. Tak od piêtnastu lat gadaj¹!
Wjecha³ do miasta ciemnem. Ob³êdna
pora, wszyscy jeszcze spali. Tak samo
spali jak w jego wiosce... Spali starzy,
spali m³odzi. Stró¿e, pijacy, kochankowie  te¿ spali. W Stacha wiosce nie
ma jedynie kochanków. Powyje¿d¿ali.
Bodaj to pierwszy poranek zimy, a
ciep³o przyjemnie jak wczesn¹ jesieni¹
albo wyj¹tkowo wiosennym przedwioniem. Kundle obronne szczeka³y ospale,
gdy spacerowa³ willow¹ ulic¹ na luksusowym lekko uboczu. Rasowe nie
szczeka³y razem ze swoim pañstwem pozamykane w przytulnych wnêtrzach. W
Stacha wiosce rasowych psów nie ma.
W jego wiosce psy nie mieszkaj¹ w cha³upach. A je¿eli kiedy rasowymi by³y,
to ju¿ tego nie pamiêtaj¹. Wszystkie s¹
lubiane tak samo.
Tak spacerkiem czekaj¹c na porannoæ, ryzykuj¹c opiniê bilbijnie nieczystego, pomla³ o jab³ku, co niemal nad
ulic¹, wprost nad jego g³ow¹ pojedyñcze i dorodne, kusi³o kilka Stacha zmys³ów a w konkluzji  pragnienie nieodparte w kilku znaczeniach tego¿ naraz.
A co tam, zerwie. Wemie jak swoje,
bo takie nad ulic¹ jest przecie¿ niczyje.
Czworono¿ny stra¿nik nie otworzy oka.
A mo¿e z czystej kundlej solidarnoci
w³anie opuci powiekê, by wygl¹da³o

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku, 19-400 Olecko, ul. Park 1, og³asza przetarg nieograniczony na najem nieruchomoci zabudowanej hotelem Maraton z przeznaczeniem na dzia³alnoæ turystyczno-wypoczynkow¹ z baz¹ noclegow¹.
Hotel po³o¿ony jest w Olecku przy ul. Park1 (ko³o Stadionu Miejskiego).
Cena wywo³awcza czynszu najmu wynosi 16.320,00 z³ netto
(szesnacie tysiêcy trzysta dwadziecia z³otych) za rok.
Oferenci przedstawiaj¹ ofertê cenow¹ oraz koncepcjê zagospodarowania i sposób prowadzenia dzia³alnoci na w/w obiekcie.
1. W koncepcji winno znaleæ siê:
- oferowana cena dzier¿awy za rok dzier¿awienia obiektu,
- godziny otwarcia obiektu,
- sposób utrzymania czystoci w obiekcie i wokó³ niego,
- dowiadczenie w dotychczasowej dzia³alnoci w zakresie turystyczno-wypoczynkowej,
- zawiadczenie o niezaleganiu w ZUS oraz podatków i op³at na
rzecz Urzêdu Skarbowego i Gminy,
- aktualny wpis do ewidencji prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
- pokwitowanie wp³aty wadium.
Oferenci winni dostarczyæ powy¿sze dane w zamkniêtych kopertach do biura MOSiR osobicie lub poczt¹ na adres: 19-400
Olecko, ul. Park 1 do 31.01.2008. do godziny 1500. Decyduje data
wp³ywu do biura MOSiR. Na kopercie nale¿y napisaæ:
,,NIE OTWIERAÆ. PRZETARG. HOTEL MARATON.
Otwarcie kopert z ofertami nast¹pi 01.02.2008r. o godz.

