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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród
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Cena 1,40 z³

UROCZYSTY APEL Z OKAZJI DNIA STRA¯AKA
Fot. Boles³aw S³omkowski

W dniu 5.05.2008 r. w oleckiej Komendzie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej odby³ siê uroczysty apel z okazji Dnia
Stra¿aka. Szczegó³y na stronie 10.

W dniu 9 maja odby³y siê X Biegi ku
S³oñcu. Wyniki biegów opublikujemy
w nastêpnym nuemrze TO.

SREBRNY MEDAL IZABELI GORLO
NA ZAWODACH WE FRANCJI
W sobotê na zawodach miêdzynarodowych TAWKWONDO we FRANCJI  Marsylii zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego HIDORI
przy SP 4 Siejnik Izabela Gorlo zajê³a
2. miejsce w kategorii + 63 kg juniorek. W finale uleg³a zawodniczce gospodarzy.
Wiêcej szczegó³ów za tydzieñ po
powrocie. Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.

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

Centrum Handlowe IMPULS
dzia³ zabawek og³asza konkurs
z okazji Dnia Dziecka. Zrób zakupy
w dniach 2-31 maja, wype³nij kupon,
WYGRAJ NAGRODÊ!
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M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
DZIEÑ OTWARTY  31 maja 2008 (sobota)
pokazy narzêdzi, elektronarzêdzi, farbiarskie

(V23604)

CENTRUM HANDLOWE

(V28001)

Taxi Mix --------- tel.
Taxi osobowa ------ tel.
Taxi Plus --------- tel.
Taxi Z ------------ tel.

WIELKI KONKURS MAJOWY
dwie wartociowe nagrody za najwiêksze zakupy
w miesi¹cu maju: jedna nagroda dla detalisty, jedna
nagroda dla firmy; nieograniczona iloæ promocji
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

Tygodnik Olecki nr 19 (539)

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

KRONIKA
PO¯ARNICZA
 28 kwietnia o 11.15 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP wiêtajno usuwa³y z jeziora Krzywe pad³ego dzika.
 28 kwietnia o 17.09 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³y zadymienie z mieszkania
przy ul. Kolejowej.
 29 kwietnia o 9.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³y gniazdo szerszeni z budynku przy ul. Batorego.
 29 kwietnia o 13.00 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z rzeki w Po³omie pad³ego jelenia.
 29 kwietnia o 15.20 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ znad chodnika na ul. Kociuszki konar drzewa zagra¿aj¹cy przechodniom.
 30 kwietnia o 11.58 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Rosochackich.
 30 kwietnia o 16.16 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ w Kowalach Oleckich
po¿ar dzikiego wysypiska mieci.

 9 maja o 12.00 patrol policji zatrzyma³
w Jab³onowie Fiata 126p. Kieruj¹cy nim
czterdziestosiedmioletni Edward O. mia³
we krwi 3,3 promila alkoholu.
 11 maja 0 9.10 zatrzymano w Zatykach
Fiata 126p. Kieruj¹cy samochodem trzydziestoczteroletni Andrzej S. mia³ we
krwi 2,4 alkoholu.
 11 maja o 20.45 policjanci zatrzymali
na alei Zwyciêstwa VW Passata. Kieruj¹cy pojazdem czterdziestodwuletni
Romuald D. mia³ we krwi 1,7 procent
alkoholu.

Pani Wójt Gminy
Kowale Oleckie

Helenie

¯ukowskiej

sk³adamy wyrazy
¿alu i wspó³czucia
z powodu mierci

BRATA
Pracownicy SP GOZ
w Kowalach Oleckich

Chuligañskie wybryki

Podczas poprzedniego i obecnego weekendu wiele oleckich skwerów oraz tablic informacyjnych zosta³o zdewastowanych. Miêdzy innymi rabaty z tulipanami
w parku centralnym. Równie¿ wandalom nie spodoba³y siê nowe drzewa. Czêæ z
nich po³amano, a czêæ skradziono. Zniszczono nowe tablice informacyjne. Powy³amywano równie¿ znaki drogowe.
Czas najwy¿szy na monitoring mia-

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:

 Julia Aleksandrowska
 Micha³ Biernacki
 Teresa £ukaszewicz
 Andrzej Milewski
 Robert Sohoñ
 Magdalena Walejko
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ 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.

sta. Równie¿ pomys³ burmistrza by nagradzaæ mieszkañców, którzy zg³osili do
policji sprawców chuligañskich wybryków, wart jest realizacji. Mo¿na to sfinansowaæ na przyk³ad: przeznaczaj¹c 10%
z odszkodowania, jakie s¹d zas¹dzi na rzecz
miasta od sprawców zniszczeñ.

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
od 730 do 1800

OLEJ
OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V18807)

Pijani kierowcy

Rozebrano barierkê mostu i zrobuiono z tego ognisko. Za wskazanie
sprawców Burmistrz wyznaczy³ nagrodê!

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

MORENA

(V22905)

Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Zajkowski

Wiewiórcza cie¿ka
po wizycie wandali.

Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 0-509-776-769
oferuje
¿wir ze z³o¿a i sortowany do
32 mm, kamienie otoczaki,
brukowce oraz g³azy ozdobne
Transport, tel. 0-501-266-713

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

Echa wizyty w Jöhvi

OLECKI TERMINARZ

Od 2 do 4 maja br. czteroosobowa delegacja przedstawicieli w³adz samorz¹dowych Olecka przebywa³a z wizyt¹ w Jöhvi
w Estonii. W tych dniach nasi zagraniczni partnerzy wiêtowali 70-t¹ rocznicê otrzymania praw miejskich.Warto nadmieniæ, ¿e oficjalne delegacje z miast partnerskich przyjecha³y równie¿
z Niemiec, Finlandii, Szwecji, Rosji, Norwegii, £otwy, Danii.
Henryk Trznadel  Zastêpca Burmistrza Olecka, Bo¿ena
Kozielska - Skarbnik Gminy oraz radni  Jaros³aw Bagiñski i
Marian Prusko uczestniczyli w oficjalnych spotkaniach i uroczystociach. Warto nadmieniæ,¿e na miêdzynarodowym forum samorz¹dowym Olecko zosta³o zaprezentowane przez Henryka
Trznadla. Cz³onkowie miejskiej delegacji zgodnie przyznaj¹,¿e
gospodarze stanêli na wysokoci zadnia  wizyta przebiega³a
sprawnie i zgodnie z programem.
Jak powiedzia³ Henryk Trznadel: Pobyt u naszych partnerów pokaza³, jak wielkie przedsiêwziêcie logistyczne czeka nas
za dwa lata, kiedy bêdziemy wiêtowaæ 450 rocznicê za³o¿enia
Olecka.
Umowê o wspó³pracy z Jöhvi gmina Olecko podpisa³a w
2006r. Od tego czasu realizowane s¹ m.in. wymiany kulturalne
pomiêdzy naszymi miastami.W ubieg³ym roku koncert w Estonii da³ Marek Ga³¹zka oraz grupa Transistors. Wspó³organizatorem tego wydarzenia by³a ambasada Polska w Tallinie. W
tym roku pod koniec maja koncertowaæ w Jöhvi bêdzie zespó³
ze szko³y muzycznej w Olecku.

Aleja spacerowa

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zrób zakupy
za 3000 z³,
wype³nij kupon,
a mo¿esz wygraæ

(V23404)

... w parku MOSiR odchodz¹ca od ulicy Go³dapskiej bêdzie modernizowana przez przedsiêbiorstwo z Go³dapi. Koszt
robót to oko³o 145 tysiêcy z³otych.
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WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Wystawa Urz¹d Bezpieczeñstwa w walce z podziemiem niepodleg³ociowym  siedziba OSA Zamek, plac Zamkowy
 Wystawa plakatu Marka Sobczyka  Galeria Prawdziwej Sztuki
im. Andrzeja Legusa, plac Wolnoci 22
13 maja (wtorek)
10.00  Powiatowe zawody w dru¿ynowym czwórboju la szkó³
podstawowych, stadion MOSiR
15.00  Wiosenny turniej pi³ki no¿nej dla dzikich dru¿yn
SP i Gimnazjów, stadion MOSiR
14 maja (roda)
15.00  Wiosenny turniej pi³ki no¿nej dla dzikich dru¿yn
SP i Gimnazjów, stadion MOSiR
17.00  Czarni Olecko  Motor, mecz pi³ki no¿nej IV ligi (wyjazd)
15 maja (czwartek)
15.00  Wiosenny turniej pi³ki no¿nej dla dzikich dru¿yn
SP i Gimnazjów, stadion MOSiR
16.00  III Otwarte indywidualne zawody w czwórboju la dla
szkó³ podstawowych Lekkoatletyczne Czwartki, stadion
MOSiR
16 maja (pi¹tek)
15.00  Wiosenny turniej pi³ki no¿nej dla dzikich dru¿yn
SP i Gimnazjów, stadion MOSiR
17.00  John Rambo, film  kino ROK
19.00  Skorumpowani, film  kino ROK
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
17 maja (sobota)
wycieczka seniorów do Wilna
12.00  Czarni Olecko  Mazur Pisz, mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych
12.00  Czarni Olecko  Wygryny, mecz pi³ki no¿nej trampkarzy (wyjazd)
14.00  Czarni Olecko  Huragan Pisz, mecz pi³ki no¿nej m³odzików (wyjazd)
17.00  John Rambo, film  kino ROK
19.00  Skorumpowani, film  kino ROK
19.00  Nocny Turniej w Grze Podwójnej  turniej tenisa ziemnego, korty MOSiR
18 maja (niedziela)
10.00  Grand Prix Olecka w tenisie ziemnym  korty MOSiR
11.30  Czarni Olecko  Kowale Oleckie, mecz pi³ki no¿nej
klasy B seniorów
15.00  Czarni Olecko  Start, mecz pi³ki no¿nej IV ligi
17.00  John Rambo, film  kino ROK
19.00  Skorumpowani, film  kino ROK

9 sierpnia
2008 r.

WIELKI
FINA£
Piknik
Budowlany
w Olecku

(V18707)

"
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Spacerkiem po Olecku

Wszyscy wiemy, ¿e przychodnia zosta³a ostatecznie sprywatyzowana. Lekarze kupili swoje gabinety. Wkrótce zobaczymy czy obecna sytuacja bêdzie dla
nas lepsza, czy gorsza.
Chcia³bym jednak w kontekcie s³u¿by
zdrowia przypomnieæ w³odarzom pewien
fakt. Pewn¹ rzecz, o której nie pamiêtaj¹,
a powinni. Starosta sprywatyzowa³ szpital
(i dziêki mu za to). Jednak z t¹ prywatyzacj¹ wcale nie jest tak fajnie. Koszty
odd³u¿enia ponosimy solidarnie my wszyscy  mieszkañcy powiatu. Zgodzilimy
siê na to podczas ostatnich wyborów.
Jedzimy wiêc po nie reperowanych drogach, zrywaj¹c resory. Potykamy siê na
nierównych chodnikach. Mo¿na by³oby
za pieni¹dze w³o¿one w odd³u¿enie rozszerzyæ oferty szkó³ podleg³ych powiatowi. My jednak zgodzilimy siê na pomoc finansow¹ dla szpitala. I co???
Dalej czekamy w gigantycznych kolejkach. Szczególnym jednak OKRUCIEÑSTWEM wobec mieszkañców powiatu
jest to, ¿e nie ma w szpitalu od wieczora
w pi¹tek do poniedzia³ku rano dy¿uru
rentgenowskiego. Ofiary nieszczêliwych
wypadków musz¹ czekaæ na przewietlenie rentgenowskie a¿ do poniedzia³ku.
W tym czasie cierpi¹ z bólu. Decyden-

tów to jednak nie wzrusza. Jestemy prawdopodobnie jedynym szpitalem w okolicy, który prowadzi takie nieludzkie praktyki. A przecie¿, przypominam, wszyscy
p³acimy doæ s³ono za to, ¿e lekarze w
tym szpitalu, jak i administracja, maj¹
gdzie pracowaæ.
Ale, jak widaæ, decydentów cierpienie maluczkich nie interesuje. Dla nich
na pewno zostanie ci¹gniêty kto, kto
z³aman¹ koñczynê przewietli lub staæ
ich na to, by pojechaæ do innego szpitala, nie powiatowego, bo tam rentgen
czynny jest ca³y tydzieñ.
W tym kontekcie mo¿e lepiej by³oby nie prywatyzowaæ szpitala?
A teraz z innej beczki. Dziwi mnie
te¿ fakt, ¿e Prezesa Spó³ki staæ na przeprosiny za z³e zachowanie swych pracowników, a samych pracowników nie
staæ?!? Wiêc pytam siê: - Kto mia³ racjê? Pacjentka, czy lekarz? Przypominam
w³odarzom, ¿e to my jestemy w³acicielami spó³ki, a oni tylko w naszym
imieniu ni¹ zarz¹dzaj¹. Szpital jest nie
tylko miejscem pracy, ale i miejscem, w
którym leczy siê mieszkañców powiatu.
Jak nie bêd¹ siê leczyæ, to nie bêdzie
szpitala. Szpital jest dla nas, a nie dla
lekarzy, pielêgniarek i administracji. I tak

Nowy plac zabaw dla dzieci

Nowy plac zabaw dla dzieci, po³o¿ony przy ul. Letniej (pomiêdzy skateparkiem i prokuratur¹) o powierzchni ok. 750 m 2
zostanie oddany do u¿ytku do po³owy czerwca br. Plac zostanie wyposa¿ony w zje¿d¿alnie, piaskownicê, drabinki, bujaki, hutawki, karuzele oraz zestawy zabawowe dla starszych
i m³odszych dzieci. Pomylano te¿ o rodzicach  nowe ³awki
ustawione zostan¹ w obrêbie ogrodzonego placu zabaw.

