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Przejcie pod wiaduktem

Dyrektor Wydzia³u Olsztyñskiego generalnej Dyrekcji Dróg
i Autostrad Miros³aw Nicewicz poinformowa³ Burmistrza
Wac³awa Olszewskiego, ¿e og³osi³ przetarg na budowê przejcia dla pieszych pod wiaduktem w kierunku osiedla Siejnik.
Przetarg ma byæ rozstrzygniêty do koñca wrzenia.
C.d. na s. 4.

Zjazd Treuburczyków

Od najbli¿szej soboty w Olecku na zgrupowaniu bêdzie
przebywa³a kadra Polski w pi³ce no¿nej U-19. W czasie swego
zgrupowania Kadra rozegra dwa mecze sparingowe w Olecku.
Pierwszy mecz ju¿ w najbli¿szy poniedzia³ek, 8 wrzenia o godzinie 16.30 z rówienikami Jagiellonii Bia³ystok, natomiast
w rodê, 10 wrzenia o godzinie 13.00, z
rówienikami z Litwy. Na obydwa mecze
serdecznie zapraszamy.

Na zjedzie Ziomkostwa Treuburczyków w LewerkusenOpladen 30 sierpnia przebywa³a oficjalna delegacja Olecka w
sk³adzie Burmistrz Wac³aw Olszewski oraz Zdzis³aw Bereniewicz.
Przeddzieñ 29 sierpnia delegacja spêdzi³a ca³y dzieñ w archiwum w Opladen, gdzie zgromadzono pami¹tki historyczne
zwi¹zane z Oleckiem. Delegacja otrzyma³a kserokopie dokumentów, które potrzebne s¹ do napisania monografii miasta.
C.d. na s. 4.

Inauguracja roku szkolnego 2008/2009

WA R T O
P R Z E C Z Y TA Æ

MAJSTER

1 wrzenia mia³a miejsce donios³a dla Gimnazjum nr 2 uroczystoæ  nadanie
imienia wielkiego uczonego Miko³aja Kopernika. Tradycj¹ sta³o siê, jak wspomnia³ w swoim wyst¹pieniu Burmistrz Wac³aw Olszewski, ¿e uroczysta inauguracja ka¿dego roku szkolnego odbywa siê w innej szkole nadzorowanej przez
gminê. Zawsze za w szkole, w której zrealizowano now¹ inwestycjê.
O szczegó³ach piszemy na s. 9-12.

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
NOWOÆ W OFERCIE:
* PLEKSA
* ZAWORY I PRZEWODY DO GAZU
* POMPY DO CO

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

Dzia³ AGD

(V55501)

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

CENTRUM HANDLOWE

WSZYSTKO DO DOMU
bogaty wybór, atrakcyjne ceny!!!
Zapraszamy!

(V51103)

* Uwa¿aj z kim jedziesz,
czyli historia pewnej podró¿y...  s. 5.
* To nie by³y æwiczenia!  s. 8.
* Inauguracja roku szkolnego
2008/2009  s. 9-12
* Plusy i minusy demokracji
 s. 18.

 6 sierpnia o 18.15 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Po³omie.
 7 sierpnia o 9.41 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z warsztatu przy
alei Wojska Polskiego.
 7 sierpnia o 16.41 jeden zastêp OSP
Lenarty usuwa³ gniazdo os z domu w
Gordejkach Ma³ych.
 7 sierpnia o 17.35 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
budynku gospodarczego w Kukowie.
 7 sierpnia o 18.27 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z poddasza
domu przy alejach Lipowych.
 7 sierpnia o 19.06 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Olecku Ma³ym.
 8 sierpnia o 6.28 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo os z dziupli drzewa w
Dobkach.
 8 sierpnia o 12.23 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ konar drzewa pochylony
nad jezdni¹ na osiedlu Siejnik.
 8 sierpnia o 14.21 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domku letniskowego w Dworku Mazurskim.
 8 sierpnia o 17.26 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
przy ul. Sokolej.
 8 sierpnia o 17.41 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu w Sto¿nem.
 8 sierpnia o 17.10 jeden zastêp OSP
Lenarty usuwa³ gniazdo szerszeni z
altanki ogrodowej w Gordejkach.
 8 sierpnia o 18.46 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
w Rosochackich.
 9 sierpnia o 14.00 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Olecku Ma³ym.
 9 sierpnia o 16.35 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Szeszkach.
 9 sierpnia o 18.20 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu w Wólce Kijewskiej.
 9 sierpnia o 19.05 jeden zastêp OSP
Borwskie usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu w Olszewie.
 10 sierpnia o 17.56 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
w Golubkach.
 10 sierpnia o 18.40 jeden zastêp JRG
PSP wydobywa³ psa uwiêzionego w
studzience melioracyjnej w okolicach
Mo¿nych.
 10 sierpnia o 20.23 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie
gasi³y po¿ar s³omy na ciernisku w
okolicach Lakieli.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Zajkowski

Pijani kierowcy

KOPALNIA KRUSZYWA

 25 sierpnia oko³o 19.15 patrol policji
zatrzyma³ w Doliwach Forda. Kierowca pojazdu, trzydziestopiêcioletni Marek
J., mia³ we krwi 2,1 promila alkoholu.
 30 sierpnia oko³o 3.20 na ulicy Kochanowskiego policja zatrzyma³a Renaulta. Kieruj¹cy samochodem dwudziestopiêcioletni obywatel Maroka mia³ we
krwi 1,4 promila alkoholu.
 30 sierpnia o 8.10 zatrzymano na alejach Lipowych Poloneza. Kieruj¹cy
pojazdem, czterdziestosiedmioletni Marek
A., mia³ we krwi 0,6 promila alkoholu.
 31 sierpnia o 2,30 zatrzymano na osiedlu Siejnik Renaulta. Kierowca, dwudziestoletni Daniel K., mia³ we krwi 1,3
promila alkoholu.
 31 sierpnia o 11.00 zatrzymano jad¹cego Simsonem alej¹ Wojska Polskiego
czterdziestoczteroletniego Janusza S.
Mia³ on we krwi 2 promile alkoholu.

Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 0-509-776-769
oferuje

Super Taxi - tel. (087) 520 20 00
Taxi Mixtel. - (087) 520 22 55
Taxi osobowa - tel. (087) 520 17 17
Taxi Plus - tel. (087) 520 14 14
Taxi Z - tel. (087) 520 12 12

(V55301)
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KRAM

Wojska Polskiego 18

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

ZAPRASZAMY!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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(V31502)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

piasek, ¿wir ze z³o¿a i sortowany
do 32 mm, kamienie otoczaki,
brukowce oraz g³azy ozdobne

Transport, tel. 0-501-266-713
NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
od 730 do 1800

OLEJ
OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V49304)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

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:

 Artur Bieñkowski
 Teresa Fiedorowicz
 Kamil £apszys
 Teresa £ukaszewicz
 Mariusz Marciñczyk
 Mariusz Naruszewicz
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ 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.

DY¯URY APTEK
 8-12.09.2008r., ul. 11-go Listopada 9
 13-14.09.2008r., pl. Wolnoci 7B
 15-19.09.2008r., ul. Zielona 35

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

miertelny wypadek

W dniu 4 wrzenia w miejscowoci Kiljany, gm. Kowale
Oleckie, na bocznej drodze gruntowej kieruj¹ca samochodem
osobowym kobieta potr¹ci³a pieszego, który poniós³ mieræ
na miejscu.
Z wstêpnych ustaleñ wynika, i¿ oko³o godziny 11.15 w
miejscowoci
Kiljany 20 letnia kobieta, kieruj¹ca samochodem marki VW
Golf po wyjechaniu z ³uku drogi w lewo na drodze gruntowej,
uderzy³a praw¹ stron¹ samochodu pieszego znajduj¹cego siê
po lewej stronie drogi. W wyniku uderzenia 70 letni mê¿czyzna z powodu doznanych obra¿eñ cia³a, mimo udzielonej natychmiastowej pomocy medycznej, poniós³ mieræ na miejscu.
Obecnie policjanci z
Olecka pod nadzorem Prokuratury wyjaniaj¹ jak mog³o
dojæ do tak tragicznego zdarzenia na bocznej drodze.

Nowe parkingi

Zosta³ wykonany projekt techniczny parkingów w parku
przy ul. Go³dapskiej. Magistrat z³o¿y³ ju¿ odpowiedni wniosek
o budowê w Starostwie. Budowa parkingów ma zostaæ dokonana do koñca wrzenia.

916 tysiêcy z³otych

... bêdzie kosztowa³a inwestycja budowy instalacji deszczowej przy ul. Kopernika. Przetarg wygra³a olecka firma OPRI.

4 wrzenia nowy towar!
Ka¿da rzecz po 5 z³.
ul. Kolejowa 11
Sklep odzie¿y z importu
19-400 Olecko,
ul. Parkowa 11
tel. 087/ 520 30 49
www.hotelolecko.pl

Restauracja codziennie od 1300
Drink Bar codziennie od 16 00
Zapraszamy do Klubu Nocnego
w ka¿d¹ sobotê  godz. 21, wstêp 50 z³
(obowi¹zuje strój wieczorowy)
Rezerwacja stolików : tel. 087 520 30 49

OLECKI TERMINARZ

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 Przystanku Olecko  Galeria Prawdziwej
Sztuki im. Andrzeja Legusa, plac Wolnoci 22
 Wystawa prac Wies³awa Bo³tryka  Galeria Pracownia
Wies³awa Bo³tryka, ul. Armii Krajowej
11 wrzenia (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
12 wrzenia (pi¹tek)
17:00  Mów mi Dave, (USA), od lat 12, kino Mazur
19:00  Angielska robota, (USA), od lat 15, kino Mazur
13 wrzenia (sobota)
10.00  Czarni  Prostki, mecz pi³ki no¿nej trampkarzy, stadion MOSiR
17:00  Mów mi Dave, (USA), od lat 12, kino Mazur
19:00  Angielska robota, (USA), od lat 15, kino Mazur
14 wrzesnia (niedziela)
12.00  Czarni  Mr¹gowia, mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych, wyjazd
13.00  Czarni  Pogoñ £apy, mecz pi³ki no¿nej III ligi, wyjazd
14.00  Czarni  Jurand Barciany, mecz pi³ki no¿nej klasy A,
wyjazd
14.00  Czarni  Mr¹gowia, mecz pi³ki no¿nej juniorów, wyjazd
17:00  Mów mi Dave, (USA), od lat 12, kino Mazur
19:00  Angielska robota, (USA), od lat 15, kino Mazur
18 wrzenia (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
20 wrzenia (sobota)
12.00  Czarni  niardwy, mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych, stadion MOSiR
14.00  Czarni  niardwy, mecz pi³ki no¿nej juniorów, stadion MOSiR
17:00  Nasza klasa, Estonia, od lat 15, kino Mazur
19:00  Nasza klasa, Estonia, od lat 15, kino Mazur
21 wrzenia
17:00  Nasza klasa, Estonia, od lat 15, kino Mazur
19:00  Nasza klasa, Estonia, od lat 15, kino Mazur

OG£OSZENIE

(V54702)

(V49504)

Centrum Medyczne Zak³ad Opieki Zdrowotnej
Olmedica w Olecku sp. Z o.o. informuje o godzinach pracy szpitalnej pracowni RTG:
* poniedzia³ek-pi¹tek: 800-1800, dy¿ur stacjonarny 
realizacja zleceñ planowych (ze skierowaniem)
* poniedzia³ek-pi¹tek: 18 00-800 oraz wiêta i dni wolne
od pracy  dy¿ur pod telefonem  realizacja zleceñ
lekarskich pilnych (urazy, wypadki)
(L5415)

SALON OWIETLENIA
ul. Grunwaldzka 15

Zapraszamy:
poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 10-18
sobota w godz. 10-14

(V31102)

Organizujemy:
 Wesela
 Studniówki
 Bankiety
 Imprezy okolicznociowe

!
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Dokoñczenie ze s. 1.

Dokoñczenie ze s. 1.