tak, ¿e wcale nie otwiera³. Pomyla³ te¿,
¿e jednak odczeka w swej dzikoci upionej na ruch przestêpczy i wówczas narobi ha³asu. Bo to przecie¿ jego zasrany obowi¹zek za garnek kundlej strawy. Zwyciê¿y³a racjonalna Stacha spekulacja, ¿e ze zwyk³ego olewañska kundel
jab³ka broniæ nie bêdzie!
Stali d³u¿sz¹ chwilê, Stach i wilk nierasowy, oko w oko, nos w nos, milcz¹cy i nieruchomi. Niemy adwersarz usiad³
leniwie na swym prawie koñskim zadzie,
gdy Stach schowa³ jab³ko do kieszeni.
Odchodz¹cego po¿egna³ przyjaznym
pomerdaniem. Pewnie te¿ nie pilnowa³
wini podobnie wylaz³ej swym g¹szczem
ga³êzi nad korytarz ulicy. Pewnie tak samo
siê gapi³ jak dojrza³e owoce ¿ar³y stada
szpaków. Ciekawe, czy wtedy te¿ merda³ ogonem?
Gdy ju¿  od sadnej posesji o dwie,
trzy nastêpne na jego powolnoæ turystyczn¹ w przemierzaniu sennej ulicy
rozszczekane  siê oddali³, dopad³a go
nagle taka jaka ciekawoæ... Zawróci³.
£eb nad p³otem, uszy nastroszone. By³
pewien, ¿e wilk merda ogonem. Nie musia³
iæ dalej, bo i tak dalej wêdrowaæ nie
musia³. Kundel wyra¿nie siê ucieszy³.
Z bramk¹ nie mia³ wiêc najmniejszych
problemów. I drzwi do szklanego tarasu te¿ pokona³ g³adko.
Kopertê, by siê nie pogniot³a, po³o¿y³ na wilkinowym krzese³ku, a sam
siê wygodnie wyci¹gn¹³ na te¿ wiklinowym le¿aku swojej by³ej ¿ony.
Jan Nowak-Kowalski

10 00. w biurze MOSiR.
2. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie przez
oferentów wadium w wysokoci 20 % ceny wywo³awczej na
konto MOSiR  PKO BP S.A. Olecko nr 06 1020 4724 0000
3702 0028 6070
Umowa dzier¿awy podpisana zostanie w terminie 10 dni od
rozstrzygniêcia przetargu.
Oferenci, których oferty nie zosta³y przyjête otrzymaj¹ zwrot
wadium w terminie 3 dni od rozstrzygniêcia przetargu na wskazane konto. Wadium oferenta, z którym zostanie podpisana umowa, pozostaje jako kaucja zabezpieczaj¹ca i zostanie rozliczona
w dniu opuszczenia lokalu. W przypadku odst¹pienia od podpisania umowy przez osobê wy³onion¹ w przetargu, wadium przepada na rzecz MOSiR Olecko.
Przedmiotem przetargu bêdzie dzier¿awa na okres trzech lat,
licz¹c od daty rostrzygniêcia przetargu.
Cenê wywo³awcz¹ ustala siê na kwotê 16320,00 z³ netto
(s³ownie: szesnacie tysiêcy trzysta dwadziecia z³otych) za
ka¿dy rok, plus koszty wynikaj¹ce z u¿ytkowania obiektu,
m.in: op³ata za media, wywóz mieci itp.
Istnieje mo¿liwoæ obejrzenia pomieszczeñ objêtych przetargiem. W tym celu nale¿y wczeniej umówiæ siê na konkretny
dzieñ i godzinê. Kontakt osobisty lub telefoniczny codziennie w
godzinach 700-1500. Telefon: 087-5202048.
Zastrzega siê prawo wyboru oferenta oraz uniewa¿nienie przetargu
bez podania przyczyny.
Olecko, 04.01.2008 r.
Dyrektor MOSiR w Olecku
Andrzej Kamiñski
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Tenis ziemny
W dniu 1.1.2008 na hali ZST Olecko odby³ siê III Noworoczny turniej
tenisa ziemnego zorganizowany i prowadzony Przez p. Dariusza Karnieja przy
wspó³udziale MOSiR Olecko i SKS KORAB. O godzinie 15 stanê³o w szranki
9 tenisistów i tenisistek i tak:
1. Kamil Bomber
2. Andrzej Karniej
3. Dariusz Karniej
Po turnieju wrêczono puchary i dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe i
przywitano nowy rok w tenisie lampk¹
szampana.