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V21006)

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

swoj¹ kadrê powinien traktowaæ nasz,
czyli spo³eczeñstwa, pe³nomocnik.
Chcia³em te¿ napisaæ, ¿e ostatnio
widzia³em kilka szpitali... i jestem dumny
z tego, ¿e nasz szpital jest czysty, ¿e
pracuj¹ tam specjalici du¿ej klasy, ¿e
s¹ profesjonalistami. Nie warto wiêc przymykaæ oczu na z³e zachowania personelu. Wielu specjalistów czeka bowiem na
pracê u nas.
Dziwi mnie te¿, ¿e lekarze walkê o
podwy¿ki argumentuj¹ ciê¿k¹ prac¹. Jednak, gdy mowa jest o rozszerzeniu zatrudnienia, wtedy zg³aszaj¹ sprzeciw. To
o co tu chodzi? O to, ¿e pracuj¹ po trzysta i czterysta godzin tygodniowo i nie
mog¹ wypocz¹æ, czy o jak najwiêksz¹
kasê za tê pracê? Naturalnie kosztem
pacjentów? Bo z tego wynika, ¿e lekarz
pracuj¹cy 300 do 400 godzin jest bardzo przemêczony i praktycznie niezdolny do pracy, ale gdy dostanie podwy¿kê, to te 300 do 400 nadliczbowych godzin wcale takie mordercze nie s¹...?
Bo mo¿e te godziny pracy (pytaj¹c
powa¿nie) nie s¹ wcale takie uci¹¿liwe?
I jeszcze raz podkrelam  przecie¿
to mieszkañcy powiatu oleckiego s¹ pracodawcami oleckiego szpitala i w³acicielami spó³ki Olmedica!?! A mo¿e siê
mylê, mo¿e to szpital zatrudnia mieszkañców? Dziwny jest ten wiat
Bogus³aw M. Borawski

Koszt ca³kowity inwestycji, ³¹cznie z przygotowaniem terenu, wynosi niemal 170 tys z³.
Warto dodaæ,¿e plac zabaw w parku miejskim (Plac Wolnoci) zostanie wzbogacony o nowe hutawki i bujaczki dla
najm³odszych.
Na rysunkach  przyk³ady zestawów zabawowych.

Przebudowa alejki
spacerowej w parku

Do 30 czerwca br. Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z Go³dapi wykona 249 metrów alejki spacerowej w parku przy ulicy Go³dapskiej. Niebawem do Kamiennego Pomnika bêdzie mo¿na przejæ siê alejk¹ wy³o¿on¹ kostk¹
polbrukow¹.
Dodatkowo wymienione zostanie owietlenie, ³awki i kosze na mieci na nowe, nawi¹zuj¹ce stylistyk¹ do tych, które
znajduj¹ siê obecnie na Kamiennym Pomniku.

#
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Do wszystkich
sympatyków Festiwalu
Nauki i Sztuki
Uprzejmie informujê, ¿e w dniach 6  7 wrzenia odbêdzie siê w Olecku II Festiwal Nauki i
Sztuki. Rozpoczê³y siê ju¿ prace nad programem tej edycji. Parê tygodni temu zosta³y og³oszone festiwalowe konkursy.
Atrakcyjny program festiwalu mo¿e powstaæ wy³¹cznie przy
wspó³pracy zespo³u osób, dlatego ka¿dy mo¿e zg³osiæ propozycjê wyk³adu, prezentacji, æwiczeñ, zajêæ warsztatowych, terenowych itp.
Zwracam siê z uprzejm¹ prob¹ do wszystkich osób odczuwaj¹cych potrzebê popularyzacji wiedzy i rozumiej¹cych
ideê festiwalu promuj¹cego wiedzê o wspó³pracê konieczn¹
do dobrego przygotowania tej imprezy. Wspó³praca ta mo¿e
polegaæ na:
- zg³oszeniu w³asnego wyk³adu, prezentacji, æwiczeñ itp.
- zg³oszeniu potencjalnego wyk³adowcy spoza naszego rodowiska akademickiego

I Olecka Olimpiada
Milusiñskich

31 maja br. o godzinie 15.00 na stadionie miejskim w Olecku rozpocznie siê I Olecka Olimpiada Milusiñskich.
Organizatorzy: Burmistrz Olecka, radni Rady Miejskiej w
Olecku, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji, Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych Zamek i Regionalny Orodek Kultury w
Olecku Mazury Garbate spodziewaj¹ siê oko³o piêciuset najm³odszych olecczan.
Dzieci rywalizowaæ bêd¹ w piêciu kategoriach wiekowych:
3-latki, 4-latki, 5-latki, dzieci z oddzia³ów przedszkolnych i klasy I szkó³ podstawowych, dzieci klas II i III szkó³ podstawowych.
Organizatorzy przygotowuj¹ szereg konkurencji dostosowanych stopniem trudnoci do wieku, np. przejcie po ³aweczce,
rzut woreczkiem do celu, bieg slalomem. Oczywicie w najm³odszej kategorii pomoc rodzica bêdzie niezbêdna.
Warto dodaæ, ¿e poza konkurencjami sportowymi przewidziane s¹ równie¿ pokazy sztuk walki (karate), taneczny i pi³karski.
Organizatorzy zapewniaj¹, ¿e na ka¿de dziecko czeka nagroda! Zapisy prowadzone s¹ do 26 maja br. w szko³ach i
przedszkolach, do których uczêszczaj¹ dzieci. Zg³oszenia dzieci nie objêtych jeszcze edukacj¹ przedszkoln¹ rodzice mog¹
dokonaæ w Wydziale Edukacji Urzêdu Miejskiego w Olecku,
pok. 3, tel. 520 16 03.

- zg³oszeniu osób, które mog³yby powiêciæ trochê swojego
czasu na prace organizacyjne
- zg³oszenie ewentualnych sponsorów imprezy
Ze wzglêdu na potrzebê przygotowania drukowanych
materia³ów informuj¹cych o festiwalu, program imprezy powinien byæ zamkniêty jeszcze przed wakacjami. Zg³oszenia
bêd¹ przyjmowane do dnia 30 czerwca 2008 r.
Bêdê wdziêczny za wszelkie zg³oszenia i uwagi mog¹ce
wzbogaciæ program i usprawniæ przeprowadzenie Festiwalu.
Przypominam, ¿e w czasie tegorocznej edycji Festiwalu
bêdziemy po raz drugi honorowaæ spo³eczników Medalem
Mazurskiej Niezapominajki, za dzia³ania na rzecz przyrodniczego rodowiska. Ju¿ mo¿na nadsy³aæ zg³oszenia.
Popularyzacja wiedzy jest wa¿nym elementem naszej spo³ecznej misji, a tak¿e doskona³¹ form¹ promocji, dlatego gor¹co zapraszam do wspó³pracy.
Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem
dr Ryszard Kowalski  organizator
Adres do korespondencji: Wszechnica Mazurska w Olecku, Plac Zamkowy 5, 19-400 Olecko, www.wm.olecko.pl
E-mail: rkow@ap.siedlce.pl , tel. (087) 5203644, 5203133,
kom. 0602688622
Celem olimpiady jest upowszechnienie kultury fizycznej
poprzez zabawê wród najm³odszych. Jest to równie¿ pierwsza tego typu oferta sportowych zmagañ dla najm³odszych.
Mamy nadziejê, ¿e pomys³ spodoba siê dzieciom i rodzicom.
Warto dodaæ, ¿e wniosek o zorganizowanie Olimpiady zg³osi³a
Komisja Owiaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji, za pomys³odawc¹ imprezy by³ jej cz³onek  Romuald
Wojnowski.

Ministerialne Finansowanie
dla Stowarzyszenia
Archiwici Pó³nocy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansuje
Stowarzyszenie Archiwici Pó³nocy.
Nowy projekt Archiowistów pod nazw¹ Wielkie kino
w ma³ym powiecie znalaz³ uznanie w oczach komisji weryfikacyjnej i uzyska³ dofinansowanie w ramach programu Rozwój inicjatyw lokalnych ze rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Powstan¹ nowe filmy zwi¹zane tematycznie z naszym regionem, odbêd¹ siê nowe projekcje, zostanie wydana kolejna
p³yta multimedialna z folderem.
Na spotkanie z publicznoci¹ zostanie zaproszona znacz¹ca postaæ ze wiata filmu polskiego.
Projekt rusza ju¿ od maja i potrwa do koñca padziernika.
O szczegó³ach realizacji mo¿na dowiedzieæ siê na stronie
Stowarzyszenia: www.ap.andryszczyk.com

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 m2

przydomowe oczyszczalnie cieków

 du¿y wybór owietlenia
(V26402)

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V22805)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

$
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Król Jan Kazimierz zawierzy³ Polskê Matce Boskiej

Witaj olecka, majowa jutrzenko
Niezwykle odwiêtny charakter mia³
Dzieñ Konstytucji 3 maja w Olecku, kiedy to tradycyjnie obchody rozpoczê³y
siê msz¹ w. w intencji Ojczyzny w kociele pw. NMP Królowej Polski. Jeszcze przed jej rozpoczêciem wierni wys³uchali koncertu zespo³u polskiego z Drohobycza na Ukrainie.
Odpustow¹ celebrê poprowadzi³ biskup pomocniczy diecezji e³ckiej Romuald Kamiñski, który w homilii odniós³
siê do lubów króla Jana Kazimierza, który
to 1 kwietnia 1656 roku, w czasie nawa-

³y szwedzkiej, tzw. Potopie, dla ratowania naszej Ojczyzny, zawierzy³ Rzeczypospolit¹ Najwiêtszej Marii Pannie.
- Papie¿ Jan XXIII nada³ Polsce j¹
jako g³ówn¹ patronkê obok wiêtego Wojciecha i wiêtego Stanis³awa  mówi³ do
olecczan i ich goci ks. biskup Kamiñski.
Po zakoñczeniu celebry, procesji wokó³
wi¹tyni, tradycyjnie poczty sztandarowe oraz samorz¹dowcy, cz³onkowie organizacji partyjnych, uczniowie oleckich
szkó³, harcerze, zwi¹zkowcy z NSZZ Solidarnoæ, Sybiracy, kombatanci AK, po-