W zale¿noci od pogody budowa mo¿e zostaæ ukoñczona
jeszcze w tym roku.
Nale¿¹ siê wielkie podziêkowania dla dyrektora Miros³awa Nicewicza i Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Krzysztofa
Sobczaka, który pomóg³ w interwencji w Ministerstwie Infrastruktury. Finalizacja budowy kosztowa³a du¿o zabiegów ale
w koñcu uda³o siê i wielka im chwa³a za to. Inwestycja bêdzie
zrealizowana i to jest oko³o 1,5 miliona z³otych. Co wa¿ne nie z kasy miejskiej. Gdybymy teraz nie za³atwili realizacji tej
inwestycji to po zbudowaniu obwodnicy w przysz³ym roku
przekazano by nam tê drogê i musielibymy przejcie robiæ za
swoje pieni¹dze  powiedzia³ Burmistrz.
Przejcie powstanie z prawej strony wiaduktu patrz¹c w
kierunku E³ku. Zostan¹ równie¿ zlikwidowane przejcia pod
mostem i o szerokoæ chodnika poszerzona jezdnia. Do chwili
przekazania drogi miastu z funduszy gminnych bêdzie op³acany koszt owietlenia oraz sprz¹tanie. W tym roku równie¿
zostanie ukoñczona budowa ulicy Zamostowej. Tak, ¿e mo¿liwe jeszcze w tym roku sprawa bezpieczeñstwa pieszych pod
wiaduktem zostanie rozwi¹zana ostatecznie.

Wykaz dokumentów potrzebnych do tego celu sporz¹dzili pisz¹cy
monografiê naukowcy.
Czêæ materia³ów na jakie zg³osili zapotrzebowanie zosta³a
ju¿ wys³ana do opracowania. Pozosta³e przywiezie w padzierniku
do Polski dr Matée.
Podczas zjazdu odby³y siê wybory przewodnicz¹cego Ziomkostwa, gdy¿ dr Matée ze wzglêdu na stan zdrowia zrezygnowa³ z funkcji. Przewodnicz¹c¹ zosta³a Irmgarda Klink dotychczasowa skarbniczka stowarzyszenia. Irmgarda Klink urodzi³a
siê w Mazurach (obecnie gm. wiêtajno). Na zjedzie Dr Matée zosta³ przez zarz¹d stowarzyszenia delegowany do pomocy w przygotowaniu 450-lecia nadania praw miejskich Olecku.
W zjedzie wziê³o udzia³ oko³o 200 Treuburczyków. Burmistrz Wac³aw Olszewski zaapelowa³ do zjazdu o przekazywanie pami¹tek i eksponatów do maj¹cego powstaæ w budynku
starego ratusza muzeum. Zaapelowa³ równie¿ o przekazani czêci
eksponatów z istniej¹cego w Opladen muzeum. Treuburczycy zgodzili siê z propozycjami Burmistrza.
Burmistrz zaprosi³ zgromadzonych na obchody jubileuszu
do Olecka. Zaproponowa³ równie¿, aby doroczny zjazd Teruburczyków zwo³aæ w roku jubileuszu w Olecku. Uroczystoci
jak wspomnielimy odbêd¹ siê tego roku w lipcu poprzedzaj¹c Przystanek Olecko. Uczestnicy zjazdu obiecali rozwa¿enie
lokalizacji zjazdu. Je¿eliby zjazd odby³ siê w Olecku by³oby to
zdarzenie bez precedensu w polsko-niemieckich stosunkach i
historii pojednania miedzy naszymi narodami. Jednoczenie
znacznie podnios³o by to rangê obchodów. Obchody 450lecia za³o¿enia miasta obj¹³ patronatem marsza³ek sejmu Bronis³aw Komorowski oraz marsza³ek województwa WarmiñskoMazurskiego. W wypadku organizacji zjazdy Treuburczyków
w Olecku praktycznie obowi¹zkowy sta³ by siê pobyt przedstawiciela ambasady niemieckiej jak równie¿ Ministerstwa Spraw
Zagranicznych.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

Przejcie pod wiaduktem

Oleckie ronda
maj¹ ju¿ swoje nazwy

Rondo na skrzy¿owaniu ulic 11 Listopada i alei Wojska
Polskiego otrzyma³o imiê Józefa Pis³sudskiego, za rondo na
skrzy¿owaniu alei Zwyciêstwa z szos¹ E³ck¹ nazwane zosta³o
imieniem Zes³añców Sybiru. Nazwy zosta³y nadane na mocy
Uchwa³y Rady Miejskiej 28 sierpnia podczas sesji RM.

Remont

Trwa remont dojazdów do gara¿y przy Urzêdzie Miejskim.
£¹czny koszt budowy to ponad 73 tysi¹ce z³otych. Przetarg
nieograniczony wygra³a firma budowlana z Olecka.

Ulica Sportowa

19 sierpnia rozstrzygniêto przetarg na budowê ulicy Sportowej. Wygra³a go firma z Olecka. Koszt inwestycji wyniesie
ponad 121 tysiêcy z³otych.

Boisko w Mo¿nych

Zosta³ wykonany projekt budowy boiska w Mo¿nych. Do
koñca wrzenia budowa zostanie ukoñczona.

Osiedle Siejnik

Zagospodarowano tereny zielone pomiêdzy stacj¹ paliw a
drog¹ dojazdow¹ do osiedla. Koszt przedsiêwziêcia to 20 tysiêcy z³otych. Uporz¹dkowano równie¿ teren wokó³ stawku
przylegaj¹cego od wschodu do osiedla. Tutaj koszt zamkn¹³
siê w kwocie 18 tysiêcy z³otych.

Zjazd Treuburczyków

Nadanie imienia Miko³aja Kopernika

... wielkiego uczonego i wielkiego Polaka Gimnazjum nr 2
sta³o siê wiêc przewodnim has³em uroczystoci rozpoczêcia
roku szkolnego. Wyst¹pienia dyrektor Anny D. Siemiatyckiej oraz Burmistrza Olecka zamieszczamy w ca³oci. Równie¿
publikujemy fotoreporta¿ z przebiegu zdarzenia.
Budynek Gimnazjum nr 2 ju¿ po raz drugi goci szko³ê im.
Tego s³awnego Polaka. Poprzednio mieci³a siê tutaj Szko³a
Podstawowa nr 2 im. Miko³aja Kopernika. W miejscu, gdzie
wmurowana jest tablica upamiêtniaj¹ca patrona sta³o przedtem jego popiersie. Projekt tablicy wykona³ Tadeusz Gut. Tablicê
za wykona³ Jerzy Tumialis.

Nowy dojazd do gara¿y

Wykonano 325 metrów kwadratowych nowej nawierzchni
z tzw. polbruku. Powsta³a ona przy ul. Kasprowicza jako droga dojazdowa do gara¿y. Gmina inwestycjê wykona³a wspólnie z prywatnym przedsiêbiorc¹. Jej zadaniem w tym przypadku by³ zakup kostki. Koszt zakupu to 17 tysiêcy z³otych.

Ulica Grunwaldzka

Rozebrano chlewki na zapleczu budynku Grunwaldzka 5.
Koszt rozbiórki to 17 tysiêcy z³otych. Do przechowywania
opa³u lokatorzy maj¹ piwnice.

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V50903)

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

#
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Uwa¿aj z kim jedziesz,

czyli historia pewnej podró¿y...
Przystanek autobusowy, zimno, ciemno
i pada. Stojê z biletem w rêce i czekam
na autokar pewnej bia³ostockiej firmy.
Wreszcie upragniony urlop, jeszcze tylko ta podró¿, ale przecie¿ nie mo¿e byæ
a¿ tak le. Tu siê w³anie pomyli³am.
Wci¹¿ pada, planowany odjazd opónia siê ju¿ ponad pó³ godziny, trochê
dziwne, bo to pierwszy przystanek, ale
czekam wytrwale. Mija godzina, a wszystko
nadal bez zmian. Pewnie zaczê³abym siê
obawiaæ, gdyby nie koledzy obok, którzy te¿ czekaj¹. Maj¹ nawet trochê gorzej, bo ju¿ dawno powinni byæ w Polsce, gdyby tylko ta sama firma zechcia³a zabraæ ich 2 dni wczeniej. Bilety mieli, aczkolwiek ich miejscowoæ, z niewiadomych przyczyn, zosta³a pominiêta na
trasie podró¿y. Pech! W koñcu kto z
biura, bo oczywicie w³aciciel by³ zbyt
zajêty by zajmowaæ siê tak przyziemnymi sprawami, poradzi³ im dojazd do pobliskiej miejscowoci, bo tam na pewno
autokar zajedzie. Pewnie tak, tylko kwestia kiedy... Czekamy wiêc razem, czas
mija, pogoda siê nie zmienia, tylko jasno powoli zaczyna siê robiæ, a dworcowi bezdomni zaczynaj¹ siê nami wyranie interesowaæ. Ca³e szczêcie, wreszcie
pojawia siê wyczekiwany widok, oznakowany autobus podje¿d¿a na przystanek i drzwi siê otwieraj¹. Teraz nie jestem ju¿ przekonana, czy to tak dobrze.
Kierowca na przednim siedzeniu sprawdza bilety. Wchodzê. Zapach doæ niewie¿y, mam tylko nadziejê, ¿e to z autobusu... Trzeba znaleæ sobie miejsce,
a to te¿ nie³atwe, bo na pod³odze i siedzeniach pe³no porozrzucanych zu¿ytych
kubeczków po kawie, patyczków, reklamówek i innych pozosta³oci po poprzednich pasa¿erach. Nie ma to jak ponad
trzydzieci godzin spêdzonych w takich
porz¹dkach.
Uda³o siê  w koñcu ruszylimy.
Nawet nadrobilimy trochê opónienie.
W Londynie bylimy na czas. Wszystkie miejsca zajête. Podró¿uje z nami nawet piêciomiesiêczne dziecko. Eurotunel
za nami, Francja, Belgia, Holandia i Niemcy.

19/20 sierpnia, gdzie w Niemczech, parê minut po pó³nocy
No i stoimy na parkingu. Oczywicie

nie z wyboru, a koniecznoci. Zepsu³ siê
pasek klinowy, wiem nawet, bo 2 tygodnie temu tym samym autokarem jecha- 21 sierpnia, gdzie ko³o Warszawy,
³a jedna z obecnych pasa¿erek i ta sama godz.3:00
Niestety, to jeszcze nie koniec. Choæ
przyczyna by³a powodem parogodzinnego
postoju. Paska zapasowego nie ma, klu- ju¿ w wymarzonej Polsce, to na drodze,
czy by go za³o¿yæ, gdyby nawet by³, te¿ w rodku nocy, stoimy oczywicie. Aubrak. Piêknie siê zapowiada. Czas mija, tobus wyda³ ostatnie tchnienie i ani metra
autokary przyje¿d¿aj¹ i odje¿d¿aj¹, a my dalej nie pojedzie. Nie ma szans. Tym
stoimy. W koñcu po kilku godzinach razem  skrzynia biegów. Z tym to ju¿
kierowcy maj¹ propozycje rozwi¹zania pro- na pewno nie da siê nic zrobiæ. Holowablemu  nawet dwie. Sprawa przedsta- nie do najbli¿szego punktu pomocy trwa
wia siê nastêpuj¹co: albo dzwonimy po godzinê. Ludzie s¹ zrezygnowani, zmêniemiecki serwis Mercedesa, który za- czeni i wielce rozczarowani. Jak mo¿na
pewne naprawi, nawet z chêci¹, ale mu- tak traktowaæ pasa¿erów, a w szczególsz¹ siê Pañstwo z³o¿yæ siê na naprawê(!), noci dzieci. Kto mo¿e, dzwoni do robo my, niestety, ale takiej kwoty (ok. dziny i znajomych prosz¹c o pomoc i
500 euro) nie posiadamy. Za opcja druga zakoñczenie tej niekoñcz¹cej siê podróto czekanie na nastêpny autobus tej fir- ¿y. Ca³e szczêcie po godzinie oczekimy, który bêdzie tu o pó³nocy (w sumie wania okazuje siê, ¿e jest autokar zastêpto ju¿ tylko nieca³a doba) i mo¿e bêdzie czy. Wyruszy³ z Bia³egostoku i tym ramia³ parê wolnych miejsc! £adna alter- zem poczekamy tylko 4 do 5 godzin.
natywa, ciekawa jestem co pokrywa cena Ca³kiem niez³a poprawa, to tylko jedna
biletu, skoro za naprawê p³aciæ maj¹ trzecia czasu oczekiwania na pasek klinowy.
pasa¿erowie?
Reszta podró¿y ju¿ bez wiêkszych
W koñcu zdecydowalimy siê na
naprawê, bo szef na pewno zwróci pie- przygód. Wróci³am prawie dzieñ póniej
ni¹dze po powrocie, wiêc znalaz³ siê je- ni¿ powinnam, zmêczona, ale przede
den odwa¿ny, co po¿yczy. Zadzwonili- wszystkim rozczarowana tym, ¿e w obecmy i nawet uda³o siê porozmawiaæ z nych czasach s¹ jeszcze firmy i ludzie,
pracuj¹c¹ w serwisie naprawczym Polk¹. którzy w taki sposób traktuj¹ swoich
Wszystko zosta³o wyt³umaczone dok³adnie, klientów. Zupe³ny brak zainteresowania
mamy tylko czekaæ a¿ przyjad¹ i napra- ze strony w³aciciela firmy jest najlepwi¹, a czas leci. Minê³o ju¿ 7 godzin szym wiadectwem jakoci us³ug. Mam
postoju. Ka¿dy robi co mo¿e, by skró- nadziejê, ¿e takie biura same zaprzestaciæ czas oczekiwania, a mo¿liwoci nie n¹ dzia³alnoci, gdy¿ nikt nie zdecyduje
s¹ za du¿e. Powoli przestajemy wierzyæ, siê na o wiele za d³ug¹ podró¿, podczas
¿e ktokolwiek do nas przyjedzie. W koñcu której traktowany jest bardziej przedmiopojawili siê panowie fachowcy, którzy towo ni¿ podmiotowo.
¯yczê dobrych wyborów, szczêliwej
po krótkich oglêdzinach, stwierdzili, ¿e
niestety nie posiadaj¹ potrzebnych czê- drogi i szybkich powrotów...
E. B.
ci. Musz¹ wróciæ, zamówiæ i naprawi¹
na pewno, ale dopiero po 14! Tak te¿
siê sta³o. Ogólny
czas oczekiwania na
15 minutow¹ naprawê to zaledwie 15
godzin. Wszelakie
próby skontaktoPROMOCJA
wanie siê z w³aci panele pod³ogowe I gatunek
cielem firmy nie mia2
 15,50 z³ za 1 m
³y najmniejszego
 du¿y wybór owietlenia
sensu. Mê¿czyzna
ca³kowicie ignoroOlecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
wa³ liczne telefony,
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98
sms-y i proby o
(V31202)

