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18 listopada 2008 r.

Nadanie Szkole Podstawowej w G¹skach
imienia Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego

Nadzwyczajna Sesja
Rady Miejskiej

19 listopada odbêdzie siê nadzwyczajna Sesja rady Miejskiej. Przyspieszony tryb zwo³ania Sesji spowodowa³a potrzeba
podjêcia pilnych uchwa³. Ruszy³ bowiem nabór wniosków w
Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Miasto chce z³o¿yæ projekt przebudowy ulicy Kasprowicza.
Wartoæ tego zadania to oko³o 2 milionów z³otych. 50% kosztów inwestycji mo¿na dostaæ z bud¿etu pañstwa. Zaistnia³a
wiêc pilna potrzeba podjêcia uchwa³y w tym zakresie. Realizacja zadania musi zakoñczyæ siê w 2009 roku.
Ka¿de z województw na realizacje tego programu dostanie
rocznie 62,5 miliona z³otych. Wszystkie rodki musz¹ byæ przeznaczone na budowê dróg lokalnych. Ka¿da z gmin mo¿e z³o¿yæ tylko jeden wniosek na realizacjê jednej inwestycji. Powiat za mo¿e z³o¿yæ dwa wnioski.
C.d. na s. 2.

O szczegó³ach tej uroczystoci czytaj na s. 11-12.

WARTO

Cena 1,40 z³

PRZECZYTAÆ

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

Tel. (87) 520 44 46

(V70201)

PROMOCJA  EMULSJA DULUX
KOLORY WIATA WYBRANE KOLORY
2,5L  42,90z³
5L  71,90z³
!!WYPO¯YCZALNIA SZABLONÓW DO MALOWANIA!!
5z³ ZA DOBÊ.
WYPO¯YCZ, POMALUJ, ODDAJ

CENTRUM HANDLOWE
Aleje Lipowe 1b
tel.(087) 520 36 92

KALENDARZE - KOLEKCJA 2009
- planszowe, cienne, kieszonkowe,
- biurowe, terminarze, organizery,
DU¯Y WYBÓR, NISKIE CENY
ZAPRASZAMY

(V66703)

* Spotkanie ze Zbigniewem Zamachowskim  s. 5.
* Jednak Wac³aw Klejmont
 s. 6.
* Komentarze i refleksje
 s. 7.
* Nadanie imienia Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego Szkole
Podstawowej w G¹skach
 s. 10-11.
* Nie wiem jak cz³owiek to
wszystko prze¿y³... (cz. 2)
 s. 12.
* Relacja z Izmiru  s. 18
* Medal dla oleckiego MOSiR-u
 s. 19
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KRONIKA
PO¯ARNICZA
· 1 listopada o godz. 22.05 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego na osiedlu Siejnik.
· 5 listopada o godz. 19.03 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego przy ul. Kolejowej w Olecku.
· 6 listopada o godz. 14.03 dwa zastêpy
JRG PSP usuwa³y skutki uszkodzenia
wiaduktu kolejowego na Szosie E³ckiej.
· 7 listopada o godz. 14.26 jeden zastêp
JRG PSP neutralizowa³ gniazdo szerszeniu w Dudkach.
· 7 listopada o godz. 16.19 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ po¿ar sadzy w kominie
budynku w Ma³ym Olecku.
· 11 listopada o godz. 11.01 jeden zastêp JRG PSP gasi³ po¿ar mietnika
kontenerowego przy ul. Kolejowej w
Olecku.
· 13 listopada o godz. 14.47 dwa zastêpy JRG PSP usuwa³y skutki kolizji drogowej do jakiej dosz³o w Sedrankach.
· 13 listopada o godz. 17.26 trzy zastêpy JRG PSP oraz OSP Kowale Oleckie, OSP szczecinki, OSP Lenarty i OSP
Lakiele gasi³y po¿ar domu i chlewni
w Lakielach.
· 14 listopada o godz. 7.35 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ po¿ar sadzy w kominie
budynku w Babkach Oleckich.
Informacji udzieli³
aspirant sztabowy Dariusz Domin

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
OLEJ
OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V65104)

od 730 do 1800

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

(V23802)

KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

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

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

Nadzwyczajna Sesja
Rady Miejskiej
Dokoñczenie ze s. 1.
Z programem tym zwi¹zane jest równie¿ podjecie uchwa³y, która przewiduje
przyznanie dotacji dla powiatu oleckiego. Starosta chce w ramach tego programu remontowaæ drogê Kukowo  Zatyki
 Dudki. Jest to kontynuacja przeprowadzonego wczeniej remontu. Przebieg
drogi le¿¹cej na terenie gminy wed³ug
uchwa³y w 50% sfinansuje miasto. Powiat sk³ada wniosek tylko na jedn¹, ale
za to bardzo du¿¹ inwestycje. Remont
drogi realizowany bêdzie na terenie dwóch
gmin: Olecko i wiêtajno. Ka¿da z gmin
do³o¿y po pó³ miliona z³otych.
Wnioski w tym programie mo¿na sk³adaæ do 21 listopada.
Wnioski trzeba przygotowaæ dobrze,
bo konkurencja bêdzie du¿a  powiedzia³ Burmistrz Wac³aw Olszewski  Maksymalnie do jednego zadania mo¿na bêdzie dostaæ do 3 milionów z³otych, a jest
62,5 miliona w skali województwa. Lekko licz¹c na jeden samorz¹d przypada
zaledwie 400 tysiêcy z³otych. Jest 116
gmin i 19 powiatów. Próbowaæ trzeba i
trzeba zrobiæ wszystko ¿eby te pieni¹dze dostaæ.

DY¯URY APTEK
 18-21.11.2008r., ul. Kolejowa 15
 22-23.11.2008r., pl. Wolnoci 7B
 24-28.11.2008r., pl. Wolnoci 25

Odpowiedz¹ za posiadanie narkotyków

W minion¹ sobotê oko³o godziny
22.30 oleccy policjanci podczas patrolowania ulic zauwa¿yli dwóch mê¿czyzn,
którzy w miejscu publicznym pili piwo.
Funkcjonariusze postanowili ich wylegitymowaæ. Okazali siê nimi: 22-letni Adam
F. i 33-letni Tomasz A. Mê¿czyni byli
nietrzewi i zachowywali siê agresywnie. Mieszkañcy powiatu oleckiego zostali przewiezieni do komendy. Podczas
kontroli osobistej policjanci znaleli przy
nich narkotyki. Adam F. mia³ woreczek
z zawartoci¹ prawie 0,4 grama marihuany. Przy Tomaszu A. funkcjonariusze
znaleli 3 nabite szklane lufki równie¿ z
tym samym narkotykiem. Ponadto podczas przeszukania mieszkania u 33-latka
policjanci zabezpieczyli kolejne ponad
0,3 gramy marihuany.
Obaj mê¿czyni trafili do policyjnego aresztu. Teraz za swoje zachowanie
odpowiedz¹ przed s¹dem. Grozi im kara
nawet do 3 lat pozbawienia wolnoci.
m³.asp. Tomasz Jegliñski

