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W domu to ja jestem szefem,
¿ona tylko podejmuje decyzje.
Woody Allen
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Obwodówka

O szczegó³ach czytaj na s. 16.

Kawa czy herbata znowu w Olecku

Przewidziana do budowy droga bêdzie docelowo biec zupe³nie nowym ladem. Droga po wybudowaniu na analizowanym odcinku ma spe³niaæ wymogi
drogi klasy GP.
Opracowanie realizowane jest w oparciu o dane z koncepcji budowlanej wykonywanej przez Biuro In¿ynierskie Damart ze Szczecina.
Droga nr 65 administrowana jest przez
GDDKiA Oddzia³ w Olsztynie. Budowa
nowego odcinka drogi jest zadaniem, jakie
GDDKiA Oddzia³ w Olsztynie zamierza
zrealizowaæ w ramach planowanej modernizacji ca³ej trasy drogi krajowej nr 65
na terenie administrowanym przez Oddzia³ w Olsztynie. Wg informacji przekazanych przez projektantów zamierzenie
inwestycyjne - obwodnica Olecka ma byæ
realizowane w latach 2009-2010, oddanie nowego odcinka do eksploatacji ma
nast¹piæ w roku 2011.
Szczegó³y na s. 10-11.
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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!

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

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

(V23605)

CENTRUM HANDLOWE

(V28002)

Na pewno 4 lipca bêdziemy gociæ
program «Kawa czy herbata». G³ówne
miejsce emisji na ¿ywo programu bêdzie
znajdowaæ siê  tak jak poprzednio  na
pla¿y miejskiej. Jest to idealna okazja by
wypromowaæ Olecko. Chcemy pokazaæ
ciekawych ludzi, interesuj¹ce i piêkne miejsca w Olecku i jego okolicach.
Natomiast przez kolejne dwa dni, to
jest 5 i 6 lipca, bêdzie mia³ miejsce festyn
rodzinny. W tym te¿ czasie odbêd¹ siê
wielkie, bardzo widowiskowe regaty zorganizowane przez Delphia Yachts w kla-

Cena 1,40 z³

20 maja 2008 r .

55-lecie OSW w Olecku

Nr 20
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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

KRONIKA PO¯ARNICZA
 2 maja o 9.28 jeden zastêp JRG PSP oraz jeden OSP wiêtajno
usuwa³y z jeziora Krzywe 6 pad³ych dzików.
 2 maja o 12.35 jeden zastêp JRG PSP gasi³ po¿ar suchej trawy
w okolicach osiedla Lesk.
 2 maja o 18.31 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ zadymienie z mieszkania w wiêtajnie.
 2 maja o 19.51 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ znad chodnika
na ul. Go³dapskiej konar drzewa zagra¿aj¹cy przechodniom.
 3 maja o 21.06 jeden zastêp JRG PSP usuwa³ w Orzechówku
skutki kolizji drogowej.
 4 maja o 22.10 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ we Wronkach skutki kolizji drogowej.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Zajkowski

MARKET BUDOWLANY

KRAM

(V23405)

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

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

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

9 sierpnia
2008 r.

WIELKI
FINA£
Piknik
Budowlany
w Olecku

(V18708)

Wypadek

15 maja 15.55 patrol policji zatrzyma³
na ul. Kociuszki jad¹cego rowerem trzydziestosiedmioletniego Andrzeja Rowerzysta mia³ we krwi 1,1 promila alkoholu.
18 maja 1.25 zatrzymano w Lakierach
Forfa. Kieruj¹cy pojazdem dwudziestoletni Daniel K. mia³ we krwi 0,8 promila
alkoholu.

Kolizja

16 maja o 14.50 wyje¿d¿aj¹cy z drogi
podporz¹dkowanej kierowca VW Golfa
wjecha³ na jezdniê i zderzy³ siê z jad¹cym prawid³owo Renaultem Master. Kierowcy byli trzewi.

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
od 7 do 18

OLEJ
OPA£OWY

00

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V18808)

30

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

17 maja o 13:20 dosz³o do wypadku
na ul. M³ynowej. Dziecko wtargnê³o nagle pod ko³a naje¿d¿aj¹cego Fiata Ducato. Zosta³o przewiezione do szpitala w
Suwa³kach. Kierowca by³ trzewy.

Bójka i jej skutki

W 18 maja w Dunajku oko³o 18:15
dosz³o do bójki pomiedzy co najmniej
szecioma mê¿czyznami. Trzech zatrzyma³a policja. Jeden z najmocniej pobitych zosta³ przewieziony mig³owcem ratowniczym do szpitala w Suwa³kach.
Dwóch trafi³o do szpitala w Olecku.
Przyczyny zajcia bada policja.
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(V29301)

Pijani kierowcy

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

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:

 Bo¿ena Aleksandrowska
 Jan Dêbiñski
 Micha³ Duda
 Tadeusz Kubicki
 Ryszard Senderacki
 Ewa Ziomkiewicz
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.

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
WYNIKI KOÑCOWE X BIEGÓW
PRZE£AJOWYCH KU S£OÑCU
G¹ski, 9 maja 2008 r.
Kategoria maluchy dz.
Dystans 200m
(miejsce, imiê i nazwisko, nazwa szko³y)
1. Weronika Sak
Przedszkole Samorz¹dowe Olecko
2. Natalia Szczodruch
Cimochy
3. Oliwia Mas³owska
Przedszkole Samorz¹d. Olecko
4. Aleksandra Chojnacka Przedszkole Samorz¹dowe Olecko
5. Amelia Ropel Olecko
Kategoria maluchy ch³.
Dystans 200m
1. Olaf Marcinkiewicz
Przedszkole Samorz¹dowe Olecko
2. Jakub Miszkiel
Przedszkole Samorz¹dowe Olecko
3. Jakub Wyszyñski
Przedszkole Samorz¹dowe Olecko
4. Franciszek Ankiewicz
Przedszkole Samorz¹dowe Olecko
5. Bartosz Prusko
Przedszkole Samorz¹dowe Olecko
6. Igor Nalewajko
Przedszkole Samorz¹dowe Olecko
Kategoria 2001-2002 dz.
Dystans 500 m
1. Weronika Mi³owicka
SP G¹ski
2. Martyna Dzier¿yk
SP G¹ski
3. Ola Jaroniec
Przedszkole Samorz¹dowe Olecko
4. Ewelina Dzier¿yk
SP G¹ski
5. Sylwia Winiewska
SP G¹ski
6. Katarzyna Topór
Kategoria 2001 - 2002 ch³.
Dystans 500 m
1. Norbert Wojciechowski SP 4 Olecko
2. Adam Stemplewski
Przedszkole Samorz¹dowe Olecko
3. Sebastian Jarzebowicz SP 4 Olecko
4. Micha³ Mi³un
SP 4 Olecko
5. Mateusz Kot
Przedszkole Samorz¹dowe Olecko
6. Damian Fiedoowicz
SP 4 Olecko
Kategoria 2000 -99 dz.
Dystans 500 m
1. Agata Prusiñska
SP Kowale Oleckie
2. Magdalena Rabczyñska SP G¹ski
3. Agnieszka Podolewska SP Kowale Oleckie
4. Paulina Szy³ak
SP 4 Olecko
5. Klaudia Majewska
SP Prostki
6. Marta Merska
SP Prostki
Kategoria 2000 - 99 ch³.
Dystans 500 m
1. Karol Wójcik
SP G¹ski
2. Bart³omiej Olszewski
ZSO Wydminy
3. Piotr Roman
4. Kacper Warszawski
ZSO Wydminy
5. Jakub Pieczur
SP Kowale Oleckie
6. Micha³ Piekielniak
SP G¹ski
Kategoria 1998 - 97 dz.
Dystans 800 m
1. Adriana Retel
SP 3 Olecko
2. Dominika Dobruch
SP G¹ski
3. Paulina Czeka³a
SP Cimochy
4. Marika Grabek
SP 4 Olecko
5. Natalia Owsiejczuk
SP Prostki
6. Agata Skrodzka
SP Kowale Oleckie
Kategoria 1998 - 97 ch³.
Dystans 800 m
1. Rados³aw Olszewski
SP 3 Olecko
2. Kamil Dreszliñski
SP 3 Olecko
3. Krzysztof S³uchocki
SP G¹ski
4. £ukasz Jarz¹bski
SP G¹ski
5. Arkadiusz Bandysz
SP Kowale Oleckie
6. Bartosz Brynda
SP Mazury
Kategoria 1996 - 95 dz.
Dystans 800 m
1. Anna Dobrzyñska
SP Straduny
2. Anna Wolañska
ZSO Wydminy
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3. Natalia Rozmys³awska SP Cimochy
4. Magdalena Falkiewicz SP 3 Olecko
5. Marta Winiewska
SP G¹ski
6. Adrianna Szarnecka
SP 3 Olecko
Kategoria 1996 - 95 ch³.
Dystans 1500 m
1. Grzegorz Milewski
ZSO Wydminy
2. Wojciech Kozielski
ZS Babki Oleckie
3. Dawid Lipinski
SP 4 Olecko
4. Jaros³aw Brodowski
SP Mazury
5. Mariusz Arciszewski
SP G¹ski
6. Damian Olszewski
SP 3 Olecko
Kategoria 1994 - 92 dz.
Dystans 1500 m
1. Anna Szpunar
Gim. Kijewo
2. Karolina Godlewska
Gim. nr 2 Olecko
3. Aleksandra Milewska Gim. Kijewo
4. Karolina Domiñska
ZS Judziki
5. Monika Jegliñska
Gim. nr 1 Olecko
6. Ma³gorzata Butanowicz Gim. Grabowo
Kategoria 1994 - 92 ch³.
Dystans 2000 m
1. Szymon Gumiñski
Gim. Stare Juchy
2. Dastin Kowalewski
Gim. nr 2 Olecko
3. Dawid Matulewicz
Gim. Banie Mazurskie
4. Piotr Kozaczek
Gim. Sokó³ki
5. Sebastian Sad³owski
Gim. wiêtajno
6. Tomasz Wiszniewski
Gim. nr1 Olecko
Kategoria osoby niepe³nosprawne dz.
Dystans 500 m
1. Klaudia Interewicz
OSW Olecko
2. Monika Wierzchowska OSW Olecko
3. Daria Wisniewska
Gim. wiêtajno
4. Katarzyna Grudziñska Gim. nr1 Olecko
5. Monika Stefañska
DS Olecko
6. Ewa Szczerbiñska
DS Olecko
Kategoria osoby niepe³nosprawne ch³.
Dystans 500 m
1. Pawe³ Wierzbicki
OSW Olecko
2. Waldemar Matusewicz OSW Olecko
3. £ukasz Piszczak
OSW Olecko
4. Daniel Nowikowski
DS Olecko
5. Arkadiusz Borawski
DS Olecko
6. Adam Banas
SP G¹ski
Kategoria bieg otwarty 1991 i starsi dz.
Dystans 2000 m
1. Ma³gorzata Szpunar
Czarni Olecko
2. Marta Grzêda
LO E³k
Kategoria bieg otwarty 1991 i starsi dz.
Dystans 2000 m
1. Pawe³ Wronowski
Banie Mazurskie
2. Micha³ Chojnowski
E³k
3. Maciej Zalewski
LO Olecko
4. Piotr Grêeda
I LO E³k
5. Patryk Szczodruch
Cimochy
6. Jakub Powiata I
LO E³k

PROMOCJA

Myj¹c samochód
 21 maja (roda),
 23 maja (pi¹tek)
 24 maja (sobota)
 sprz¹tanie i mycie wewn¹trz
masz gratis!!!