Komisja zdrowia wyjecha³a w teren

Radni wróc¹
do pomyslu monitoringu

We czwartek, 8 maja, Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony
Zdrowia i Bezpieczeñstwa Rady Miejskiej obradowa³a na
posiedzeniu wyjazdowym. Najpierw radni odwiedzili Poradniê Terapii Uzale¿nieñ przy ul. Nocznickiego 15, kierowan¹
przez pani¹ Danutê Klejmont. Oprócz niej pracuje tam 3 terapeutów i psycholog.
- Obecnie w naszej poradni jest zarejestrowanych 211
osób. W ubieg³ym roku Sad Rejonowy w Olecku skierowa³
do nas ok. 400 osób, zobowi¹zuj¹c je do podjêcia leczenia
odwykowego. Niewiele jednak z nich do nas trafi³o.
Jak oswiadczy³a pani Klejmont, w poradni pracuj¹ obecnie 4 grupy, które spotykaj¹ sie od poniedzia³ku do soboty.
Rani pytali siê D. Klejmont i psychoterapeutów o skutecznoc leczenia.
- Z naszych ustaleñ wynika, ¿e pomylnie okres 2-letniej
terapii przechodzi 17 procent alkoholików  stwierdzi³a D.
Klejmont.
Rdani oraz porowadz¹cy poradniê wspólnie doszli do
wniosku, ¿e warto powróciæ do pomys³u, aby w sklepach ze
sprzeda¿¹ alkoholu zamontowaæ monitoring, który nie dopusci do sprzeda¿y alkoholu niletnim i osobom pijanym.
Nastêpnie radni odwiedzili w Kolonii Olecko Samodzileny Publiczny zespó³ zak³adów Opieki D³ugoterminowej, kierowany przez Emiliê Urbanowicz.
Pani dyr. przedstawi³a sytuacjê bie¿¹c¹ placówki, w której obecnie s¹ prowadzone prace remontowo-adaptacyjne
na ostatnim piêtrze, gdzie powstanie Dom Pomocy Spo³ecznej. Radni dok³adnie zwiedzili ca³y budynek.
SP ZZOD obecnie pracuje nad projektem dotycz¹cym
docieplenia budynku i wykonania elewacji, co na pewno
zmniejszy koszty ogrzewania i upiêkszy obiekt. I tak do tej
pory placówka ta wygrywa³a gminny konkurs Mieszkajmy
piêkniej.
- Cieszy nas tempo prac na ostatnim piêtrze - stwierdzi³
szef komosji Jaros³aw Bagieñski.
Po uruchomieniu DPS bêdzie mo¿liwe pe³ne wykorzystanie kuchni i zatrudnienie dodatkowo do 10 osób.
(jod)

licja i stra¿ po¿arna sk³adali wieñce w
miejscach pamiêci: najpierw pod tablic¹
Zwi¹zku Sybiraków, pod pomnikiem S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II, tablic¹ Armii Krajowej i pomnikiem miejskim.
Tam na zakoñczenie 3-majowej, oleckiej
uroczystoci, przy dwiêkach hymnu narodowego i piêknej piosenki Witaj majowa jutrzenko, wykonywanych przez
miejsk¹ orkiestrê dêt¹ pod dyrekcj¹ Jana
Orlika, Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski podziêkowa³ wszystkim za tak
piêkny patriotyczny udzia³ w obchodach
wiêta Konstytucji 3 Maja.
Dariusz Josiewicz
P.S. Wreszcie, po raz pierwszy, stragany odpustowe zosta³y przeniesione spod
kocio³a na plac Pawlaka...
Komenda hufca ZHP im. K. L. Szyrmy
w Olecku organizuje obóz harcerski
dla dzieci i m³odzie¿y
z naszego miasta, gminy i powiatu.

Obóz odbêdzie siê w terminie 31 lipiec - 12 sierpieñ 2008r.
w Gdyni. Zakwaterowanie jest w budynku szkolnym po³o¿onym niedaleko pla¿y miejskiej i stacji Szybkiej Kolei Miejskiej. Podczas pobytu przewidziane jest: wycieczka statkiem
na Westerplatte, zwiedzanie Akwarium (muzeum tzw. Oceanarium), statków: B³yskawicy i Daru Pomorza w Gdyni,
Stare Miasto w Gdañsku z Neptunem i Dworem Artusa, Katedra Oliwska, Molo w Sopocie, ZOO, inne atrakcje.
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie Komendy Hufca w Olecku,
ul. Kociuszki 20 - osobicie lub telefonicznie, nr tel. 0 698
345 521 w godz. 9°° - 14°° do 31 maja 2006r.
Pe³na op³ata za obóz wynosi 700,00z³ od osoby (istnieje
mo¿liwoæ dofinansowania dla osób z rodzin niezamo¿nych)
i powinna byæ wniesiona najpóniej do 10 czerwca 2008r.
Wp³aty mo¿na wnosiæ bezporednio do Komendy Hufca
lub na konto Hufca 32 9339 0006 000000078911 0001.
Przy zapisie nale¿y uiciæ przedp³atê w wysokoci 150,00z³
(jest ona zwi¹zana z kosztami organizacyjnymi obozu oraz
wp³at¹ zaliczki za obóz dla w³aciciela bazy). W razie rezygnacji z obozu przedp³ata przepada.
Z harcerskim pozdrowieniem  CZUWAJ!
(L4102)

Dwie nowe lampy

... zostan¹ zainstalowane na budowanej od podstaw cie¿ce
rowerowej przy skrzy¿owaniu dróg w Sedrankach. Prace maj¹
zostaæ zakoñczone do koñca obecnego tygodnia.

Coraz piêkniej wokó³ stadionu
Aleja ³¹cz¹ca ulicê Go³dapsk¹ z rotund¹ w parku MOSiR w
najbli¿szym czasie otrzyma oprócz nowej nawierzchni tak¿e nowe
owietlenie. Prace modernizacyjne maj¹ zakoñczyæ siê 20 maja.
Przyspieszenie prac wi¹¿e siê z dwoma wielkimi imprezami,
jakie maj¹ siê odbyæ w Olecku: doroczny miêdzynarodowy turniej tenisowy kobiet oraz zlot szkó³ sienkiewiczowskich.

Park

... na miejscu starej targowicy ju¿ wkrótce zostanie oddany do
u¿ytku. W ostatnim czasie zosta³a przywieziona tam ziemia
i zostanie zasiana trawa oraz krzewy i drzewa ozdobne.

SERWIS POWIATOWY

%
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Kowale Oleckie
Olecko
wiêtajno
Wieliczki

Nr 3/2008

Terminy posiedzeñ komisji
sta³ych w maju 2008r.

I. Komisja Bud¿etu (...)  12.05.2008r. (poniedzia³ek), godz.
12.00
Porz¹dek obrad:
1. Analiza funkcjonowania Powiatowego Zarz¹du Dróg w Olecku
oraz podsumowanie sezonu zimowego.
2. Analiza wykonywania zadañ z zakresu promocji powiatu,
plany przed rozpoczêciem letniego sezonu turystycznego.
3. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
4. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia komisji.
II. Komisja Zdrowia (...)  14.05.2008r. (roda), godz. 13.00
Porz¹dek obrad:
1. Ocena stanu sanitarnego w jednostkach organizacyjnych
powiatu.
2. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
3. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia komisji.
Komisja Rewizyjna  27.05.2008r. (wtorek), godz. 13.00
E. Buty³kin

Powiatowe Eliminacje
Turnieju Motoryzacyjnego 2008

Fot. Archiwum Powiatu Oleckiego

W Oleckim Centrum Kszta³cenia Kierowców 28 kwietnia
br. odby³y siê Powiatowe Eliminacje Warmiñsko-Mazurskiego M³odzie¿owego Turnieju Motoryzacyjnego 2008, w którym udzia³ wziê³y 3-osobowe dru¿yny z oleckich szkó³ ponadgimnazjalnych. M³odzie¿ rywalizowa³a w nastêpuj¹cych
konkurencjach: sprawdzian wiadomoci z historii motoryzacji, zadania praktyczne polegaj¹ce na sprawdzeniu umiejêtnoci udzielenia pomocy przedmedycznej, jazdy sprawnociowej samochodem z tzw. talerzem Stewarta.
Najwiêksz¹ iloæ punktów i tym samym pierwsze miejsce
zdoby³a dru¿yna z ZSLiZ w sk³adzie: Micha³ Dunaj, Kamil
Koz³owski, Piotr Grabek, którzy bêd¹ reprezentowaæ nasz
powiat w fina³ach wojewódzkich 27 maja 2008 r. w Ostródzie.
Gratulujemy zwyciêzcom i ¿yczymy powodzenia w finale!
Serdecznie dziêkujemy Jerzemu Miliszewskiemu za udostêpnienie bazy dydaktycznej, Komisji Sêdziowskiej  Tomaszowi
Milewskiemu, Miros³awowi Stachurskiemu, Tomaszowi Dziokan oraz Jolancie Dani³owicz za profesjonalne przeprowadzenie turnieju.
A. Turowska

Strefa ciszy na jeziorach
powiatu oleckiego

Zbli¿aj¹ siê wakacje, a sezon letni sprzyja korzystaniu ze
sprzêtu p³ywaj¹cego, np. skuterów wodnych lub motorówek.
Przypominamy, i¿ w drodze Uchwa³y Rad Powiatu na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym oraz art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony rodowiska - Uchwa³a Nr XVI/118/04 z
dnia 22 kwietnia 2004 r., zosta³ wprowadzony zakaz u¿ywania
jednostek p³ywaj¹cych napêdzanych silnikami spalinowymi
na nastêpuj¹cych jeziorach powiatu oleckiego:
Gmina Kowale Oleckie
Gmina wiêtajno
1) jezioro Pilw¹g
1) jezioro £ano
2) jezioro Szwa³k Wielki
2) jezioro Litygajno
3) jezioro Szwa³k Ma³y
3) jezioro Muliste
Gmina Olecko
4) jezioro iêtajno
1) jezioro Sedranki
5) jezioro Krzywe
2) jezioro Olecko Ma³e
6) jezioro Stopka
3) jezioro Dobki
H. Bogdañska

Nowe kierunki kszta³cenia
w szko³ach ponadgimnazjalnych

Wydzia³ Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego informuje, ¿e od wrzenia 2008 r. bêd¹ funkcjonowa³y
nowe kierunki kszta³cenia w nastêpuj¹cych szko³ach:
Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku w ramach
Technikum nr 1:
- technik technologii drewna (dzienna, 4 letnia szko³a dla m³odzie¿y na podbudowie szko³y gimnazjalnej).
- technik kucharz (dzienna, 4 letnia szko³a na podbudowie szko³y
gimnazjalnej). Szko³a planuje kszta³ciæ profesjonalnych kucharzy, którzy bêd¹ dysponowali wiedz¹ i umiejêtnociami niezbêdnymi do przyrz¹dzania potraw w ró¿nych kulturach kulinarnych,
na ró¿ne okazje, poznaj¹ techniki dekorowania potraw i sto³ów.
Szko³a Policealna nr 1:
- kelner specjalnoæ sommelier (znawca w doborze win).
Kelner sommelier wi¹¿e siê z obs³ug¹ gocia i prac¹ w barach, a
tak¿e handlu alkoholem, szczególnie winami. Szko³a przewiduje
praktyki zawodowe w hotelach;
- technik florysta. Jest to bardzo przysz³ociowy kierunek, poniewa¿ florysta wykorzystuje kwiaty, elementy rolinne i ¿ywe roliny jako materia³ do dekorowania pomieszczeñ. Tworzy pomys³y aran¿acji wnêtrz kwiatami jako sztukê sam¹ w sobie.
- technolog robót wykoñczeniowych w budownictwie. Bêdzie to
roczna szko³a i ma przygotowaæ ucznia do zawodu g³ównie przez
realizacjê zadañ zbli¿onych do tych, które s¹ wykonywane na
stanowisku pracy.
Utworzona zosta³a równie¿ nowa szko³a Liceum Ogólnokszta³c¹ce
dla Doros³ych przy ZSLiZ.
W Zespole Szkó³ Technicznych w Olecku, w ramach Szko³y
Policealnej nr 2 od roku szkolnego 2008/2009 dyrekcja zamierza
wzbogaciæ sw¹ ofertê edukacyjn¹ o kolejne, interesuj¹ce kierunki
kszta³cenia: murarz (modu³owy) i technik technologii drewna (modu³owy).
Tak¿e Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci G³uchych
w Olecku utworzy³ dwie nowe szko³y: Technikum nr 3 (kszta³c¹ce techników kucharzy, techników informatyków oraz techników
ogrodników) i Szko³ê Specjaln¹ Przysposabiaj¹c¹ do Pracy.
D. Niewulis

&

Tygodnik Olecki nr 19 (539)

Wydzia³ Edukacji, Kultury

Szanowni Pañstwo,
w poprzednim numerze przybli¿ylimy Wydzia³ Architektury
i Budownictwa, a teraz przysz³a kolej na Wydzia³ Edukacji,
Kultury, Sportu i Promocji naszego Starostwa Powiatowego.
Funkcjê naczelnika Wydzia³u od 1.07.2000r. sprawuje pani
Krystyna Wiszniewska. Pomieszczenia biurowe znajduj¹ siê
w pokojach 35, 38 i 39, a numer telefonu do wydzia³u to 087/
520-16-57 (wew. 50, 51).