PIJANI
KIEROWCY

· 3 listopada policjanci zatrzymali w Sedrankach VW Jetta. Kieruj¹cy nim czterdziestojednoletni Tomasz K. mia³ we
krwi 0,8 alkoholu.
· 6 listopada policjanci zatrzymali w Gi¿ach rowerzystê. Trzydziestoletni Mariusz M. prowadzi³ jednolad maj¹c we
krwi 2,2  alkoholu.
· 8 listopada o godz. 21. na trasie Olecko-Rosochackie zosta³ zatrzymany
trzydziestoletni Zbigniew R. Kierowca malucha mia³ we krwi 1,3 alkoholu.
· 9 listopada o godz. 14.20 na Szosie E³ckiej
zatrzymano rowerzystê. Piêædziesiêcioszecioletni cyklista Adam B. mia³ we
krwi 1,7 alkoholu.
· Tego samego dnia w Wieliczkach zatrzymano kolejnego rowerzystê. Piêædziesiêcioszecioletni Jan M. mia³ we
krwi 2,3  alkoholu.
· 9 listopada na ul. Grunwaldzkiej policjanci zatrzymali Forda, kierowanego
przez dwudziestojednoletniego Henryka
R. Mia³ on we krwi 0,8 alkoholu.

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³ w
konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym
losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:

 Anna Ciszewska
 Zyta Iwanicka
 Teresa £ukaszewicz
 Wincenty Rymkiewicz
 Bogdan S. Wojdowski
 Jan ¯arnowski
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ KORZYCIK, ul. Kolejowa 31
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna
1A
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

Uwaga! Prosimy Pani¹ Teresê £ukaszewicz o odebranie wylosowanych
upominków konkursowych.

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

W Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego Wojewody Warmiñsko - Mazurskiego w okresie od 15 listopada 2008r. do 31
marca 2009r. funkcjonowaæ bêdzie bezp³atna, ca³odobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu
0 800 165 320 osoby zainteresowane bêd¹ mog³y uzyskaæ
informacje na temat miejsc noclegowych, jad³odajni oraz punktów
udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie ca³ego województwa warmiñsko  mazurskiego.
Halina E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl

Dzia³ania Weekend  listopad 2008

W dniach 7-11 listopada 2008r przeprowadzono na terenie
powiatu oleckiego wzmo¿one dzia³ania kontrolne Weekend 
listopad 2008. Celem dzia³añ by³o zminimalizowanie zdarzeñ
oraz zapewnienie bezpieczeñstwa na drogach podczas wyd³u¿onego weekendu. W trakcie realizacji zadañ wykorzystano
sprzêt do pomiaru prêdkoci oraz stanu trzewoci. Policjanci
ogó³em podczas dzia³añ skontrolowali ponad sto pojazdów,
na³o¿yli 43 mandaty karne i zatrzymali a¿ 8 nietrzewych kieruj¹cych.
m³.asp. Tomasz Jegliñski

Kolizja

W dniu 13.11.2008 o godz. 14.45 w Sedrankach na skrzy¿owaniu drogi krajowej K-65 z wojewódzk¹ W-653 dosz³o do
kolizji drogowej. Kieruj¹cy samochodem Suzuki Cezary G. nie
ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu samochodowi ciê¿arowemu
Kamaz, w wyniku czego dosz³o do zderzenia pojazdów. Sprawca
zdarzenia, 20-letni mieszkaniec Olsztyna, zosta³ ukarany mandatem karnym 300 z³otych.
m³.asp. Tomasz Jegliñski

Stary Ratusz

Trwa przebudowa budynku Starego ratusza w parku miejskim. Koszt tego przedsiêwziêcia to ponad 1,7 miliona z³otych. Ukoñczenie robót nast¹pi 30 czerwca 2009 roku. MB

Jaki

Ukoñczono uzbrojenie terenu w infrastrukturê techniczn¹
w Jakach. Niwelacja terenu i drogi dojazdowe zosta³y ukoñczone. Wykonawc¹ by³a firma z Go³dapi. Koszt robót to ponad
130 tysiêcy z³otych. Odbiór prac nast¹pi³ 2 padziernika. KK
Super Taxi
Taxi Mixtel.
Taxi osobowa
Taxi Plus
Taxi Z

-

tel. (087) 520 20
(087) 520 22 55
tel. (087) 520 17
tel. (087) 520 14
tel. (087) 520 12

00
17
14
12

(V65304)

OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STA£E
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pogranicza w Sejnach
18 listopada (wtorek)
46. wydanie Tygodnika Oleckiego
9.30  I. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej, Dworek Mazurski
19.00  Pary¿  Bruksela  wernisa¿ Ewy Koz³owskiej  Galeria Sztuki w Ostródzie
19 listopada (roda)
9.00  II Powiatowy Konkurs Poezji Patriotycznej, sala widowiskowa ROK MG
13.00  Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
20 listopada (czwartek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
21 listopada (pi¹tek)
 Warsztaty dla nauczycieli Roztañczona szko³a  dziedzictwo kulturowe w regionie  ROK MG
17.00  Wyprawa na ksiê¿yc 3D  film, kino ROK MG
19.00  Serce na d³oni  film, kino ROK MG
22 listopada (sobota)
 Warsztaty dla nauczycieli Roztañczona szko³a  dziedzictwo kulturowe w regionie  ROK MG
17.00  Wyprawa na ksiê¿yc 3D  film, kino ROK MG
19.00  Serce na d³oni  film, kino ROK MG
23 listopada (niedziela)
 Warsztaty dla nauczycieli Roztañczona szko³a  dziedzictwo kulturowe w regionie  ROK MG
17.00  Wyprawa na ksiê¿yc 3D  film, kino ROK MG
19.00  Serce na d³oni  film, kino ROK MG
25 listopada (wtorek)
47. wydanie Tygodnika Oleckiego
27 listopada (czwartek)
15.00  uroczystoæ zwi¹zana z obchodami 90. Rocznicy Odzyskania Niepodleg³oci, pod nazw¹ Droga do niepodleg³oci  pamiêæ o bohaterach, Oleckie Stowarzyszenie
Aktywnych Zamek  siedziba Stowarzyszenia (Pl. Zamkowy 2)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej

OG£OSZENIE

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)
(L5419)

SALON OWIETLENIA
ul. Grunwaldzka 15

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

(V23503)