Stacja Paliw, ul. E³cka 4

"

Krzysztof Piasecki zagra³
dla Otwartych Drzwi

W sobotê, w sali widowiskowej ROK w Olecku Mazury
Garbate pó³toragodzinny program one man show przedstawi³ znany satyryk Krzysztof Piasecki z Krakowa. Wprowadzenie do imprezy nale¿a³o do prezesa Stowarzyszenia Otwarte
Drzwi w Olecku Wojciecha Bojara i skarbnika Jaros³awa Bagieñskiego.
- Nasze stowarzyszenie, które ka¿dego dnia pomaga osobom potrzebuj¹cym, dzia³a od blisko omiu lat  przywita³ siê
z olecczanami prezes Bojar.
Ju¿ na pocz¹tku wstêpu w sid³a satyry krakusa dosta³ siê
jeden z widzów, siedz¹cych w pierwszym rzêdzie, któremu
pechowo odezwa³a siê komórka. Oj, bardzo tego ¿a³owa³...
Na widowni, jak by³o widaæ, wiele osób szybko wy³¹czy³o
swoje aparaty komórkowe.
W programie K. Piaseckiego znalaz³ siê przede wszystkim
humor obyczajowy, na szczêcie nie zwi¹zany z polityk¹, której mamy zupe³nie dosyæ na co dzieñ...
Artysta, którego widzowie nie chcieli wypuciæ ze sceny,
da³ na koniec imprezy jeszcze dwa bisy.
(jod)
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23 maja (pi¹tek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
17.00  Horton s³yszy Ktosia, film  kino ROK
19.00  Nieuchwytny, film  kino ROK
24 maja (sobota)
12.00  Czarni Olecko  Kosza³ek, mecz pi³ki no¿nej trampkarzy (wyjazd)
14.00  Czarni Olecko  Vêgoria, mecz pi³ki no¿nej m³odzików
(wyjazd)
17.00  Horton s³yszy Ktosia, film  kino ROK
19.00  Nieuchwytny, film  kino ROK
25 maja (niedziela)
10.00  18.00  VIII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet  PKO BP S.A. Olecko CUP 2008 (korty MOSiR)
12.00  Czarni Olecko  Pogoñ Banie Mazurskie, mecz pi³ki
no¿nej juniorów m³odszych (wyjazd)
14.00  Czarni Olecko  Warpuny, mecz pi³ki no¿nej klasy B
seniorów (wyjazd)
15.00  Czarni Olecko  Granica, mecz pi³ki no¿nej IV ligi
(wyjazd)
17.00  Horton s³yszy Ktosia, film  kino ROK
19.00  Nieuchwytny, film  kino ROK
26 maja (poniedzia³ek)
10.00  18.00  VIII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet  PKO BP S.A. Olecko CUP 2008
17.00  Horton s³yszy Ktosia, film  kino ROK

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.
L4303
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PROMOCJA

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

(V22806)

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

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V21007)

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

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Kolektory

s³oneczne,

przydomowe oczyszczalnie cieków

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V26403)

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22

#
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Z radnym Jaros³awem Bagieñskim
rozmawia³ Bogus³aw Marek Borawski
TO: - Jest Pan jednym z najbardziej
aktywnych radnych podczas Sesji Rady
Miejskiej. Zg³asza Pan wiele pomys³ów
na temat uchwa³, interpelacji, rozwi¹zywania problemów dotycz¹cych miasta itp.
Jaros³aw Bagieñski:  Uwa¿am, ¿e
po to zosta³em wybrany radnym przez
spo³eczeñstwo, aby reprezentowaæ jego
pogl¹dy i pomagaæ w rozwi¹zywaniu jego
problemów. Staram siê ci¹gle myleæ o
rozwoju miasta i jego potrzebach. Mam
obowi¹zek tak dzia³aæ, aby mieszkañcom
¿y³o siê lepiej. Zreszt¹, ka¿dy z radnych
tak dzia³a. Mo¿e tylko inni na komisjach
s¹ bardziej aktywni. Wielu radnych zg³asza
wnioski. Po to zostalimy wybrani. Jestemy reprezentantami spo³eczeñstwa.
TO:  Jak wniosek radnego zg³oszony na sesji mo¿na zamieniæ na uchwa³ê
rady? Jaka to jest procedura?
JB:  Aby zg³osiæ projekt uchwa³y,
musi siê pod nim podpisaæ minimum 2
radnych lub klub radnych albo komisja
rady. Jeden radny nie mo¿e zg³osiæ projektu uchwa³y. Na czerwcowej sesji nasza komisja zdrowia i bezpieczeñstwa ma
zamiar wnieæ pod obrady projekt uchwa³y.
Dotyczy on zasad zmiany sprzeda¿y alkoholu. Nowoæ ma polegaæ na tym, ¿e
jeli w³aciciel sklepu, pubu czy restauracji wyst¹pi o koncesjê, to jednym z
warunków wydania koncesji bêdzie posiadanie monitoringu. Rok temu odby³o
siê pierwsze spotkanie z przedsiêbiorcami posiadaj¹cymi koncesjê na sprzeda¿
alkoholu. Oni poparli nasz wniosek. W
ubieg³ym tygodniu komisja nasza odwiedzi³a budynek przy ul. Nocznickiego, w
którym mieci siê Poradnia Terapii Uzale¿nieñ, gdzie spotkalimy siê z jej kierownictwem. Tam równie¿ pozytywnie
odniesiono siê do naszego pomys³u.
TO:  Dlaczego radni zg³aszaj¹ takie wnioski?
JB:  Burmistrz i jego pracownicy nie
wszystko mog¹ wiedzieæ z przyczyn ca³kiem naturalnych. Radni s¹ po to, by to
widzenie magistratu rozszerzyæ. Powinnimy przekazywaæ postulaty i wnioski
naszych wyborców oraz pilnowaæ ich realizacji przez Urz¹d Miejski. Je¿eli bowiem
pomys³ lub wniosek jest zasadny oraz
dotyczy szerszego ogó³u mieszkañców,
burmistrz zamienia go wtedy na uchwa³ê.
TO:  Jaki by³ ostatni Pañski wniosek?
JB:  Mo¿e nie ostatni, ale jeden z
ostatnich. Dotyczy³ on zbadania mo¿liwoci przejêcia przez miasto budynku
dworca kolejowego.

TO:  Na czym mia³oby to polegaæ?
JB:  Budynek nale¿y do Polskich
Kolei Pañstwowych. Od pewnego czasu
wzrasta iloæ po³¹czeñ kolejowych, znajduje siê tam równie¿ dworzec PKS. Jest
to wiêc pierwszy punkt na trasie zwiedzania Olecka. Pierwsze wra¿enie turysty o naszym miecie powinno byæ pozytywne. Sporo miast przejê³o budynki
kolei. Jelibymy przejêli budynek, to trzeba
by by³o go odnowiæ, odrestaurowaæ i sta³by
siê wizytówk¹ miasta.
TO:  Czy przygotowuje pan jaki
wniosek na majow¹ sesjê RM?
JB:  Ja osobicie nie, ale komisja
kultury i owiaty przygotowuje na to
posiedzenie temat promocji miasta. W ramach promocji w³anie nale¿a³oby zrobiæ
co z budynkiem dworca. Nale¿y te¿ zadbaæ o szersz¹ informacjê turystyczn¹.
Mo¿na by by³o zacz¹æ od postawienia
nowych planów miasta. Podobnych do
takiego, jaki stoi przy Regionalnym Orodku
Kultury Mazury Garbate. Zg³osi³em taki
wniosek, aby identyczne plany miasta
stanê³y jeszcze w kilku miejscach.
TO:  Mylê, ¿e promocja miasta, to
nie promocja wewn¹trz, ale na zewn¹trz.
JB:  Tak¹ promocj¹ miasta by³ nasz
wyjazd do estoñskiego Jöhvi. Delegacja
samorz¹du lokalnego z Olecka zosta³a zaproszona na obchody siedemdziesiêciolecia nadania praw miejskich. W uroczystociach tych bra³o udzia³ jeszcze siedem zaprzyjanionych miast z ca³ej Europy: z Norwegii, Finlandii, Danii, Rosji, £otwy, Litwy i Niemiec.
TO:  Kto wszed³ w sk³ad delegacji?
JB:  W jej sk³ad weszli: wiceburmistrz
Henryk Trznadel, skarbnik gminy Bo¿ena Kozielska, radny Marian Prusko i ja.
TO:  Co mo¿e Pan powiedzieæ na
temat uchwa³y dotycz¹cej podwy¿szenia
pensum nauczycieli? W historii tej kadencji nie by³o takiego kontrowersyjnego
pomys³u. Uchwa³a ta dotyczy równie¿
zawodowo Pana.
JB:  Projekt tej uchwa³y zwiêksza³
nasz¹ iloæ godzin obowi¹zkowego pensum z 18 do 24. Jestem za tym, ¿eby pracowaæ wiêcej z niepe³nosprawnymi dzieæmi.
Nie chcia³bym jednak, by odbywa³o siê
to kosztem moich zarobków.
TO:  Z tego co s³ysza³em, wielu rodziców zg³asza³o takie postulaty dyrektorom szkó³. Wiem, ¿e by³o tak w szkole
na Siejniku. Wed³ug mnie co innego jest
zwiêkszyæ iloæ godzin pracy, a co innego jest zobowi¹zaæ nauczyciela, ¿eby
za te same pieni¹dze pracowa³ o kilka
godzin tygodniowo wiêcej. Rodzice prosili

o pomoc. Nie mieli jednak na myli
takiego rozwi¹zania.
JB:  Tak. To jest ten problem. Na
podwy¿szeniu pensum stracê miesiêcznie
co najmniej czterysta z³otych. Bo to nie
jest tak, ¿e zwiêkszaj¹c mi pensum z 18
na 24, czy jak by³o w autopoprawce na
22 godziny, bêdê dostawa³ takie same
pobory. W ramach tego etatu przepadn¹ mi nadgodziny i poza tym spadnie
równie¿ cena mojej normalnej godziny
pracy. Inaczej bowiem liczy siê godzinê przy pensum 18, a inaczej przy 22.
Inni radni podzielili równie¿ mój pogl¹d,
¿e podwy¿szenie w ten sposób iloci
godzin pracy powa¿nie godzi w standardy p³acowe nauczycieli.
TO:  Jak dobrze zrozumia³em,
podlizuj¹c siê rodzicom, zamiast
do³o¿yæ pieniêdzy na owiatê, chciano jeszcze przy okazji zaoszczêdziæ.
JB:  Tego nie bêdê komentowa³,
bo na owiatê w naszej gminie wydaje
siê du¿o pieniêdzy . I to uwa¿am za s³uszne, bo jak wskazuj¹ badania, ka¿da z³otówka zainwestowana w naukê zwraca
siê czterokrotnie. Jednak oszczêdnoci
szuka³bym gdzie indziej .T³umaczylimy
równie¿ na komisjach, ¿e obecnie trwaj¹ prace nad zmian¹ Karty Nauczyciela. Nowa pani minister Hall co próbuje przy niej majstrowaæ. Zgadzam siê,
¿e du¿o przepisów w karcie jest ju¿ bardzo
nie¿yciowych. Zmiany maj¹ dotyczyæ
równie¿ pensum. Mylê, ¿e zmiany powinny wyjæ z ministerstwa, a nie od
lokalnych w³adz. Taka uchwa³a mog³aby zostaæ uznana za naginanie prawa
do swoich potrzeb. Nie mo¿e byæ tak,
¿e u nas bêdzie pracowa³o siê po 24
godziny, a w innych miastach po 18
godzin.
TO:  Tutaj próbuje siê obejæ Kartê
Nauczyciela inaczej nazywaj¹c zatrudnionego nauczyciela?
C.d. na s. 6.
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Z radnym Jaros³awem Bagieñskim
rozmawia³ Bogus³aw Marek Borawski
JB:  Tak. Uchwa³a, o której mówimy, dotyczy³a pedagogów wspomagaj¹cych.
TO:  Czy jest to zgodne z prawem?
JB:  (wzruszenie ramion) Uwa¿am, ¿e nie do koñca.
Nawet to, co czyta³a podczas obrad sesji pani kierownik,
nie by³o przekonywuj¹ce. Bo ja zosta³em zatrudniony jako
nauczyciel, a nie pedagog.
TO:  Czyli musieliby Pana zwolniæ i ponownie zatrudniæ, ale ju¿ jako pedagoga wspomagaj¹cego?
JB:  W³anie tak. Jakbym za takiej umowy o pracê nie
podpisa³, to bym nie pracowa³.
TO:  Czyli stoi Pan pod cian¹?
JB:  Tak bym tego nie odbiera³. Kocham swoj¹ pracê i
mam nadziejê, ¿e dobrze siê z niej wywi¹zujê. Jeli po zmianach w karcie bêdê musia³ pracowaæ 30 godzin, nie bêdê
robi³ z tego tragedii.
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym wyjaniæ, szczególnie tym,
którzy nie pracuj¹ w szkolnictwie, ¿e nauczyciel nie pracuje
18 godzin tygodniowo. Wiele godzin poza tym obowi¹zkowym pensum powiêca na sprawdzanie zeszytów, prac klasowych, przygotowuje uczniów do ró¿nego rodzaju konkursów, olimpiad przedmiotowych, nie wspominaj¹c o obowi¹zkach wynikaj¹cych z bycia wychowawc¹ danej klasy.
Reasumuj¹c ten temat, jestem za podniesieniem pensum,
ale równie¿ p³ac. I wtedy nauczyciele nie bêd¹ musieli dorabiaæ w innych szko³ach i skupi¹ siê na pracy w swojej macierzystej placówce.
TO:  Czy móg³by Pan skomentowaæ nie uchwalenie
podwy¿ek cen za dostarczanie wody?
JB:  Uwa¿am ca³¹ sytuacjê prawn¹ z tym zwi¹zan¹ za
absurdaln¹. To jest sprawa dla komisji pos³a Palikota i Poncyljusza. Skoro rada g³osuje przeciw podwy¿ce, a ona i tak
ustawowo za siedemdziesi¹t dni siê uprawomocni, to jest
dopiero bezsens!
TO:  Czyli na podwy¿kê, ustalenie cen na tym samym
poziomie lub obni¿enie tych cen radni nie maj¹ ¿adnego
wp³ywu?
JB:  Absolutnie ¿adnego. W tej sytuacji radni nie maj¹
g³osu przewodniego.
TO:  Pomówmy teraz o czym innym. Chodzi Pan ulicami Olecka i przygl¹da siê miastu. Co by trzeba by³o tak
natychmiast poprawiæ, zrobiæ?
JB:  Najbardziej bulwersuje mnie wandalizm. Wszyscy
staraj¹ siê aby to nasze miasto by³o coraz piêkniejsze, a
znajdzie siê grupa chuliganów, którzy nie potrafi¹ tego uszanowaæ i satysfakcjê im sprawia jak co zniszcz¹. Mam nadziejê, ¿e monitoring ukróci ten proceder. Nie do koñca zadowolony jestem równie¿ z czystoci naszego miasta. Gdy
spaceruje siê w podobnym wielkoci¹ miasteczku, np. w
Niemczech, wtedy mo¿na dopiero dokonaæ porównania. Faktem
jest, ¿e Olecko ca³y czas siê zmienia i jest coraz czyciej i
piêkniej. Szczególnie w centrum. Jest jednak jeszcze parê
miejsc zaniedbanych.
Czêsto poruszam siê samochodem i denerwuje mnie z³e
parkowanie. Miejsc parkingowych jest bardzo ma³o, a co
niektórzy kierowcy le parkuj¹c zmniejszaj¹ jeszcze ich iloæ.
Nie mogê zrozumieæ równie¿ kierowców, którzy szybk¹
jazd¹ swoich motorów i samochodów po miecie stwarzaj¹
zagro¿enie dla siebie, a zw³aszcza pieszych. Zg³osi³em wiêc
wniosek o podniesienie jezdni w miejscach trzech przejæ
dla pieszych przy placu Wolnoci (podobnie jak w Suwa³kach na ul.Kociuszki).