Wydzia³ Edukacji (...) jest jednym z najbardziej zró¿nicowanych zadaniowo wydzia³ów w Starostwie Powiatowym,
poniewa¿ zajmuje siê miêdzy innymi:
- nadzorem i organizacj¹ Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych, Zespo³u Szkó³ Technicznych, Liceum Ogólnokszta³c¹cego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Orodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci G³uchych w Olecku;
- szeroko rozumian¹ promocj¹ powiatu: wydawanie broszur,
katalogów, materia³ów promocyjnych, Serwisu Powiatowego, map turystycznych, aktualizacja strony internetowej
powiatu, wspó³praca z zagranic¹, organizacja imprez kulturalnych, turniejów itp.;
- wspó³prac¹ z organizacjami pozarz¹dowymi. Pracownicy zajmuj¹cy siê promocj¹ powiatu otrzymali rekomendacje Zarz¹du Powiatu do Lokalnej Grupy Dzia³ania Lider w EGO

Wiosenne Sprz¹tanie
Warmii i Mazur 2008

Ju¿ po raz ósmy w naszym powiecie zorganizowano akcjê
Wiosenne Sprz¹tania Warmii i Mazur, która w tym roku przebieg³a
pod has³em mieciom przeciwni. Starosta Olecki S. L. Ramotowski zachêca do czynnego udzia³u dzieci, m³odzie¿ i doros³ych, choæ nie chodzi o to, by tylko od wiêta sprz¹taæ
po sobie i nie szkodziæ rodowisku, ale aby dbaæ o piêkno
i czystoæ naszego powiatu na co dzieñ.
Przyk³adami dobrych praktyk s¹ akcje zorganizowanie przez

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Subregionie EGO.
Wydzia³ Edukacji dzia³a bardzo prê¿nie. W okresie od stycznia
do maja br. by³ autorem 19 projektów uchwa³ (10 na Zarz¹d
Powiatu oraz 9 do Rady Powiatu).
Wydano szerok¹ publikacjê na temat wykonanych remontów,
modernizacji i inwestycji przeprowadzonych w podleg³ych
szko³ach w latach 1999-2007.
Wydzia³ w³¹czy³ siê w koordynacjê dzia³añ w ramach programu pilota¿owego Przeciwdzia³anie poprzez sport agresji i
przestêpczoci wród dzieci i m³odzie¿y w województwie Warmiñsko-Mazurskim. W kwietniu z³o¿ono wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej na remonty w ZSLiZ, ZST, LO i
OSW oraz z³o¿ono wniosek do MEN na wyposa¿enie w sprzêt
i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeñ w LO.
Podpisano umowê partnersk¹ z Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy na realizacjê projektu Aktywni z Natury 
M³odzi Ambasadorzy Skarbów Natury Ma³ej Ojczyzny.
Aby umo¿liwiæ m³odzie¿y bardziej efektywn¹ naukê jêzyka
angielskiego, powiat przyst¹pi³ do projektu III M³odzie¿owe
zmagania filmowe, w których uczniowie bêd¹ tworzyæ krótkometra¿owe filmy, poczynaj¹c od napisania scenariusza, a koñcz¹c na komputerowym monta¿u i nagraniu tego filmu na CD.
Ponadto Wydzia³ opracowa³ i przedstawi³ dla Departamentu Turystyki projekt turystycznego znakowania dróg powiatowych, z³o¿y³ 2 projekty na zajêcia pozalekcyjne, wyrównawcze, sta¿e, praktyki zawodowe i wyjazdy edukacyjne dla
uczniów ZST, ZSLiZ i OSW, które przesz³y wymogi formalne
i zosta³y przekazane do oceny merytorycznej Urzêdu Marsza³kowskiego w Olsztynie. We wspó³pracy z Wydzia³em Rolnictwa i rodowiska powsta³ projekt edukacji ekologicznej, który z³o¿ono w kwietniu do WFOiGW.
Wy¿ej wymienione zadania  mówi p. Urszula Nejfert,
pe³ni¹ca w chwili obecnej obowi¹zki naczelnika wydzia³u 
s¹ zaledwie cz¹stk¹ zadañ, które zrealizowalimy w okresie
styczeñ-maj. Nasz zespó³ to w wiêkszoci m³ode i bardzo pracowite osoby, które otwarte s¹ na wspó³pracê, nie tylko w
naszym zespole, ale równie¿ z naszym lokalnym rodowiskiem,
tj. nauczycielami, dyrektorami, uczniami. Razem mo¿emy zrobiæ wiêcej. Do pracy potrzebna jest wiara, chêci, pasja, wizja,
wiedza, narzêdzia i dzia³anie, ale najwa¿niejsze to sprzyjaj¹cy
ludzie i okolicznoci  i w taki sposób powstaj¹ efekty pracy,
naszej wspólnej pracy.
H. Bogdañska
Klub Wêdkarski Ukleja, Ko³o Wêdkarskie Okoñ, Wydzia³
rodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Olecku,
Nadlenictwo Olecko. Polega³y one na sprz¹taniu jeziora Oleckie
Wielkie z przyleg³ymi terenami i terenów lenych. Podczas
akcji plenerowej m³odzie¿ z opiekunami z Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku uprz¹tnê³a mieci z terenów
lenych le¿¹cych od miejscowoci Gordejki do miejscowoci
Dunajek. £¹cznie zebrano 120 worków mieci. Natomiast rybacy i wêdkarze uporz¹dkowali brzeg jeziora na odcinku Szyjka
- KP Policji.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim uczestnikom za wziêcie
czynnego udzia³u w sprz¹taniu naszego powiatu!
H.B.

Urz¹d czynny w poniedzia³ki od godz. 800 do godz. 1600, w pozosta³e
dni tygodnia w godzinach, od 7 30 do 1530. Interesantów ceni¹cych sobie
wygodê zachêcamy do kontaktowania siê z naszym Urzêdem poprzez
Internet.

SZUKAJ NAS W BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Olecku oraz
jednostek podleg³ych Starostwu znajduje
siê na stronie podmiotowej BIP pod
adresem: www.spolecko.bip.doc.pl

STAROSTWO POWIATOWE w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
Tel.: centrala (087) 520-21-47, 520-22-94, 520-24-75, fax (087) 520-32-19
e-mail: promocja@powiat.olecko.pl; www.powiat.olecko.pl, www.spolecko.bip.doc.pl
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Chipowanie psów

Trwa akcja chipowania psów. Do koñca marca br. 34 psy
z terenu gminy Olecko zosta³y poddane temu zabiegowi.
Zachêcamy do korzystania z tej bezp³atnej us³ugi  koszty pokrywa gmina. Dodatkowo w³aciciele chipowanych czworonogów otrzymuj¹ nieodp³atnie pakiety do sprz¹tania po swoim
pupilu.
Posiadacze psów mog¹ zg³aszaæ siê do wybranych lecznic weterynaryjnych z dowodem to¿samoci oraz ksi¹¿eczk¹
szczepieñ zwierzêcia. Psa mo¿na zachipowaæ w Lecznicy dla
Zwierz¹t przy ul. Sembrzyckiego 6 oraz Przychodni Weterynaryjnej przy ul. 11-Listopada 24 c.
Pies z mikrochipem znajduje siê automatycznie w miêdzynarodowej bazie danych Safe-Animal powi¹zanej z Europejskim Centrum Baz Danych (www.safe-animal.eu). Dziêki temu
zabiegowi mo¿na szybko odnaleæ w³aciciela zagubionego
psa. Mikroprocesor zawiera kod, do którego przypisane s¹ w
komputerowej bazie danych informacje o psie oraz nazwisko i
adres w³aciciela. Kod odczytuje siê za pomoc¹ specjalnego
czytnika. W celu aktualizacji danych w³aciciel zobowi¹zany
jest do zg³aszania wszelkich zmian (mieræ zwierzêcia, zaginiêcie, zmiana w³aciciela) w rejestrze psów. Rejestr prowadzony
jest przez Urz¹d Miejski w Olecku na podstawie danych systematycznie dostarczanych przez lekarzy weterynarii dokonuj¹cych znakowania psów.

Spo³eczne Liceum
Ogólnokszta³c¹ce
STO
w Olecku og³asza
nabór do klas I oraz II
Podstaw¹ zakwalifikowania kandydata jest
ukoñczenie gimnazjum oraz wynik egzaminu gimnazjalnego. Przyjêcie kandydatów do Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego STO w Olecku nastêpuje na podstawie postêpowania kwalifikacyjnego, którego sk³adnikiem jest konkurs
wyników z egzaminów gimnazjalnych i wyników
na wiadectwie ukoñczenia gimnazjum.
Przyjêcia kandydatów odbywaj¹ siê wed³ug
liczby punktów a¿ do wyczerpania limitu miejsc
(16 osób w klasie).
Zapraszamy do Sekretariatu Szko³y po odbiór druków podañ. Zespó³ Szkó³ STO w Olecku, ul. M³ynowa 8. Tel. 0 87 520 24 18, w godz.
8.00 - 15.00
(L4202)

(V17305)

Komenda Hufca ZHP im. K. L. Szyrmy w Olecku organizuje 2 turnusy REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
pó³kolonii dla dzieci i m³odzie¿y z naOlecko-Gusiew  odjazd o 13.30
szego miasta i gminy, które odbêd¹
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00
siê w Domu Harcerza w Olecku,
ul. Kociuszki 20 (w budynku Szko³y Podstawowej nr l ).
Tel. 0-504-065-770
(087) 520 40 29
Pó³kolonie odbêd¹ siê w terminach: 30.06. - 11.07. 2008r.
oraz 14.07. - 25.07. 2008r. Podczas trwania
(K19102)
pó³kolonii bêd¹ prowadzone ró¿ne ciekawe zajêcia i konkursy metod¹ harcersk¹
pokazuj¹ce ciekawe sposoby spêdzania
wolnego czasu.
Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê od godz.
OG£ASZAMY NABÓR DO SZKÓ£ DZIENNYCH
900 do 1600 nie tylko na terenie miasta, ale
i w jego okolicach. Jest przewidziany nocleg
W ROKU SZKOLNYM 2008/2009:
na koniec ka¿dego turnusu pod namioTECHNIKUM (4-letni cykl kszta³cenia w nastêpuj¹cych zawodach):
tem. W ci¹gu dnia przewidziane s¹ dwa
- technik informatyk
posi³ki - drugie niadanie (w Domu Har- technik ekonomista
cerza) i obiad w barze (nie posiadamy
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
w³asnego zaplecza kuchennego).
3-letni cykl kszta³cenia na podbudowie gimnazjum
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie
BEZ OP£AT CZESNEGO !!!
Komendy Hufca w Olecku, ul. KociuszNasze atuty to:
ki 20 - osobicie lub telefonicznie nr tele- - maksymalnie 24 uczniów w klasie
fonu 0 698 345 521 w godz. 900 - 1400 do - wieloletnie dowiadczenie w kszta³ceniu m³odzie¿y i doros³ych
31 maja 2008r. Pe³na op³ata za pó³kolonie - wyselekcjonowana kadra pedagogiczna z wysokimi kwalifikacjami
wynosi 150,00z³ od osoby (istnieje mo¿li- w³asna, dobrze wyposa¿ona i spe³niaj¹ca wymogi bhp baza dydaktyczna
woæ dofinansowania dla osób z rodzin
niezamo¿nych) i powinna byæ wniesiona - przyjazna atmosfera, sprzyjaj¹ca rozwojowi intelektualnemu
- wsparcie doradcy zawodowego
najpóniej do 10 czerwca 2008r.
Wp³aty mo¿na wnosiæ bezporednio - zapewniamy wachlarz szkoleñ zawodowych w ramach projektów z funduszy unijnych
do Komendy Hufca lub na konto Hufca - zajêcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i zainteresowañ uczniów
Informacje i zapisy:
32 9339 0006 000000078911 0001.
W
sekretariacie
szkó³ ZDZ w Bia³ymstoku z/s w Olecku, ul. Armii Krajowej 22A
Przy zapisie nale¿y uiciæ przedp³atê
tel.
087
5202635,
087-5200090; 0605545324
w wysokoci 50,00z³ (jest ona zwi¹zana
e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl ; www.zdz.bialystok.pl
z kosztami organizacyjnymi pó³kolonii. W
razie rezygnacji przedp³ata przepada.
Z harcerskim pozdrowieniem 
(L4002)
CZUWAJ!
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W UROCZYSTY APEL Z OKAZJI
DNIA STRA¯AKA - 5.05.2008
W dniu 5.05.2008 r. w oleckiej Komendzie Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej odby³ siê uroczysty apel z okazji Dnia Stra¿aka. Stra¿ackie wiêto to równie¿ okazja do wyró¿nienia i
podziêkowania stra¿akom za odpowiedzialn¹ s³u¿bê.
Przy tej okazji br¹zow¹ Odznak¹ ZAS£U¯ONY DLA
OCHRONY PRZECIWPO¯AROWEJ odznaczeni zostali:
 m³. kpt. Tomasz Jag³owski,
 asp.sztab. Andrzej Retel,
 ogn. Waldemar Jasiñski,
 m³.ogn. Mariusz S³abiñski.

 st.asp. Mariusz Domin,
 m³.ogn. Waldemar Derencz
Wyró¿nienia otrzymali stra¿acy, którzy przejawiaj¹ najwiêksze
zaanga¿owanie w s³u¿bie i inicjatywê, maj¹ swój udzia³ w budowie sprawnie dzia³aj¹cego systemu ratowniczego i tworzeniu pozytywnego wizerunku polskiego stra¿aka.