Bezp³atna infolinia
dla bezdomnych

!
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URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
Czerwcowe rozporz¹dzenie w sprawie kas rejestruj¹cych,
czyli kogo od 1 listopada 2008r obj¹³ obowi¹zek ewidencjonowania na kasach fiskalnych.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 27
czerwca 2008r w sprawie kas rejestruj¹cych (Dz.U. Nr 113 poz.720),
obowi¹zuj¹cym od dnia 01.07.2008r, w okresie od dnia 1 lipca
2008 r do koñca padziernika 2008r nie ma ró¿nic w porównaniu z obowi¹zuj¹cymi wczeniej zwolnieniami z obowi¹zku
ewidencjonowania obrotów za pomoc¹ kas fiskalnych.
Co do zasady, rozporz¹dzenie z dnia 27 czerwca 2008r w
sprawie kas rejestruj¹cych nawi¹zuje pod wzglêdem zakresu
stosowanych zwolnieñ z ewidencjonowania, do uregulowañ,
jakie obowi¹zywa³y w pierwszym pó³roczu 2008 roku. Utrzymuje tak¿e dotychczasowe zasady i wielkoæ kwot odliczeñ
wydatkowanych z tytu³u nabycia kas.
Nowe rozporz¹dzenie w sprawie kas rejestruj¹cych stanowi, ¿e od 1 listopada br., sprzeda¿ wyrobów tytoniowych,
napojów alkoholowych o zawartoci alkoholu powy¿ej 1,2%

oraz napojów alkoholowych bêd¹cych mieszanin¹ piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartoæ alkoholu przekracza 0,5%, bêdzie musia³a byæ w ca³oci ewidencjonowana
za pomoc¹ kas fiskalnych, bez wzglêdu na wysokoæ obrotów.
Tak¿e niektórzy inni przedsiêbiorcy, wymienieni pod poz.
5,9,15,16, 18-20, 23 za³¹cznika do rozporz¹dzenia, bêd¹ musieli
korzystaæ z kas fiskalnych po 31 padziernika 2008 r., za wyj¹tkiem tych z nich, którzy przyjm¹ zasadê dokumentowania
ca³ego zakresu wiadczenia us³ug na rzecz osób fizycznych
przy pomocy imiennej faktury. Dotyczy to podatników wiadcz¹cych us³ugi: a) krótkotrwa³ego zamieszkania, b) magazynowania i przechowywania towarów pozosta³e  wy³¹cznie
dozór mienia, c) wynajmowania nieruchomoci na w³asny rachunek, d) obs³ugi nieruchomoci wiadczone na zlecenie, e)
architektoniczne i in¿ynierskie  wy³¹cznie us³ugi rzeczoznawstwa,
f) rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, g) detektywistyczne i ochroniarskie, h) komercyjne pozosta³e, gdzie
indziej niesklasyfikowane, z wy³¹czeniem us³ug zwi¹zanych z
organizacj¹ wystaw i targów.

Drodzy Czytelnicy

Wiadukt

Z wielk¹ nadziej¹ czeka³em na obchody uczczenia 90. Rocznicy Odzyskania przez Polskê Niepodleg³oci. Uwa¿a³em i uwa¿am,
Drugi przetarg na budowê przejcia pod wiaduktem
i¿ takie rocznice trzeba godnie czciæ i pielêgnowaæ, poniewa¿  jak
zakoñczy³ siê niepowodzeniem. Poinformowa³ o tym Burpowiedzia³ klasyk  kto nie zna historii, nigdy nie zrozumie dnia
mistrza Olecka dyrektor Dyrekcji Budowy Dróg i Autodzisiejszego. Jednak, jak to w ostatnich latach bywa³o, nie zastrad. Sk³adaj¹ca ofertê firma wyceni³a prace o 50% drowiod³em siê na Pa³acu Prezydenckim:, który to nie zaprosi³ na
¿ej ni¿ wyceniono je w kosztorysie inwestorskim.
uroczystoci Lecha Wa³êsy, co moim bardzo skromnym przecie¿
Dyrekcja w³¹czy³a wiêc przetarg w program budowy
zdaniem by³o wielkim b³êdem. Natomiast zorganizowanie Balu (Gali)
obwodnicy oleckiej. Zatem prawdopodobnie ju¿ w przyi zaproszenie na to wydarzenie wielu przywódców pañstwowych
sz³ym roku budowa przejcia pod wiaduktem ruszy jako
by³o karygodnym b³êdem dyplomatycznym, poniewa¿ wiadomo by³o
pierwsza czêæ tej inwestycji.
z góry, ¿e wiele pañstw obchodzi tego samego dnia rocznicê zakoñczenia I Wojny wiatowej i trudno by³o od nich oczekiwaæ, ¿e
przyjad¹ na tañce. Przyjechali Ci, którym pod nogami pali siê grunt
i potrzebne by³o im pokazanie siê wzmacniaj¹ce ich pozycjê. Mo¿Na podstawie umowy zawartej pomiêdzy firm¹ INFO- na by³o przecie¿ unikaj¹c niezrêcznoci dyplomatycznej, zapraszaNET z Olecka a Gmin¹ wiêtajno, w miejscowoci tej ma j¹c wszystkich ambasadorów pañstw, które utrzymuj¹ z nami konzostaæ zamontowany zestaw urz¹dzeñ do bezprzewodo- takty i zapewniam, ¿e sala by³aby pe³na i nie dosz³oby do ¿adnego
wej transmisji danych w standardzie IEEE 802.11 a/b/g/n zgrzytu. Jeszcze mo¿na dodaæ, ¿e odnios³o siê wra¿enie, jakby tê
z przeznaczeniem do wiadczenia us³ug w zakresie dostê- niepodleg³oæ mamy dziêki braciom Kaczyñskim, natomiast Marpu dostêpu do Internetu na terenie wiêtajna i okolic. sza³ek Pi³sudski by³ tak przy okazji.
Natomiast co do
Dodatkowo na terenie Urzêdu Gminy wiêtajno ma zo- tarczy antyrakietowej (uwa¿am, ¿e dobrze ¿eby by³a), musimy uwa¿aæ
staæ utworzony Hotspot, czyli darmowy punkt dostêpo- na to, abymy w zapewnieniu bezpieczeñstwa USA nie przeciwego do Internetu.
m
gnêli samych Amerykanów.
P.S. ¯yczê Panu Prezydentowi dobrego wypoczynku w Azji w
GRÜNLAND Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku jego podró¿y ¿ycia (bo chyba tak daleko jeszcze nie zagl¹da³).
Szkó³karzy Polskich
Z powa¿aniem
Centrum Rolin Ozdobnych
Roman D. Jasielun
Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
(V64904)

Internet w wiêtajnie

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22

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

przydomowe oczyszczalnie cieków

(V64105)

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

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V67003)

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

#

Tygodnik Olecki nr 46 (566)