19 sierpnia, gdzie w dalekiej
Anglii, godz.2:30.

pomoc. Autokaru zastêpczego nie podstawi, bo takiego nie posiada, a w ogóle to radcie sobie pañstwo sami  tak
mniej wiêcej przedstawia³a siê nasza sytuacja. W koñcu ok. godz. 15., przy ogólnym aplauzie pasa¿erów, wyruszamy. Ju¿
na pewno nic siê nie stanie...

$
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(19)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Pustynia Gobi, Mongolia, 17.07.2007 r.
Zdoby³em najwy¿sz¹ wydmê i zosta³em Nar¹
Wstalimy o godz. 9. Deszcz przesta³ padaæ, ale niebo by³o
zachmurzone i wia³ silny wiatr. Erka postawi³a na kuchence
garnek i posz³a sobie. Soren nie wiedzia³ co z tym zrobiæ, bo
kipia³o. Kawa³ek jurty by³ odczepiony i wiatr nim targa³. W
takich warunków powita³em nowy dzieñ.
Erka doæ szybko wróci³a i ugotowa³a ry¿ na kozim mleku
 wysz³a z jurty, wydoi³a kozê i by³o niadanie.
Soren i Tomek jedzili na wielb³¹dach, a ja w samotnoci
poszed³em zdobywaæ wydmy Pustyni Gobi. ¯eby wielb³¹dy
sz³y trzeba mówiæ do nich cziu. Takim zawo³aniem pos³ugiwali siê moi koledzy.

chiñsko-mongolskiej. Gobi jest najdalej wysuniêt¹ na pó³noc
pustyni¹ (nie licz¹c lodowych pustyñ) na wiecie.
Do najrzadszych zwierz¹t zamieszkuj¹cych Gobi nale¿¹: Koñ
Przewalskiego (endemit gobijski, nie jest pewne czy jeszcze
tam ¿yje w stanie dzikim, natomiast jest na Gobi hodowla
zmierzaj¹ca do restytucji Koni Przewalskiego), ku³an  pó³
osio³ pó³ koñ i pantera nie¿na.

Pony  niewysokie mongolskie konie

Wydmy Pustyni Gobi

Pustynia Gobi (Miejsce Bezwodne) jest miejscem prawdziwych skrajnoci. Z jednej strony spotkaæ mo¿na tutaj kamieniste i ¿wirowe równiny, z drugiej za piaszczyste wydmy
o wysokoci do 200 m albo zielone oazy, gdzie Mongo³owie
uprawiaj¹ warzywa i s³oneczniki. Skalisty, niedostêpny At³aj
Gobijski przecinaj¹ zielone i kwietne doliny rzeczne, w wielu
miejscach z zalegaj¹cym przez ca³y rok lodem.
Gobi to tak¿e najzimniejsza pustynia na wiecie. Zim¹ temperatura spada do minus 41°C. Jest najwiêksz¹ pustyni¹ Azji
 2 mln km kw., przewa¿nie kamienist¹; obszary piaszczyste
s¹ nieliczne, skupione g³ównie przy rodkowej czêci granicy

Gobi

Z daleka wydmy nie wydawa³y siê tak wysokie, jak tu¿
przed nimi samymi. Silny wiatr niós³ ze sob¹ piasek, który
równo smali³ po nogach i twarzy, wdziera³ siê w ubranie (by³em w polarze). Wejcie na najwy¿sz¹ wydmê by³o bardzo
trudne. Musia³em zatrzymywaæ siê chocia¿ na moment, by
odpocz¹æ i ³apaæ równowagê. Kiedy osi¹gn¹³em cel, spojrza³em w dó³ i a¿ trudno by³o uwierzyæ, ¿e znalaz³em siê tak
wysoko. Widok bardzo rozleg³y, ale nudny, bo jednostajny.
Po przeciwleg³ej stronie wydmy by³y ju¿ coraz mniejsze. Chodzi³em po ich ostrych szczytach. Buty niszczy³y je jednym
postawieniem nogi. Trochê by³o mi ¿al tej autentycznej rzebotwórczej dzia³alnoci wiatru. Ale z pewnoci¹ po 2-3 dniach
wszystko wróci do normy. Takie chodzenie by³o jednak niebezpieczne.

Sk¹pa rolinnoæ Gobi

%
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295-Kamienista czêæ pustyni

Wydmy Pustyni Gobi

Moje lady na wydmie

Gdzieniegdzie ros³a sk¹pa rolinnoæ
 dominuj¹ tu gatunki z rodziny komosowatych i parolistowatych.
Po powrocie z wydm chodzi³em kilka
godzin bez celu po pustyni kamienistej.
Chcia³em byæ sam na sam z przestrzeni¹,
która mnie otacza³a. I mia³em nadziejê, ¿e
uda mi siê zobaczyæ mongolskiego robaka mierci. To legendarne stworzenie zamieszkuje w³anie ten teren  Pustyniê
Gobi. Wystêpuje na najgorêtszych terenach, czyli na piaszczystych wydmach i
w dolinach, poroniêtych saksau³em 
sucholubnymi rolinami krzaczastymi i
drzewiastymi. Jedynie w czerwcu i w lipcu, po deszczu, wychodzi na zwil¿one
pod³o¿e. Przez okres zimy oraz niskich
temperatur zakopuje siê w piasku i pi.

Dzisiaj warunki ku temu, by spotkaæ siê z robakiem by³y
sprzyjaj¹ce. Ponadto zacz¹³ padaæ deszcz. Niestety do spotkania nie dosz³o.
Robak jest agresywny, a natychmiastowy atak na potencjalnego napastnika, poprzez strzelanie jadem lub pora¿anie
pr¹dem elektrycznym nawet z 4 metrów, zabije. Ma oko³o pó³
metra d³ugoci, jest ciemnoczerwony, gruboci mêskiego ramienia z têpo zakoñczonym koñcem cia³a. Brak widocznych
oczu, nozdrzy i otworu gêbowego. Znany jedynie z licznych
opowieci mongolskich podró¿ników oraz ludzi zamieszkuj¹cych pobliskie tereny. Mimo wszystko wzbudza strach wród
miejscowych plemion koczowniczych.
Po powrocie z pustyni rozpada³o siê na dobre. Soren próbowa³ zamkn¹æ okno, ale to nie by³o takie proste. Trzeba
wyjæ na zewn¹trz jurty, chwyciæ sznur, do którego przyczepiony jest kawa³ek materia³u s³u¿¹cego za okiennicê, zamachn¹æ nim i powinno byæ po wszystkim. Niestety, trzeba
zamachiwaæ kilka, albo kilkanacie razy. Wprawny Mongo³
robi to momentalnie.
Kiedy siê trochê rozpogodzi³o obserwowa³em jak gospodyni doi³a kozy. Robi³a to bardzo sprawnie. Wiedzia³a, któr¹
kozê wydoi³a, a któr¹ jeszcze nie. Przy takiej iloci kóz  olbrzymie stado, trzeba mieæ nie lada orientacjê.
Erka w uznaniu moich dzisiejszych wspinaczkowych wyczynów i tak w ogóle nada³a mi mongolskie imiê  Nara (S³oñce).

&
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To nie by³y æwiczenia!

Krótko po godzinie 14. w parku miejskim pojawi³y siê radiowozy i patrole policyjne. Wszystkie osoby zosta³y poproszone o opuszczenie parku z okolicy budynku nr 1. Teren
zosta³ oznakowany tamami Policja i wystawiono posterunki w okrelonych punktach. Po godzinie oczekiwania do
parku wjecha³y dwa wojskowe pojazdy z napisem Patrol minerski. W tej chwili wszystko sta³o siê wiadome.
W remontowanym budynku na strychu w stropie pracuj¹cy robotnicy natrafili na dziwne przedmioty, które zosta³y
wyrzucone na zewn¹trz. Po pewnym czasie majster budowy
powiadomi³ o tajemniczym znalezisku dy¿urnego KPP Olecko,
który wszcz¹³ procedury zwi¹zane ze znalezieniem niewybuchów.

Specjalici z patrolu minerskiego przeszukali za pomoc¹
specjalistycznego sprzêtu ca³y strop strychu i znaleli bagnet
wojskowy karabinowy z I wojny wiatowej. Obejrzeli wnikliwie tajemnicze przedmioty przypominaj¹ce granaty i stwierdzili, ¿e nie s¹ to niewybuchy, a prawdopodobnie ogniwa
elektryczne o kszta³cie granatu obronnego.

Mimo, ¿e nie by³o realnego zagro¿enia, wszystkie s³u¿by
zachowa³y siê profesjonalnie, minimalizuj¹c zagro¿enie dla osób
postronnych.
BOS

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

WYPRZEDA¯ KABIN
P RY S Z N I C O O W Y C H
Kolektory s³oneczne,

przydomowe oczyszczalnie cieków

(V47605)

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

Fot. Boles³aw S³omkowski

(V53002)

STOWARZYSZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH I OSÓB WSPIERAJ¥CYCH PRZY
WARSZTACIE TERAPII ZAJÊCIOWEJ W OLECKU
ZAPRASZA OD PONIEDZIA£KU DO CZWARTKU
Chêtne osoby niepe³nosprawne (od 16 roku ¿ycia) do
wziêcia udzia³u w popo³udniowych warsztatach: stolarskich,
krawieckich, ceramicznych, gastronomicznych, informatycznych,
tkackich.
Wszystkie osoby mog¹ skorzystaæ z poradnictwa prawno-administracyjnego (wtorek, czwartek 15:30-17:30), rehabilitacji ruchowej. Warsztaty i poradnictwo trwaj¹ od 1.08.2008r.
do 31.12.2008 r.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(087) 520 49 45, 0-665-587-611.
Projekt wspó³finansowany jest przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