IMPREZY SPORTOWE
W OLECKU W I KWARTALE 2008
DATA
1.01

Pocz¹tek
godz.

Miejsce

Nazwa imprezy

Organizator

Uczestnicy

12.00

MOSiR

IX Noworoczny mecz pi³ki no¿nej Czarni
– Amatorzy OLDA

MOSiR

Chêtni powy¿ej 16
lat
Wszyscy chêtni
Zorganizowa-ne
dru¿yny

1.01

15:00

ZST

Noworoczny turniej tenisa ziemnego

SKS Korab,
MOSiR

Styczeñluty
(niedz.)

10:00

LO

Olecka Liga Halowej Pi³ki No¿nej

SKS Scolar,
MOSiR

13 .01.

10:00

ZST

Wojewódzki turniej ¿aków w pi³ce no¿nej

27.01.

10:00

ZST,
ZSLiZaw

SKS Korab,
Czarni
SKS Korab,
SKS Granit,
Czarni
SKS Korab,
MOSiR
SKS Czwórka,
Czarni, MOSiR
Gimn. Wieliczki
Czarni, MOSiR

Luty- ferie

Turniej pi³ki no¿nej seniorów o puchar
Prezesa Czarni Olecko
Feryjna Liga Koszykówki

LO

24.02.

10:00

ZS Siejnik

9.03.

10:00

Wieliczki

15.03.

10:00

16.03.

10:00

Wieliczki
ZST

Eliminacje powiatowe do woj. Turnieju
LZS w tenisie sto³owym
Eliminacje powiatowe do woj. Turnieju
LZS w halowej pi³ce no¿nej
Eliminacje powiatowe do woj. Turnieju
LZS w halowej pi³ce no¿nej szkó³
wiejskich
Eliminacje powiatowe do woj. Turnieju
LZS w siatkówce kobiet i mê¿czyzn

Olecka Halowa Liga Pi³ki No¿nej
Minionej niedzieli zakoñczy³y siê rozgrywki rundy zasadniczej OLDA. Rozegrano szeæ spotkañ (jeden walkower):
· Weteran - Liderzy Hamasu 3:1 (2:0);
bramki: Tomasz Opanowski, Robert Smyk
i Jacek Matwiejczyk  Grzegorz Bomber.
· Ekipa - TSV Sk³adowa 3:4 (1:3); bramki:
Pawe³ Wasilewski i Mariusz Jegliñski
2  £ukasz Senkowski 2 i Daniel Bogdanowicz 2.
· Joga Bandito - Ekipa Siejnik 3:5 (2:4);
bramki: B³a¿ej Tusznik 2 i Kamil Pratko  Tomek Parfieniuk, Piotr Klimko,
Rafa³ Rant, Karol Woroniecki i Karol
Talipski.
· Weteran - TSV Sk³adowa 1:2 (1:2);
bramki: Tomek Opanowski  Marcin
Walu
i Filip Judycki.
· Joga Bandito - TSV Sk³adowa 3:3 (1:0);
bramki: B³a¿ej Tusznio 3  Marcin
Walu, £ukasz Senkowski i Tomasz
Sadowski.
· Canarinhos  Ekipa Siejnik 0:3 (walkower).
· Ekipa Siejnik - TSV Sk³adowa 3:0
(0:0); bramki: Karol Talipski, Marcin
Chlebus i Piotr Klimko.
W klasyfikacji króla strzelców niezmiennie prowadzi z 25 golami na koncie
Adam Konopko (Liderzy H.), którego
dogoniæ mog¹ jedynie zawodnicy graj¹cy w finale. Najwiêksze szanse maj¹ £ukasz Dêbski i Andrzej Maliszewski (Sk³adowa) oraz £ukasz Senkowski (TSV Sk³adowa). Ka¿dy z nich umieci³ 15 razy pi-