Spotkanie ze
Zbigniewem Zamachowskim
Ostatnimi czasy ciê¿ar profesjonalnych dzia³añ artystycznych w Olecku rozproszy³ siê doæ znacznie. Dzia³aj¹ prywatne galerie, np. Wies³awa Bo³tryka czy Pubu Piwnica. Koncerty na wysokim poziome artystycznym organizuj¹ w swoich
salach szko³y i internaty. Równie¿ dzia³ania filmowe zaczynaj¹ organizowaæ siê poza oficjalnym nurtem kultury. Nie znaczy to wcale, ¿e jest to dzia³alnoæ alternatywna. Jest to po
prostu dzia³alnoæ artystyczna i to lotów najwy¿szych.
Od d³u¿szego ju¿ czasu mo¿na obserwowaæ dzia³alnoæ
jednego z najbardziej rzutkich animatorów i twórców kultury,
jakim jest Adam Andryszczyk. Artysta nagrodzony w ubieg³ym roku przez Stowarzyszenie Przypisani Pó³nocy tytu³em Pasjonata Roku wcale nie spocz¹³ na laurach.
Jego projekt Wielkie kino w ma³ym powiecie zosta³ zrealizowany z wielkim rozmachem i zakoñczy³ siê niebywa³ym
sukcesem. Ostatnim etapem tego ciekawego przedsiêwziêcia
by³ pokaz filmu ¯urek i spotkanie z aktorem Zbigniewem
Zamachowskim. Wszystko to, odby³o siê w czwartek, 13 listopada, w klubie Cultura.
Wieczór prowadzi³ ze znawstwem filmoteki i z wielk¹ kultur¹ Adam Andryszczyk. Publicznoæ natomiast zada³a wiele
ciekawych i m¹drych pytañ, za Zbigniew Zamachowski niezwykle barwnie opowiada³ o sztuce aktorskiej i o sobie. Nich
¿a³uj¹ ci, którzy na spotkaniu nie byli.
Szóstka z plusem dla Adama Andryszczyka i Archiwistów
Pó³nocy oraz dla klubu Cultura za przygarniêcie tak udanej
imprezy.
(BB)
**
Archiwici Pó³nocy to stowarzyszenie powsta³e niespe³na
dwa lata temu, skupiaj¹ce m³odych twórców (g³ównie filmowych), mog¹ce pochwaliæ siê ju¿ niema³ym dorobkiem dokumentalnym.
rodki niezbêdne do tworzenia tak niepowtarzalnego archiwum Stowarzyszenie zdobywa z ró¿nych róde³: poprzez
darowizny, dochody w³asne, a przede wszystkim - z projektów, na które przyznawane s¹ granty przez ró¿ne instytucje,
fundacje, urzêdy. Projekt, pod nazw¹ Wielkie kino w ma³ym
powiecie móg³ zostaæ zrealizowany dziêki dotacji udzielonej
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu Rozwój inicjatyw lokalnych.

Pozdrowienia przekazane podczas spotkania czytelnikom TO przez Zbigniewa Zamachowskiego.

Koncert Grzegorza
Wasilewskiego

4 listopada o 20.00 w sali konferencyjnej Internatu Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych odby³ siê koncert zaduszkowy. Gwiazd¹ imprezy by³ Grzegorz Wasilewski. Zaprezentowa³ on ponad godzinny koncert ballad i piosenek poetyckich. Sala by³a wype³niona po brzegi uczniami wszystkich oleckich
szkó³ rednich i gimnazjów.

Fot. Waldemar Snarski
Pomimo tego, ¿e w programie koncertu znalaz³y siê utwory
pasuj¹ce tematem i nastrojem do tego z jakiej okazji koncert
siê odbywa³, w najmniejszym stopniu nie by³ on monotematyczny czy nudny. Ka¿da z ballad nagradzana by³a brawami, a
wystêp barda zakoñczy³y bisy. Grzegorz Wasilewski pokaza³
kawa³ dobrego warsztatu muzycznego, jak i estradowego.
Teraz wypada czekaæ na nastêpn¹ propozycje sceny ZSLiZ,
tym bardziej, ¿e w ostatnich czasach ¿ycie artystyczne w Olecku
jest ubogie.

Oleckie

Stowarzyszenie

Aktywnych

Zamek zaprasza

Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych Zamek organizuje
uroczystoæ zwi¹zan¹ z obchodami 90. Rocznicy Odzyskania
Niepodleg³oci, pod nazw¹ Droga do niepodleg³oci  pamiêæ o bohaterach.
Impreza odbêdzie siê w siedzibie Stowarzyszenia (Pl. Zamkowy 2) w dniu 27 listopada 2008r. o godz. 1500.
W programie:
- spotkanie m³odzie¿y ZST i cz³onków Stowarzyszenia z
P. Tadeuszem Gryczanem (by³ym wiêniem obozów koncentracyjnych),
- wyk³ad doktora historii i nauk humanistycznych P. Marka
Góryñskiego nt. Polskie formacje wojskowe w czasie I wojny
wiatowej,
- zwiedzanie wystawy z eksponatami o tematyce niepodleg³ociowej P. Zbigniewa Bereniewicza  pasjonata historii
Ziemi Oleckiej.
Osoby zainteresowane powy¿sz¹ tematyk¹ serdecznie
zapraszamy.
Zarz¹d Oleckiego Stowarzyszenia
Aktywnych Zamek

$

Tygodnik Olecki nr 46 (566)

JEDNAK WAC£AW KLEJMONT
W numerze 24 z 17.06.2008r. informowalimy o tocz¹cym siê przed S¹dem
Okrêgowym w Katowicach procesie przeciwko Wydawnictwu Videograf II Sp. z
o.o. w Chorzowie o naruszenie dóbr osobistych Wac³awa Klejmonta, które poleg³o na przypisaniu w Wielkiej ksiêdze fraszek, wydanie pierwsze, lipiec 2006,
ISBN 978-83-7183-384-9 oraz Ksiêdze
fraszek, wydanie pierwsze, padziernik
2006, ISBN 83-7183-421-7 i ISBN 978-837183-421-9, autorstwa dziewiêciu utworów W³adys³awowi Katarzyñskiemu,
podczas gdy prawdziwym autorem tych
fraszek jest Wac³aw Klejmont  jak g³osi
sentencja prawomocnego wyroku, który zapad³ 8 padziernika 2008 roku.
Jako rekompensatê za wyrz¹dzon¹
krzywdê S¹d ponadto nakaza³ Videografowi II rozes³anie errat obu ksi¹¿ek do
najwiêkszych bibliotek naukowych w kraju,
wydawców i autorytetów w dziedzinie
satyry oraz Acquisitions Unit Slavonic
& East European Colls., The Britisch
Library w Londynie. Wydawca, który
znies³awi³ autora i wprowadzi³ w b³¹d
czytelników, wyrokiem S¹du ma na koszt
w³asny wydrukowaæ przeprosiny w miesiêczniku Readers Digest, rozprowa-

dzanym w ponad 60 krajach wród 70
milionów czytelników, jak te¿ wp³aciæ
zgodnie z wol¹ poszkodowanego 1%
zysków od zakwestionowanych wydañ
na rzecz Fundacji Dzieciom Zd¹¿yæ z
pomoc¹ w Warszawie.
A oto autoryzowane specjalnie dla
nas teksty:

DWA ZEGARY
Nie mog¹ zgodnie chodziæ
w takt jednej czasu miary,
gdy m³ody wci¹¿ bimba,
a u-tyka stary.
WISIELCZY HUMOR
Zrozumia³ wreszcie b³azen
wleczony na plac kani,
¿e jeno królom wolno
bezkarnie wci¹¿ siê b³aniæ.

ASEKURANT
Ma w zapasie w³asne zdanie,
gdy ju¿ cudzych zdañ nie stanie.

BEZ WAHANIA
Z miejsca zaciê³o siê wahad³o,
gdy decydowaæ mu wypad³o.