Ci¹g dalszy ze s. 5.
Jedno z nich jest przy wejciu do parku od strony sklepu
Zenit, drugie przy plebanii, a trzecie na najruchliwszej po³udniowej czêci placu przy PZU.
Bolejê te¿ nad tym, ¿e m³odzi ludzie po studiach nie wracaj¹ do Olecka. Chcia³bym, aby kto zrobi³ badania, ilu absolwentów dziennych studiów wraca do Olecka. Uwa¿am, ¿e niewielki procent.
TO:  Do czego ci m³odzi, przedsiêbiorczy ludzie maj¹
wróciæ, jeli nie ma pracy? Jedynym praktycznie pracodawc¹, który powinien dbaæ o tych ludzi, jest szkolnictwo.
JB:  To jest najwiêksze nasze zmartwienie, z którego nikt
jeszcze nie zdaje sobie sprawy. Olecko staje siê miastem ludzi
starych. Do konkursów na miejsca pracy, zarówno do Starostwa jak i Urzêdu Miejskiego, zg³asza siê po czternacie i wiêcej osób, ale np. tylko jedna z nich spe³nia postawione przez
konkurs wymogi. To jest problem. Jaki jest wtedy wybór?
TO:  Co s¹dzi Pan o infrastrukturze sportowej? Ostatnio Roman Jasielun w wywiadzie powiedzia³, ¿e je¿eli nie
zacznie siê dalej inwestowaæ, to z tym co mamy zostaniemy za
innymi orodkami daleko w tyle.
JB:  Mamy pewne zapónienia. Bylimy z wiceburmistrzem
Henrykiem Trznadlem, szefem MOSiR Andrzejem Kamiñskim
oraz z Romanem Jasielunem na spotkaniu z dyrektorem Ekstraklasy S.A. Bogdanem Basa³ajem. Zwiedzilimy obiekty sportowe
w Parku przy MOSiR. B. Basa³aj podkrela³ piêkno tego terenu, ale zwróci³ uwagê, ¿e nale¿y go jeszcze lepiej wykorzystaæ.
Mówilimy o pe³nowymiarowej hali sportowej z basenem, tartanie na stadionie miejskim. Szczególnie ten drugi pomys³ umo¿liwi
przyjazdy ekip lekkoatletycznych na zawody i obozy sportowe. Baza hotelowa jest niez³a, ale mo¿e byæ jeszcze lepsza.
Sporo z B. Basa³ajem rozmawialimy o zagospodarowaniu
starej strzelnicy. Cieszy mnie, ¿e jestemy jedn¹ z niewielu
gmin, która w tym roku stworzy tartanowe boiska do gier zespo³owych.
TO:  Dziêkujê za rozmowê.
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!
(L4103)

%

Tygodnik Olecki nr 20 (540)

Wizyta w Sejmie RP

6 maja br. gimnazjalici z Zespo³u Szkó³ w Olecku pod
opiek¹ nauczycielki wiedzy o spo³eczeñstwie pani Jadwigi
Zdan wyruszyli do Warszawy. Pierwszym punktem ich wycieczki by³a wizyta w Sejmie RP, po którym oprowadza³ ich
pose³ Prawa i Sprawiedliwoci z Mr¹gowa Jerzy Antoni Gosiewski. Dziêki niemu olecczanie zwiedzili dok³adnie Sejm, poznali
jego tajemnice oraz wys³uchali wielu anegdot z ¿ycia polskiego parlamentu, którymi chêtnie dzieli³ siê z nimi pose³ PiS.

Gimnazjalici oraz opiekunowie zrobili sobie wiele pami¹tkowych zdjêæ z pos³em, który bardzo chêtnie zgodzi³ siê byæ
ich przewodnikiem.
Po wizycie na ulicy Wiejskiej gimnazjalici z Olecka udali
siê na zwiedzanie wystawy w Pa³acu Kultury i Nauki oraz na
seans filmu trójwymiarowego.
Ju¿ 10 czerwca z wizyt¹ do Sejmu wyrusza z Olecka kolejna grupa uczniów, tym razem ze Szko³y Podstawowej nr 3 im.
Jana Paw³a II.

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
(L4203)
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M³odzi dziennikarze ze Szko³y Spo³ecznej prezentuj¹
Prezentujemy wywiad przeprowadzony przez Piotra Openchowskiego, ucznia klasy V SSP STO w Olecku.
Piotr rozmawia³ ze swoj¹ mam¹ - Katarzyn¹ Krajewsk¹ - Openchowsk¹.
- Witaj, mamo! Na pocz¹tek chcia³bym
ci zadaæ pytanie o to, gdzie siê urodzi³a.
- Urodzi³am siê w niewielkim miasteczku - w Piszu.
- Czy twoi rodzice zawsze tam mieszkali?
- Nie. Moi rodzice w m³odoci kilkakrotnie
zmieniali miejsce zamieszkania, a¿ wreszcie osiedlili siê na sta³e w Olecku.
- Jakie by³o twoje dzieciñstwo?
- Musia³am du¿o siê uczyæ. W wolnym
czasie bawi³am siê, a pomys³ów do
zabawy nie brakowa³o.
- Czy chodzi³a do przedszkola?
- Tak, chodzi³am do szeciolatków. Tam
nawi¹za³am moje pierwsze przyjanie,
a niektóre z nich przetrwa³y do dzisiaj.
- Jakie zabawy najbardziej lubi³a w
dzieciñstwie?
- W czasach mojego dzieciñstwa dzieci
nie mia³y tyle atrakcji i zabawek, co
dzisiaj. Jednak dziêki temu, pobudzaj¹c sw¹ wyobraniê, same musia³y je
tworzyæ. Moje ulubione zabawy to
zabawy podwórkowe, jak na przyk³ad
w chowanego, dwa ognie, w kamienia, w klasy, czy w wydajê wojnê. Zim¹ jedzilimy na przepiêknym
lodowisku Bajka oraz zje¿d¿alimy
sankami z górek i budowalimy igloo.
W domu uwielbia³am bawiæ siê z siostrami lalkami, szyæ im ubranka i robiæ domki. Zawsze dobr¹ zabaw¹ by³a
te¿ zabawa w marzenia.
- Czy czêsto ogl¹da³a telewizjê?
- Jak wspomnia³am, w dzieciñstwie du¿o
siê uczy³am, a wiêkszoæ wolnego czasu
spêdza³am z dzieæmi na podwórku,
dlatego rzadko ogl¹da³am telewizjê.
Jednak gdy zbli¿a³ siê czas dobranocki,

(V17306)

REGULARNA LINIA
A U TO B U S O WA
Olecko-Gusiew
 odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko
 przyjazd ok. 20.00
Tel. 0-504-065-770
(087) 520 40 29

odlicza³am do niej minuty.
- Czy mia³a ulubion¹ bajkê?
- Chyba  jak wiêkszoæ dzieci w moich
czasach  najbardziej czeka³am na Pszczó³kê Majê. By³a to zreszt¹ jedyna
pó³godzinna wieczorynka, któr¹ nadawano w niedzielê, pozosta³e trwa³y tylko
10 minut.
- Czy mia³a du¿o kole¿anek w swoim
wieku?
- Tak, mia³am wiele kole¿anek szkolnych
i wiele z podwórka.
- Jak, mamo, spêdza³a wakacje, gdy
by³a dzieckiem?
- Moje obie babcie mieszka³y na wsi.
Bardzo lubi³am wyje¿d¿aæ do nich na
wakacje. Ca³e dnie spêdza³am na podwórku, pomagaj¹c w przeró¿nych pracach w gospodarstwie, chodz¹c na pola
po krowy, do lasu na jagody, wspinaj¹c siê po drzewach, by zerwaæ upatrzone jab³ko w sadzie, ciesz¹c siê przestrzeni¹ i swobod¹, jak¹ tam mia³am.
- Czy lubi³a czytaæ ksi¹¿ki?

- O tak, uwielbia³am czytaæ! To g³ównie
dziêki nim moja g³owa by³a pe³na fantazji i marzeñ.
- Czy mia³a ulubion¹ ksi¹¿kê?
- By³o ich wiele. Szczególnie pamiêtam
Jagodê w miecie, Oto jest Kasia,
Pere³ka, Robinson Crusoe. Tê ostatni¹ ksi¹¿kê mia³am tak¿e w wersji radiowej.
- Czy mylisz, ¿e moje dzieciñstwo jest
tak ciekawe, jak by³o twoje?
- No có¿, trudno mi porównywaæ moje i
twoje czasy. Moje dzieciñstwo by³o
blisko natury, przepe³nione gwarn¹ zabaw¹ z innymi dzieæmi. Mylê, ¿e dzieci
teraz nie potrafi¹ ju¿ siê tak bawiæ. Mo¿e
te¿ dlatego, ¿e zbyt wiele czasu spêdzaj¹ w domu przed telewizorem lub
komputerem, a to bardzo ogranicza
twórcze mylenie. Ja z pewnoci¹ nie
zamieni³abym swego dzieciñstwa na
¿adne inne i zawsze bêdê je z nostalgi¹ wspominaæ.
- Dziêkujê ci, mamo, za wywiad.

(K20601)

OG£ASZAMY NABÓR DO SZKÓ£ DZIENNYCH
(K19102)
W ROKU SZKOLNYM 2008/2009:
TECHNIKUM (4-letni cykl kszta³cenia w nastêpuj¹cych zawodach):
- technik informatyk
- technik ekonomista
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
3-letni cykl kszta³cenia na podbudowie gimnazjum
BEZ OP£AT CZESNEGO !!!
Nasze atuty to:
- maksymalnie 24 uczniów w klasie
- wieloletnie dowiadczenie w kszta³ceniu m³odzie¿y i doros³ych
- wyselekcjonowana kadra pedagogiczna z wysokimi kwalifikacjami
- w³asna, dobrze wyposa¿ona i spe³niaj¹ca wymogi bhp baza dydaktyczna
- przyjazna atmosfera, sprzyjaj¹ca rozwojowi intelektualnemu
- wsparcie doradcy zawodowego
- zapewniamy wachlarz szkoleñ zawodowych w ramach projektów z funduszy
unijnych
- zajêcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i zainteresowañ uczniów
Informacje i zapisy:
W sekretariacie szkó³ ZDZ w Bia³ymstoku z/s w Olecku,
ul. Armii Krajowej 22A
tel. 087 5202635, 087-5200090; 0605545324
e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl ; www.zdz.bialystok.pl
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(9a)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007 (1)