'
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Inauguracja roku szkolnego 2008/2009
Wyst¹pienie Burmistrza Olecka
Wac³awa Olszewskiego
Szanowna Rado Pedagogiczna, Drodzy Gocie, w Polsce 1 wrzenia zawsze
inauguruje nowy rok szkolny. W Olecku od szeregu lat uroczycie obchodzi-

szko³y jeli chodzi o remonty i inwestycje wydalimy oko³o 25 milionów z³otych!
Czyli 2,5 miliona rocznie. W tym roku
jest to kwota oko³o 3 milionów z³otych
wydana na remonty i modernizacjê
szkó³.
Przypomnê, ¿e w
ci¹gu tych ostatnich dziesiêciu lat
zbudowalimy trzy
nowe sale gimnastyczne: w Siejniku,
G¹skach i Szkole

my inauguracjê gminn¹. Tradycja sta³o
siê to, ¿e uroczystoæ odbywa siê zawsze w innej szkole ¿eby podkreliæ
wa¿noæ ka¿dej placówki w naszym miecie i gminie.
Owiata jest priorytetem jeli chodzi
o zadania gminy. To nie tylko najwiêkszy procentowy udzia³ jeli chodzi o
wydatki bud¿etowe. Owiata jest równie¿ jednym z najwa¿niejszych zadañ jeli
chodzi o Strategiê Rozwoju Miasta i Gminy.
Uchwa³ê o takiej treci podjê³a Rada
Miejska kilka lat temu. Przypomnê, ¿e w
naszym miecie s¹ wszystkie poziomy
szkó³: zaczynaj¹c od przedszkola koñcz¹c
na wy¿szej uczelni. Jestemy miastem
owiaty i nauki  z tego powinnimy byæ
dumni.
Zapis w Strategii Rozwoju Miasta i
Gminy nie jest zapisem martwym. Przekuwamy go w czyn. Proszê Pañstwa,
policzy³em, ¿e w ostatnich dziesiêciu latach jeli chodzi o wydatki rzeczowe na

Podstawowej nr 3
przy ul. Kolejowej.
Przeprowadzilimy remont kapitalny Szko³y
Podstawowej nr 3,
szko³y podstawowej
w G¹skach, Gimnazjum w Kijewie, Szko³y Podstawowej nr 1
w Olecku i w tym roku
remont w Gimnazjum
nr 2. (Rozpocz¹³ siê
on kilka lat wczeniej
i nie jest jeszcze dokoñczony).
Chcê w tym miejscu powiedzieæ, ¿e
wydatków tych nie
¿a³ujê ani ja, ani Rada
Miejska. Chcemy tylko aby by³y one w³aciwie wykorzystane. Pani Dyrektor ju¿
dziêkowa³a, ja równie¿ chcia³bym w sposób
szczególny podziêkowaæ Pani dr Czes³awie
Waligórze. Znamy siê
od co najmniej dziesiêciu lat. Pani Czes³awa jest opiekunem finansowym szkó³
oleckich. Nigdy nie
odmówi³a pomocy.
Pani Czesiu, bardzo serdecznie dziêkujemy za wszystko!
(brawa)
Szanowni Pañstwo, w tym roku wydalimy oko³o trzech

milionów z³otych. Przypomnê teraz na co
je wydalimy: na Gimnazjum nr 2  807
tysiêcy z³otych, prawie po³owa tej kwoty pochodzi z Ministerstwa Edukacji, remont Szko³y Podstawowej nr 1 (ogrodzenie, plac, zmiana czêci okien)  ponad 200 tysiêcy z³otych, remont Szko³y
Podstawowej w G¹skach  80 tysiêcy
z³otych, budowa boiska Orlik 2012 (bo
j¹ te¿ wliczamy do remontów)  to ponad 1,5 miliona z³otych. Boisko jest ju¿
budowane przy SP 1. Równie¿ dokonalimy zakupów do naszych sto³ówek i
kuchni, które funkcjonuj¹ w trzech szko³ach: w G¹skach, w SP1 i Gimnazjum nr
2. Jest to wydatek oko³o 100 tysiêcy z³otych.

Fot. Piotr Kopcia³
Chcemy aby nauczyciele i uczniowie
pracowali i uczyli siê w lepszych warunkach ni¿ my kiedy. Na owiatê nie mo¿na
¿a³owaæ pieniêdzy. Trzeba jednak rozumnie
je wydawaæ.
W tym roku szkolnym w szko³ach
podstawowych i gimnazjach naszej gminy
rozpoczyna naukê 2223 uczniów w 110
oddzia³ach. Przeciêtnie na jeden oddzia³
przypada 20 uczniów. Po raz pierwszy
do klas pierwszych szko³y podstawowej
przysz³o 244 uczniów i bêd¹ uczyæ siê
w 12 oddzia³ach. Do gimnazjum do klas
pierwszych przysz³o 264 uczniów i bêd¹
uczyæ siê w 13 oddzia³ach. W przedszkolach w oddzia³ach obowi¹zkowych rozpoczyna naukê 227 uczniów. Tendencja
C.d. na s. 10.
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jest ci¹gle, niestety, spadkowa. Do naszego samorz¹dowego przedszkola rodzice zapisali 197 dzieci. Do dwóch niepublicznych przedszkoli oko³o 80 dzieciaków.
Nasza gmina zatrudnia 257 nauczycieli i 19 nauczycieli wychowawców przedszkolnych. Jest to wraz z administracj¹ i
obs³ug¹ prawdziwa rzesza ludzi.
Tutaj chcê zwróciæ uwagê na problem ni¿u demograficznego. Pamiêtam,
¿e przed piêcioma laty rozpoczyna³o naukê
w szko³ach gminnych oko³o 2,5 tysi¹ca
osób. W tej chwili 2223. Prawie o 300
uczniów mniej. Jeli za chodzi o liczbê
oddzia³ów to nie zmniejszy³a siê ona tak
znacz¹co. Robimy to, Proszê Pañstwa,
celowo. W mniejszych oddzia³ach ³atwiej
jest uczyæ siê uczniom i ³atwiej uczyæ
nauczycielom.
Mam nadziejê, ¿e rozumiej¹ to zarówno
uczniowie i nauczyciele. Nie odbywa siê
bez kosztów. Ponosimy na ten cel dodatkowe wydatki. Do subwencji owiatowej, która wynosi oko³o 10,5 miliona
z³otych dok³adamy oko³o 5 milionów.
Miêdzy innymi dlatego, ¿e liczba uczniów
w poszczególnych oddzia³ach jest mniejsza. Mamy nadziejê, ¿e takie postêpowanie wszyscy rozumiej¹: i nauczyciele,
i rodzice, i uczniowie. To czynione jest
dla Waszego dobra. Celem jest podniesienie poziomu nauczania w naszych
szko³ach. Chcemy inwestowaæ w owiatê i bêdziemy to robiæ ale Wszyscy musz¹ to zrozumieæ.
Dzisiaj jest dzieñ szczególny. Zapisze siê nie tylko w historii Gimnazjum nr
2 ale równie¿ w historii naszego miasta i
gminy. Tylu wspania³ych goci w jednym miejscu dawno ju¿ nie by³o. Za chwilê
dotrze do nas wiceminister owiaty, jest
Ekscelencja Ksi¹dz Biskup, tylu wietnych goci z Kuratorium, z Urzêdu Marsza³kowskiego i od Pana Wojewody.
Bardzo za te pamiêæ i przybycie wszystkim gociom dziêkujê. Za to ¿e doceniacie nasz trud: gminy, nauczycieli i na-

szych dzieci. Dziêkuje Wam za to, ¿e dzisiaj,
tutaj jestecie.
Ta szko³a rozpoczêcie roku szkolnego wiêtuje w sposób szczególny. Odbêdzie siê uroczystoæ nadania imienia
szkole, nadanie sztandaru i ods³oniêcie
tablicy pami¹tkowej. Dziêkujê te¿ wszystkim
tym, którzy przyczynili siê do tego, ¿e
uroczystoæ mog³a siê odbyæ.
Macie wspania³ego patrona! Kiedy
czyta³em wiatow¹ listê 100 osób, które
wp³ynê³y najbardziej na bieg wydarzeñ
historycznych. Na tej lici by³o trzech
Polaków. Jednym z nich by³ Papie¿ Jan
Pawe³ II. Jest patronem Szko³y Podstawowej nr 3. Dzisiaj nadamy imiê wielkiego Polaka Miko³aja Kopernika Gimnazjum
nr 2. Równie¿ Miko³aj Kopernik by³ na
tej licie. Trzecim wielkim Polakiem, który znalaz³ siê na tej licie najwybitniejszych
ludzi, którzy zmienili losy
wiata, by³ Marsza³ek
Józef Pi³sudski. Jest mi
niezmiernie mi³o poinformowaæ, ¿e nasza Szko³a Podstawowa w G¹skach 7 listopada otrzyma imiê Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Czyli
opatrznoæ nad nami
czuwa. Mamy tak wspania³ych patronów naszych szkó³.
Zwracam siê do
wszystkich nauczycieli: i tych, którzy podlegaj¹ gminie Olecko, i
tych, którzy podlegaj¹
Starostwu Powiatowemu i innym, którzy pracuj¹ z m³odzie¿¹  zróbcie
wszystko ¿eby m³odzie¿
wykszta³ciæ na dobrych
Polaków. ¯eby nauczyæ
m³odzie¿ rozró¿niania dobra od z³a.
Tyle z³ego dzieje siê

wokó³ nas. Nie b¹dmy obojêtni. Bycie
obojêtnym to nic innego jak przyzwolenie na z³o. Zwraca siê z apelem do rodziców. Wychowawca sam nic nie zrobi je¿eli
nie bêdzie cis³ej wspó³pracy rodziców
z nauczycielami. To jest bardzo wa¿ne!
Ka¿dy rodzic niezale¿nie od tego czy dziecko jest w przedszkolu, czy w szkole podstawowej, gimnazjalnej czy redniej powinien interesowaæ siê swoim dzieckiem.
Powinnimy wiedzieæ co nasze dziecko
robi. O czasami wydaje siê nam, ¿e mamy
z³ote dziecko, a prawda jest taka, ¿e to
z³oto nie wieci.
I tutaj mój apel! Zainteresujmy siê
wszyscy swoimi dzieæmi. Wspó³pracujmy cile ze szko³¹.
Droga m³odzie¿y! Jestecie w okresie ¿ycia, który jest jednym z piêkniejszych w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Jestecie piêkni, m³odzi, ca³y wiat stoi przed
wami otworem. Pamiêtajcie, ¿e szko³a jest
skarbnic¹ m¹droci. Z tej skarbnicy trzeba
umieæ odpowiednio czerpaæ ¿eby póniej, w dalszym ¿yciu nie ¿a³owaæ zmarnowanego czasu. Ten radosny czas bardzo
szybko przemija. Pamiêtajcie, ¿e stwarzamy
wam naprawdê dobre warunki do nauki, do wychowania, do nauczenia siê
odpowiednich umiejêtnoci. Wykorzystajcie to. Wiedza to wasza przysz³oæ.
Wype³nijcie dobrze wasze zadania w gimnazjum i szkole redniej. To wasza lokata w przysz³oæ.
¯yczê Wam wszystkiego dobrego w
nowym roku szkolnym 2008/2009.

Inauguracja roku szkolnego 2008/2009
Przemówienie
dyrektor szko³y
Anny D. Siemiatyckiej
Szanowni Pañstwo, Drodzy Uczniowie.
Mam wielk¹ przyjemnoæ przywitaæ
wszystkich tu zgromadzonych na rozpoczêciu nowego roku szkolnego. Dla spo³ecznoci Gimnazjum nr 2 w Olecku to szczególnie uroczyste i historyczne rozpoczêcie roku szkolnego  i to z kilku powodów. Dzisiaj naszej szkole zostanie nadane imiê wielkiego Polaka  Miko³aja Kopernika oraz zostanie przekazany sztandar
 reprezentacyjna chor¹giew, symbol wartoci przyjêtych przez spo³ecznoæ naszej
szko³y. Z tej te¿ okazji mamy zaszczyt byæ
dzi gospodarzami Gminnej Inauguracji Roku
Szkolnego 2008/09. Nadto zostalimy zaszczyceni obecnoci¹ znamienitych goci,
którzy zechcieli przybyæ na nasz¹ uroczystoæ  to wielkie dla nas wyró¿nienie i
wielki zaszczyt.