Odznaczenia m³. kpt. Tomaszowi Jag³owskimu oraz ogn.
Waldemarowi Jasiñskiemu wrêczone zostan¹ w póniejszym terminie podczas akademii wojewódzkiej.
Stra¿acy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej otrzymali awanse
na wy¿sze stopnie s³u¿bowe
(stopnie aspiranckie)
 stopieñ asp. sztab. otrzyma³ st.asp. Dariusz Domin
 stopieñ asp. otrzyma³ m³.asp. £ukasz Grzymkowski
(stopnie podoficerskie)
STARSZEGO OGNIOMISTRZA
ogn. Andrzej Milewski
OGNIOMISTRZA
 m³. ogn. Marcin Ciechanowski
 m³. ogn. Waldemar Jasiñski
 m³. ogn. Andrzej Zajkowski
M£ODSZEGO OGNIOMISTRZA
st. sekc. Robertowi Pop³awskiemu
(stopnie szeregowych)
STARSZEGO STRA¯AKA
 str. Marcin Sertel
 str. Kamil Maciejewski
 str. Rafa³ Domel
Awansowani nale¿¹ do m³odszego pokolenia stra¿aków,
pomimo tego wyró¿niaj¹ siê du¿ym zaanga¿owaniem w s³u¿bie oraz zdyscyplinowaniem
ZA SUMIENN¥ S£U¯BÊ I GODN¥ POSTAWÊ STRA¯AKA WYRÓ¯NIENI DYPLOMEM KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W OLECKU ZOSTALI STRA¯ACY:
 kpt. Jerzy Go³embiewski,
 asp.sztab. Andrzej Retel,
 asp.sztab. Andrzej Mocarski,

Fot. Boles³aw S³omkowski
Podczas uroczystoci przekazano te¿ sprzêt ratowniczy
zakupiony ze rodków:
- 3 komplety toreb PSP R-1 o wartoci 15 tys. z³, s³u¿¹cych do
udzielania pomocy medycznej ofiarom wypadków i innych
miejscowych zagro¿eñ.
Sprzêt przekaza³ Dyrektor Inspektoratu PZU w E³ku Pan Zbigniew G³owacki.
Sprzêt w imieniu stra¿aków odebra³ Komendant Powiatowy
bryg. Jan Mróz;
- wentylator elektryczny do usuwania dymów po¿arowych z
zadymionych pomieszczeñ o wartoci prawie 7 tys. z³. Sprzêt
przekazali fundatorzy: Starosta Olecki Stanis³aw Ramotowski, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Marian wierszcz oraz
Burmistrz Wac³aw Olszewski.
Uroczystoci z okazji Dnia Stra¿aka zakoñczona zosta³a
wspólnym stra¿ackim ogniskiem w Dworku Mazurskim.
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II Festiwal Nauki
i Sztuki w Olecku
6  7 wrzenia 2008 r.
Wystarcz¹ chêci, kartka, o³ówek i ...
Zapraszamy do konkursów!
W ubieg³ym roku rozpoczêlimy we Wszechnicy Mazurskiej
organizacjê cyklicznych spotkañ popularyzuj¹cych naukê, pod has³em
Festiwal Nauki i Sztuki. W ten sposób, jako powa¿ny partner
dzia³aj¹cy w obszarze szkolnictwa wy¿szego, przyst¹pilimy do
rodziny orodków akademickich zwi¹zanych z t¹ form¹ upowszechniania wiedzy, z przekonaniem, ¿e ten, kto zajmuje siê nauk¹,
powinien j¹ tak¿e umieæ popularyzowaæ! Poniewa¿ ubieg³oroczna
impreza zosta³a ¿yczliwie oceniona przez spo³eczn¹ krytykê, tym
bardziej ochoczo zabieramy siê za przygotowanie drugiej edycji
festiwalu. Przed nami trudne zadanie organizacyjne, gdy¿ chcielibymy czym nowym i atrakcyjnym zaskoczyæ festiwalow¹ widowniê. Festiwal jest imprez¹ otwart¹ tak¿e na etapie jej przygotowywania, dlatego w imieniu organizatorów zapraszam do wspó³pracy wszystkich, którzy chcieliby wzbogaciæ jego program swoimi pomys³ami. Mo¿na zg³osiæ interesuj¹cy temat, a my spróbujemy poszukaæ wyk³adowcê, który ciekawie go przedstawi. Mo¿na
doradziæ, kogo na festiwal zaprosiæ, zaproponowaæ zorganizowanie wystawy, pokazu, koncertu itp. Ba, mo¿na tak¿e zaproponowaæ drobny sponsoring festiwalu, bo wyk³adowcom  gociom,
którzy przyjad¹ do nas z innych, odleg³ych orodków akademickich trzeba zwróciæ przynajmniej koszty podró¿y. Liczymy na wspó³pracê z ¿yczliwym nam spo³eczeñstwem w przygotowaniu II Festiwalu Nauki i Sztuki w Olecku, który planujemy na 6  7 wrzenia 2008 r.
Zwykle z du¿ym wyprzedzeniem og³aszane s¹ festiwalowe
konkursy, bo przecie¿ pomys³y na dzie³o nie powstaj¹ z dnia na
dzieñ i twórcy amatorzy nie mog¹ byæ zaskakiwani. Warto zwróciæ uwagê, ¿e w tym roku, aby wzi¹æ udzia³ w konkursie wystarcz¹ tylko chêci, trochê talentu, bystre oko obserwatora, bia³a
kartka i zwyk³y o³ówek! Chcemy udowodniæ, ¿e tak ma³o potrzeba, aby stworzyæ prawdziwe dzie³a sztuki.
Propozycja konkursowych tematów na ten rok jest nastêpuj¹ca:
1. Przyrodniczy ekslibris  konkurs rysunkowy. Przypominaj¹c, ¿e ekslibris to artystycznie wykonany rysunek, wklejany
na wewnêtrzn¹ stronê ok³adki, oczekujemy na prace tematycznie
zwi¹zane z przyrod¹, a wiêc przedstawiaj¹ce roliny lub zwierzêta
w fantazyjnej formie. W konkursowe ekslibrisy mo¿na wkomponowaæ informacjê o jakim lokalnym lub regionalnym wydarzeniu.
Organizator proponuje pod rozwagê ekslibrisy upamiêtniaj¹ce przypadaj¹ce na ten rok 80 lecie powstania Ligi Ochrony Przyrody,
lub 25 lecie Zielonych P³uc Polski. Mo¿na tak¿e wzi¹æ pod uwagê
fakt, ¿e ONZ og³osi³a rok 2008 Rokiem Ziemi. Rysunek nie mo¿e
przekraczaæ formatu A4, czyli wielkoci kartki do komputerowej
drukarki. Mo¿e byæ wykonany o³ówkiem lub tuszem. Ka¿dy autor
mo¿e przedstawiæ nie wiêcej ni¿ 3 rysunki. Najwy¿ej ocenione
prace bêd¹ opublikowane w tomiku, pt. Przyrodniczy ekslibris
oraz zamieszczone na wystawie zorganizowanej w budynku Wszechnicy Mazurskiej w Olecku.
2. Ró¿norodnoæ naszej przyrody  konkurs rysunkowy.
Bêdzie on zorganizowany w dwóch kategoriach: pierwsza dotyczy ró¿norodnoci krajobrazów, a druga gatunków rolin, zwierz¹t b¹d grzybów. Preferowane bêd¹ prace zwi¹zane tematycznie z przyrod¹ Mazurskiej Krainy. Autor mo¿e przedstawiæ
maksymalnie 3 rysunki w ka¿dej kategorii, w formacie nie wiêkszym ni¿ A4, wykonane o³ówkiem na bia³ym tle. Rysunek musi
mieæ tytu³, a w kategorii ró¿norodnoci gatunkowej, nale¿y podaæ
nazwê przedstawionej roliny, zwierzêcia b¹d grzyba. Z najwy¿ej
ocenionych prac powstanie ciekawa wystawa i publikacja ksi¹¿-

kowa.
Istotne informacje dla autorów:
Wszystkie konkursy maj¹ nieograniczony zasiêg. Termin
sk³adania prac up³ywa 30 czerwca 2008 r. Prace przyjmowane s¹
w dziekanacie Wszechnicy Mazurskiej przy Placu Zamkowym 5,
19-400 Olecko.
Komunikat o wynikach konkursu zostanie og³oszony na stronie internetowej Wszechnicy Mazurskiej http://www.wm.olecko.pl w zak³adce Festiwal Nauki i Sztuki. Laureaci zostan¹ dodatkowo powiadomieni telefonicznie, dlatego wszystkich uczestników
prosi siê o podanie numeru telefonu kontaktowego lub adresu emailowego. Oficjalne og³oszenie wyników i wrêczenie nagród nast¹pi w trakcie trwania imprezy. Szczegó³y zostan¹ podane na
plakatach i w informacjach prasowych poprzedzaj¹cych festiwal.
Nagrody dla laureatów zostan¹ ufundowane ze rodków uczelni i
sponsorów imprezy, których poszukujemy i na których liczymy.
Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do zatrzymania prac konkursowych i wykorzystywania ich w celach edukacyjnych.
Dodatkowe informacje w sprawach dotycz¹cych konkursów
mo¿na znaleæ na wczeniej podanej stronie internetowej. Mo¿na
tak¿e zwróciæ siê z zapytaniem za porednictwem poczty elektronicznej lub telefonu (podane ni¿ej). Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w II Festiwalu Nauki i Sztuki w Olecku. Bêdê wdziêczny
za przekazanie tej wiadomoci innym osobom z Pañstwa otoczenia.
dr Ryszard Kowalski, organizator
Adres do korespondencji: Wszechnica Mazurska, Plac Zamkowy
5, 19-400 Olecko
e-mail: rkow@wm.olecko.pl , rkow@ap.siedlce.pl , tel. (087) 5203133,
tel/fax (087) 5203644, kom. 0602688622, www.wm.olecko.pl

ZAPROSZENIE NA KORTY
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku zaprasza
nauczycieli wychowania fizycznego oleckich szkó³ do prowadzenia zajêæ na kortach. Zapewniamy rakiety i pi³ki do
grania w tenisa ziemnego.
Godziny do uzgodnienia pod nr telefonu 0-604-624-641.
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OD STEPÓW MONGOLII (8b)
Andrzej Malinowski
PO CHIÑSKIE METROPOLIE Dziennik z dwumiesiêcznej

wyprawy
do Mongolii i Chin 2007 (1)

Pekin  Chiny, 06.07.2007 r. Dwójkê dzieci mog¹ mieæ sportowcy
czy biznesmeni, bo staæ ich na zap³acenie kary

W Muzeum Historii Naturalnej
ponadplanowe dziecko nie zostanie adoptowane przez ¿adn¹ rodzinê.
W Chinach wiele wysi³ku wk³ada
siê w ograniczenie zjawisk zbyt wczesnego ma³¿eñstwa i zbyt wczesnego
porodu. O ile wykryje siê takie przypadki, kobiety s¹ bezwzglêdnie poddawane aborcji i sterylizacji.
W wiosce Maping pan Lin zawar³
ma³¿eñstwo zgodnie ze wszystkimi prze-

Z.P.U. Prawda Sp. z o.o.
ul Go³dapska 33
w atrakcyjnej cenie
Telefon kontaktowy: (087) 520 30 53

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe
Janusz ¯ero  w³aciciel

(A15103)

oferuje brykiet opa³owy

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

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

12
maja

16
tel. 520-23-36

pisami BPU. Jednak¿e jego ¿ona zasz³a
w ci¹¿ê przed uzyskaniem oficjalnego
pozwolenia na poród. W wyniku tego
jej ci¹¿a zosta³a uznana za ponadplanow¹. Zmuszono j¹ do aborcji.
Codziennie widzê jak na ulicach Chiñczycy odnosz¹ siê do swoich dzieci.
Widzê, ¿e s¹ opiekuñczy i troskliwi, jak
ka¿dy inny naród.
C.d.n.

19-400 Olecko, ul. Gdañska 17
tel./fax (0-87) 520 40 88 (ca³¹ dobê),
tel. kom. O 602 793 432
Filie: Kowale Oleckie  tel. (087) 523-84-36;
Raczki  tel. (087) 56-85-920
Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 17
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.