9. Pekin  Chiny, 07.07.2007 r.Gin¹ od strza³u w ty³ g³owy lub w plecy
Bylimy w Parku Jingshan. Za wejcie zap³acilimy po 2 juany, jak dot¹d
najtaniej. Park niewielki, ale ludzi jak zwykle
mnóstwo. Za bram¹, z ziemi wydobytej z
fosy wokó³ pa³acu, usypano Górê Widokow¹ (Jingshan) o piêciu szczytach.
Szczyty zalesiono i na ka¿dym stanê³a
wi¹tynia z figur¹ Buddy (wywiezione
podczas szturmu wojsk brytyjsko-francuskich w 1860 r.), a tak¿e zbudowano
altanki. Obecnie dostêpny jako park dawny
cesarski ogród nosi nazwê Meishan, czyli
Góry Wêglowej, bo podobno pod gór¹
przechowywano niegdy zapasy wêgla
dla pa³acu. Stra¿nik nie pozwala³ robiæ
zdjêæ, ale i tak po kryjomu zrobi³em. Rozci¹ga
siê st¹d ³adny widok na panoramê miasta i na Zakazane Miasto, tylko pekiñski smog trochê przeszkadza. Zanieczyszczenie spalinami jest w Pekinie ogromnym problemem.
W dziejach parku najbardziej pamiêtnym wydarzeniem jest samobójstwo ostatniego cesarza z dynastii Ming, Chong
Zhena, który w 1644 roku powiesi³ siê
na drzewie wiêtojañskim, gdy do cesarskiego pa³acu wdar³y siê zbuntowane
wojska. Dzisiaj nie ma ju¿ tego drzewa,
jest du¿o innych, poród których Chiñczycy tañcz¹, czy raczej uprawiaj¹ tai chi,
które jest syntez¹ chiñskiej sztuki medycznej i sztuki walki. Energia ¿yciowa
jest podstaw¹ zdrowia, to naturalna odpornoæ cz³owieka wobec stresów dnia
codziennego. Æwiczenia tai chi, znane ju¿
w staro¿ytnych Chinach, wzmacniaj¹
esencjê i energiê cz³owieka, zapewniaj¹
wewnêtrzny spokój, usuwaj¹ toksyczne
skutki stresu. Rozluniaj¹ i wzmacniaj¹
Smog nad Zakazanym Miastem

miênie i stawy, przywracaj¹ elastycz- du istnieje obraz Chin jako kraju o wynoæ krêgos³upa, wzmacniaj¹ koci. Æwi- j¹tkowej kuchni, ludziach i kulturze. Chiny
czenia masuj¹ rodowisko wewnêtrzne uto¿samiane s¹ z Wielkim Murem i klaszbrzucha (jelita, ¿o³¹dek), poprawiaj¹ tra- torem Shaolin oraz z komunistycznym
wienie i funkcjê wch³aniania. Wzrasta systemem sprawowania rz¹dów. Turypojemnoæ oddechowa p³uc i objêtoæ ci zwiedzaj¹ zwykle te czêci Chin, któkr¹¿¹cej krwi.
re chce zaprezentowaæ wiatu rz¹d chiñski,
Wieczorem trochê popada³o. Kupi- by nastêpnie przywoziæ do ojczyzny ko³em placka z du¿ej patelni  4 juany, czyli lorowe zdjêcia i opowiadania o umiechkilka placków po³o¿onych jeden na dru- niêtych i zadowolonych z ¿ycia i komugim i krojonych na porcje, jakie kto so- nistycznej w³adzy Chiñczykach. Jednak
bie ¿yczy, a nastêpnie
wa¿one, ¿eby wiedzieæ
Widok z Góry Wêglowej
ile za to trzeba zap³aciæ.
W sklepie kupi³em jaki napój. W hotelu
chcia³em go otworzyæ,
ale nie mia³em otwieracza. Próbowa³em otworzyæ o co drewnianego, niestety wszystko
tu kruche. Przy mocniejszym uderzeniu rozpada siê. Przyznajê, ¿e
zniszczy³em trochê chiñskich mebli, ale na szczêcie nieznacznie.
Znowu ogl¹da³em
telewizjê i nie mog³em siê
nadziwiæ, ¿e pokazuje siê
tu taki dobrobyt, efekty sukcesu gospodarczego, a z drugiej strony
mam przecie¿ wiadomoæ, ¿e w Chinach nagminnie ³amie siê prawa
cz³owieka.
W wiadomoci
spo³ecznej ludzi Zachotaki obraz chiñskiej rzeczywistoci jest
zgo³a ró¿ny od stanu faktycznego, o czym
mo¿na siê przekonaæ miêdzy innymi dziêki
lekturze raportów Amnesty International.
W Chinach podstaw¹ do aresztowania obywatela staje siê niejednokrotnie najzwyklejszy donos, zw³aszcza, gdy
donosicielem jest osoba zwi¹zana z parti¹. Aresztowanego w ten sposób cz³owieka latami trzyma siê w zamkniêciu bez
udowodnienia mu winy i skazania przez
s¹d, a wiele podobnych spraw rozpatruj¹ chiñscy urzêdnicy w trybie administracyjnym, to jest skazuj¹ cz³owieka
na kilka czy kilkanacie lat pobytu w laogai,
nie daj¹c mu mo¿liwoci najmniejszej
obrony.
C.d.n.



Tygodnik Olecki nr 20 (540)

Obwodówka

Cel inwestycji

G³ówne kierunki polityki spo³ecznej wynikaj¹ce z Koncepcji polityki przestrzennej zagospodarowania kraju (obwieszczenie Prezesa RM z dnia 26 lipca 2001 r., MP nr 26 z 16 sierpnia 2001 r.) przewiduj¹ m.in. w sferze rozwoju transportu drogowego: kreowanie sieci zrównowa¿onego systemu transportowego opartego o sieæ autostrad i dróg szybkiego ruchu.
Droga krajowa nr 65 pe³ni wiele funkcji. £¹czy miasto Olecko
z po³udniowo-wschodni¹ czêci¹ województwa, którego g³ównym
orodkiem jest miasto E³k oraz - dalej - ze wschodni¹ czêci¹
kraju (kierunek Grajewo - Moñki - Bia³ystok). Jest równie¿
drog¹ wykorzystywan¹ do podró¿y miêdzywojewódzkich w
relacjach Go³dap - Olecko - E³k - Bia³ystok. Du¿e znaczenie
ma na DK 65 tak¿e ruch turystyczny. Olecko le¿y na wschodnich krañcach Pojezierza Mazurskiego, na szlaku ³¹cz¹cym Krainê
Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Suwalsko-Augustowskim.
Droga nr 65 prowadzi zarówno ruch tranzytowy jak i lokalny - nie ma dla niej dzi ograniczonej dostêpnoci. Realizacja obwodnicy Olecka na szlaku drogi krajowej nr 65 poprawi w sposób istotny warunki ruchu dla pojazdów tranzytowych oraz docelowych do Olecka. Równie¿ odci¹¿enie istniej¹cej drogi nr 65 na odcinku przebiegaj¹cym dzi przez miasto
wp³ynie na poprawê warunków ruchu w miecie.
G³ówne zadania projektowanej obwodnicy Olecka to:
1) przejêcie zewnêtrznego i czêci wewnêtrznego ruchu tranzytowego z obecnego uk³adu komunikacyjnego ulic miasta;
2) polepszenie dostêpnoci do obszarów przemys³owo-sk³adowych miasta zlokalizowanych przede wszystkim w zachodniej
i po³udniowo zachodniej stronie miasta;
3) poprawa obs³ugi transportowej regionu i miasta. Dzisiaj
niskie wiadukty pod linia kolejow¹ s¹ istotna przeszkod¹ w
wywozie do odbiorców produkowanych w stoczniach jachtowych Delphia Yachts Kot coraz wiêkszych jachtów. Olecko
jest miejscem, gdzie ma swoj¹ siedzibê jeden z najwiêkszych
producentów jachtów w Polsce.
Realizacja obwodnicy Olecka na kierunku drogi krajowej
nr 65 poprawi w sposób istotny warunki ruchu dla pojazdów
tranzytowych oraz docelowych do Olecka. Równie¿ odci¹¿enie istniej¹cej drogi nr 65 na odcinku przebiegaj¹cym przez
miasto wp³ynie na poprawê warunków ruchu w miecie.
Droga krajowa nr 65, aktualnie przebiegaj¹ca przez m. Olecko,
umo¿liwia najkrótsze po³¹czenie E³ku z przejciem granicznym
Go³dap - Gusiew na granicy Polski z Rosj¹, z Obwodem Kaliningradzkim. Projektowana obwodnica usprawni tranzyt osobowy i towarowy do przejcia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w Go³dapi, który dzi jest prowadzony przez zwart¹
zabudowê miasta Olecko. Celem inwestycji jest ponadto zwiêkszenie dostêpnoci ekonomicznej i komunikacyjnej regionu,
poprzez skrócenie czasu podró¿y, zwiêkszenie bezpieczeñstwa
ruchu przy jednoczesnym uwzglêdnieniu wymogów ochrony
rodowiska i zrównowa¿onego rozwoju.
Docelowy stan projektowany maj¹cego powstaæ odcinka
Za³o¿enia techniczne
* Klasa techniczna - GP
* Szybkoæ projektowa Vp - 80 km/h
* Prêdkoæ miarodajna - 90 km/h
* Szerokoæ pobocza gruntowego -2x1,25 m
* przekrój 2+1: 1,75m +3,5m +2 m (rozdzielaj¹cy) + 3,5m +
3,5m + 1,75m

* minimalny promieñ ³uku poziomego - R = 800 m
* maksymalne pochylenie niwelety - 4 %
* minimalny promieñ ³uku pionowego wypuk³ego - R = 8000 m
* minimalny promieñ ³uku pionowego wklês³ego - R = 6000 m
* obci¹¿enie nawierzchni -100kN/o
* kategoria ruchu - KR4
* odwodnienie drogi powierzchniowe do rowów przydro¿nych, odprowadzenie poprzez ewentualne urz¹dzenia podczyszczaj¹ce do zbiorników naturalnych oraz cieków.
* powi¹zania z drogami bocznymi poprzez skrzy¿owania jednopoziomowe skanalizowane z wydzielonymi lewoskrêtami
na jezdni g³ównej.
* na wszystkich projektowanych skrzy¿owaniach przewiduje
siê budowê lokalnego owietlenia.
Planowany zakres robót
- budowa drogi jednojezdniowej, maj¹cej ³¹cznie 3 pasy ruchu o zmieniaj¹cym siê odcinkami przekroju 2+1, wraz z budow¹
utwardzonych poboczy oraz poszerzeñ na dodatkowe pasy
ruchu w obrêbie skrzy¿owañ;
- rozbiórka pewnych fragmentów istniej¹cej drogi
- miejscowe sfrezowanie istniej¹cej warstwy asfaltu (w miejscach w³¹czeñ) i u³o¿enie nowej warstwy bitumicznej - warstwy cieralnej
- budowa dróg gospodarczych dwukierunkowych, dwupasowych wzd³u¿ projektowanej drogi jako dojazdy do obiektów budowlanych lub na pola;
- budowa przejæ dla pieszych i ruchu rowerowego
- budowa wiaduktu nad lini¹ PKP
- budowa skrzy¿owañ skanalizowanych na drodze g³ównej
oraz na drogach bocznych;
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- budowa zatok autobusowych;
- wymiana istniej¹cych krawê¿ników na nowe;
- budowa przepustów w miejscach skrzy¿owania drogi z drobnymi
ciekami wodnymi;
- budowa przejæ i prze³azów dla zwierz¹t;
- przebudowa urz¹dzeñ infrastruktury technicznej koliduj¹cych z projektowan¹ budow¹;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
- budowa - o ile oka¿¹ siê potrzebne - urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych cieki z wód opadowych sp³ywaj¹cych z nawierzchni
drogi;
- zdjêcie warstwy humusu w miejscu k³adzenia nowego ladu
(+ wykarczowanie zieleni w rejonach zadrzewieñ i krzewów).
W przyjêtej koncepcji powi¹zanie obwodnicy Olecka z istniej¹c¹ sieci¹ dróg przewiduje siê poprzez realizacjê czterech
nastêpuj¹cych skrzy¿owañ skanalizowanych:
 na pod³¹czeniu istniej¹cej drogi nr 65 do nowej obwodnicy
w Sedrankach, z jednoczesnym pod³¹czeniem do tego skrzy¿owania drogi gminnej;
 na skrzy¿owaniu z drog¹ wojewódzk¹ nr 655 Olecko - Gi¿ycko;
 na skrzy¿owaniu z drog¹ powiatow¹ nr 40450 Olecko - wiêtajno;
 na pod³¹czeniu istniej¹cej drogi nr 65 do obwodnicy w Kukowie, z jednoczesnym pod³¹czeniem do tego skrzy¿owania
drogi gminnej.
Przewiduje siê zapewnienie w ka¿dym przypadku dojazdu
do dzia³ek odciêtych od obs³ugi przez now¹ drogê, co bêdzie
projektowane i jest sygnalizowane we wstêpnych za³o¿eniach
projektowych.
Na projektowanej obwodnicy Olecka przewidziano 4 bezkolizyjne przejazdy drogowe na przeciêciach z drogami gminnymi. We wszystkich czterech przypadkach przewidziane jest
poprowadzenie dróg gminnych gór¹, nad projektowan¹ obwodnic¹, z realizacj¹ wiaduktów w ci¹gach dróg gminnych.
Oprócz w/w czterech przejazdów drogowych przewidziane zosta³y
równie¿ 4 przejazdy gospodarcze, które zlokalizowane s¹:
 pod wspólnym wiaduktem nad lini¹ kolejow¹ PKP,
 pod projektowan¹ estakad¹ w rejonie km 1+214,
 pod projektowan¹ estakad¹ nad dolin¹ ³¹cz¹c¹ Olecko z jez.
Sedraneckim (ok. km 2+030). W dolinie tej przewidziane jest
równie¿ poprowadzenie cie¿ki dydaktycznej,
 pod wspólnym wiaduktem z przewidzian¹ w planach zagospodarowania cie¿k¹ rowerow¹ po trasie dawnej, zdemontowanej linii kolejowej Olecko -Gi¿ycko (rejon km 3+325 w
obu wariantach).
Obiekty in¿ynierskie
Estakady, obiekty cztero- i piêcioprzês³owe d³ugoci ok.
96 i ok. 144 m wyniesione ok. 13-14 m nad poziom terenu, dla
przekroczenia g³êbokich, zwartych dolin. Rozpiêtoci przêse³
przyjêto w za³o¿eniach na 27-30m. Konstrukcje ustroju nios¹cego zaprojektowano z betonu sprê¿onego w dwóch wariantach: p³ytowa, wykonana na miejscu na rusztowaniu lub z
belek prefabrykowanych. Wiadukt nad lini¹ PKP E³k - Go³dap
oraz drog¹ gminn¹ przewidywany jest jako dwuprzês³owy o
rozpiêtoci przêse³ 27 m. Przês³a zbudowano z betonu sprê¿onego. Przewidziano wariant p³ytowy lub belkowy. Przyczó³ki
zaprojektowano ¿elbetowe, masywne posadowione bezporednio.
Wiadukt w km 3+325 obwodnicy nad drog¹ dojazdow¹ i
cie¿k¹ rowerow¹ bêdzie jednoprzês³ow¹ ¿elbetow¹ ramownic¹ o rozpiêtoci 20 m wykonywan¹ na miejscu. Mo¿liwe jest
wykonanie ustroju nios¹cego z belek typu Kujan.
Wszystkie obiekty w ci¹gu nowej obwodnicy bêd¹ zaprojektowane na klasê A+Stanag.