Nasz¹ radoci¹ jest obecnoæ goci z
MEN. S¹ z nami:
- Pan Zbigniew W³odkowski  Podsekretarz Stanu w MEN,
- Pani Czes³awa Kunkiewicz-Waligóra 
Doradca Finansowy MEN.
Cieszy nas obecnoæ Jego Ekscelencji Ksiêdza Biskupa Romualda Kamiñskiego, dobrego i ¿yczliwego Pasterza Kocio³a
E³ckiego, który uroczyst¹ Msz¹ wiêt¹ rozpocz¹³ nasze uroczystoci, a wraz z nim
ksiêdza infu³ata Edmunda £agóda, wspieraj¹cego nasz codzienny trud oraz wszystkich wielce czcigodnych duchownych.
Serdecznie witam przedstawicieli w³adz
Administracji Rz¹dowej i Samorz¹dowej:
- Pani¹ Edytê Wrotek  Rzecznik Prasow¹ Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego,
- Pana Mariana Podziewskiego  Wojewodê Warmiñsko-Mazurskiego,
- Pana Edwarda Adamczyka  Wiceprzewodnicz¹cego Sejmiku Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego,
- Pana Alojzego Jurczaka  Kierownika
Biura Regionalnego w E³ku, Urz¹d Marsza³kowski Województwa WM,
- Pana Marka Roszkowskiego  dyrekto-

ra Delegatury Kuratorium Owiaty w
E³ku
- Pani¹ Anetê Dubielewsk¹  Wizytator
Delegatury Kuratorium Owiaty w E³ku
Zaszczyceni zostalimy obecnoci¹ w³adz
powiatowych: Pana
Stanis³awa Lucjana Ramotowskiego  Starosty Oleckiego oraz Pana
Mariana wierszcza 
Przewodnicz¹cego
Rady Powiatu.
W tym miejscu, w szczególny sposób
witam:
- Pana Wac³awa Olszewskiego, Burmistrza
Olecka, w³odarza naszego miasta i szko³y
oraz Pana Henryka Trznadla  Wiceburmistrza Olecka,
- Pana Karola Sobczaka  Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej i Wszystkich Szanownych Radnych.
Cieszy nas wielce obecnoæ Pana Józefa Krajewskiego  Rektora Wszechnicy Mazurskiej, który niejednokrotnie dawa³ wyraz swojej ¿yczliwoci i zatroskania o nasze
gimnazjum.
Niezmiernie mi³o jest mi
powitaæ przewodnicz¹cych i
przedstawicieli nauczycielskich
zwi¹zków zawodowych: Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
i NSZZ Solidarnoæ.
S¹ dzisiaj z nami pracownicy W-MODN
w E³ku na czele z panem Zbigniewem Bogdanem  witam serdecznie.
Dziêkujê za obecnoæ przedstawicieli
Policji Pañstwowej,
Stra¿y Po¿arnej, Nadlenictwa w Olecku w
osobach: Pana Rafa³a
Kluzy, Pana Jana Mroza i Pana Zbigniewa Poniatowskiego.
Serdecznie witam
Dyrektorów i przedstawicieli jednostek organizacyjnych administracji powiatowej i miejskiej, szczególnie ciep³o dostrzegaj¹c obecnoæ kole¿anek i kolegów dyrektorów szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych, rednich, Pañstwowej Szko³y
Muzycznej i przedszkola z gminy i powiatu.
Z radoci¹ dostrzegam szacownych
emerytów  by³ych pracowników naszej
szko³y, w tym dyrektorów Szko³y Podsta-
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wowej i Gimnazjum, a w szczególnoci Pana
W³adys³awa Gawroñskiego.
Ze szczególn¹ atencj¹ witam naszych
Przyjació³ i Darczyñców, których obecnoæ
bêdzie zaznaczona podczas dekorowania
sztandaru.
Dziêkujê Pani Iwonie Wiszniewskiej Ropel, Redaktor Naczelnej G³osu Olecka
za patronat medialny nad dzisiejsz¹ uroczystoci¹.
Na koñcu zwykle wymienia siê najbli¿szych. Mylê tu o rodzicach naszej m³odzie¿y, przedstawicielach Rady Rodziców
na czele z Pani¹ Katarzyn¹ Janczewsk¹ i
Pani¹ Ma³gorzat¹ K³os, kole¿ankach i kolegach nauczycielach oraz o pracownikach
administracji i obs³ugi, a nade wszystko o
was, drodzy uczniowie  w których wszelkie
nasze wysi³ki odnajduj¹ swój cel i sens.
Dobieg³y koñca wakacje, które dla
naszego Gimnazjum by³y szczególnie pracowite. Moglimy dokonaæ kolejnej modernizacji budynku. Dziêkujemy serdecznie Panu Burmistrzowi, urzêdowi i radnym

za dostrze¿enie naszych starañ i pracy.
G³êboko wierzymy, ¿e to tylko kolejny etap
 i co tu mówiæ  czekamy na nastêpne.
Nasz pe³en uroku budynek  tak mocno
wpisany w krajobraz i dzieje Olecka  zas³uguje na troskliw¹ gospodarsk¹ rêkê.
Przy tej okazji sk³adam podziêkowanie
C.d. ns s. 12.
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i wyrazy uznania wykonawcom tegorocznych prac remontowych, które prowadzi³a firma pana Zdzis³awa Sadowskiego. Za nadzór techniczny i fachow¹ pomoc dziêkujê Panu Andrzejowi Ostrowskiemu i Panu Wiktorowi Werstakowi.

Droga spo³ecznoci naszego Gimnazjum. Rozpoczynamy dzi Nowy Rok Szkolny. Ods³aniamy now¹, niezapisan¹ jeszcze kartê historii tego miejsca. Zapiszmy
j¹ m¹drze i odpowiedzialnie, nie trac¹c
poczucia sensu bycia tutaj razem. Byæ razem  to znaczy wiedzieæ, kim jestemy,
sk¹d pochodzimy, jakie wartoci nas ³¹cz¹, jakiego dziedzictwa jestemy spadkobiercami, do czego zmierzamy i jaki przywieca nam cel.
Dzieje ludzkoci, narodów, spo³eczeñstw
i poszczególnych jednostek zapisuj¹ siê
na kartach historii ró¿nymi zg³oskami. Oby
na kartach historii naszej szko³y by³o jak
najwiêcej Z£OTYCH ZG£OSEK, jak najmniej  poz³acanych. Owiata to nic innego jak rozumienie tej zasady i zwrot ku
cz³owiekowi, aby móg³ swojej codziennoci nadaæ jak najtrwalsz¹ i najpiêkniejsz¹
jakoæ.
Jakoæ ludzkiego ¿ycia jest wyrazem
m¹droci, która niczym klamr¹ spina Pamiêæ  jako to¿samoæ narodow¹, kulturow¹ i cywilizacyjn¹ ze zdobyczami nowoczesnej wiedzy i nauki. Jednak¿e bez
duchowego wymiaru, jakim jest ³ad moralny, jakoæ ludzkiego ¿ycia bêdzie tylko
poz³acana.
Owiata, funkcjonuj¹c w okrelonym
systemie spo³ecznym, nie jest wolna od
systemowych obci¹¿eñ, formalizmu i biurokracji, ale nie mo¿e zatraciæ staro¿ytnej
relacji mistrz - uczeñ, relacji, w której m¹droæ i twórczy rozwój s¹ jej najwiêkszymi atutami.
Zachêcam i zapraszam wszystkich 
ca³¹ nasz¹ spo³ecznoæ  do podjêcia wyzwañ
rozpoczynaj¹cego siê roku szkolnego.
Szanowni Rodzice! Nie da siê przeceniæ waszego zaanga¿owania. Aby zrozumieæ problemy spo³ecznoci, trzeba stan¹æ w samym jej rodku. Nie da siê niczego rozwi¹zaæ z perspektywy zewnêtrznego obserwatora. Zapraszam do podejmo-

Inauguracja roku szkolnego 2008/2009
wania trudu  szeroko rozumianej odpowiedzialnoci za nasz¹ szko³ê i za nasz¹
m³odzie¿.
Drodzy pierwszoklasici! Otwieramy dzi
przed wami nie tylko drzwi szko³y, ale nade
wszystko nasze umys³y i serca. Od dzisiaj
szko³a ta jest równie¿
wasz¹ szko³¹. Wpisuj¹c siebie w jej tradycjê, uczyñcie nasz¹
szkolê jeszcze piêkniejsz¹  przez wysi³ek
pracy i m¹dre wykorzystanie czasu.
Novum tego
roku bêdzie klasa sportowa, która jest odpowiedzi¹ na oczekiwania rodziców i m³odzie¿y. Starajmy siê dowieæ, ¿e to dobra decyzja.
Starszych gimnazjalistów proszê o ¿yczliwe przyjêcie m³odszych kolegów i opiekê nad nimi. Teraz ju¿ jestecie z jednej
szko³y i niech to ma jakie znaczenie.
Trzecioklasici maj¹ bardzo wa¿ny rok
przed sob¹. Zdecyduje on o dalszej nauce... a mo¿e nawet i o ca³ym ¿yciu. Warto pokusiæ siê o m¹dre postanowienia i
zrealizowanie ich w ca³ej rozci¹g³oci.
Wszystkich
uczniów witam po zas³u¿onym odpoczynku
i zapraszam na drogê...
ku m¹droci.
Kole¿anki i koledzy
nauczyciele! ¯yczê
wszystkim nam, by
wyzwania i dowiadczenia, jakie stoj¹ przed
nami w rozpoczynaj¹cym siê dzi roku szkolnym, przynios³y nam niek³aman¹ satysfakcjê.
Wiem, ¿e reforma systemu edukacji,
której konsekwencje obserwujemy na co
dzieñ w ¿yciu szko³y, wymaga od nas szczególnego wysi³ku. Z punktu widzenia naszej praktyki pedagogicznej czêsto dostrzegamy zjawiska odbiegaj¹ce od oczekiwañ
i wyobra¿eñ. Mylê jednak, ¿e zawsze powinna towarzyszyæ nam wiadomoæ, ¿e
to osobowoæ i profesjonalizm s¹ zasadniczym czynnikiem kszta³tuj¹cym poziom
edukacji, a sukcesy m³odzie¿y staj¹ siê
wiadectwem rozwoju zawodowego i sensem ponoszonego przez nas trudu.
Nowy Rok Szkolny rozpoczynamy uroczystoci¹ nadania naszemu gimnazjum
imienia Miko³aja Kopernika. Spo³ecznoæ
szko³y, wybieraj¹c tego Patrona, odwo³a³a siê do tradycji miejsca, naznaczonego
ju¿ wczeniej imieniem tej znamienitej postaci.
Realizuj¹c podjête zamierzenie, upew-

nilimy siê jeszcze bardziej, ¿e to dobry
Patron. Wielkiego formatu cz³owiek, wybitny Polak, ze wszech miar Europejczyk
oraz niezwyk³ej erudycji uczony.
Przypomnienie tak odleg³ej w czasie
postaci ma swoj¹ aktualnoæ i g³êboki sens,
ze wzglêdu na przeogromne bogactwo jego
¿ycia. Z dala od wielkich orodków uniwersyteckich swoj¹ pasj¹, wytrwale rozwijan¹ przez kilkadziesi¹t lat, zrewolucjonizowa³ szereg ga³êzi ówczesnej nauki.
Aktywny udzia³ w ¿yciu spo³ecznym, patriotyzm, odwaga i prawoæ ¿ycia, rozleg³a wiedza i zainteresowania, wytrwa³oæ
i naukowa pokora  to walory, jak¿e potrzebne wspó³czesnym, a zw³aszcza naszej
m³odzie¿y. Chcemy je czyniæ treci¹ naszych edukacyjno-wychowawczych starañ.
Koñcz¹c pragnê podziêkowaæ raz jeszcze
za obecnoæ i ¿yczliwoæ. Dziêkujê Pani
Czes³awie Kunkiewicz-Waligórze, doradcy
finansowemu MEN, za bardzo wymiern¹
pomoc naszej oleckiej owiacie, a przez to
i naszej szkole, któr¹ moglimy przed rozpoczynaj¹cym siê nowym rokiem szkolnym
uczyniæ piêkniejsz¹.
Dziêkujê Pani El¿biecie Rêkawek 
Kierownik Wydzia³u Edukacji Kultury i

Sportu, która z powodów rodzinnych nie
mo¿e uczestniczyæ w dzisiejszej uroczystoci, a która na co dzieñ wspiera nasze edukacyjne zmagania.
Dziêkujê wszystkim, których bezporedni
wysi³ek i zaanga¿owanie pozwalaj¹ nam
uczestniczyæ w tej uroczystoci: Spo³ecznemu Komitetowi Fundacji Sztandaru Gimnazjum nr 2 w Olecku pod honorowym
patronatem Pana Burmistrza i Pana Rektora, Radzie Rodziców, oddanej sprawie Pani
Katarzynie Janczewskiej, która niezliczon¹ iloæ czasu i serca w³o¿y³a w realizacjê
tego zamierzenia, Panu Tadeuszowi Gutowi  artycie plastykowi, Panu Jackowi Ordowskiemu  wielkiemu Mistrzowi Bractwa
Rycerskiego Zamku Gniewskiego, wraz z
braci¹ rycersk¹, Samorz¹dowi Uczniowskiemu,
nauczycielom i uczniom, pracownikom administracji i obs³ugi, których trud jest nie
do przecenienia.
Dziêkujê za uwagê.