³kê w bramce przeciwników.
KOÑCOWA TABELA LIGI
1. Ekipa
10
25 66:27.
2. Ekipa Siejnik
10
22 52:19.
3. TSV Sk³adowa
10
22 48:24.
4. Sk³adowa
10
21 66:29.
5. Weteran Ol.
10
18 35:22.
6. Joga Bandito
10
17 66:31.
7. Ekipa z Z.J.
10
15 46:57.
8. Liderzy Hamasu
10
13 55:35.
9. Ró¿ni
10
6 17:102.
10. Rapid Team
10
3 21:47.
11. Canarinhos
10
0
10:72

Zaproszone kluby
Zaproszone kluby
Wszyscy chêtni
Wszyscy chêtni
Reprezentacje
Gmin

Gimn. Wieliczki,
Reprezentacje szkó³
Czarni, MOSiR
SKS Korab,
MOSiR

Reprezentacje gmin

Kolejno: miejsce, nazwa zespo³u, liczba rozegranych meczy, punkty, stosunek bramek
zdobytych do straconych. Zespo³y z miejsc 14 awansowa³y do fina³u.

W finale zobaczymy cztery wczeniej
wspomniane dru¿yny, które zagraj¹ po trzy
mecze (sys. ka¿dy z ka¿dym) w ostatni¹ niedzielê stycznia tj.: 27.I.2008 r. od
godz. 11.00. Zawody sêdziuje p. Marcin
Putra  nauczyciel ZST w Olecku. Organizatorzy: MOSiR i Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Olecku zapraszaj¹ na pojedynki
fina³owe i apeluj¹ o kulturalny doping i
zachowanie czystoci na hali.
Internetowa strona Ligi:
www.olda.dwojka.net
ben

WETERAN Olecko: Zbyszek Polakowski, Tomasz Opanowski, Henryk Fiertek, Jacek Matwiejczyk (kapitan), Darek Dwilewski i gocinnie £ukasz Dêbski (z synkiem).
Robert Antkiewicz (bramkarz), Zdzis³aw Sobolewski, Waldek Opanowski, Jacek Backiel
i Jerzy Wojnowski (kierownik dru¿yny).

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 285

Witam Pañstwa. Sporo ju¿ minê³o. Nie
tylko siedem dni czy te¿ tydzieñ, ale nawet
kolejny rok za nami. Ju¿ nie mamy 2007
roku, a 2008! Ten czas tak p³ynie nieub³aganie... Szkoda. A mo¿e i dobrze.
Zawsze mo¿na sobie powiedzieæ, ¿e jutro bêdzie lepiej. Macie Pañstwo noworoczne postanowienia? Na pewno macie. Ka¿dy to ma. Mam te¿ kilka fajnych
postanowieñ. Nie bêdê tu ich jednak pisa³,
bo zrobi³oby siê z tego kilkadziesi¹t odcinków i roku by zabrak³o aby co tydzieñ pisaæ ci¹g
dalszy tych postanowieñ. Sporo?
Pañstwa lista te¿
pewnie jest nie
mniejsza. Ka¿dy
Nowy Rok ma to do
siebie, ¿e mamy ca³¹
masê postanowieñ.
Taki ju¿ urok tego
czasu. Mogê Pañstwu zdradziæ, ¿e
nam takie proste
postanowienia. Na
przyk³ad, ¿eby w
marcu by³a ju¿ wiosna, a w czerwcu
przysz³o lato. Takie
tam...
A co tam w wielkim wiecie? Przyznam siê, ¿e ostatnio jestem trochê odciêty od wiata. Nie
przez nieg, ale przez niechêæ do ogl¹dania telewizji i s³uchania radia. Nudy?
Nie. Po prostu nic siê nie dzieje. Mia³y
byæ cuda. Czeka³em ca³e Bo¿e Narodzenie i Nowy rok... a tu nic. Nadal nie s³ychaæ nawet malutkiej zapowiedzi: uwa-