SZTUCZNE PODNOSZENIE POZIOMU
I na najwy¿szym koturnie
dureñ pozostanie durniem.

S£OWO I KAMIEÑ
Kiedy pod piêci¹
s³owo siê ³amie,
nietrudno s³owo
zamieniæ w kamieñ.

MARZENIE CIÊTEJ G£OWY
Chcia³bym doczekaæ
tej chwili wreszcie,
aby m¹drzejsi mogli
bezkarnie i w czas
obna¿yæ durnia
z pokrowca ideologii.
CO O TYM S¥DZICIE?
Nie sposób r¿n¹æ prawdê na s¹dowej
³awie,
gdy oskar¿a papuga, ³awnikuj¹  pawie.

STÓ£ MAGDALENKOWY*
Przekuli z³ote rogi
na okr¹g³e kanty
ci za dob¹ monetê,
ci za trefne fanty.
*fraszka z zestawu nagrodzonego I nagrod¹
na IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Wac³awa Olszewskiego, Be³chatów 1997.

Bogus³aw Marek Borawski

Niektóre dowody autentycznoci tekstów:
Pokonkursowa publikacja Kilkaset wierszy i tyle spraw,
tyle spraw Be³chatów 1997r.

ò

Rêkopis z 4.12.1974 r.
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku oraz
Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia w Olecku zapraszaj¹ na

spotkanie autorskie
z Joann¹ Siedleck¹

Zapraszamy 2 grudnia 2008 r. o godz. 13:00 do sali
widowiskowej ROK MG, a o godz. 16:00 do czytelni Warmiñsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie
Filia w Olecku.
Joanna Siedlecka - polska eseistka, reporta¿ystka

urodzi³a siê 24 lutego 1949 w Bia³ymstoku. Ukoñczy³a Wydzia³
Psychologii, Pedagogiki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Debiutowa³a w 1971 roku na ³amach prasy studenckiej. Pomiêdzy
1975-1981 by³a etatowym pracownikiem redakcji tygodnika studenckiego itd., potem tygodnika Kultura. Wspó³pracowa³a z Ryszardem Kapuciñskim, którego by³a studentk¹, oraz m.in. z Teres¹ Torañsk¹ i Barbar¹ £opieñsk¹. Po zawieszeniu wydawania Kultury i

Pierwodruk w G³osie Nauczycielskim
nr 48 z 30.11.1975 r.
negatywnej weryfikacji dziennikarki po 13 grudnia 1981 roku, Joanna
Siedlecka zajê³a siê wy³¹cznie eseistyk¹. Od 2000 r. jest wyk³adowc¹
w Wy¿szej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wañkowicza w Warszawie. Cz³onkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia
Wolnego S³owa. Autorka zas³ynê³a g³onymi reporterskimi biografiami o Witoldzie Gombrowiczu, Zbigniewie Herbercie, Jerzym Kosiñskim, Witkacym.
Wybrana twórczoæ Joanny Siedleckiej:
1. Stypa (1981)
2. Poprawiny (1984)
3. Parszywa sytuacja (1984)
4. Jaworowe dzieci (1991)
5. Janie-panicz (1987 o Witoldzie Gombrowiczu)
6. Mahatma Witkac (1992 o Witkacym)
7. Czarny ptasior (1993 o Jerzym Kosiñskim)
8. Wypominki (1996 zbiór wspomnieñ
o polskich pisarzach)
9. Wypominków ci¹g dalszy (1999)
10. Pan od poezji (2002 o Zbigniewie
Herbercie)

Komentarze i refleksje
Podatkowe umorzenia

Z szarych komórek przypomnia³em
ostatnio informacjê powziêt¹ najpewniej
z lokalnej prasy o planowanym umorzeniu podatków lokalnych dla najwiêkszych
przedsiêbiorstw oleckich, które dotkn¹³
obecny kryzys na rynkach wiatowych.
Chodzi g³ównie o zak³ad Delphia Yachts
planuj¹cy grupowe zwolnienia pracowników.
By³bym bardzo ostro¿ny z wydawaniem publicznych pieniêdzy dla ratowania wyników finansowych oleckich potentatów, dlatego, ¿e:
1. Potrzeby na pomoc spo³eczn¹ dla
ludzi starych, chorych i potrzebuj¹cych
wsparcia winny byæ zaspokajane w pierwszej kolejnoci i jak najlepiej. Jest to obowi¹zek nie tylko prawny, ale przede wszystkim humanitarny i demokratyczne pañstwo polskie winno byæ do tego przygotowane.
2. W Delphii Yachts i tak dojdzie do
zwolnieñ pracowników i nic tu nie pomog¹ dotacje miejskie. Rachunek ekonomiczny ma swoje prawa i zak³ad bêdzie
zatrudnia³ tylu pracowników, ilu mu aktualnie potrzeba.
3. Od kilku miesiêcy trwa recesja, to
jeszcze nie katastrofa. Firma na pewno
ma oszczêdnoci z wczeniejszej wieloletniej prosperity.
Moja ma³a firma przez ponad 6 lat
utrzymywa³a siê z wczeniejszych oszczêdnoci w³asnych i do g³owy mi nie przy-

%
 nie tylko polityczne

sz³o, by prosiæ o jakie umorzenia podatkowe, za pomoc miejska polega³a na
ponad 300% podniesieniu czynszu dzier¿awnego i zakazie umieszczania reklamy
na markizie okiennej (ponoæ wystawa³a
kilka centymetrów na pas drogowy).
Wielkie, zagraniczne sieci handlowe,
hiper- i supermarkety w kraju nad Wis³¹
uprawiaj¹ swoist¹ woln¹ amerykankê. U
siebie, w swoich krajach, podlegaj¹ ró¿nym prawom i ograniczeniom. Poza tym
nasze w³adze wci¹¿ uwa¿aj¹, ¿e ma³a firma to ma³y problem. Co innego, gdy pada
Stocznia Gdañsk czy choæby Delphia
Yachts. Tylko ¿e te ma³e firmy te¿ zwalniaj¹ tysi¹ce pracowników.

Dzieje g³upoty (c.d.),
albo ocieplanie klinkieru!
Z Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o. w Olecku 7 listopada br.
otrzyma³em kuriozalne pismo podpisane przez
prezesa p. Imierskiego. Wzywa siê mnie
do zaprzestania utrudnieñ w wykonywanych pracach dociepleniowych budynku.
Chodzi o budynek przy ul. 1 Maja i
moje wczeniejsze apele do rozumu pewnych panów, ¿eby pozostawiæ elewacjê
klinkierow¹ przy lokalu u¿ytkowym  sklepie,
wykonan¹ zreszt¹ na koszt dzier¿awcy
sklepu.
Kiedy jednak zwyciê¿y³a g³upota i chêæ
zbicia kasy, w ¿aden sposób nie utrudniam tzw. prac dociepleniowych, ale z
bólem patrzê na proces niszczenia i de-

OG£OSZENIE O PRZETARGU!