!
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T³umaczenie z niemieckiego dziêki staraniom Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹cego przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Przypisani Pó³nocy. Przedruki  za zgod¹ Ko³a.

Szko³y wiejskie w powiecie Olecko/
Prusy Wschodnie i ich nauczyciele (c.d.)
Celem kolejnej czterodniowej wycieczki w sierpniu 1939
roku by³ pomnik w Tannenbergu. Znowu jechalimy wozem
drabiniastym na dworzec w Gryzach i dalej poci¹giem do Gi¿ycka. Tam zwiedzilimy twierdzê Niegocin i udalimy siê na
nocleg do schroniska m³odzie¿owego. Statkiem p³ynêlimy wród
jezior do Miko³ajek i dalej przez jezioro Nidzkie do Rudczan.
Zakwaterowani zostalimy tak¿e w schronisku w Wojnowie
w Puszczy Piskiej. Po romantycznej przeprawie przez Krutyniê i d³ugim marszu przez las w kierunku dworca w Karwicy,
poci¹g zabra³ nas przez Szczytno, Olsztyn do Olsztynka. Wszyscy
bylimy pod wra¿eniem pomnika upamiêtniaj¹cego bitwê. Na
tablicy pokazowej z sygna³ami wietlnymi mo¿na by³o ledziæ
przebieg bitwy pod Tannenbergiem. Pe³ni skupienia obserwowalimy ceremoniê zmiany warty przy Grobowcu Hindenburga, miejsca spoczynku szanowanego przez wszystkich
mieszkañców Prus Wschodnich feldmarsza³ka Paula von Beneckendorfa-Hindenburga i jego ¿ony. Jedna z uczennic by³a
szczególnie ciekawska. Chcia³a dok³adnie wiedzieæ, czy ci tkwi¹cy
w spokoju stra¿nicy rzeczywicie ¿yj¹. Po tym jak jeden z
¿o³nierzy lekko siê poruszy³, jej w¹tpliwoci rozwia³y siê.

Warta przed grobowcem Hindenburga przy pomniku
ku czci poleg³ych od Tannenbergiem
Wszystkie te eskapady by³y przez nauczyciela Hoffmanna dok³adnie przygotowywane. Mimo
¿e wk³ad uczniów w te wiêksze wycieczki wynosi³ tylko 10 marek, zdobycie tych pieniêdzy stanowi³o dla niektórych rodziców nie ma³e wyzwanie. Dawali siê jednak przekonaæ o pedagogicznej wartoci takich wycieczek i rezygnowali ze
swojego pocz¹tkowego sprzeciwu, tak ¿e ¿adne
z dzieci nie musia³o zostawaæ w domu. Kieszonkowe by³o równie¿ bardzo skromne. Wiele dzieci
chêtnie wyda³oby w trakcie wycieczek wiêcej na
lemoniadê czy lody (wtedy nie znalimy cocacoli), gdyby mog³o. A tak musia³y nam wystarczyæ dropsy owocowe. Spraw¹ jasn¹ by³o tak¿e
to, ¿e o ka¿dej z tych wycieczek musielimy napisaæ wypracowanie.
W padzierniku 1934 roku Hoffmann zachorowa³ na zapa-

lenie op³ucnej i dlatego przez pewien czas zajêcia nie odbywa³y siê, a¿ w koñcu trzy razy w tygodniu zajêcia prowadzili
zamiennie nauczyciel Dreibrodt z Jab³onowa, nauczyciel Redecker z Bolek. Jednak w 1935 roku okaza³o siê, ¿e Hoffmann
musi poddaæ siê d³u¿szej kuracji w Waldenberg na l¹sku.
Na zastêpstwo w okresie 11.02 do 30.04.1935 roku wyznaczono kandydata na urz¹d szkolny W.Müllera z Aschersleben.
Chcia³ zaraziæ uczniów fascynacj¹ sportem, grami terenowymi
i piewem. Po referendum na terenach Saary, zosta³y one
ponownie 1 marca 1935 roku przy³¹czone do Rzeszy Niemieckiej. Z tej okazji rozpalono na Mühlenberg przy udziale doros³ych ognisko radoci.
Szko³a w Zawadach - 1932
1. Willi Wohlgemuth
27. Walter Feierabned
2. Herbert Wohlgemuth
28. Ernst Roggausch
3. Heine Schiefke
29. Otto Prydzuhn
4. Helmut Schirrmann
30. Fritz Imbs
5. Kurt Rattay
31. Erna Jeschull
6. Ernst Schmidtke
32. Gertrud Gollub
7. Helmut Schmidtke
33. Annemarie Elwenspoek
8. Heinz Rogalla
34. Maria Imbs
9. Heinz Krafzik
35. Hildegard Skibba
10. Otto Rogalla
36. Erika Lustig
11. Herbert Erbuth
37. Ella Sieg
12. Ernst Regge
38. Martha Skibba
13. Feierabend
39. Erna Lustig
14. Heinz Poduck
40. Anna Dybus
15. Erich Piotrowski
41. Helene Marsch
16. Gustav Krafzik
42. Luise Imbs
17. Fritz Jeromin
43. Elfriede Gollub
18. Gustav Lustig
44. Irmgard Langecker
19. Willi Regge
45. Erika Piotrowski
20. Heinz Riebensahm
46. Erna Epha
21. Gustav Dybus
47. Hilde Rogalla
22. Willi Lustig
48. Maria Roggausch
23. Walter Skibba
49. Emma Skibba
24. Robert Gollub
50. Martha Miodoson
25. Gustav Miodoson
51. Traute Riebensahm
26. Richard Sieg
52. nauczyciel Max Petereit

Szko³a w Zawadach - 1932

C.d.n.
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* APB rasowy zespó³ muzyczny, tel. 0-87-523-91-57

V48504

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V48005
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V54612
* Hotel Olecko, ul. Parkowa 11, tel. 0-87-520-30-49 A19801
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna. Plac Wolnoci 14,
tel. (087) 520 15 78
V41809
(V44607)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V50803

D@RKOMP

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 10 00-0 00, pt-so  od 1000 do 200

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.

* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V50703
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V44007

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

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

* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50

AGD  ch³odnictwo, naprawa, ul. Zielona 29, tel. 0-87-520-3366, 0-508-723-894
K26009

Agencja Kredytowa KORZYCIK
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

(V49104)

ul. Kolejowa 31

tel. (087) 520-01-89
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L9303
Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891

(V42908)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

AUTO-MAX

Marcin Sienica
ul. Paderewskiego 3A

(V50103)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V19603
 naprawa pojazdów samochodowych
 czêci zamienne do wszystkich modeli samochodów
Tel. 0-509-746-264
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L9403
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V43907
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L8406
* budowlano-remontowe us³ugi, wykoñczenia, stany surowe,
dachy i izolacje, elewacje, tel. 0-502-274-232
K26209
* budowlane us³ugi, tel. 0-606-993-688
V47106

V40510

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L9005
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V42808
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

K31402
V41010

KWIACIARNIA ORCHIDEAul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! ZAPRASZAMY
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V51203
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L9702
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V55701
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V41909
* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
K315602
* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
V55401
(V55901)

(V49704)

RA
TY
!

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

(V55601)

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V53302

T anie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

V40810

(V28717)

* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
V54622
* zespó³ muzyczny HYBRYDY, wesela, studniówki, imprezy okolicznociowe, tel. 0-512-948-641, 0-508-732-894 K26109

ADLER

Przemys³aw Atkielski

(V48907)

PUB PIWNICA

* budowlano-remontowe us³ugi, wnêtrza-kompleks, tel.
0-509-910-090
K31801
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1735
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
V49904
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88
V41110

(V49604)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91
* pilarskie, VAT, tel. 0-510-060-212

V47705
V49314
V55201

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V48305

US£UGI

#
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* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
A19503

* ryby, tel. 0-504-060-955

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V55801)

V42209

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4434)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V43108
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V41709
V2135

* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10103
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5227
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K935
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1035
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27207
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1535
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L8905
* transport, przewozy regionalne, przeprowadzki, tel. 0-601159-718
V44307

(V49404)

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)

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t dotel. (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

(V43607)

(V49204)

(K27307)

Henryk Kozielski
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

INNE
* oddam suczkê w dobre rêce, tel. 0-504-244-400
L9503
* zaopiekujê siê mieszkaniem, ponosz¹c koszty utrzymania, tel. 0-783-494-315
K31801
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182

SPRZEDAM
* 2 hektary, Kijewo, uzbrojona, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V51011
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
V49514
* Audi A3, 1,6B, 1999, czarny, wspomaganie, klimatyzacja,
tel. 0-513-012-024
V49614
* Audi A6 Combi, 2,5TDI, 1995, Jaguar XJ 3,2B, 1991, tel.
0-87-523-45-67
K30902
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
A19604
* budynek us³ugowo-mieszkalny, ul. Targowa, tel. 0-501-514614
V52902
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V50113
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 A18905
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
A18010
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
A19403
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-25-12
V55621
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, WGN Nieruchomoci, tel.
0-87-520-26-12
V55631
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K30602
* Fiat CC, 900B, 1996, tel. 0-696-417-445
L9403
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
A18705
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
A18805
* laptop 17 cali, Arysto Vision I270, nowy, okazyjna cena, tel.
0-600-237-328
K30802
* mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, mo¿liwe pe³ne wykoñczenie.
Oddanie  lipiec 2008.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

(K42009)

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

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 A18507
* poszukujê sta¿ysty, komputery, tel. 0-87-520-05-15 A19303
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3317
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
A19104
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10203
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
A18607
* zatrudniê krawcowe, tel. 0-662-112-100
L9203

A18407
V49334

* mieszkanie 17 m.kw., 42.500 z³otych, Lesk, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V55641
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87-520-26-12
V55651
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
V55661
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V49324
* Opel Astra, 1,6B, 1996, tel. 0-508-097-660
V49414
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V49424
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m. kw., PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
K31302
* ryby, tel. 0-504-060-955
V42219
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333A19204
* tablice reklamowe przy drogach dojazdowych do Olecka,
tel. 0-606-480-884
V52912
* ziemia rolna, 3,79 hektara, WGN Nieruchomoci, tel. 0-87520-26-12
V55671
Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl,
zabezpieczenia serwerów, system unilock.Oprogramowanie, sprzêt,
integracja z P³atnikiem, wdro¿enia, wszystko w siedzibie klienta.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

WYNEJEM na s. 16

$
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W dniu 22 wrzenia w sali Ratusza odbêdzie siê zebranie walne sprawozdawczo-wyborcze MLKS Czarni Olecko.
Pierwszy termin zebrania godzina 17.00, drugi termin 17.15.
Od tego roku zebrania odbywaæ siê bêd¹ na prze³omie wrzenia i padziernika, uwarunkowane to jest tym, i¿ poprzednie
terminy zebrañ powa¿nie utrudnia³y wiele spraw organizacyjnych. Trudnoci te wynika³y z koniecznoci m.in. rejestrowania ka¿dych zmian w s¹dzie, a do wielu dzia³añ niezbêdne
by³y aktualne wypisy z KRS.
Wszystkich zapraszamy na zebranie

WYNAJEM
* do wynajêcia mieszkanie, pokój z ³azienk¹, Kukowo, tel.
0-721-587-468
K31801
* hala produkcyjno-magazynowa, 500 m.kw, do wynajêcia,
Kukowo ko³o Olecka, tel. 0-721-578-468
K31701
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
A19004
* lokale do wynajêcia, ul. Kociuszki 3, tel. 0-609-138-148 V53502
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-502-264-901
K30502
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
A18109
* poszukujê mieszkanie (mo¿e byæ do remontu), tel. 0-508216-250
V49914
(A17611)

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

PORZ¥DEK
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO MLKS
CZARNI OLECKO

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000
0006 6992 0001

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

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

15

wrzenia

tel. 520-23-36

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00

(V54602)

W DNIU 22 .09.2008,
 godz.17.00  I termin,
 godz.17.15  II termin
1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
2. Wybór przewodnicz¹cego Walnego Zebrania.
3. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania.
4. Przyjêcie porz¹dku Walnego Zebrania.
5. Wybór Komisji:
- Wyborczo-skrutacyjnej - 2 osoby
- Uchwa³ i wniosków - 2 osoby
6. Sprawozdanie Komisji Wyborczo-skrutacyjnej dotycz¹cej
prawomocnoci Walnego Zebrania.
7. Sprawozdanie Zarz¹du Klubu za okres sprawozdawczy.
8. Sprawozdanie poszczególnych sekcji.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Wrêczenie wyró¿nieñ i podziêkowañ.
11. Sprawozdanie finansowe Klubu za 2008 rok.
12. Dyskusja.
13. Uchwa³a w sprawie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi.
14.Dyskusja.
15. Wybór cz³onków Zarz¹du Klubu.
16. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwa³ i wniosków.
19. Przyjêcie uchwa³ i wniosków.
20. Zakoñczenia Walnego Zebrania.