Szerokoæ obiektów wynosi 13.2 m, w tym jezdnia 7 m,
opaski 2x1 m i chodniki 2x1.5m.
Przyczó³ki obiektów bêd¹ masywne, ¿elbetowe. Zgodnie z
opini¹ geotechniczn¹, preferowane bêdzie posadowienie bezporednie.
Na projektowanej obwodnicy nie przewiduje siê zlokalizowania obiektów obs³ugi ruchu. Wed³ug projektantów najkorzystniejsza lokalizacja tego typu obiektów to rejony skrzy¿owañ w Sedrankach i Kukowie.
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych drogi i zjazdów bêd¹ odprowadzane powierzchniowo oraz lokalnie do
rowów przydro¿nych i ewentualnie - nowej kanalizacji deszczowej. Nie ma potrzeby - co zostanie wykazane dalej stosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych cieki odprowadzane z nowej
drogi.
Realizacja robót zwi¹zanych z rozbudow¹ drogi wi¹¿e siê
z koniecznoci¹ przebudowy koliduj¹cych urz¹dzeñ i sieci
istniej¹cej infrastruktury pod- i nadziemnej. Przebudowa urz¹dzeñ teletechnicznych:
 kanalizacja kablowa,
 kable ziemne,
 linie napowietrzne, przebudowa urz¹dzeñ energetycznych:
 linie napowietrzne n/n 0,4 kV,
 linie napowietrzne s/n 15 kV,
 linie kablowe n/n 0,4 kV i s/n 15 kV Przebudowa sieci wodnych i gazowych:
 wodoci¹gowych
 sieci gazowe; przebudowa urz¹dzeñ melioracyjnych:
- prze³o¿enie i oczyszczenie istniej¹cych kana³ów i rowów melioracyjnych,
- przebudowa rozciêtych przez trasê DK 65 systemów melioracyjnych, w tym budowa przepustów w miejscach skrzy¿owañ.
Planowana inwestycja jest przyk³adem rozbudowy drogi
krajowej w nowym pasie drogowym na wiêkszoci projektowanego odcinka (ok. 97 % d³ugoci). Wykraczanie nowym
ladem drogi DK 65 poza obecny korytarz wynika z chêci
obejcia miasta obwodnic¹ oraz ze zwiêkszenia na drodze
parametru prêdkoci projektowej i miarodajnej oraz budowy
skrzy¿owañ umo¿liwiaj¹cych mniej kolizyjne po³¹czenia z istniej¹cym uk³adem komunikacyjnym. Parametry te narzucaj¹
koniecznoæ zastosowania ³agodniejszych promieni ³uków i
wielkoci tych promieni i w du¿ej czêci powoduj¹ zmianê
przebiegu drogi w stosunku do ladu obecnej jezdni na ci¹gu
DK 65 w miecie.
Wszelkie dzia³ania projektowe maj¹ na celu poprawê warunków bezpieczeñstwa na drodze i dostosowanie jezdni do
standardów obowi¹zuj¹cych na ci¹gu drogi krajowej o klasie
GP. Budowa obwodnicy poprawiæ ma komfort ¿ycia mieszkañców Olecka odsuwaj¹c lad drogi od zabudowy mieszkaniowej i wyprowadzaj¹c ruch przede wszystkim tranzytowy z
miasta.
Bezporedni¹ konsekwencj¹ robót nie bêdzie znacz¹ce,
wynikaj¹ce z przebudowy drogi, zwiêkszenie natê¿enia ruchu
w tym rejonie. Nale¿y przewidywaæ, ¿e w zwi¹zku z popraw¹
nawierzchni nowej drogi oraz uporz¹dkowaniem problematyki
cieków deszczowych z nawierzchni w przebudowywanym
rejonie, oddzia³ywania na rodowisko nowego odcinka drogi
65 bêd¹ (przynajmniej w stosunku do niektórych komponentów rodowiska) mniej odczuwalne. Potencjalne zmiany niekorzystne, na miarê dostêpnych na tym etapie danych, ma
przewidzieæ niniejsze opracowanie - w rozdzia³ach poni¿ej.
[Materia³y opracowano na podstawie:
Biuro In¿ynierskie Damart ze Szczecina]
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Fundusze dla opor nych (18)

Co ma wisieæ

Przedsiêbiorca pogrzebowy wpada do
domu zziajany. Co siê sta³o?  dopytuje
¿ona. Wiesz, kochanie, chowalimy dzi
inspektora podatkowego i tak siê ludziom
podoba³o, ¿e musielimy bisowaæ 5 razy.
Tak, tak, na pogrzebach te¿ bywa zabawnie. Bywa te¿ podniole, gdy stoi
siê nad trumn¹ cz³owieka wybitnego. Wiele
mo¿na wtedy powiedzieæ. S³owa otuchy
same cisn¹ siê na usta. Co jednak powiedzieæ, gdy ma siê minê grobow¹, a
co zaczyna siê waliæ, zanim na dobre
ruszy³o? Doprawdy nie wiem. Dobrze,
doæ ju¿ tych szalonych wstêpów. Napiszê mo¿e wreszcie, co siê sta³o. Zarz¹d Województwa Warmiñsko-Mazurskiego zawiesi³ (wci¹¿ jeszcze oficjalnie
nie rozpoczêty) nabór wniosków projektowych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury. Dlaczego
tak siê sta³o? Pieniêdzy na szczêcie wci¹¿
s¹ prawdziwe stosy. Po raz kolejny za-

wini³a warszawska machina biurokratyczna.
Sprawa odbi³a siê g³onym echem w
mediach, ale jeli Pañstwo nie zwrócili
na to uwagi, to pokrótce postaram siê
wyjaniæ. Otó¿ dokumenty okrelaj¹ce
sposoby oceny wp³ywu projektów na
rodowisko s¹ wadliwe i sprzeczne z
prawem europejskim. Komisja Europejska oczekuje pilnego dostosowania polskiego prawa do przepisów wy¿ej wymienionej dyrektywy. Minister Rozwoju
Regionalnego zaleca niestosowanie obowi¹zuj¹cej wersji Wytycznych w zakresie postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na rodowisko dla przedsiêwziêæ wspó³finansowanych z krajowych
lub regionalnych programów operacyjnych, apeluj¹c równoczenie o niezawieszanie konkursów z uwagi na niebezpieczeñstwo niedotrzymania harmonogramu
wydatkowania rodków. Piêknie, prawda? Samorz¹dy kolejnych województw
asekuracyjnie zawieszaj¹ konkursy, ministerstwo apeluje, by tego nie robiæ,
nie daj¹c jednoczenie odpowiedzi, jak
zachowywaæ siê w obecnej sytuacji. Nowe
przepisy przejciowe zapowiadane s¹ na
pocz¹tek czerwca i miejmy nadziejê, ¿e

Bartosz Cieluk

Konsultant Regionalnego Systemu
Wspierania Innowacji Warmiñsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

nic nie stanie tej prowizorce na przeszkodzie. Miejmy nadzieje, ¿e wszyscy zd¹¿¹, konkursy rusz¹ znów pe³n¹ para za
miesi¹c, a przyrzeczone nam fundusze
wykorzystamy co do ostatniego eurocenata. Tego Pañstwu, naszemu miastu
i na koñcu sobie ¿yczê.
No i chyba kolejny raz muszê zaapelowaæ o cierpliwoæ i zrozumienie, choæ
muszê przyznaæ, ¿e mi te¿ zaczyna ich
bardzo brakowaæ. Emocjonalne podecie
do kwestii funduszy nie jest najlepsze.
Trzeba byæ zimnym jak serce polskiego
biurokraty i precyzyjnym jak umys³ jego
brukselskiego odpowiednika. Proszê
pamiêtaæ, ¿e wiêkszoæ dokumentów jest
jednak ju¿ gotowa i mo¿na siê z nimi
zapoznawaæ. Dostêpne s¹ one na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury www.rpo.warmia.mazury.pl.
PKK RSWI dzia³a dziêki uprzejmoci
Starostwa Powiatowego w Olecku,
ul. Kolejowa 32 pokój 13.

w atrakcyjnej cenie
Telefon kontaktowy: (087) 520 30 53

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

(V29001)

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe
Janusz ¯ero  w³aciciel

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

(K15810)

oferuje brykiet opa³owy

(A15104)

Z.P.U. Prawda Sp. z o.o.
ul Go³dapska 33

!
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Kalendarz imion

20 maja
Bernardy, Efrydy, Elfrydy, Krystyny, Sawy,
Wiktorii, Wiktoryny
Aleksandra, Anastazego, Bazylego, Bazylisa, Bernarda, Bernardyna, Bromimierza,
Bronimira, Iwona, Teodora
21 maja
Donaty, Gizeli, Konstancji, Moniki, Przec³awy
Donata, Jana, Juliusza, Konstantyna, Kryspina, Nepomucena, Przec³awa, Przes³awa,
Tymoteusza, Walentego, Wiktora, Wszemira
22 maja
Heleny, Julii, Rity, Roksany, Romy, Ryty,
Wies³awy, Wis³awy
Emila, Emiliusza, Jana, Krzesis³awa, Krzemis³awa, Romana, Wies³awa
23 maja
Emilii, Flory, Iwony, Iwy, Leontyny, Re-

PRZYS£OWIA

naty
Budziwoja, Chociana, Dezyderego, Dezyderiusza, Jana, Juliana, Kryspina, Leoncjusza, Micha³a, Wilhelma
24 maja (Dzieñ dzia³acza Kultury)
Cieszys³awy, Dagmary, Dagny, Estery,
Joanny, Marii, Milany, Mileny, Tomiry,
Zofii, Zuli, Zuzanny
Cieszys³awa, Jana, Wincentego, Zdenka
25 maja
Borys³awy, Imis³awy, Inis³awy, Magdy,
Magdaleny, Marii-Magdaleny, Pauliny,
Wilhelminy, Wioletty
Andrzeja, Borysa, Borys³awa, Epifana,
Grzegorza, Imis³awa, Leona, Urbana
26 maja (Dzieñ Matki)
Erwiny, Eweliny, Filipy, Marianny, Pauliny, Wilhelminy
Bedy, Erwina, Filipa, Jana, Lamberta, Paulina, Paw³a, Wiêcemi³a, Wilhelma