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku og³asza, ¿e dnia 02
grudnia 2008r. w siedzibie SM Olecko, ul. Zyndrama 4, odbêdzie siê III przetarg - nieograniczony w formie licytacji, w
którym mog¹ braæ udzia³ wszystkie zainteresowane osoby, na
pierwszeñstwo zawarcia umowy o ustanowienie przedmiotu
odrêbnej w³asnoci ni¿ej wymienionych lokali mieszkalnych:
l. Lokal mieszkalny nr 20, po³o¿ony na III piêtrze budynku
nr 23 przy Placu Wolnoci w Olecku, o powierzchni u¿ytkowej
24,50m2, sk³adaj¹cy siê z 2 izb wraz z udzia³em w gruncie
wynosz¹cym 0,0059 czêci pow. dzia³ki, na której posadowiony jest budynek; nr dz.634 o pow. 3960m2; KW nr 26688;
Cena wywo³awcza wynosi 2.000,00z³/lm 2 pu. lokalu.
Wadium w wysokoci 2.450,00z³. Przetarg odbêdzie siê
02.12.2008r o godzl000.
2. Lokal mieszkalny nr 2, po³o¿ony na parterze budynku nr
11 Osiedle Siejnik l w Olecku o powierzchni u¿ytkowej
69,15m2, sk³adaj¹cy siê z piêciu izb; wraz z udzia³em w gruncie wynosz¹cym 0,0125 czêci pow. dzia³ki, na której posadowiony jest budynek; nr dz. 146/3 o pow. 791 Im2 ; KW nr
3452;
Cena wywo³awcza wynosi 1.800,00z³/lm 2 pu. lokalu.
Wadium w wysokoci 6.224,00z³. Przetarg odbêdzie siê
02.12.2008r o godz. l030.
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Grzegorz Kudrzycki

wastacji w³asnej pracy, przy czym z ¿adnym efektem docieplenia nie ma to nic wspólnego  klei siê tu cinki, kawa³ki styropianu z pozosta³ych cian, bez zak³adu, na
styk  tzw. klejenie durnia. Pan prezes,
którego dot¹d osobicie nawet nie znam,
nie precyzuje na czym maj¹ polegaæ rzekome utrudnienia z mojej strony. Ja natomiast ponoszê straty wymierne:
- padek sprzeda¿y o oko³o 40%, bo po
zdjêciu owietlonego szyldu i rozstawieniu
rusztowañ czêæ klientów s¹dzi, ¿e sklep
jest nieczynny,
- wnoszenie brudu na butach do rodka
sklepu,
- niesprz¹tanie gruzu, folii po dziennej pracy
(przyk³ad  sobota 8 listopada).
Mimo to nie skar¿y³em traktuj¹c wszystko jako dopust bo¿y, który kiedy jednak
minie.
W dalszej czêci swego osobliwego
pisma prezes Imierski grozi mi wypowiedzeniem umowy najmu zajmowanego lokalu. Zastanawiam siê, co jest grane? Czy
przygotowany jest grunt do spe³nienia
poczynionych zobowi¹zañ towarzyskich?
Wszak wspólnota mieszkaniowa (niektórzy z niej) bêd¹ jeszcze musieli odebraæ te
tzw. prace dociepleniowe.
Nie uda³a siê prowokacja z policj¹, bo
ja palcem nie ruszy³em, kiedy demonstracyjnie i ordynarnie zaczêto chlapaæ zapraw¹ na klinkier. W takich chwilach przypomina mi siê stoicki spokój Dziadka i jego
s³ynne powiedzenie  pies im mordê liza³.

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest uprzednie wp³acenie wadium do kasy Spó³dzielni przy ul. Zyndrama 4 w Olecku,
najpóniej do dnia 02.12.2008r do godz. 900. Osobom, które
przetargu nie wygraj¹, zwrot wadium nast¹pi niezw³ocznie po
zakoñczeniu przetargu.
Wylicytowan¹ cenê mieszkania nale¿y wp³aciæ w terminie
30 dni od daty przetargu. Brak wp³aty spowoduje przepadek
wadium na rzecz Spó³dzielni i cofniêcie decyzji dotycz¹cej
ustanowienia odrêbnej w³asnoci lokali. Odrêbna w³asnoæ
lokalu zostanie ustanowiona w terminie 30 dni od daty wp³aty wylicytowanej ceny przez wygrywaj¹cego przetarg i uzyskaniu cz³onkostwa Spó³dzielni.
Wynagrodzenie notariusza za ogó³ czynnoci notarialnych
dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty s¹dowe w
postêpowaniu wieczystoksiêgowym obci¹¿¹ wygrywaj¹cego
przetarg, na rzecz którego Spó³dzielnia dokonuje przeniesienia w³asnoci lokalu.
Szczegó³owe informacje o przetargu mo¿na uzyskaæ pod
nr tel. 087 5200995 lub osobicie w biurze Spó³dzielni, ul. Zyndrama 4 w Olecku.
Istnieje mo¿liwoæ obejrzenia lokali, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu z Administracj¹ Spó³dzielni. Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn.
Zarz¹d SM Olecko
(K25101)

&
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(24)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

W drodze z Sayhan-Ovoo do Arvayheer, Mongolia,
22.07.2007 r. Miêso i sery suszy siê na wolnym powietrzu
W nocy pracowa³y generatory i nie mo¿na by³o spaæ. Wokó³
naszego namiotu chodzi³y jaki i bucza³y  ich odg³osy s¹
dziwne. W stepie pe³no wierszczy. One te¿ nad ranem da³y
swój koncert.

Jest tu orodek buddyjski, ciekawy park i nawet supermarket (taki widnieje napis, ale to zwyk³y sklepik samoobs³ugowy). Ceny towarów takie jak w Polsce, niektóre s¹ dro¿sze.
Tomek zainteresowa³ siê p³ytami CD z mongolsk¹ muzyk¹, ale
nic nie kupi³. Soren ob³adowa³ siê piwem.

Tsetserleg. Mongo³owie do sklepu przyje¿d¿aj¹ konno.

Tsetserleg. W parku.
Dzisiaj przejechalimy 180 km, lepsz¹ drog¹. Na mapie
w³anie tak jest ona oznaczona, a w rzeczywistoci to ¿wirówka pe³na kolein. Przeje¿d¿alimy przez miasteczko Tsetserleg. Tutaj by³o kilka asfaltowych dróg. Osada raczej biedna. Po ulicach chodz¹ jaki i krowy. Mongo³owie do sklepów
przyje¿d¿aj¹ na koniach, a kobiety rozprawiaj¹ barany wprost
na ulicy. Cieknie krew i pe³no much na miêsie. Barany, z których póniej robi siê t³uste potrawy, zabija siê w tradycyjny
sposób, robi¹c poprzeczne ciecie na klatce piersiowej, wprowadzaj¹c rêkê do rodka i zaciskaj¹c aortê. W ten sposób zwierzê
siê nie mêczy i nie marnuje siê jego krwi. ¯adna czêæ barana
nie jest marnowana. Miêso gotuje siê lub suszy, z koci przyrz¹dza zupy, a z jelit i krwi wyrabia kie³basy.