oferuje brykiet opa³owy

(V49004)

Walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze
MLKS Czarni Olecko

Tel. 0-504-065-770

(087) 520 40 29
K28006

%
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Kalendarz imion

9 wrzenia
Aldony, Anieli, Augusty, Augustyny,
Bolemiry, Marii, Radochny, Rados³awy,
cibory
Augustyna, Aurelego, Aureliusza, Bolemira, Daniela, Dionizego, Jacka, Jakuba, Ozariana, Piotra, Sergiusza, Sobiesada, cibora
10 wrzenia
Aldony, Eligii, Irminy, Irmy, Julii, £ucji,
Pulcherii
Daniela, Eligiusza, £ukasza, Miko³aja,
Mcibora, Mcis³awa, Sebastiana
11 wrzenia
Dagny, Helgi, Hiacenty, Justyny, Krzesis³awy
Feliksa, Hiacynta, Jacentego, Jacka, Jana,
Justyna, Krzesis³awa, Naczes³awa, Pafnucego, Piotra, Prota, Teodora
12 wrzenia
Bratumi³y, Gwidy, Mai, Marii, Marleny,
Sylwii, Sylwiny

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

Amadeusza, Apolinarego, Cyrusa, Gwida, Gwidona, Macedoniusza, Piotra, Radzimira, Sylwina
13 wrzenia
Aurelii, Eugenii, Eulalii, Lubomiry
Aleksandra, Amata, Apolinarego, Aureliusza, Chryzostoma, Eulogiusza, Filipa, Genadiusza, Jana, Lubomira, Lubora, Materny, Morzys³awa, Szeligi
14 wrzenia
Bernardy, El¿biety, Halszki, Irmy, Irminy, Mony, radomiry, Rados³awy, Ramony, Roksany, Rozanny
Alberta, Bernarda, Cypriana, Rados³awa, Romana, Siemomys³a, Szymona, Wiktora, Ziemomys³a
15 wrzenia
Albiny, Balbiny, Dolores, Jolanty, Kai,
Katarzyny, Lolity, Marii, Melisy, Melity
Alberta, Albina, Budzigniewa, Budzis³awa,
Emila, Nikodema, Rolanda, Teofila

POZDROWIENIA OD PRZYJACIÓ£

Wolter

PRZYS£OWIA
 Praca to ¿ycie i zdrowie. Bu³garskie
 Kto nie zna pracy, ten nie zna sytoci. Bu³garskie
 Kto innym straszny, sam nigdy nie
jest bezpieczny.
 Kiedy siê obrodzi  ma gospodarz
i z³odziej.
 Na wiêty Krzy¿ (Podwy¿szenie Krzy¿a
w., 14 wrzenia) owce strzy¿.
 Pogoda na Nikodema (15 wrzenia),
niedziel cztery deszczu nie ma.
 Gdy we wrzeniu krety kopi¹ po nizinach, bêdzie wietrzna, ale lekka zima.

Moc gor¹cych i serdecznych pozdrowieñ z pobytu
na obozie sportowym przesy³a grupa oleckich lekkoatletów z trenerem. Miêdzyzdroje, 20.08.2008 r.

Nasz przepis
Podgrzybki w mietanie
1 kg podgrzybków, 2 ³y¿ki mas³a, 4 ³y¿ki oliwy z oliwek, cebula,
szklanka mietany, natka pietruszki, sól, pieprz
Grzyby myjemy. Du¿e pokroimy,
a ma³e zostawiamy w ca³oci. Cebule
drobno siekamy.
Oliwê rozgrzewamy razem z mas³em.
Wrzucamy do niej grzyby i cebulê.
Solimy i posypujemy pieprzem. Dusimy pod przykryciem na ma³ym ogniu
15 minut. Wlewamy mietanê i na
zmniejszonym ogniu dusimy jeszcze
10 minut. Doprawiamy sol¹ i pieprzem.
Podajemy z ziemniakami posypane natk¹
pietruszki.



Trwa konkurs pt.

Pozytywnie
o Olecku

Prosimy przysy³aæ na adres redakcji artyku³y lub krótkie notatki dotycz¹ce
pozytywnych aspektów ¿ycia w naszym
miecie. Artyku³y powinny byæ podpisane z ewentualnym zastrze¿eniem imienia
i nazwiska do wiadomoci redakcji.
Redakcja postara siê publikowaæ je
w miarê jak bêd¹ nap³ywaæ. Przewidzielimy równie¿ nagrody i upominki. Artyku³y nie powinny przekraczaæ jednej
strony maszynopisu. Wszystkie artyku³y, które wp³yn¹ do godziny 14.00 w
ka¿dy pi¹tek maj¹ szansê ukazaæ siê w
najbli¿szym wydaniu pisma.

Nie ma znaczenia z kim
siê o¿enisz  nazajutrz
i tak stwierdzisz, ¿e to kto
inny.

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: .................................................................................................................
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Zajêcia Taekwondo

Mistrzostwa Olecka w Tenisie Ziemnym

Uczniowski Klub Sportowy HIDORI ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Olecku, os. Siejnik zaprasza wszystkich chêtnych na zajêcia Taekwondo Olimpijskiego. Zainteresowanych zapraszamy
na zajêcia w ka¿dy poniedzia³ek i
rodê w godzinach
17.30  19.30 (hala
sportowa Zespo³u
Szkó³ na Siejniku).

Tylko u nas
wszystkie treningi
bezp³atne!

Zajêcia prowadz¹: mgr Dorota Miszczak 2 dan, Tomasz Miszczak 4 dan.
Tel. kontaktowy: 0604649962

W dniu 6.09.2008r. odby³y siê Mistrzostwa Olecka w Tenisie Ziemnym. Wziê³o
w nich udzia³ 11 zawodników.
3. miejsce zaj¹³ Andrzej Bomber, 2. Micha³ Karniej, który przegra³ w finale z
Dariuszem Karniejem 7:6.

Komentarze i refleksje
Plusy i minusy demokracji

4 czerwca 1989 r. odby³y siê w Polsce czêciowo wolne
wybory do sejmu i Senatu, By³o to wynikiem porozumieñ Okr¹g³ego Sto³u. Solidarnoæ z Lechem Wa³ês¹ na czele otrzyma³a w nich 30% miejsc w Sejmie, tzw. Kontraktowym, to jest
zgodnie z zawartym przy Okr¹g³ym Stole kontrakcie z w³adzami
PRL i niemal 100% w Senacie.
We wrzeniu na czele rz¹du stan¹³ Tadeusz Mazowiecki,
cz³owiek z opozycji demokratycznej, a znana aktorka Joanna
Szczepkowska oznajmi³a w TV: ... Proszê Pañstwa, 4 czerwca
skoñczy³ siê w Polsce komunizm.
Tyle krótkiego wstêpu i przypomnienia. Od prawie 20 lat
budujemy w Polsce demokracjê pod nazw¹ III Rzeczypospolitej. Wprawdzie w 2005 roku dwaj bliniacy K. Chcieli Polakom
zohydziæ porozumienia Okr¹g³ego Sto³u i demokratyczne dokonania III Rzeczypospolitej, nazywaj¹c pierwsze zdrad¹, a drugie
Ubekistanem, g³osz¹c tezê, ¿e niepodleg³a Polska zaczê³a siê z
ich wyborczym zwyciêstwem (2005 r.) oraz zapowiadaj¹c budowê IV Rzeczypospolitej.
Idea budowy IV Rzeczypospolitej, wspólnie z Lepperem i
Giertychem uleg³a kompromitacji, a wymienieni wy¿ej PiS-owscy
koalicjanci zniknêli ze sceny politycznej po kolejnych wyborach parlamentarnych.
Plus dla demokracji.
Demokracja to proces ci¹g³y; ci¹gle trzeba prawo poprawiaæ, zmieniaæ, przystosowywaæ do zmieniaj¹cego siê wiata i
rozwoju gospodarki. Niebezpieczne s¹ zmiany rewolucyjne,
szarpanie cuglami, pójcie na skróty, czyli mijanie rgu³ demokratycznych. Tak¹ ochotê mia³ prezydent Wa³êsa, domagaj¹c
siê dekretów oraz falandyzuj¹c prawo.
Demokracja przeszkadza³a te¿ braciom Kaczyñskim. Demokratyczne instytucje pañstwa pos¹dzali oimposybilizm* prawny, je¿eli nie by³y wyranie propisowskie.
Demokracja czasem p³ata figle. Jesieni¹ 1990 r. demokratycznego premiera T. Mazowieckiego w wyborach prezydenckich pokona³ przybysz z Peru, nieznany nikomu w kraju Stan
Tymiñski. Aura tajemniczoci zwi¹zana z czarn¹ teczk¹ przybysza, w której jedni dopatrywali siê plików dolarów a inni cudownych recept uczynienia z Polski drugiej Ameryki, zadzia³a-

 nie tylko polityczne
Grzegorz Kudrzycki

³a na wyobraniê prostych ludzi, odczuwaj¹cych ju¿ bolenie
reformy Balcerowicza i Mazowieckiego.
Podobnie zadzia³a³y has³a Polski solidarnej i liberalnej rzucone przez Kaczyñskich w 2005 r., kreowanie siê na obroñców
ucinionych, prawdziwych patriotów, tropicieli uk³adów korupcyjnych. Przeciwników obrzucono epitetami: libera³y-afera³y,
wykszta³ciuchy, ³¿e-elity, ZOMO, spadkobiercy KPP. Pomówieñ
i insynuacji u¿ywano bez ¿enady, przypominano ojców w UB i
dziadków w Wehrmachcie. Co z tego, ¿e póniej Kurski przeprasza³?
Czasem spoza tych hase³ i medialnych przedstawieñ wychyla³a siê prawdziwa twarz PiS-u i troska o ludzi zmienia³a siê
w farsê  spieprzaj dziadu!
Takie s¹ minusy demokracji, ¿e pozwala g³osiæ tani populizm ró¿nym hochsztaplerom w nadziei, ¿e ciemny lud to kupi.
Czasem kupuje, ale takie transakcje zwykle trwaj¹ krótko, o
czym przekona³ siê premier i prezes Kaczyñski.
Znów plus dla demokracji.
Lepper i Giertych te¿ ju¿ nie bêdzie móg³ u¿ywaæ argumentów w stylu  mymy nie rz¹dzili! Rz¹dzili, a jak  wszyscy
widzieli.
Demokracja ma te¿ swoje zabezpieczenia w postaci Konstytucji, Trybuna³ów, S¹dów i innych regulatorów ¿ycia publicznego typu KRRiTV, NIK, Rzecznika Praw Obywatelskich itp.
Rz¹dz¹ca wiêkszoæ, jakakolwiek by by³a  prawicowa b¹d
lewicowa  mo¿e poruszaæ siê tylko w obrêbie prawa zapisanego w Konstytucji, do której zmian potrzeba zgody 3/5 Parlamentu.
Nadmiar demokracji czasem przeszkadza. Czêsto dobre przepisy
prawne wypracowane przez grupy specjalistów w jakiej dziedzinie, w Sejmie s¹ tak poprawiane przez pos³ów, ¿e w finale
wychodzi prawo u³omne, czêsto uchylane póniej przez Trybuna³ Konstytucyjny.
Winston Churchil, by³y premier Wielkiej Brytanii, mówi³ swego
czasu, ¿e demokracja to ustrój paskudny, no ale póki co nic
lepszego nie wymylono.
Grzegorz Kudrzycki
* imposibilizm prawny  formalistyczne blokowanie dzia³ania w³adzy (blokowanie w³adzy przez niekorzystn¹ dla jej
poczynañ interpretacjê prawa)

'
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SZACHY

W dniach 3-10 sierpnia 2008r. w Ostródzie odby³ siê V Miêdzynarodowy Festiwal Szachowy Ostróda 2008.
W tygodniowych zmaganiach przy szachownicy udzia³ wziê³o wielu zawodników z ca³ego kraju. Tempo gry: 90 minut
+ (30 sekund na posuniêcie zawodnika).
Rozegrano 9 rund systemem szwajcarskim w Turnieju G³ównym, Turnieju Otwartym i Turnieju M³odych Talentów.
W Turnieju Otwartym Marta Gryglas
zajê³a 35. miejsce. Du¿y sukces odniós³
Kamil Gryglas w Turnieju M³odych Talentów do lat 16, w którym startowa³o 24
zawodników z ca³ego kraju, m.in. z Gdyni, Elbl¹g , Olsztyna. Kamil z dorobkiem
6 pkt zaj¹³ 3. miejsce, przegrywaj¹c tylko
ze zwyciêzc¹ turnieju, 16 letnim Jackiem
Murawskim  zawodnik KS Zakrzewo Start
Elbl¹g oraz z 15 letnim £ukaszem Tarkowskim  zawodnik FKKT Rzemyk Gdynia, który zaj¹³ II miejsce w turnieju.