Ziemia
poetów

ga, a teraz bêdzie cud! Nie by³o i nie
ma. Czy¿ mo¿na uznaæ za cud, ¿e w 2010
roku obecny Premier bêdzie starowa³ na
Prezydenta? Raczej nie, bo to ju¿ by³o
wiadomo dawno, dawno temu. Jak w bajce.
A to, ¿e jeden z najbli¿szych wspó³pracowników oficjalnie przed kamerami o tym
powiedzia³, nic nie zmienia i nie pasuje
do kategorii: cuda. Dla mnie zapowied
ponad dwuletniej kampanii prezydenckiej przez obecny rz¹d mo¿e wiadczyæ
tylko o jednym  to nie bêdzie normalne rz¹dzenie, a lista ¿yczeñ i popisów.
Zapowiadane cuda bêd¹ tylko trickami

maj¹cymi zapewniæ jak najwiêksze poparcie w drodze do prezydentury. Chcia³bym spojrzeæ w oczy wyborcom obecnego sk³adu TUPA i szelmowsko umiechn¹æ siê. Doda³bym równie¿: i co SMSowa inteligencjo? Na có¿ by³ ten ZMPowski zryw? Obecna ekipa ju¿ po piêæ-

Gustaw Ehrenberg

U³amek
£adna ³¹ka w zielonej sukience,
£adne dziewczê z czarnymi oczyma!
£¹ka w kwietne ustraja siê wieñce
I rozpuszcza strumyk po sukience;
Dziewczê okiem przywabia m³odzieñce,
Wabi, wiêzi i w sercu zatrzyma.
£adna ³¹ka w zielonej sukience,
£adne dziewczê z czarnymi oczyma.

dziesiêciu dniach prosto w oczy owiadcza
wam jak w ukrytej kamerze: MAMY WAS!
Górnolotne hase³ka: chcemy oddaæ w³adzê
ludziom okaza³y siê ca³kowit¹ prawd¹.
Zw³aszcza, ¿e dzi to zdanie jest wypowiadane ju¿ w ca³oci i ci ludzie okazali siê kolegami partyjnymi i naszymi.
Droga do Drugiej Irlandii ju¿ na starcie okaza³a siê bajk¹ z ksiêgi tysi¹ca i
jednej nocy. Mo¿e Pan Szef jeszcze siê
umiechaæ, ale nawet obecni koalicjanci
oceniaj¹ to w czym sami siedz¹ na czwórkê przy szeciostopniowej skali ocen.
Ma³y koalicjant ugra³ wiêcej ni¿ wiêtej
pamiêci Samoobrona i LPR razem wziête... I jeszcze pozwalaj¹ sobie na wypowiedzi, które za czasów poprzedniego
rz¹du by³y podstaw¹
do rozwi¹zywania
koalicji. Tak to dzi
wygl¹da. Czekam z
wielkim zainteresowaniem na studniówkê tego rz¹du i koalicji. Mogê wrêcz zacytowaæ jednego z
najwiêkszych krytyków poprzedniej w³adzy, który dzi pisze
o obecnej w³adzy:
róbcie co wreszcie.
Okaza³o siê na przyk³ad, ¿e wczeniej
popierane przez obecn¹ w³adzê protesty
lekarzy i pielêgniarek jednak nie mia³y
na celu wyparcia by³ego rz¹du i zrobienia miejsca na nowy. Wysz³o na to,
¿e oni rzeczywicie protestuj¹ przeciw
niskim p³acom. Podoba mi siê mina Pani
Minister od Zdrowia jak z wyrazem zdziwienia w oczach mówi to, co wczeniej
mówi³ obecny pose³ Religa. To jednak
nie ma innego sposobu od tego proponowanego wczeniej przez poprzednika?
Wczeniej mówi³o siê o wzrocie sk³adki zdrowotnej. Ile by³o krzyku o tê kwestiê: oszukiwanie obywateli, nadmierne
obci¹¿enia podatkowe itd. A dzi okazuje siê, ¿e jest to dobre rozwi¹zanie.
Jestem ciekaw ile jeszcze takich z³ych
dawniej  dobrych dzi spraw bêdziemy mogli podziwiaæ i us³yszeæ na w³asne uszy.
Ale co tam bêdê Pañstwa zanudza³.
Sami widzicie to na w³asne oczy, ¿e jest
bardziej zabawnie ni¿ powa¿nie. Do nastêpnego tygodnia.
PAC