Tu¿ za rogatkami Tsetserleg zabralimy ze sob¹ autostopowiczów, parê Szwedów. Po przejechaniu kilkudziesiêciu kilometrów zatrzymalimy siê w stepie i Erka przygotowywa³a
obiad. Oczywicie makaron z miêsem. W Tsetserleg kupi³a w
sklepie baraninê  surowe miêso i ma zamiar wieæ je ze sob¹,
a¿ zu¿yje do obiadów. Kiedy wy³o¿y³a je z torebki na karton,
musia³em j¹ zapytaæ o oto, w jaki sposób bêdzie to miêso

Ch³opiec z koniem.

Stupa i mantry w Tsetserleg.

chroniæ przed zepsuciem. Odpowiedzia³a, ¿e bêdzie je suszy³o
s³oñce na ka¿dym postoju, bo tak postêpuj¹ Mongo³owie.
Stwierdzi³a, ¿e miêso i sery suszy siê na wolnym powietrzu.
Miêso tnie siê na mniejsze kawa³ki i zawiesza w ocienionym
miejscu. P³aty miêsa szybko wysychaj¹ i staj¹ siê bardzo twarde.
Przed u¿yciem takie wyschniête paski borc wrzuca siê do wrz¹tku
i sporz¹dza po¿ywny rosó³.
Zapotrzebowanie na witaminy Mongo³owie zaspakajaj¹
spo¿ywaniem ró¿nych produktów mlecznych. Latem jest to
g³ównie kwane mleko, twarogi i ró¿ne rodzaje serów. Nie
pija siê surowego mleka, a produkty sporz¹dzone z mleka ró¿-

'
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Rzeka Chuluut¿n gol.
nych zwierz¹t maj¹ zupe³nie inny smak.
Kiedy Erka gotowa³a, zdobywa³em miejscowe wzgórza i
przygl¹da³em siê pracy gospodarzy przy jurtach. Ma³y ch³opiec gna³ stado owiec przez step. Zainteresowa³ siê mn¹ i
podjecha³ konno. Fotografowa³em go, a póniej pokaza³em
zdjêcia. By³ zachwycony. Niestety nie mog³em z nim porozmawiaæ, bo mówi³ tylko po mongolsku.
Po godz. 17.
przyjechalimy nad
piêkny kanion rzeki Chuluut¿n gol.
Woda p³ynie uskokami i jest zimna, ale
nie przeszkadza³o
mi, ¿eby siê w niej
wyk¹paæ. Szwedzi
zrobili to samo. Tomek i Soren nie
weszli do wody,
ch³odzili w niej
piwo. Nad rzek¹
rós³ szczaw i dziki
czosnek.
Tu¿ nad przeDziki czosnek.
paci¹ rozbilimy

OG£OSZENIE O

PRZETARGU

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Olecku,
posiadaj¹cy siedzibê przy ul. Wojska Polskiego 12
w Olecku, tel. (087) 520-22-24 og³asza
1. Nieograniczony przetarg ofertowy na zbycie drzew przydro¿nych
- rosn¹cych przy drogach powiatowych w iloci 258szt.
2. Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2008 r. - dotyczy gminy Wieliczki, pozosta³e gminy do 30.03.2009 r.
3. Z dokumentacj¹ przetargow¹ mo¿na zapoznaæ siê (lub j¹ uzyskaæ)
w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, pokój nr 11.
4. Zamkniêt¹ kopertê zawieraj¹c¹ ofertê nale¿y z³o¿yæ w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12,
pokój nr 5.
Koperta powinna byæ oznaczona napisem Oferta na drzewo
oraz posiadaæ nazwê i adres oferenta.
5. Termin sk³adania ofert up³ywa 25 listopada 2008 o godz.
10°°.
6. W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci spe³niaj¹cy warunki
okrelone w specyfikacji przetargowej.

wiête drzewo Mongo³ów.
namioty. Nie wiem czy uda siê zasn¹æ, poniewa¿ szum wody
jest okropny. W dodatku jestemy na p³askowy¿u. Niedaleko
znajduje siê zagajnik, w którym ronie wiête drzewo z zaczepionymi na nim niebieskimi wst¹¿kami. Drzewo trzeba obejæ
trzy razy, wtedy spe³ni siê to wszystko, co siê sobie za¿yczy.
Tomek tak zrobi³, ja nie. Wokó³ drzewa le¿a³o du¿o resztek jedzenia, butelki, banknoty i monety. Drzewa s¹ wiête, bo s¹
siedzib¹ duchów.
Do godz. 22.30 chadza³em po stepie. By³o ciemno, wiêc
chodzi³em po omacku. Duchów nie by³o.

Kino zaprasza
na trójwymiarowe wydarzenie
Wszystkie dzieci i ich rodziców kino Mazur zaprasza w
dniach 21-25 listopada o godz. 17. na wspania³¹ bajkê Wyprawa na Ksiê¿yc. Film animowany zrealizowany jest w trójwymiarze, co zapewnia niesamowite wra¿enia. Okulary niezbêdne
do obejrzenia filmu za³¹czane s¹ do biletu nieodp³atnie.
Natomiast w dniach 21-23 listopada o godz. 19. w oleckim
kinie bêdzie mo¿na zobaczyæ komediê Serce na d³oni w re¿yserii Krzysztofa Zanussiego i w obsadzie plejady aktorów
polskich (Maciej Zakocielny, Borys Szyc, Agnieszka Dygant,
Dorota Rabczewska, Bohdan Stupka, Marta ¯muda Trzebiatowska).
M

Polowanie Hubertowskie

W sobotê 8 listopada odby³o siê w kole Sarna uroczyste polowanie Hubertowskie. Uczestniczy³o w nim 32 myliwych.
Polowanie rozpoczê³a o 8.00 odprawiona przez ksiêdza Jaros³awa Sutu³ê msza wiêta. Samo polowanie prowadzi³ w
zastêpstwie nieobecnego ³owczego Wac³aw Olszewski. Podczas polowania przeprowadzono trzy tzw. mioty. Królem polowania zosta³ Czes³aw Romanowski, który pozyska³ ³aniê.
Wicekrólem zosta³ Jerzy Wrzyszcz, który celnym strza³em po³o¿y³
lisa.
Po polowaniu, oko³o po³udnia, rozpoczê³a siê biesiada myliwska. Menu stanowi³ bigos i pieczony dzik.

370 tysiêcy z³otych

... bêdzie kosztowa³a przebudowa ulicy Zamostowej. W ubieg³ym tygodniu zosta³ rozstrzygniêty przetarg. Wygra³a go
firma z Olecka. Inwestycja bêdzie kontynuowana w dwóch
etapach: czêæ jeszcze w tym roku, ukoñczenie wiosn¹ przysz³ego roku.
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Nadanie imienia Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
Szkole Podstawowej w G¹skach

Wyst¹pienie dyrektor szko³y Janiny Rêkawek

Szanowni Pañstwo. Drodzy uczniowie, rodzice, pracownicy szko³y
Z wielk¹ radoci¹ witam wszystkich tu zgromadzonych w
tym szczególnym dniu. 7 listopada 2008 r. w ¿yciu spo³ecznoci szko³y to wielkie wydarzenie. Dzisiaj naszej szkole zostanie nadane imiê wielkiego Polaka - Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Na nasz¹ uroczystoæ przyby³o wielu znamienitych
goci.