Erotyzm po polsku II

Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja
Legusa wystawia obecnie rysunki Zbigniewa Mieruñskiego.
ledz¹c twórczoæ go³dapskiego artysty wyranie widaæ, ¿e dawniejsza pastelowa kolorystyka o delikatnych odcieniach czerwieni, zieleni lub b³êkitu
zmieni³a siê w ciep³e ugry.
Zbigniew Mieruñski opisywa³ i opisuje w swej twórczoci cia³o cz³owieka.
Opis ten jest zarazem i drapie¿ny i ciep³y. Deformacje s¹ jakby pochodn¹ kompozycji , a najwa¿niejsz¹ figur¹ tej kom-

pozycji jest ko³o. Ko³o mo¿e symbolizowaæ i ¿ycie i s³oñce i niezmiennoæ rzeczy i ich stabilnoæ. Jednak fascynacja
cia³em prezentowana przez Z. Mieruñskiego jest dwuznaczna, bo jest i piêkna i odpychaj¹c¹ zarazem. Co prawda
nie jest tak straszna jak u Beksiñskiego
czy Linkego. Jednak taka jest!
Twórczoæ Mieruñskiego to twórczoæ
erotyczna. To Andrzej Banach w swej
ksi¹¿ce Erotyzm po polsku dokona³ jakby
usystematyzowania tego tematu we
wszystkich ga³êziach sztuki polskiej. Gdyby

 Jak przy zachodzie s³oñca niebo czyste, nazajutrz s³oñce bêdzie bystre.
 Kobiety to s¹ uje¿d¿acze i pogromcy
mêskiego rodu.
 Gdy Zuzanna (24 maja) poleje, na du¿e
plony rolnik ma nadziejê.
 Gdy Zuzanna (24 maja) stu³¹ zwi¹¿e,
bêdzie zgoda i pieni¹dze.
 Gdy w Zuzannê burze (24 maja), jesieni¹ pe³ne podwórze.
 Pogoda na Urbana (25 maja), deszcz
na Wita (15 czerwca), to dobrze na ¿yta.
 Kiedy w dzieñ w. Urbana s³oñce wieci,
tedy tego roku wiele wina siê zrodzi.
 Na w. Urbana (25 maja) wszystka rola
zasiana.
 Na Urbana chwile jakie mówi¹, ¿e i lato
takie.
teraz powsta³a ta ksi¹¿ka Z. Mieruñski
znalaz³ by siê w jednej z ga³êzi sztuki
maj¹cej swych protoplastów w dzie³ach takich artystów jak wspomniani wy¿ej
Beksiñski i Linke (jeli chodzi o rysunek) oraz w dzie³ach polskich symbolistów (jeli chodzi o filozofiê przedstawienia).
Twórczoæ Miruñskiego jest trudna
w odbiorze. I dlatego jej odbiór wymaga pewnego obycia w sztuce. Jest to
jednak twórczoæ znacz¹ca, a wystawa
któr¹ prezentuje Galeria dowodzi tylko
tego, ¿e artysta ci¹gle poszukuje.
Bogus³aw M. Borawski

Szpaler cz³onków i m³odzie¿owych
dru¿yn po¿arniczych powita³ goci

Otwarcie ICE-O

16 maja w stra¿nicy OSP w Lenartach dosz³o do oficjalnego otwarcia Internetowego Centrum Edukacyjno-Owiatowego, którego dokonali wspólnie: prezes
OSP Stanis³aw Ciechanowicz, prezes
Zarz¹du Pow. OSP St. Ramotowski, Wiceburmistrz Olecka Henryk Trznadel, Wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Woj. Warmiñsko-Mazurskiego Edward Adamczyk i
cz³onek Zarz¹du G³ównego OSP Zbigniew
Kaliszyk.
Po przeciêciu wstêgi gocie przeszli
do wietlicy, gdzie wys³uchali referatu
Z. Kaliszyka o projekcie, który obejmuje przez 480 centrów ca³¹ Polskê. Gocie,
wród których byli tak¿e radni: szef Rady
Miejskiej Karol Sobczak i szef komisji
edukacji W³adys³aw Gawroñski, przedstawiciele spó³ki Combidata Poland z Sopotu, partnerzy projektu ICE-O z zainteresowaniem obejrzeli pomieszczenia remizy, która powsta³a dwa lata temu dziêki
pomocy finansowej samorz¹du oleckie-

Fot. Józef Kunicki
go i licznych sponsorów.
Dziêki dzia³aniu ICE-O Lenarty mieszkañcy okolicznych wsi maj¹ bezp³atny
dostêp do internetu, mo¿liwoæ korzystania ze szkoleñ interaktywnych, udzia³
w seminariach. M.in. z racji funkcjono-

wania centrum uda³o siê w kwietniu uruchomiæ w³asne strony internatowe www.lenarty.olecko.pl. Planowana jest tak¿e
organizacja wystawy Lenarty - wczoraj i dzi.
(jod)

"

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

(V18908)
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* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V17309

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

* Centrum  hotel, tel. 0-87-520-12-00
V27722
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
A14506
informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59

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

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V26603
* Mazury - hotel, tel. 0-87-520-40-50
V27712

PRZESTRZEÑ DO TAÑCA, ul. Gdañska 1, DZWOÑ:
0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V27702

US£UGI

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V22606

Agencja Kredytowa KORZYCIK
(V19008)

ul. Kolejowa 31

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V27902)

tel. (087) 520-01-89
* angielski, korepetycje, tel. 0-513-384-822
V21907
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L4602

BUDOWLANE US£UGI
 BUDOWA DOMÓW!

G¹ski 22 m 3, tel. 0-606-993-688

(V19802)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K16309
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L2610
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V15211
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L4303
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko,
ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87-520-44-98
V26503

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V1719
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
K16808
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

V24904

* elektryczne, tel. 0-508-982-142
L3604
* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V21107
* Hit-Tech, komputery, naprawa, sprzeda¿, tel. 0-87-520-05-15 V21207
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V29101
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V25204
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L3804
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V27602
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K17806
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V21407
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L3704
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47 V25204
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. (V24305)
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
(V27503)
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V24805
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V16709
OKNA  nowy salon, aleje Lipowe 1B
(Centrum Handlowe IMPPULS, I piêtro)

(V23705)

PUB PIWNICA

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

(V16810)

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V17109
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
A14406
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
V17129
* Willa Eden, wesela, przyjêcia, ATRAKCYJNA DU¯A

tel. (087) 737-80-40; 0-728-387-720
NAJNI¯SZE CENY W REGIONIE
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V18818
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V16909
PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(V15910)

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

(V16210)

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V28701)

(V28801)

PIZZA NA TELEFON

V25004

* przesy³ki kurierskie regionalne, przewozy, tel. 0-601-159718
V19702
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A15702

US£UGI
* ryby, tel. 0-504-060-955

#
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SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V24205)

V27003

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4018)
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

(V17010)

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-520-23-14V27802

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V26903
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
V2119
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5211
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K919
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1019
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1519
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3007
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki plandeki, tel.
0-604-514-845
V21707

(V19108)

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

* mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e, Oddanie  lipiec 2008.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V28801)

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V18608)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

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

WYWÓZ MIECI
(K20901)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A13709
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
A15004
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359 A15602
* dom o powierzchni 138 m.kw. razem z dzia³k¹ budowlan¹ 7,8
ara, gara¿, budynki gospodarskie, tel. 0-87-520-29-04 K20501
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
A14008
* dzia³kê budowlan¹ 2800 m.kw. z projektem budowlanym,
Kukowo, 5 km od Olecka, tel. 0-604-145-273
A14706
* dzia³kê budowlan¹ ok. 800 m.kw., tel. 0-510-060-212K18604
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel. 87520-26-12
V20801
* dzia³ki budowlane nad jeziorem, Jaki, od 35 z³ za m. kw.
WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
A16201
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K20202
* dzia³ki, Rosochackie ko³o Olecka, tel. 0-661-477-856 K18005
* dzia³ki uzbrojone, Sedranki, tel. 0-512-146-483, 0-512-443-324 K19603
* Fiat 126p, 1998, 1000 z³otych, tel. 0-87-521-34-68
K19502
* Hunday Akcent, 1,3B, 1997, tel. 0-697-423-848
K20102
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A15203
(K19203)

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

K16908

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

PRACA
* do pi³owania i pociêcia drzewa na opa³ zatrudniê. Tel. 0-604935-224
L5101
* emeryta lub rencistê zatrudniê do prostych prac w ogrodzie i przy domu, tel. 0-604-935-224
L5001
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 A15801
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od 24 czerwca do koñca Lipca, godziny do ustalenia, tel.
0-693-841-421
L3305
* potrzebujemy przedsiêbiorczej, energicznej i odpowiedzialnej osoby do obs³ugi Odnowy Biologicznej, Goliat, tel.
0-508-097-578, 0-87-619-68-13
K19902
* praca na budowie, tel. 0-87-520-40-49
K20402
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
K18405
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
A16001
* zatrudniê osobê z umiejêtnoci¹ obs³ugi programu WFMAG, tel. 0-662-112-100
L4403
SPRZEDAM

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
A15901
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V18838
PRACA
* cegielnia Gordejki zatrudni pracowników fizycznych, tel.
0-87-520-73-79
L3904

* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A15303
* mieszkanie 60 m. kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
A16101
* mieszkanie, Bia³ystok, 63 m.kw. IV pietro, tel. 0-87-520-4040, 0-721-734-856
L4503
* mieszkanie, centrum, 36 m.kw. tel. 0-87-520-22-40 K19303
* okna pcv, drewniane, tel. 0-728-387-720
V23715
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V18828
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
A14606
* ryby, tel. 0-504-060-955
A15503
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A14108
* ¿wir, piasek, ziemia  transport, tel. 0-604-514-845 V21717
WYNAJEM
* 4,5 hektara ziemi do wydzier¿awienia w Judzikach, tel.
0-693-841-421
L4901
* biura do wynajêcia, Kamienna 1A, tel. 0-602-354-963 K19403
* lokal do wynajêcia przy alei Zwyciêstwa, tel. 0-604-557-693 A14904
* lokale us³ugowe, I piêtro, Centrum, tel. 0-885-441-703 K19004
C.d. WYNAJEM na str. 16.
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W sprawie og³oszenia

W pi¹tek 16 maja odby³a siê w sali teatralnej Teatru AGT
premiera kolejnego spektaklu M³odzie¿owej Grupy Teatralnej
W sprawie og³oszenia. Spektakl zosta³ oparty na kanwie
jednoaktówki Pierre Gripariego. Brawurowo zagrany przez m³odych
aktorów spektakl zachwyci³ wie¿oci¹ i dynamik¹ wizji re¿ysera. Gra aktorów bez zarzutu.
Szczególnie wyró¿ni³ siê i z
wielk¹ gracj¹ wcieli³ siê w rolê
wilka Rados³aw Lasota. Babcia Czerwonego Kapturka Anna
Ishizaka to prawdziwa aktorska pere³ka. Zagraæ, maj¹c kilkanacie lat, rolê co najmniej
kilkudziesiêcioletniej kobiety jest
bardzo trudno. W tej m³odej
damie pi¹ wielkie pok³ady
aktorskiego kunsztu. Graj¹cy
postaæ Perraulta Cezary Topczy³ko brawurowo przeszed³
przez swoje kwestie. Najmniej
do powiedzenia w sztuce mieli:
Czerwony Kapturek i lokaj-policjant. Jednak gdy wychodzi³em z sali, s³ychaæ by³o jak widzowie powtarzaj¹ kwestiê: A
co to jest ....?, któr¹ czêsto wyg³asza³a dziewczynka.
Doskona³y spektakl, nadaj¹cy siê na niejeden festiwal. Polecam Pañstwu pójcie do teatru, kiedy organizatorka przedstawienia Pani Renata Dunaj zdecyduje siê na ponowne pokazanie przedstawienia.
Bogus³aw Marek Borawski

WYNAJEM
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A15403
* pokoje do wynajêcia, tel. 0-87-520-36-55
V26513
* poszukujê mieszkania, dwa pokoje, tel. 0-508-216-250 K20701
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L4801

W sprawie og³oszenia wg Pierre Gripariego:
* re¿yseria: Piotr Kowalewski oraz Renata Dunaj
* graj¹: Cezary Topczy³ko (Perault), Anna Ishizaka (Babcia),
Rados³aw Lasota (Wilk), Kamila Trzasko (Czerwony Kapturek), Magdalena Domel (Lokaj-policjant)
* muzyka, wiat³o i dwiêk: Kamil Fidler
* scenografia: Renata Dunaj i Kamil Fidler.

55-lecie OSW w Olecku
Jubileusz 55-lecia Orodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci G³uchych
16 maja w ubieg³y pi¹tek w Orodku Szkolno-Wychowawczym
dla Dzieci G³uchych rozpoczê³y siê uroczystoci nadania placówce im. Filipa Smaldone oraz ods³oniêcia z tej okazji tablicy
pami¹tkowej.
Ods³aniaj¹c tablicê jednoczenie wstêgê przeciêli: starosta powiatowy Stanis³aw Ramotowski, siostra Leo (z kongregacji sióstr selezjanek), dyrektor Orodka Artur Sobolewski,
przewodnicz¹ca Rady Rodziców Dorota Derkowska oraz przewodnicz¹cy Rady Samorz¹du Wychowanków uczeñ Orodka
Tomasz Borys.
Nastêpnie biskup Romuald Kamiñski dokona³ uroczystego
powiêcenia tablicy, a dyrektor Artur Sobolewski poprosi³ o
zabranie g³osu przyby³¹ z Italii specjalnie na tê uroczystoæ
siostrê Leo.