 POGRZEB JU¯ ZA 1690 z³,

w tym:
 trumna, krzy¿
 tabliczka, klepsydry
 obs³uga pogrzebu
 transport  karawan

(K15809)

Za jego przyczynê najczêciej uwa¿a siê chiñskie tradycje kulturowe. Wiele rodzin, szczególnie wiejskich, woli mieæ
syna ni¿ córkê. W Chiñskiej Republice
Ludowej nie ma systemu emerytalnego
i ubezpieczeñ spo³ecznych. Komunistyczne w³adze Chin prowadz¹ antyludzk¹
politykê planowania urodzeñ. Pozwolê
sobie przytoczyæ zaledwie dwa przypadki
z milionów podobnych.
W 1992 roku w wiosce Bantou pan
Cai Xing polubi³ swoj¹ narzeczon¹ i
wkrótce narodzi³o im siê dziecko. Nastêpnie
ma³¿eñstwo z³o¿y³o specjalne owiadczenia, w których zobowi¹za³o siê do przestrzegania przepisów i obieca³o, ¿e nie
bêdzie mia³o wiêcej dzieci. Ma³¿eñstwo
Cai by³o doæ bogate i cieszy³o siê szacunkiem miejscowej spo³ecznoci. Wczesnym rankiem 12 sierpnia 1997 roku pañstwo Cai znaleli na progu swojego domu
dwudniowego noworodka p³ci ¿eñskiej.
Z czysto ludzkich pobudek ma³¿eñstwo
zdecydowa³o siê roztoczyæ opiekê nad
dzieckiem. Z³o¿ono na nich jednak doniesienie, w wyniku którego zostali ukarani grzywn¹ 20 000 juanów, a pani¹ Cai
poddano przymusowej sterylizacji.
W Chinach obowi¹zuj¹ niezwykle restrykcyjne przepisy dotycz¹ce adopcji.
Ich celem jest zapobie¿enie ponadplanowym porodom. W ich wyniku ka¿da
kobieta ma nabraæ przekonania, ¿e jej

!
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Kalendarz imion
13 maja
Agnieszki, Dobies³awy, Glorii, Magdaleny, Marii, Ofelii, Roberty
Andrzeja, Arona, Cichos³awa, Ciechos³awa, Cieszymira, Dobies³awa, Gerwazego, Jana, Mucjusza, Piotra, Roberta,
Rolanda, Serwacego
14 maja
Bonifacji, Bony, Dobies³awy, Izydy, Julity, Justyny
bazylego, Bonifacego, Boñczy, Dobies³awa, Filipa, Jeremiasza, Jeremiego,
Macieja, Micha³a, Wiktora, Wiktoriusza,
Wiktoryna

15 maja (wiêto Polskiej Niezapominajki)
Aleksandry, Beaty, Berty, Brendy, Czcibory, Dionizji, Nadziei, Ofki, Zofii
Afanazego, Anastazego, Dionizego, Izydora, Jana, Maksyma, Ruperta, Stanibora,
Strze¿ys³awa
16 maja
Diany, Honoraty, Ma³gorzaty, Przemys³awy
Adama, Andrzeja, Jana, Jêdrzeja, Przemys³awa, Szymona, Trzebomira, Trzebomys³awa, Ubalda, Wieñczys³awa

Malarz i pedagog

wa³ siê litografi¹ i ilustrowaniem, próbowa³ si³ w architekturze i inscenizacji teatralnej. Pisywa³ artyku³y powiêcone sztuce, wyg³asza³ prelekcje na temat malarstwa. Przet³umaczy³ Rozprawê o malarstwie Leonarda da Vinci. Wród tych
wszystkich zajêæ nieustannie zajmowa³ siê
prac¹ pedagogiczn¹. Mia³ wielu uczniów.
Odbywa³ z nimi wêdrówki po kraju i zaleca³ studiowanie z natury. Wród jego
uczniów by³o wielu póniej s³ynnych
artystów, m. in. Che³moñski, Wyczó³kowski,
Podkowiñski i Pankiewicz.

Wojciech Gerson (1831-1901), jeden
z najbardziej znanych artystów XIX wieku, przez ca³e ¿ycie dzieli³ swój czas miêdzy tworzenie w³asnych kompozycji a pracê
pedagogiczn¹. Po studiach w warszawskiej Szkole Sztuk Piêknych i Petersburskiej Akademii przez jaki czas przebywa³ w Pary¿u, po czym dzia³a³ ju¿ tylko w
Warszawie. Malowa³ wiele, a tematyka jego
prac by³a niezwykle ró¿norodna. Tworzy³
obrazy historyczne, religijne, sceny rodzajowe, portrety i liczne pejza¿e. Zajmo-

17 maja
Brunony, Miry, Weroniki, Wery, Wrocis³awy
Bruna, Brunona, Chwalimira, Feliksa,
Heraklesa, Herakliusza, Paschalisa, Paschaliusa, S³awomira, S³awosza, Stanis³awa, Torpeta, Wiktora, Wilhelma
18 maja
Aleksandry, Aleksy, Ali, Alicji, Eryki, Iriny,
Nataszy, Sandry
Aleksandra, Bohdana, Edwina, Eryka,
Feliksa, Jana, Mylibora, Wenancjusza
19 maja
Celestyny, Emiliany, Iny, Iwony, Iwy,
Patrycji
Augustyna, Celestyna, Emiliana, Iwa,
Iwona, Krzesomira, Lwa, Miko³aja, Milana, Pêkos³awa, Piotra, Urbana

Przys³owia i powiedzenia

 Jak siê rozsierdzi Serwacy (13 maja),
to wszystko zamrozi i przeinaczy.
 wiêta Zofija (15 maja) k³osy rozwija.
 Ka¿da Zosia (15 maja) dobra gosposia.
 wiêta Zofija, zimna przywodzi ale
k³osom to ju¿ nie szkodzi.
 Gdy maj wilgotny, dodaje otuchy, a
gdy maj suchy, to i rok suchy.
 Rok dobry bêdzie, je¿eli w maju zawi¹¿¹ siê ¿o³êdzie.
 Weso³o w maju ze s³owikiem w gaju.
 Suchy marzec, maj za ch³odny, kwiecieñ mokry, rok nieg³odny.
 Mokry maj, ronie ¿ytko jako gaj.
 Kto siê w maju urodzi, dobrze siê
mu powodzi.
 Na w. Urbana (19 maja) wszystka
rola zasiana.

Nasz przepis
ledzie po olecku


F kupiê

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: .................................................................................................................

10 filetów matiasów, 4 ³y¿ki majonezu, 10 dag mietany kremówki, cebula, 3 ³y¿ki groszku konserwowego,
sok z jednej cytryny, sok z jednej pomarañczy, pó³ ³y¿ki majeranku, ³y¿ka
kaparów, natka pietruszki, cukier, sól,
pieprz.
ledzie p³uczemy lub moczymy jeli s¹ zbyt s³one. Przed przygotowaniem filety os¹czamy na lnianej ciereczce. Zwijamy je w roladki i uk³adamy na pó³misku. Ubijamy mietanê
wsypuj¹c do niej majeranek, a póniej
po kolei z majonezem, groszkiem, posiekan¹ drobniutko cebul¹, posiekanymi kaparami. Doprawiamy (mieszaj¹c) sokiem z cytryny i z pomarañczy,
cukrem, sol¹ i pieprzem. Obk³adamy
ledzie sosem i posypujemy po wierzchu posiekana natk¹ pietruszki.

"

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

PUB PIWNICA

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

(V16809)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V15110)

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V26602
* Mazury - hotel, tel. 0-87-520-40-50
V27711

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V17108
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A14405
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
V17128
* Willa Eden, wesela, przyjêcia, ATRAKCYJNA DU¯A
PRZESTRZEÑ DO TAÑCA, ul. Gdañska 1, DZWOÑ:
0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V27701

US£UGI

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V22605
ul. Kolejowa 31

Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

(V19007)

Agencja Kredytowa KORZYCIK

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V27901)

tel. (087) 520-01-89
* angielski, korepetycje, tel. 0-513-384-822
V21906
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L4601

BUDOWLANE US£UGI
 BUDOWA DOMÓW!

G¹ski 22 m 3, tel. 0-606-993-688

(V19801)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K16308
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L2609
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V15210
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L4302
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko,
ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
V26502

* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88 V24903
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1718
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
K16807

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

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

V25003

* elektryczne, tel. 0-508-982-142
L3603
* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V21106
* Hit-Tech, komputery, naprawa, sprzeda¿, tel. 0-87-520-05-15 V21206
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V15310
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V25203
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L3803
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V27601
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K17805
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V25203
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V21406
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L3703
Kwalifikowany certyfikat elektroniczny (wymagany przez ZUS
od 21 lipca 2008)  oprogramowanie, sprzêt, integracja
z P³atnikiem. MTL Creation, 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41. (V24304)
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
(V27502)
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V24804
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V16708
OKNA  nowy salon, aleje Lipowe 1B
(Centrum Handlowe IMPPULS, I piêtro)

(V23704)

* Centrum  hotel, tel. 0-87-520-12-00
V27721
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
A14505
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59

Przemys³aw Atkielski

tel. (087) 737-80-40; 0-728-387-720
NAJNI¯SZE CENY W REGIONIE
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V18817
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V16908
PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(V15909)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V17308

D@RKOMP

(V16209)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

(V18907)
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* przesy³ki kurierskie regionalne, przewozy, tel. 0-601-159-718 V19701
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V18607)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A15701
* ryby, tel. 0-504-060-955
V27002
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-520-2314
V27801

US£UGI

#

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

Sklep DOM

(V17009)

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4017)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
Sklep ogrodniczy TWÓJ OGRÓD
ul. Kociuszki 39
Ponadto wykonujemy us³ugi: glebogryzark¹, kosiark¹, wykaszark¹ i pi³¹ motorow¹. Tel. 0-698-150-133
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V26902
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.

V2118

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5210
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K918
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1018
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1518
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3006
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki plandeki, tel.
0-604-514-845
V21706

(V19107)

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)

ul. Sienkiewicza 7, tel. 0-516-610-646

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

(V15010)

Us³ugi lusarsko-spawalnicze
bramy, p³oty, drzwi, przês³a,

K16907

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

(K15510)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

INNE
* Klub P³etwonurków LOK Amfiprion w Olecku organizuje
kursy p³etwonurkowania ma wszystkie poziomy wyszkolenia wed³ug standardów LOK/CMAS, zapraszamy, www.amfiprion.olecko,eu, tel. o-664-722-091
K18504
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L12910
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V18837
PRACA
* cegielnia Gordejki zatrudni pracowników fizycznych, tel.
0-87-520-73-79
L3903
* do pi³owania i pociêcia drzewa na opa³ zatrudniê. Tel. 0-604935-224
L3604
* emeryta lub rencistê zatrudniê do prostych prac w ogrodzie i przy domu, tel. 0-604-935-224
L3504
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L13010

PRACA
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od 24 czerwca do koñca Lipca, godziny do ustalenia, tel.
0-693-841-421
L3304
* potrzebujemy przedsiêbiorczej, energicznej i odpowiedzialnej osoby do obs³ugi Odnowy Biologicznej, Goliat, tel.
0-508-097-578, 0-87-619-68-13
K19901
* Praca na budowie, tel. (087) 520-40-49
K20401
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
K18404
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
A12810
* zatrudniê na umowê zlecenie na okres próbny panie do
firmy sprz¹taj¹cej, tel. 0-510-485-262, 0-695-262-447 V26013
* zatrudniê osobê z umiejêtnoci¹ obs³ugi programu WFMAG, tel. 0-662-112-100
L4402
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
V9613
SPRZEDAM
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A13709
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
A15003
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A15601
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
A14007
* dzia³kê budowlan¹ 2800 m.kw. z projektem budowlanym,
Kukowo, 5 km od Olecka, tel. 0-604-145-273
A14705
* dzia³kê budowlan¹ nad jeziorem, Du³y, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V26752
* dzia³kê budowlan¹ ok. 800 m.kw., tel. 0-510-060-212 K18603
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel. 87520-26-12
V26742
* dzia³ki budowlane nad jeziorem, Jaki, od 35 z³ za m. kw.
WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V26712
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K20201
* dzia³ki, Rosochackie ko³o Olecka, tel. 0-661-477-856 K18004
* dzia³ki uzbrojone, Sedranki, tel. 0-512-146-483, 0-512-443324
K19602
* Fiat 126p, 1998, 1000 z³otych, tel. 0-87-521-34-68
K19501
* Fiat 126p Elegant, 1998, tel. 0-503-155-007
L4701
* Hunday Akcent, 1,3B, 1997, tel. 0-697-423-848
K20101
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A15202
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A15302
* mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e, Oddanie  lipiec 2008.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