Pi³ka no¿na
Czarni na mecz wyszli w sk³adzie Bartoszuk, Wasilewski Micha³, Ryszkiewcz,
Koz³owski £ukasz, Kolik, Paszkowski,
Wyszyñski, Onufryjuk, Bieræ, Jarmo³owicz, Strychalski. W sk³adzie zabrak³o
Szarneckiego, który jeszcze odczuwa skutki
kontuzji, jest w sk³adzie jako rezerwowy, jednak w¹tpliwe, by wyszed³ na
boisko.
W pierwszych minutach lekk¹ przewagê uzyskali Czarni, efektem czego by³a
bramka S³awka. Wkrótce po strzeleniu
bramki, kontuzji dozna³ Onufryjuk, a na
jego miejsce wszed³ Zdanio Micha³. Oko³o
Olecko 05-09-2008

AD VOCEM

Niniejszym stwierdzam, i¿ odnonie
mego pisma klubowego skierowanego do
Pana Prezesa Klubu Czarni Olecko nie
dam siê wci¹gn¹æ w konfrontacjê z sympatykami pi³ki no¿nej i jej zawodnikami.
Idea mego pisma zosta³a wypaczona i
przedstawiona w nieprawdziwym wietle.
Jeli kto chce szukaæ kogo do konfrontacji, to niech znajdzie kogo innego.
Ide¹ mego pisma by³o zwrócenie uwagi
i podjêcie dyskusji na temat dzia³alnoci
mniejszych sekcji i pomoc im.
Rozpoczyna siê rok szkolny i moglibymy zastanowiæ siê nad sposobem zachêcenia m³odzie¿y do uprawiania sportu. Zwracam uwagê, ¿e Statut Klubu w
Rozdziale II § 9 pkt1 mówi, i¿ celem Klu-

20 minuty kopniêty zosta³ Micha³ Wasilewski i niestety, te¿ musia³ opuciæ
boisko, a na jego miejsce wszed³ Witanowski. Od tej pory uwidoczni³a siê przewaga Olimpii, która tu¿ przed koñcem
po³owy strzeli³a wyrównuj¹c¹ bramkê. Niestety pocz¹tek drugiej po³owy i 2-1 dla
Olimpii. W drugiej po³owie Olimpia kontrolowa³a grê i zdoby³a kolejne 2 bramki. Mecz nóg³by zakoñczyæ siê wiêksz¹
pora¿k¹, gdyby nie kilka udanych akcji
bramkarza Czarnych.
Mecz zakoñczy³ siê wynikiem 4:1 dla
Olipii.
1. Olimpia E. ................................ 18
2. Mielnik .................................... 13

3. Huragan .................................. 11
4. Mr¹gowia ................................ 11
5. Czarni.................................... 10
6. Olimpia Z. ................................ 10
7. Warmia ...................................... 9
8. Concordia .................................. 9
9. Start ........................................... 8
10. Orze³ ........................................ 8
11. Supral .................................... 7
12. Sokó³ ....................................... 4
13. Cresovia .................................. 4
14. Vêgoria .................................... 2
15. Pogoñ ...................................... 2
16. Sparta ...................................... 1
Nastêpny mecz jest meczem wyjazdowym z Pogoni¹ £apy w dniu 14 wrzenia.

bu jest rozwój ró¿nych dyscyplin sportu
oraz sta³e podnoszenie ich poziomu.
Przypominam, ¿e demokracja polega
na wyra¿aniu swoich opinii (choæby by³y
ró¿ne) i zebranie Zarz¹du Klubu powinno byæ i mog³o (ale nie by³o) do jej wyra¿enia. To, co siê wydarzy³o, mo¿na tylko nazwaæ, jak powiedzia³ prof. W³adys³aw Bartoszewski bolszewizacj¹ w myleniu (w jednoci si³a, ci co inaczej myl¹
 wynocha).
Odnonie wypowiedzi w G³osie Olecka Pana Prezesa i Sekretarza Klubu stwierdzam, i¿ zarzuty nie s¹ wyssane z palca, poniewa¿ posiedzenia Zarz¹du Klubu nie s¹ jakimi tam posiedzeniami,
tylko potrzebê ich zwo³ywania narzuca
Statut Klubu, Rozdzia³ IV § 25 pkt 10.
Posiedzenie Zarz¹du odbywa siê przynajmniej raz na kwarta³. U Nas ten kwarta³

trwa³ 7 miesiêcy!
Natomiast odnonie tego, ¿e nic nie
robiê i nie szuka³em sponsorów przypominam, ¿e wiosn¹ tego roku na probê
Pana Prezesa komentowa³em mecze pi³karskie Czarnych Justyna Olecko (oczywicie spo³ecznie, jak zawsze, dlatego te¿,
¿e to lubiê). Jeli chodzi o sponsorów to
Pan Sekretarz doskonale wie o tym, ¿e z
mojej inicjatywy s¹ prowadzone rozmowy (co prawda bardzo wstêpne) z powa¿n¹ firm¹ z Bia³egostoku.
Koñcz¹c to pismo, a propos meczu
Polska-Litwa w Olecku, równie¿ bez fa³szywej skromnoci przypominam,¿e kontakty z PZPN by³y moim pomys³em i zaczê³y siê od moich rozmów z Sekretarzem
Generalnym PZPN, Panem Krêcin¹.
Z powa¿aniem
Roman Jasielun
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

Tydzieñ za nami. I bardzo dobrze. Jak
wiadomo, w przysz³oci mo¿e byæ ju¿ tylko
lepiej.
Co tam w polityce? Temat rzeka. Polityka jest jak du¿y tort i trzeba jeæ z umiarem,
bo mo¿na siê przejeæ. Niektórym siê ju¿
dawno to przejad³o. Dlatego zalecany jest
wczeniej wspomniany umiar i rozs¹dek.
Kto mnie kiedy zapyta³, dlaczego z
takim uporem popieram tylko jedn¹ stronê. Odpowied jest prosta: bo tylko jedna strona odpowiada temu, co ju¿ od wielu,
bardzo wielu lat jest moim pogl¹dem. A
pogl¹d ten mia³em zanim STRONA zaczê³a
istnieæ w swojej obecnej formie. W skrócie: ja tak mylê od lat, wiêc wybór by³
niewielki.
Nadal mamy CYRK wokó³ TARCZY.
Nie wiem czemu Nasza Lewicowa pod
wezwaniem Napieralskiego z takim uporem chce broniæ spokoju Rosji i uparcie
stawia siê w roli adwokata czy te¿ ambasadora tego kraju w sprawach wewnêtrznych Polski. Czasem wzbudzaj¹ moje zdumienie i przewiadczenie, ¿e zaraz us³yszê jêzyk rosyjski? Okazuje siê, ¿e wa¿niejszy jest spokój przyjació³ w Rosji ni¿
sprawy bezpieczeñstwa w³asnego kraju.
TARCZA, która jest elementem obrony
defensywnej, czyli takiej jak kamizelka kuloodporna, jest sol¹ w oku naszego wschodniego s¹siada. Ba! Nawet w swojej telewizji wyg³aszaj¹ owiadczenia, ¿e maj¹ broñ
przeciw TARCZY. A jak kiedy napisa³
naczelny Wielkiej Gazety, a powtórzy³ to
inny cz³owiek kilka lat temu i jemu przypisano autorstwo: ciemna masa wszystko kupi. Dzi rzesze owieconych w

naszym kraju wyg³asza peany, jakie to
zagro¿enie niesie tarcza. Nie wiem czemu, ale ludzie nie chc¹ zrozumieæ, ¿e ta
TARCZA jest od ochrony, a nie ataku.
Samo s³owo TARCZA powinno o czym
mówiæ. Nie chcê tu odsy³aæ do s³ownika, bo jestemy ludmi inteligentnymi i
nie trzeba takich s³ów t³umaczyæ. Jeli
kto straszy, ¿e TARCZA jest zagro¿eniem, bo jest g³ównym celem, to powinien dobrze siê zastanowiæ s³uchaj¹c takich
s³ów czy ten co wyg³asza teksty o potencjalnym ataku jest przy zdrowych zmys³ach. Zachód, w sensie ogólnym dla odró¿nienia od naszego wschodniego s¹siada, chcia³by bardzo wierzyæ Miedwiediowi. Ale w³adze Rosji maj¹ to do siebie, ¿e wytworzy³y imperium k³amstwa, z
którego bardzo ciê¿ko im siê wycofaæ.
Wielu analityków spraw wschodnich w
prostych s³owach stwierdza, ¿e buñczuczna
w³adza w Rosji jest tylko silna medialne.
O Rosji decyduje nie demokracja, a uk³ady,
oligarchie, mafia, rodziny i itd. Jedyn¹
konkretn¹ broni¹ jak¹ dysponuje w³adza,
to surowce: ropa i gaz. To jest najpotê¿niejsza broñ, dzia³aj¹ca lepiej ni¿ najlepsze czo³gi czy samoloty. Na przyk³ad sprawa
wojny z Gruzj¹ pokaza³a jak s³aba jest
w³adza, a pomrukiwanie to tylko pozory.
Dowódcy wojskowi zachowuj¹ siê w Rosji
jak udzielni wata¿kowie klanów. Nie s³uchaj¹ rozkazów z Moskwy, ale maj¹ swój
sposób rozumienia poleceñ i wykonywania ich. Gdy Miedwiediew na forum
miêdzynarodowym zapewnia³, ¿e wojska
rosyjskie wycofa³y siê z Gruzji, to te wojska
zajmowa³y i kontrolowa³y kolejne gruziñskie wsie i miasteczka. Dowódcy pytani,
dlaczego to robi¹ mieli jedn¹ zbli¿on¹

odpowied: bo im siê tak podoba. S³ynny uciekinier z Rosji  Litwienienko przed
swoj¹ mierci¹ powiedzia³, ¿e Rosjanie maj¹
mentalnoæ niewolników. Ci co nie maj¹
tej cechy udaj¹, ¿e te¿ j¹ posiadaj¹. Dlatego czêsto od nich s³ychaæ formê odpowiedzi ch³opa pañszczynianego zapytanego czy wie, ¿e jego pan w Monte
Carlo przegra³ ca³y maj¹tek i nie bêdzie
na zap³atê. Co odpowiada taki ch³op?
Widocznie Panu karta nie sz³a. Ci z Rosjan
i mieszkañców Rosji co nie godz¹ siê z
tak¹ form¹ ich traktowania i powszechnego k³amstwa, koñcz¹ zazwyczaj jako informacja prasowa, ¿e zosta³ czy zosta³a
zastrzelona przez nieznanych sprawców.
Ostatni taki numer by³ w Inguszetii: facet z zapiêtymi na plecach kajdankami wyrwa³ broñ kilku milicjantom i siê postrzeli³. Za co zosta³ ukarany, ¿e nie zabrali go
w dalsz¹ drogê. I co czyni Rosja? Ano,
prowadzi intensywne ledztwo... prowadz¹ce do nik¹d, bo omijaj¹ce prawdziwych
sprawców. Jak siê zdarzy nadgorliwy prokurator czy milicjant, który na przyk³ad
odkryje, ¿e bloki mieszkalne w Moskwie
wysadzi³a grupa operacyjna z FSB kierowana przez W. Putina w tym czasie, po
prostu zginie w niewyjanionym wypadku czy znajd¹ u niego nielegaln¹ broñ,
za co dostanie 10 lat.
Ale co bêdziemy zajmowaæ siê s¹siadami. Szkoda, bo Rosjanie to bardzo dobrzy i porz¹dni ludzi. Tylko do rz¹dz¹cych maj¹ pecha.
Do zobaczenia za tydzieñ. Pogadamy
sobie na tematy i problemy naszego kraju. Mo¿e ich nie rozwi¹¿emy, ale mo¿emy
siê pomiaæ.
PAC

Rys. Waldemar Rukæ
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