Dalsze uroczystoci przenios³y siê do kocio³a pw. NMP
Królowej Polski. Tam uroczyst¹ mszê wiêt¹ odprawi³ biskup
Romuald Kamiñski. Po mszy zaproszeni gocie oraz spo³ecznoæ Orodka uda³a siê do Regionalnego Orodka Kultury
:Mazury Garbate na uroczyst¹ akademiê.
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A to ciekawe...
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Po³yskuj¹ce srebrne drzewo oliwnika commutata ma nie
tylko ³adny przekrój i kolor, ale rozsiewa w okresie kwitnienia
bardzo przyjemny zapach. Obok klon jesionolistny o z³oto
przebarwionych liciach. Wygl¹daj¹ przy sobie jak symbol
ksiê¿yca i s³oñca. W ich towarzystwie rosn¹ miniaturowe wi¹zy
Jacqueline Hillierii. Gdyby znalaz³y siê w japoñskim ogrodzie, by³yby dum¹ niejednego mi³onika bonsai. W okresie
rozwoju same przybieraj¹ piêkne kszta³ty i na pewno nie znajdziemy dwóch identycznych egzemplarzy.
Nieopodal oczary porednie zaczê³y rozwijaæ licie. Ich
kwiaty rozwinê³y siê w tym roku z koñcem stycznia, wiêc

g³ówna pora kwitnienia przypad³a na luty.
Poniewa¿ teren wyranie zaczyna opadaæ, zmienia siê te¿
asortyment rolin. Przybywa rolin, które znosz¹ wilgotne
pod³o¿a lub wrêcz okresowe zalewanie wod¹.
Przez okresy jesienno-zimowe uwagê zwracaj¹ japoñskie
cyprysiki têpo³uskowe. Jak na trudne warunki naszego klimaty, zgromadzono ich tu spor¹ kolekcjê. Cyprysiki te uchodz¹ w Japonii za drzewa wiête. Sadzi siê je zarówno przy
domostwach, jak i przy wi¹tyniach. Charakteryzuj¹ siê bardzo wolnym przyrostem. Lubi¹ ¿yzne i wilgotne gleby, które
pomagaj¹ im przetrwaæ d³ugie, mrone zimy. Maj¹ zró¿nicowane kszta³ty i kolory, jednak w warunkach oleckich ogrodów dobrze sprawdzi³y siê odmiany: Aurora o lekko z³ociSzkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V18508)

GRÜNLAND

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.

Dalszy ci¹g wycieczki po Ogrodzie
Krajobrazowym Olecka Panorama

stym zabarwieniu, Drath, Filicoides, Graciosa, Golden
Sprite, Nana Gracilis, Tsatsumi oraz Tsatsumi Gold.
Okres wiosennego kwitnienia to dobra okazja by przyjrzeæ
siê fotergilli wielkolistnej. Nie na darmo ogrodnicy nazywaj¹
ten krzew piêknotk¹. £adnie kwitnie, ma grube, porowate
licie, które w miarê spadku temperatur przybieraj¹ ognist¹
barwê.
W trakcie dalszej wêdrówki czuæ, jak pod stopami zapada
siê ziemia. Jest to teren okresowo zalewany przez wody sp³ywaj¹ce po zimie z wy¿ej po³o¿onych obszarów. Od lat woda ta
pod¹¿a w kierunku naturalnego bagienka. Trzeba wiêc by³o tak dobraæ roliny,
by znios³y wiosenne podtopienia. Na wysokoci zadania stanê³y wierzby. Te wspania³e drzewka i krzewy radz¹ sobie w takich warunkach. Dominuj¹ wierzby szczepione, w ró¿nych gatunkach i odmianach,
maj¹ce najczêciej postaæ ma³ych drzewek
o p³acz¹cym lub kulistym pokroju. Nienajgorzej radz¹ sobie równie¿ brzozy i
hortensje. Znalaz³y siê tak¿e byliny, które niewiele sobie robi¹ z tej wiosennej,
przymusowej k¹pieli. Oprócz miniaturowych
tataraków maj¹cych z³oto paskowane licie, kwitn¹ tu wielkie kêpy irysów syberyjskich, liliowców, pierwiosnków japoñskich, funkii. Latem teren ten staje siê
suchszy i warunki bytowe bylin znacznie
siê poprawiaj¹. Wy¿sze partie tej czêci
ogrodu obsadzono krzewami liciastymi
o jaskrawych barwach kwiatów lub lici.
Przewa¿a tonacja czerwono-¿ó³ta.
C.d.n.
Komenda Hufca ZHP im. K. L. Szyrmy w Olecku organizuje 2 turnusy
pó³kolonii dla dzieci i m³odzie¿y z naszego miasta i gminy, które odbêd¹
siê w Domu Harcerza w Olecku,
ul. Kociuszki 20 (w budynku Szko³y Podstawowej nr l ).
Pó³kolonie odbêd¹ siê w terminach: 30.06. - 11.07. 2008r.
oraz 14.07. - 25.07. 2008r. Podczas trwania pó³kolonii bêd¹ prowadzone ró¿ne ciekawe zajêcia i konkursy metod¹ harcersk¹
pokazuj¹ce ciekawe sposoby spêdzania wolnego czasu.
Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê od godz. 900 do 1600 nie tylko
na terenie miasta, ale i w jego okolicach. Jest przewidziany
nocleg na koniec ka¿dego turnusu pod namiotem. W ci¹gu
dnia przewidziane s¹ dwa posi³ki - drugie niadanie (w Domu
Harcerza) i obiad w barze (nie posiadamy w³asnego zaplecza
kuchennego).
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie Komendy Hufca w Olecku,
ul. Kociuszki 20 - osobicie lub telefonicznie nr telefonu 0
698 345 521 w godz. 900 - 1400 do 31 maja 2008r. Pe³na op³ata
za pó³kolonie wynosi 150,00z³ 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 50,00z³
(jest ona zwi¹zana z kosztami organizacyjnymi pó³kolonii. W
razie rezygnacji przedp³ata przepada.
Z harcerskim pozdrowieniem  CZUWAJ!
(L4003)
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Mistrzostwa Powiatu w Czwórboju LA szkó³ podstawowych

W dniu 13.05.2008. na stadionie MOSiR Olecko rozegrane zosta³y Mistrzostwa Powiatu Olecko w czwórboju LA szkó³
podstawowych
WYNIKI DZIEWCZ¥T
l. SP 3 Olecko
1101 pkt
2. SP Wieliczki
1002
3. Zesp. Szk. Olecko 904
4. SP G¹ski 837
5. SP l Olecko
709
Indywidualnie dziewczêta
1. Olszewska Aleksandra (SP 3 Olecko) 276 pkt
2. Jachimowicz Magda (ZS Olecko)
264
3. Ga³aszewska Magda (SP Wieliczki)
251
WYNIKI CH£OPCÓW
l. SP 3 Olecko
942 pkt
2. SP G¹ski 857
3. SP l Olecko
807
4. SP Wieliczki
786
5. Zesp. Szk. Olecko 760
6. SP Babki Oleckie 735
Indywidualnie ch³opcy
1. Koz³owski Krzysztof (SP l Olecko)
2. Koz³owski Jakub (SP 3 Olecko) 253
3. Domel Tomasz (SP Babki Oleckie)

280 pkt
226

Mistrzostwa Rejonu VI SZS
w lekkiej atletyce gimnazjów
i szkó³ ponadgimnazjalnych
15.05.2008, Stadion MOSiR Olecko

WYNIKI GIMNAZJÓW - CH£OPCY
100 m
1. Mateusz Apacki (G 3 E³k)
2. Marcin Brzeziñski (Zesp. Szk Olecko)
3. Mateusz Mi³owicki (G 2 Olecko)
300 m
1. Mateusz Apacki (G 3 E³k)
2. Dawid Kokosz¹ (G l Go³dap)
3. Piotr Witkowski (G l Go³dap)
l000 m
1. Szymon Gumiñski (G Stare Juchy)
2. Dastin Kowalewski (G 2 Olecko)
3. Patryk Janas (G 3 E³k)
skok w dal
1. Mateusz Pawelecz (G 3 E³k)
2. Pawe³ Witkowski (G l Go³dap)
3. Szymon Kondraciuk (G l Go³dap)
kula
1. Rafa³ Trocki (G wiêtajno)
2. Damian Szymañski (Zesp Szk Olecko)-12,14
3. Daniel Bitowski (G Sokó³ki)
oszczep
1. £ukasz Kubrak (G 3 E³k)
2. Adam Konopko (G Sokó³ki)
3. Damian Szymañski (G l Go³dap)
4 x 100
1. G l Go³dap
2. G 3 E³k
3. G 3 Gi¿ycko

-11,13
-12,05
-12,07
- 37,83
- 40,10
- 40,23
- 2:52,10
- 2:54,05
- 3:00,74
- 539
- 525
- 495
-12,17
-10,68
- 46,67
- 30,50
- 30,28
- 48,80
- 49,41
- 51,07

WYNIKI GIMNAZJA - DZIEWCZÊTA
100 m
1. Aleksandra D¹browska (G l Go³dap)
2. Monika Jegliñska (Zesp. Szk. Olecko)
3. Paulina Pó³torak (G2 Olecko)
300 m
1. Ma³gorzata Malijonis (G l Go³dap)
2. Karolina Godlewska (G wiêta j no)
3. Monika Jegliñska (Zesp. Szk. Olecko)
600 m
1. Natalia Czerwiec (G l Go³dap)
2. Paulina Federewicz (G 3 E³k)
3. Marlena Koprowska (G 3 Gi¿ycko)
skok w dal
1. Justyna Bobrycka (G 2 Olecko)
2. Magdalena Bernaciak (G wietajno)
3. Anna Stramowska (Zesp.Szk.Olecko)
kula
1. Kinga Styczyñska (G 3 Gi¿ycko)
2. Olga Sadowska (G l Go³dap)
3. Wioletta Wróblewska (G 2 Olecko) - 8,57
oszczep
1. Paulina Tomczyk (G l Go³dap)
2. Natalia Olszewska (G 3 Gi¿ycko)
- 20,47
3. Angelika Chalecka (G 3 Gi¿ycko)
-17,75
4 x 100
1. G l Go³dap
2. G 3 Gi¿ycko
3. G wietajno

-14,11
-14,21
-14,36
- 48,28
- 49,56
- 49,96
-1:51,13
-1:52,32
-1:54,63
- 402
- 398
- 398
- 9,13
- 8,76
- 20,55

- 59,50
- 59,99
- 60,15

WYNIKI SZKO£Y PONAGIMNAZJALNE - CH£OPCY
400 m
1. Dawid Hawrylo (OSW Dz Gl Olecko)
- 55,42
2. Pawe³ Wierzbicki (OSW Dz G³ Olecko)
- 60,75
3. Przemek Szymanowski (OSW Dz G³ Olecko)
- 66,26
kula1. Przemek Szymanowski (OSW Dz Gl Olecko) - 11,11
2. Kornel Interewicz (OSW Dz Gl Olecko)
- 11,01
3. Mariusz Wo³och (OSW Dz Gl Olecko)
- 10,74
oszczep
1. Micha³ Januszko (OSW Dz G³ Olecko)
- 36,46
2. Kornel Interewicz (OSW Dz Gl Olecko)
- 33,90
3. Micha³ Januszko (OSW Dz Gl Olecko)
- 33,85
Ogó³em w zawodach wziê³o udzia³ 205 osób z 14 szkó³ z 4
powiatów.

Siatkówka
18.05.2008r. odby³ siê turniej siatkówki pla¿owej, w którym wziê³y udzia³ 3 dru¿yny. Zwyciê¿y³a dru¿yna nestorów
oleckiej siatkówki Jerzy Wrzyszcz i Leszek Stypu³kowski.

Tenis ziemny
14.05.2008r. dru¿yna OBT Olecko rozegra³a pierwszy mecz
Mazurskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego z dru¿yn¹ MKTZ
Miko³ajki. W dru¿ynie z Olecka wyst¹pili: Micha³, Dariusz i
Andrzej Karniej, Andrzej i Kamil Bomber. Dru¿yna z Olecka
przegra³a 5 do 1. Jedyny punkt wywalczy³ Dariusz Karniej
wygrywaj¹c swój pojedynek 7:6 , 6:2.

LIGA OLD BOYÓW
12.05.2008r. olecka dru¿yna Weteran Olecko zainaugurowa³a rozgrywki rundy rewan¿owej pi³karskiej ligi Old Boyów
z Lidzbarkiem Warmiñskim. Dru¿yna z Olecka zdeklasowa³a
przeciwników wygrywaj¹c 5:1(1:1), 4 bramki zdoby³ Roman
Leniewski, a jedn¹ Tomasz Opanowski.