(K19202)

SERWIS OGUMIENIA

(V24204)
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* mieszkanie 17 m. kw., Lesk, 52 000 z³otych, (do negocjacji), WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V26702
* mieszkanie 60 m. kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V26722
* mieszkanie bezczynszowe, Olecko, 82,6 m.kw., 239 000 z³otych, tel. 0-501-514-614
K18703
* mieszkanie, centrum, 36 m.kw. tel. 0-87-520-22-40 K19302
* mieszkanie, Bia³ystok, 63 m.kw. IV pietro, tel. 0-87-520-4040, 0-721-734-856
L4502
* okna pcv, drewniane, tel. 0-728-387-720
V23714
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V18827
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
A14605
* Renault 19, 1,4B+gaz, stan dobry, 1993, tel. 0-510-485-262,
0-695-262-447
V26003
* ryby, tel. 0-504-060-955
A15502
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A14107
* Skoda Fabia, 1,9TDI, 101 KM, 2000, tel. 0-510-189-301 V26732
* ¿wir, piasek, ziemia  transport, tel. 0-604-514-845 V21716
WYNAJEM

Reklama dot. wynajmu na s. 18.
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Z rzebiarzem samoukiem Jerzym Gramackim
rozmawia³ B.M. Borawski

TO: - Jest Pan amatorem. Rzebienia nie uczy³ siê Pan w
¿adnej szkole plastycznej.
Jerzy Gramacki: - Tak! Z wykszta³cenia jestem mechanikiem
maszyn przemys³owych. Nie jestem zawodowcem. Rzeb¹
interesujê siê ju¿ od doæ d³ugiego czasu. W zasadzie od
1986 roku. Rzebi³em wszêdzie - w mieszkaniu, w wojsku,
w delegacji i u znajomych.
TO: - Czy mia³ Pan wystawy swoich dzie³?
JG: - Mia³em takie wystawy w domu kultury w czasie, gdy
dyrektorem by³ Pan Janusz Sosnowski. Opiekowa³a siê mn¹
Pani Jagoda Raszkiewicz - ówczesny plastyk domu kultury.
TO: - Czy bra³ Pan udzia³ w plenerach?
JG: - Bra³em udzia³ w plenerze dla niepe³nosprawnych w Suchej Rzeczce i w Przewiêzi. Organizatorem tych warsztatów by³ orodek augustowski.
TO: - Czy udzia³ w takich plenerach to poznawanie nowych ludzi i prezentacja swych dzie³, czy tak¿e doskonalenie warsztatu?
JG: - Mylê, ¿e tak. Wszêdzie mo¿na siê czego nauczyæ.
Trzeba tylko umieæ cierpliwie s³uchaæ lub z uwag¹ patrzeæ.
Uczestniczy³em na przyk³ad w warsztatach prowadzonych
w tamtym roku przez Pana Wies³awa Bo³tryka. Uczy³em
siê na nich snycerki. Rzebi³em tam wed³ug swego projektu. Równie¿ owocny dla mnie plener odby³ siê dwa lata
temu w Kruklankach. Tam obserwowa³em jak robi siê du¿e,
kilkumetrowe rzeby. To by³ bardzo dobrze spêdzony czas.
TO: - Czy rzeba plenerowa jest inna?
JG: - Chyba tak. Do tamtej pory rzebi³em w mieszkaniu. Po
Kruklankach odwa¿y³em siê wyjæ z rzeb¹ w plener. To
daje rozmach.
TO: - Kiedy zaczyna Pan rzebiæ, to czy najpierw Pan rysuje, robi szkice, czy rzeba istnieje tylko w pañskiej wyobrani i stamt¹d przenosi j¹ Pan bezporednio d³utem?

JG: - Rzeba istnieje ju¿ w mojej g³owie. Czasami jednak wykorzystujê gotowe
obrazki, zw³aszcza wi¹tków. Natomiast p³askorzeby rysujê
bezporednio na desce. Nie robiê szkiców.
TO: - Jakie drewno Pan preferuje?
JG: - Lipowe. Jest ³atwe w obróbce. No...i jest doæ tanie.
TO: - Czyli materia³ Pan kupuje?
JG: - Ró¿nie jest z tym materia³em - raz siê kupuje, innym
razem zamienia za gotowe rzeby.
TO: - A jak jest z narzêdziami?
JG: - Narzêdzia, które posiadam, pochodz¹ w czêci z czasów, kiedy zaczyna³em rzebiæ. By³y to nagrody z domu
kultury. S¹ to dwa bardzo dobre zestawy. Jeden zestaw
d³ut otrzyma³em od kolegi, który przywióz³ mi je z Rosji.
D³uta równie¿ zamawiam, robiê je sam lub u znajomych.
TO: - Czego Panu brakuje?
JG: -W zasadzie brakuje mi plenerów, które pozwalaj¹ na
rozwiniêcie twórczoci oraz wystaw, gdzie mo¿na by³oby
swój dorobek pokazaæ. Takie wystawy zachêcaj¹ do dzia³ania i prze³amywania barier zdrowotnych, które niestety
mam.
TO: - Czy szuka³ Pan jaki sponsorów, ludzi, którzy by
kupili Pana rzeby?
JG: - Moim g³ównym sponsorem jest moja ¿ona. Naturalnie,
¿e próbujê sprzedawaæ. G³ównym problemem jest rozliczanie zarobionych pieniêdzy. Nie zdo³am bowiem poci¹gn¹æ
tego jako dzia³alnoci gospodarczej. Sklepy za nie przyj-
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muj¹ moich rzeb, bo nie maj¹ mo¿liwoci rozliczyæ ich
sprzeda¿y. Próbujê wiêc realizowaæ transakcje jako umowy o dzie³o.
TO: - Czy utrzymuje Pan kontakty z jak¹ grup¹ twórców
ludowych?
JG: - Tak, jak ju¿ mówi³em, w czasie gdy Pan Sosnowski i
Pani Raszkiewicz wystawiali moje prace w Domu Kultury,
czêsto spotyka³em siê z innymi rzebiarzami. Spotyka³em
siê równie¿ z twórcami w Muzeum Twórczoci Ludowej w
Wêgorzewie. Tamte Muzeum zakupi³o kilka moich prac.
TO: - A teraz?
JG: -Wysy³a³em zdjêcia swoich prac do tej placówki. Otrzyma³em odpowied, ¿e rzeby, które wykonywa³em na pocz¹tku, pasowa³y do tego co wystawia muzeum. Teraz musia³bym popracowaæ nad tematyk¹.
TO: - Jakie tematy najczêciej s¹ przez Pana rzebione?
JG: - Robiê wi¹tki, zwierzêta, ludzi...
TO: - Rzeby wi¹tków muzeum nie uznaje jako sztuki ludowej?
JG: - Ja rzebiê tak jak widzê. Nie stylizujê swoich postaci...
TO: - Czyli za du¿o siê Pan nauczy³. To mo¿e trzeba siê
dalej douczaæ? Jedziæ na plenery, chodziæ na lekcje rysunków. Jak siê przekroczy pewn¹ granicê, to trudno siê
ju¿ cofn¹æ. To w Muzeum powiedziano, ¿e Pan siê tak
rozwin¹³, ¿e ludowym twórc¹ ju¿ nie jest.
JG: - Mam praktykê, widzê jakie s¹ proporcje ludzkiego cia³a, jak wielka powinna byæ g³owa w stosunku do niego.
Staram siê nie powtarzaæ tematów.
TO: - A jakie ma Pan zamiary na przysz³oæ?
JG: - W chwili obecnej ma³ych rzeb jest bardzo du¿o, s¹
sprowadzane z Chin,
sprzedaje je siê po 5 z³otych. Nad tak¹ rzeb¹ musia³bym
spêdziæ kilka godzin ¿eby j¹ wystrugaæ.
TO: - Rozumiem, ¿e chiñskie wyroby s¹ tanie. Ale gdy robi
Pan sam rzebê, to bêdzie ona mia³a inny wymiar i inaczej przez ogl¹daj¹cych bêdzie traktowana ni¿ chiñska

masówka.
JG: - U nas jeszcze niewiele osób patrz¹cych w taki sposób.
Nie ceni siê, ¿e co jest wykonane z naturalnego materia³u, ¿e przede wszystkim wykonana jest u nas w Polsce.
Patrzy na przedmiot tylko przez to, ¿e jest ³adnie pomalowane. Nieraz przedmiot kupowany jest nietrwa³y, ale wygl¹da ³adnie. Jest jeszcze jeden problem z ma³ymi rzebami
- one zabieraj¹ mi tyle samo czasu co du¿e. Na du¿ych
pracach mniej widaæ detale. Lubiê rzebiæ du¿e postacie.
Wszystkie rzeby mogê równie¿ w jaki sposób zabezpieczyæ przed wp³ywami natury: bejcujê, lakierujê. Ostatnio
za porad¹ pomalowa³em rzebê olejem, aby drewno zaimpregnowaæ. Wszystkie rzeby, które tak wykoñczy³em, nabra³y
jakby innego wymiaru. Choæ drewno pociemnia³o, to piêknie uwypukli³y siê s³oje. Warto by³o zaryzykowaæ. Bejca i
lakier wygl¹da bardziej sztucznie.
TO: - Ostatnio rzebi Pan krzy¿e, które mo¿na powiesiæ na
ciany domów.
JG: -Tak. Nawet siê z tym reklamujê. Mam w tej chwili
wyrzebion¹ równie¿ figurê Chrystusa o wysokoci 1,12m
i umieci³em j¹ na krzy¿u wysokoci 1,70m. Jeli chodzi
o reklamê to rzebiê na zamówienie i mam zbiór prac
gotowych. Dysponujê materia³em do d³ugoci dwóch
metrów. Naturalnie ¿e mo¿na dostarczyæ mi drewno, w
którym ma byæ wykonana rzeba.
TO: - ¯yczê wiêc Panu aby zamówieñ by³o jak najwiêcej.
Dziêkujê za wywiad.
JG: -To ja Panu dziêkujê, poniewa¿ ten wywiad jest dla mnie
reklam¹, na któr¹ bym siê nie zdecydowa³ gdyby by³a p³atna,
i która, mam nadziejê, nie pozostanie bez odzewu ze strony osób zainteresowanych rzeb¹, a cilej zamówieniami
na umowê o dzie³o. Mo¿na siê ze mn¹ kontaktowaæ na email: jerzy208@poczta.onet.pl
Ta dziedzina aktywnoci jest dla mnie sztukoterapi¹ i mo¿e
kiedy rodkiem do spe³nienia marzeñ moich i moich najbli¿szych.
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WYNAJEM
* 4,5 hektara ziemi do wydzier¿awienia w Judzikach, tel.
0-693-841-421
L3204
* biura do wynajêcia, Kamienna 1A, tel. 0-602-354-963 K19402
* lokal do wynajêcia przy alei Zwyciêstwa, tel. 0-604-557-693 A14903
* lokale us³ugowe, I piêtro, Centrum, tel. 0-885-441-703 K19003
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A15402
* pokoje do wynajêcia, tel. 0-87-520-36-55
V26512
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L2509

Pozdrowienia od Przyjació³

Z Pretorii w Po³udniowej Afryce pozdrowienia przes³a³a Pani Aldona Dusiñska.

(V22505)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V18507)

GRÜNLAND

Zespó³ Szkó³ STO

w Olecku og³asza
nabór do Spo³ecznej
Szko³y Podstawowej STO
do klas 0 oraz I
Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO w Olecku jest
szko³¹ niepubliczn¹ o uprawnieniach szko³y publicznej. Nasza szko³a ma na celu wszechstronny rozwój
uczniów i zapewnienie dzieciom bezpieczeñstwa. Dzia³ania dydaktyczno-wychowawcze stawiaj¹ uczniom
etapowe, kierunkowe cele wychowawcze, a tak¿e rozwijaj¹ dociekliwoæ poznawcz¹ ucznia oraz wspieraj¹
jego indywidualne zdolnoci i rozwijaj¹ pasje.
· Klasy licz¹ do 16 osób
· Jêzyk angielski
· Opieka pozalekcyjna
· Zajêcia informatyczne
· Zajêcia ruchowe
· Zajêcia plastyczno-techniczne
· Opieka logopedyczna
· System wspierania ucznia zdolnego
· cis³a wspó³praca z rodzicami
Jednoczenie informujemy, ¿e posiadamy wolne
miejsca w klasach III oraz VI Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO.
Zapisy uczniów do 25 czerwca 2008 r.
 podania mo¿na odbieraæ w siedzibie szko³y: ul. M³ynowa 8, w godz. 8.00- 15.00.
Informacji udziela Sekretariat Szko³y
tel. 0 87 520 24 18.
L4302
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Z Pary¿a pozdrowienia przes³a³ redakcji TO Pan
Zdzis³aw Bereniewicz.