'
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Pi³ka no¿na
Wyniki naszych dru¿yn - 18.05.2008.
Czarni Justyna - Start Dzia³dowo 2-1
Czarni II Wieliczki - Kowale Oleckie 5-0
Czarni - Mazur Pisz 5-2 ( junior m³odszy)
Huragan Pisz - Czarni 3-1 ( m³odzik)
Wygryny - Czarni 1-4 ( trampkarz)
Czarni II nadal s¹ liderem B-klasy. Chocia¿ pierwsza po³owa nie zapowiada³a tak
wysokiego zwyciestwa (do przerwy by³o
0-0). W drugiej po³owie zespó³ z Kowal
opad³ z si³, a Czarni skrzêtnie to wykorzystali.
**
W rozegranym w niedzielê meczu Czarni
Justyna Olecko pokonali u siebie Start
Dzaia³dowo 2-1. Wynik meczu zosta³ ustalony w pierwszej po³owie. Czarni objêli
prowadzenie po strzale S³awka, który bez
zastanowienia uderzy³ pi³kê zagran¹ przez
bliniaka i bramkarz z Dzia³dowa nie mia³
¿adnych szans na obronê. Potem nast¹pi³o wyrównanie, które pad³o przy bier-

LEKKA ATLETYKA
Dwa zwyciêstwa oleckich biegaczy w
Ogólnopolskich Biegach Wilka
Dobr¹ tradycjê podtrzymuj¹ nasi lekkoatleci, którzy podczas X jubileuszowych
Ogólnopolskich Biegów Wilka w Grajewie zaprezentowali bardzo dobr¹ dyspozycjê, odnosz¹c dwa zwyciêstwa oraz
zajmuj¹c kilka miejsc w czo³ówce w ró¿nych kategoriach wiekowych.
10 maja br. na ulicach Grajewa biega³o ponad 700 uczestników, którzy rywalizowali na dystansach od 500 do 5000m.
W zawodach wystartowali biegacze
z trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i warmiñsko-mazurskiego oraz

nej postawie naszej dru¿yny. Z pozoru niegronie
wygladaj¹ca akcja Startu
zakoñczy³a siê dorodkowaniem i z kolei nasz bramCZ N I
AR
karz nie mia³ ¿adnych szans
na obronê.
Druga bramka dla Czarnych
pad³a po rzucie karnym wykonywanym
przez Pietkiewicza. Rzut karny zosta³ podyktowany za zagranie rêk¹ w polu karnym zawodnika z Dzia³dowa. Tu z kolei
zawodnik goci zagra³ niespodziewanie
rêk¹, chyba sam by³ zdziwiony dlaczego
tak zrobi³.
Reasumuj¹c - mecz wyrównany. Pod
koniec meczu Start za wszelk¹ cenê stara³ siê uratowaæ chocia¿ remis, nawet bramkarz goci znajdowa³ siê na naszej po³owie przy wybijaniu rzutu ro¿nego. S³owa
uznania nale¿¹ sie dla ca³ej naszej dru¿yny, która do meczu przyst¹pi³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: G¹siorowski, Wasilewski
Micha³, Pietkiewicz, Ryszkiewicz, Ska³ka,
Cwaliñski, Drozd, Jegliñski Marcin, Jar-

mo³owicz, Strychalski, Kubas. Na zmiany
weszli: Szarnecki, Tusznio, Bogdanowicz.
W meczu nie zagrali m.in. Wyszyñski kontuzja, Nikicionek - pauza za kartki.
Po tym zwyciestwie i pora¿ce Zatoki
z Jeziorakiem, Czarni maj¹ ju¿ tylko punkt
straty do 7. miejsca w tabeli.

zawodnicy zagraniczni, w tym dwóch
Kenijczyków.
Pierwsze zwyciêstwo dla naszych barw
odnios³a Aleksandra Olszewska, uczennica
SP3 w Olecku, która w dobrym stylu pokona³a rywalki na dystansie 700 m w kategorii dziewcz¹t klas V-VI.
Równie¿ przekonuj¹ce zwyciêstwo na
dystansie 1000 m w kategorii gimnazjum
odniós³ Piotr Witkowski, pokonuj¹c wielu
bardzo dobrych rywali. To du¿a niespodzianka, ale Piotr swoj¹ postaw¹ na trasie biegu na to zwyciêstwo zas³u¿y³.
Niewiele zabrak³o Ma³gorzacie Szpunar do zwyciêstwa w biegu juniorek na
1600 m. Po emocjonuj¹cej walce na finiszu nieznacznie przegra³a z zawodniczk¹
z Podlasia Bia³ystok, ale druga lokata na

mecie to du¿a progresja dla tej ambitnej
zawodniczki oleckiego klubu Czarni.
Pozostali reprezentanci plasowali siê
na mecie bardzo blisko podium. Czwart¹
lokatê zaj¹³ Dastin Koz³owski, który ciga³
siê na dystansie 1000 m wród gimnazjalistów. Na 6. miejscu na tym samym
dystansie uplasowa³ siê Pawe³ Witkowski. Pi¹te miejsce w biegu gimnazjalistek
na dystansie 700 m zajê³a Anna Szpunar, a 6. miejsce w kategorii juniora m³odszego wywalczy³ Patryk Szczodruch, na
co dzieñ uczeñ ZST Olecko.
W sumie by³ to bardzo udany i po¿yteczny start dla zawodników sekcji LA.
Dowiadczenie zdobyte w walce z dobrymi
rywalami bêdzie procentowa³o na bie¿ni.
Gratulujemy!

OLECKO

TABELA po XXVI kolejce:
1. Jeziorak
62
2. Huragan
61
3. Start
51
4. Mr¹gowia
51
5. Concordi
47
6. Vêgoria
46
7. Zatoka
40
8. Czarni
39
9. Sokó³
39
10. P³omieñ
35
11. Zamek
25
12. Polonia
24
13. Mamry
23
14. Granica
23
15. Motor
18
16. Szczytno
4

Z podwórka na stadion
12.05.2008r. odby³ siê na szczeblu powiatowym
turniej pi³karski Z podwórka na stadion. Wziê³o
w nim udzia³ 5 dru¿yn. Wszystkie mecze wygra³a
dru¿yna z SP Kowale Oleckie, II miejsce SP3 I w
Olecku , III miejsce SP G¹ski , IV miejsce SP3 II w
Olecku , V miejsce SP1 Olecko. Pierwsza dru¿yna
otrzyma³a puchar i uzyska³a awans do turnieju wojewódzkiego.

Z podwórka na stadion

14.05.2008r. odby³ siê turniej pi³karski TPSA im.
Marka Wielgusa. Koñcowa kolejnoæ: I miejsce SP1
Go³dap, II - SP3 Olecko, III - SP7 E³k, IV - Rona E³k
, V - SP1 Olecko , VI - SP3 E³k , VII - Kowale
Oleckie. Dwie pierwsze dru¿yny uzyska³y awans
do turnieju fina³owego mistrzostw województwa.

Dru¿yna ze SP3 z opiekunem Arturem Szarneckim.

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

DZIEÑ 304

Witam Pañstwa! Siedem dni minê³o
jak tydzieñ... I mamy to z g³owy. To by³
bardzo ciekawy czas... Dlaczego? Bo siê
wydarzy³o wiele ciekawych rzeczy.
Ale po kolei. Pan Premier opowiedzia³
ca³ej Polsce, ¿e w przesz³oci pali³ tzw.
trawkê. Szczeroæ godna podziwu, bo przy
okazji to potêpi³  to
jest chwalebne. Jednak
wiêkszoæ obserwatorów ¿ycia publicznego
od razu podjê³a dyskusjê, której g³ównym
w¹tkiem jest stwierdzenie: ¿e ten kto nie pali³
trawki, nie ma pojêcia
jak to jest byæ inteligencj¹ i mieæ prawo do
w³adzy. No, dobra! Kto
maj¹c kiedy d³u¿sz¹
stycznoæ z akademikami nie mia³ do czynienia z zio³ami?...
Widzicie! Nie ma lasu
r¹k. Dziwne natomiast
wydaje siê to powi¹zanie z czasem, kiedy nastêpuje to wyznanie. Akurat po pó³ roku rz¹dzenia
przez wiêksz¹ czêæ spo³eczeñstwa okrelanego: bezczynnoci¹. Podkrelanie, ¿e
ten rz¹d w przeciwieñstwie do rz¹dów
poprzedników nie prowadzi awantur itd.
jest, lekko pisz¹c, zabawne. Có¿, mo¿na
nic nie robiæ i zbieraæ punkty za spokój.
Kto pije pi, kto pi nie grzeszy, wiêc
kto pije jest wiêtym. Mo¿na i tak. Pó³
roku komplementów i deklarowania mi³oci wobec wspó³obywateli skoñczy³o
siê diagnoz¹ o bezp³odnoci nawet wród

Ziemia
poetów

przyjaznych recenzentów. Jeszcze zabawniejsze odczucie po trawkowym
wyznaniu jest odbycie pielgrzymki do
krajów Ameryki Po³udniowej. Mój wniosek! Bardzo nies³uszny i niesprawiedliwy. Po pó³ roku wciskania kitu na ludzi
ju¿ trawka nie pomo¿e. Tu rzeczywicie
trzeba czego mocniejszego, co mo¿na

otrzymaæ w krajach Ameryki £aciñskiej.
Mo¿e wreszcie skoñczy siê udowadnianie
przez Pana Chlebowskiego, ¿e ustawy
rz¹dz¹cych s¹ blokowane i wetowane
przez Prezydenta. Warunkiem logiki w
tych t³umaczeniach by³oby wys³anie
jakiej ustawy, by mo¿na by³o j¹ zawetowaæ.
Druga sprawa: proba Gorbaczowa
otoczenia gen. Jaruzelskiego opiek¹.
Zaskoczê Pañstwa! Jestem za! Temu cz³owiekowi nale¿y siê opieka naszego Pañstwa! Zas³u¿y³ sobie na ni¹. Nawet nie
mam nic przeciwko, aby ta opieka by³a

Konstanty
Ildefons Ga³czyñski

Dopala siê nafta w lampce.
Lamentuje nad uchem komar.
Mo¿e to ty, matko, na niebie
jeste tymi gwiazdami kilkoma?
Albo na jeziorze ¿aglem bia³ym?
Albo fal¹ w brzegi pochy³e?
Mo¿e twoje d³onie posypa³y
Mój manuskrypt gwiadzistym py³em.

na koszt Pañstwa, czyli i mojego te¿. Co
mi tam. Na takie wyrzeczenie mnie staæ.
Proszê o opiekê dla gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Nawet tê szczególn¹. Niech
ma wokó³ siebie lekarzy, którzy bêd¹ go
podtrzymywali przy ¿yciu i zdrowiu jak
najd³u¿ej. Miejscem opieki mo¿e byæ nawet bardzo luksusowy orodek z du¿¹
sal¹. Po co du¿¹? By
ciany wykleiæ zdjêciami twarzy osób,
których decyzje pana
Genera³a kosztowa³y
najwy¿sz¹ wartoæ
jak¹ ma cz³owiek: ¯YCIE! Zdjêcia twarzy
musz¹ byæ naturalnej
wielkoci, by genera³ dok³adnie móg³ siê
przyjrzeæ ka¿dej z
nich. I niech ma pan
Genera³ nawet super
luksusowe warunki z
ptasim mleczkiem i kawiorem ³¹cznie. Niech
prze³yka to w obecnoci duchów tych
ludzi.
Pan Genera³, wg
s³ów Gorbaczowa i tego co podobno
powiedzia³ mu Jan Pawe³ II, dokona³ wiele
dla narodu Polskiego! To prawda. Tym
dokonaniem jest przekonanie, ¿eby nigdy wiêcej nie pozwoliæ istnieæ takim
ludziom jak Jaruzelski. Ci co uwa¿aj¹, ¿e
genera³ jest wielki i by³ (jest) patriot¹,
te¿ powinni przejæ przez korytarz ze zdjêciami wczeniej wspomnianych ofiar decyzji i w³adzy genera³a, a na samym koñcu
powinni spojrzeæ w oczy cz³onków rodzin tych ludzi i powtórzyæ to, co twierdz¹ o WIELKIM CZ£OWIEKU i PATRIOCIE JARUZELSKIM...
Na ten tydzieñ to tyle. Spotkamy siê
za kilka dni ponownie. Do widzenia, us³yszenia i czytania.
PAC

 Matka jest geniuszem dziecka.

Fryderyk Hegel

 Mo¿e na trwodze polega prawdziwe szczêcie matki ...
Antoni Makarenko
 Jest na wiecie przepiêkna istota, u której jestemy
wiecznymi d³u¿nikami  matka.
Miko³aj Ostrowski
 Z potêpienia wiekuistego tylko matka wybawiæ mo¿e.
Narcyza ¯michowska