'
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Pi³ka no¿na
Czarni Justyna Olecko
- Sokó³ Ostróda 2:0

Czarni Justyna Olecko pokonali u siebie zespó³ Soko³a Ostróda 2-0. Bramki
dla Czarnych zdobyli: Kamil Szarnecki
w pierwszej po³owie i Bogdanowicz, który
zosta³ wprowadzony do gry pod koniec
meczu (debiut w IV lidze). Czarni zagrali
w sk³adzie: G¹siorowski, Jegliñski Marcin,Rys zkiewicz, Nikicionek, Rytwiñski,
Cwaliñski, Wyszyñski, Drozd, Strychalski, Szarnecki, Jarmo³owicz. Na zmiany
weszli: Kubas, Wasilewski Micha³, Bogdanowicz.
Mecz, szczególnie w pierwszej po³owie, obfitowa³ w wiele sytuacji podbramkowych, zarówno dla jednej jak i drugiej dru¿yny, z tym, ¿e Czarni stworzyli
ich wiêcej, jednak brakowa³o skutecznoci.
Pod koniec pierwszej po³owy Ciapek
wykorzysta³ wreszcie stworzon¹ sytuacjê
bramkow¹ i po jego strzale Czarni objêli

prowadzenie 1:0. W przerwie trener zmieni³ Drozda na Kubasa. Gra raczej
by³a wyrównana, Sokó³ za
CZ N I
AR
wszelk¹ cenê d¹¿y³ do
wyrównania, a Czarni starali siê zdobyæ drug¹ bramkê. W trakcie II po³owy na boisko wszed³
Bliniak Micha³ , a pod koniec meczu
Bogdanowicz. Ten drugi po sk³adnej akcji
strzeli³ drug¹ bramkê. Wiadomo ju¿ by³o,
¿e Czarni meczu tego nie przegraj¹ ,bo
gol w³aciwie zosta³ strzelony w doliczonym czasie gry. Jeszcze sytuacjê bramkow¹ mia³ Ciapek, ale obroñca, podobnie jak w pierwszej po³owie, zd¹¿y³ wybiæ zmierzaj¹c¹ do pustej bramki pi³kê.
Po zdobyciu 3 pkt Czarni przesunêli siê
na 9 pozycjê, gdy¿ mecz przegra³ P³omieñ, który wyprzedza³ nas o 2 pkt.
TABELA po XXIV kolejce:
1. Jeziorak
24
59
2. Huragan
24
57
3. Start
24
48
4. Mr¹gowia
24
47
OLECKO

M³odzi dziennikarze
ze Szko³y Spo³ecznej
prezentuj¹

Dzisiaj przedstawiamy wywiad przeprowadzony przez Macieja Skórkiewicza z klasy V SSP STO:
Rozmawiam z Joann¹ Grzyb  mistrzyni¹ Olecka w szachach.
- Ile mia³a lat, kiedy zaczê³a graæ w szachy i kto ciê
tego nauczy³?
- Gdy mia³am szeæ lat, tata pierwszy raz pokaza³ mi, jak
poruszaj¹ siê figury szachowe. Rok póniej zapisa³am siê do
sekcji szachowej i zaczê³am uczêszczaæ na zajêcia wraz z moim
bratem.
- Czy szachy to trudny sport?
- Owszem. Jest to gra wymagaj¹ca mylenia. Nie tylko
nale¿y opracowaæ swój plan gry, ale tak¿e przewidzieæ ruch
przeciwnika. Dlatego nowicjusze szachowi nigdy nie maj¹ szans
pokonaæ zawodnika z dowiadczeniem.
- Czy ¿eby byæ dobrym graczem, trzeba byæ inteligentnym, czy wystarcz¹ same dobre chêci?
- Inteligencja ma znaczenie, jednak licz¹ siê chêci, praca
w³o¿ona w trening oraz bardzo czêsto talent.
- Jak zachêciæ m³odych ludzi do uprawiania tej dyscypliny sportu?
Graj¹c w Królewsk¹ Grê uspokajamy siê, rozwijamy nasze
mylenie, pamiêæ, a tak¿e mo¿emy mi³o spêdziæ czas, którzy
ludzie  a szczególnie m³odzi  marnuj¹ przed komputerem
lub telewizorem. Dziêkujê za ciekaw¹ rozmowê. Dziêkujê.
Rozmawia³: Maciej Skórkiewicz

5. Vêgoria
6. Concordia
7. Zatoka
8. Sokó³
9. Czarni
10. P³omieñ
11. Polonia
12. Mamry
13. Zamek
14. Granica
15. Motor
16. Szczytno

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

43
41
40
36
33
32
23
22
21
19
18
4

**
Czarni II Wieliczki w dniu 11.05.2008.
wygrali na wyjedzie z dotychczasowym
liderem B klasy - Hetmanem Baranowo
4:2. Tym samym zostali nowym liderem
B klasy maj¹c 1 punkt przewagi nad
Hetmanem.
**
Pozosta³e wyniki meczów:
Trampkarze z Romint¹ Go³dap - 1:0
M³odzicy z Romint¹ Go³dap - 2:0
Juniorzy m³. z Mazurem Wydminy -2:2

VIII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet WTA
 PKO BP S.A.  Olecko CUP 2008.

ZAPROSZENIE

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku uprzejmie zaprasza i informuje, ¿e w dniach 25.05.-1.06.2008. na kortach oleckiego MOSiR rozegrany bêdzie: VIII MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ TENISOWY KOBIET WTA  PKO BP S.A.  OLECKO
CUP 2008.
Jest to najwiêksza od lat impreza tenisowa i przez wiele lat
jedyny zawodowy turniej tenisowy na wschód od Wis³y. Pula
nagród od omiu lat wynosi 10 000 USD, gdzie sponsorem tytularnym jest Bank PKO BP S.A.
Przez 7 turniejów na oleckich kortach wyst¹pi³o w sumie 210
nazwisk tenisistek z 28 krajów z 4 kontynentów. W oleckich
turniejach wystêpowa³y m.in.: Agnieszka Radwañska, Marta
Domachowska  wygra³a w 2002, Magda Kiszczyñska  wygra³a w 2004 i 2007, oraz wiele zagranicznych zawodniczek, które
obecnie s¹ na czo³owych miejscach wiatowego tenisa.
Oprócz atrakcji czysto tenisowych zapraszamy przedstawicieli Pañstwa Redakcji na atrakcje oko³o turniejowe.
Skrócony program turnieju:
25.-26.05., godz. 10.00.-18.00 - gry eliminacyjne
27.05., godz. 12.00. konferencja prasowa w Colosseum przy
kortach po³¹czona z losowaniem turnieju g³ównego.
27.05.-1.06., godz. 10.00.-18.00.  turniej g³ówny z udzia³em
32 zawodniczek
27.05.  grill party dla uczestników turnieju, sponsorów, prasy, radia i telewizji oraz goci zaproszonych
31.05., godz. 11.00.  fina³ gry podwójnej oraz pó³fina³y indywidualne
1.06., godz. 11.00.  fina³ gry pojedynczej
Osob¹ do kontaktów jest Andrzej Kamiñski  dyrektor MOSiROlecko, tel. kom. - 0 602 376631, biuro - 087 5202048.

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. 9 00-2000: 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. 12 00-17 00. 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

Witam Pañstwa po siedmiu dniach.
Trochê to trwa³o, ale szybko minê³o. Co
prawda weekend trwa³ tylko dwa dni, a
nie jak przyjê³o siê ostatnio cztery, ale i
to wystarczy³o by odpocz¹æ. Wiosna w
pe³ni, jaskó³ki ju¿ s¹... Tak wiêc jest wszystko OK. Kilka dni temu
minê³a okr¹g³a czwarta rocznica naszego
przyst¹pienia do Unii
Europejskiej. Mimo
ostrze¿eñ ma³ej grupki
ludzi nazywaj¹cych siebie przeciwnikami UE
w ci¹gu tych ostatnich
lat ziemia siê nie rozst¹pi³a, ¿aden grom nie
uderzy³, a jêzykiem obowi¹zuj¹cym nie sta³ siê
niemiecki. Nadal mówimy po polsku, mapy
drukuje siê te same i
niebo nie zawali³o siê
nam na g³owy... A nie!
To w Galii, u Asterixa.
Tragedia narodowa
wieszczona przez tak
wielu nielicznych jako siê nie sprawdzi³a. Tak siê z³o¿y³o, ¿e mam kilku znajomych, którzy akurat s¹ skrajnymi prze-

ciwnikami Unii Europejskiej. Dlaczego nimi
s¹? Nie mam pojêcia, bo do tej pory nie
potrafi¹ wyt³umaczyæ na czym polega
to, ¿e tracimy nasz¹ niepodleg³oæ, a
wszystko zamienia siê w Euroko³choz...
No tak. Co to jest ten EUROKO£CHOZ?
Wg nich jest to ¿ycie w UE gdzie siê
pracuje, a nad plecami stoj¹ wredni eu-

rourzêdnicy i ok³adaj¹ nas po plecach
batem. Sk¹d ta wizja? Te¿ nie mam pojêcia. Oni te¿ nie maj¹, a po prostu wiêkszoæ o tym wie i
ju¿. Maj¹ te¿ szereg
teorii na temat samej UE. Na przyk³ad
maj¹ teoriê dlaczego dostajemy takie
wysokie dotacje. A
Adam Asnyk
no po to, by wybudowaæ nam drogi,
po których wyjedziemy pracowaæ jako
niewolnicy w oboJednego serca! Tak ma³o, tak ma³o,
zach pracy w ca³ej
Jednego serca trzeba mi na ziemi!
Europie. Oprócz tego
Co by przy moim mi³oci¹ zadr¿a³o.
istnieje zwi¹zek maA by³bym cichy pomiêdzy cichemi.
sonów, którzy aku-

Ziemia
poetów

Sonet

Jednych ust trzeba sk¹dbym wiecznoæ ca³¹
Pi³ napój szczêcia ustami mojemi,
I oczu dwoje, gdziebym patrza³ mia³o
Widz¹c siê wiêtym pomiêdzy wiêtemi.
Jednego serca i r¹k bia³ych dwoje!
Co by mi oczy zas³oni³y moje.
Bym zasn¹³ s³odko, marz¹c o aniele,
Który mnie niesie w objêciach do nieba...
Jednego serca! Tak ma³o mi trzeba,
A jednak widzê, ¿e ¿¹dam za wiele!

rat uprali siê w ramach Unii Europejskiej
zlikwidowaæ nasz kraj i wymazaæ z map
Europy i wiata. Czemu akurat nas, a
nie inne kraje. Na to te¿ maj¹ kilkanacie teorii. Nie jestem w stanie przytoczyæ ich, bo one te¿ bardzo czêsto w
miarê opowiadania po prostu podlegaj¹
ewolucji. Sk¹d oni bior¹ swoje wiadomoci? A tu Pañstwa
zaskoczê! Oni bior¹
to z najlepszego ród³a
wiedzy, a mianowicie
z g³owy. Jest to nie
do podwa¿enia, bo
kto chcia³by podwa¿yæ potêgê ludzkiego rozumu. Przecie¿
nikogo nie chcemy
obraziæ. Powstaj¹ce
pytanie: dlaczego nie
z ksi¹¿ek? Bo w ksi¹¿kach chyba drzemie
diabe³ i s¹ w nich jakie plugastwa. Po
drugie ksi¹¿ki jako narzêdzie wiedzy Euroentuzjastów s¹ obce
ideowo dla przeciwników UE. Czasem
miesz¹ mnie bardzo troski wyra¿ane przez
antyunionistów. Ale na szczêcie, ¿e tacy
jak oni s¹. Przynajmniej nie jestemy jednomylni w 100%. Pewnie podejrzanie
by wygl¹da³o te 100% poparcie, a tak
jest ok.
W poniedzia³ek, czyli jak piszê te s³owa: dzi, zaskoczy³ nas wszystkich trener nasz, jedyny narodowy Leo B. Wszem
i wobec owiadczy³, ¿e Polacy powinni
byæ wdziêczni Niemcom za to, ¿e oni
zburzyli mur w Berlinie daj¹c wolnoæ
krajom Europy Wschodniej. W³anie tak
siê zastanawiam czy nie zrobiæ jemu prezentu i nie kupiæ archiwalnego kalendarza z roku 1989. No có¿ ... trener doskona³y, ale czasem powinien milczeæ by nie
odkryto g³upoty.
Do zobaczenia za tydzieñ
PAC

Gra w klasy.
Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

DZIEÑ 303