Serdecznie witam:
- Dyrektora Biura Poselskiego Pos³a Andrzeja Orzechowskiego pana Tomasza Osewskiego
- Witam przedstawicieli w³adz Administracji Rz¹dowej i Samorz¹dowej:
- Pe³nomocnika Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego do spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych - Pana W³adys³awa Walca
- Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego reprezentuje
Pan Alojzy Jurczak, kierownik Biura Regionalnego w E³ku
- Wiceprzewodnicz¹cego Sejmiku Województwa WarmiñskoMazurskiego - Pana Edwarda Adamczyka
- Dyrektora Delegatury KO w E³ku - Pana Marka Roszkowskiego
- Wizytator Delegatury KO w E³ku - Pani¹ Sabinê Musia³
Witam ksiê¿y Dekanatu Olecko:
- Ks. prof. dr hab. Wojciecha Guzewicza
- Ks. Dziekana Mieczys³awa Bañka
- Ks. Pra³ata Stanis³awa Tabakê
- Ks. Kanonika Marka Dubê
- Ks. Waldemara Barnaka

Niezmiernie mi³o jest mi powitaæ w³adze powiatu:
- Starostê Olecka - Pana Stanis³awa Ramotowskiego
- Przewodnicz¹cego Rady Powiatu - Pana Mariana wierszcza
Szczególnie ciep³o witam:
- Burmistrza Olecka a zarazem Przewodnicz¹cego Spo³ecznego Komitetu Fundacji Sztandaru w G¹skach - Pana Wac³awa Olszewskiego
- Wiceburmistrza Olecka - Pana Henryka Trznadla
- Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej - Pana Karola Sobczaka i
wszystkich Szanownych Radnych.
Cieszê siê z obecnoci i witam wójtów ociennych gmin:
- gminy wiêtajno - Pani¹ Janinê Tru,
- gminy Wieliczki - Pana Jana Jakimowicza.
Witam serdecznie Szefa Sztabu 14 Suwalskiego Pu³ku Artylerii Przeciwpancernej im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego Pana p³k Waldemara Siedleckiego wraz z kompani¹ honorow¹
oraz pocztem sztandarowym.
Mi³o mi powitaæ Prezesa ZNP w Olecku Pana Józefa Siwko. W poczet goci wpisuj¹ siê pracownicy Warmiñsko-Mazurskiego Orodka Doskonalenia Nauczycieli w E³ku z Panem
Dyrektorem Zbigniewom Bogdanem.
Cieszy nas obecnoæ przedstawicieli Policji Pañstwowej,
Stra¿y Po¿arnej, Nadlenictwa w Olecku w osobach: Pana Rafa³a
Klauzy.

Serdecznie witam dyrektorów i przedstawicieli jednostek
organizacyjnych administracji powiatowej i miejskiej, dyrektorów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych, rednich. Pañstwowej
Szko³y Muzycznej, przedszkoli z gminy i powiatu.
Gocimy dzisiaj dyrektorów zaprzyjanionych szkó³. Witam:
- Dyrektora Szko³y Podstawowej w Rêkusach pani¹ Barbarê Ladziñsk¹
- Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Prostkach pana Janusza Krause
- Dyrektora 25 LO im. Józefa Wibickiego w Warszawie
pani¹ Ewê Omilian.
Szczególnie ciep³o witam dyrektorów szkó³ nosz¹cych imiê
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego:
- w Go³dapi - pana Stefana Piechê,
- w Wi¿ajnach - pani¹ Miros³awê Wierzchowsk¹,
- w Stradunach - pana Stanis³awa Sawickiego.
Z radoci¹ witam emerytowanych dyrektorów szko³y: Pani¹ Irenê D¹browsk¹ i Pani¹ Leokadiê Zubowicz.
Szczególne s³owa powitania kierujê do naszych Przyjació³
i Darczyñców, których obecnoæ bêdzie zaznaczona podczas
dekorowania sztandaru.
Witam Telewizjê Polsk¹ Oddzia³ Terenowy w Olsztynie.
Witam wszystkich rodziców, a tak¿e radê Rodziców Szko-
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³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach. Pozdrawiam kole¿anki i kolegów nauczycieli, pracowników administracji i obs³ugi, w sposób szczególny witam wszystkie dzieci.
Pana Jana Mroza, Pana Piotra Poniatowskiego.
Zaszczycili nas swoj¹ obecnoci¹ dyrektor Delphia Yacht
Pan Bogdan Skórkiewicz oraz dyrektor ekonomiczno-finansowy Delphii Yacht Pani Marzanna Jañczuk.
Dostrzegam wród obecnych Dyrektora Banku Spó³dzielczego w Olecku Pana Jana £uzê a tak¿e Prezesa Zes³añców
Sybiru w Olecku - Pani¹ Janinê Maciukiewicz.

Szanowni gocie, uczniowie

Za nami rok wytê¿onej pracy z postaci¹ bohatera na patrona szko³y. Nie bez znaczenia jest fakt, i¿ pracê z bohaterem
rozpoczêlimy w roku 2007, gdy przypada³a 140 rocznica jego
urodzin, a dzi w chwale obchodzimy 90. rocznicê odzyskania
niepodleg³oci i nadania imienia szkole. Pozwolê sobie w kilku s³owach przybli¿yæ sylwetkê tego wielkiego Polaka.

Józef Pi³sudski urodzi³ siê 5 grudnia 1867 r. w Zu³owie na
Wileñszczynie. Pochodzi³ z rodziny, w której pielêgnowano
polskie tradycje i patriotycznego ducha. Jego ojciec, równie¿
Józef, bra³ udzia³ w Powstaniu Styczniowym. Pi³sudski przez
ca³e swoje ¿ycie, niemal od lat dziecinnych, wszystko co robi³, podporz¹dkowywa³ jednej idei  wolnoci, niepodleg³oci
oraz wielkoci Polski. Sam mawia³, ¿e ,,,... w ¿yciu s¹ rzeczy
wa¿niejsze ni¿ samo ¯ycie - to Polska. To dla Polski ryzykowa³ wielokrotnie swoim ¿yciem i w³asn¹ wolnoci¹. Rosjanie
wziêli go do Cytadeli. By³ zes³any na Syberiê, gnêbiony, represjonowany w rosyjskich tiurmach i do listopada 1918 r.
by³ wiêniem Magdeburga - a¿ do klêski Niemiec w i wojnie
wiatowej.
10 listopada Józef Pi³sudski przyby³ do Magdeburga z Warszawy. Sta³ siê natychmiast niekwestionowanym przywódc¹ i
najwa¿niejszym politykiem. Uzna³a to ca³kowicie Rada Regencyjna - powo³ana przez Niemców.
Data 10 listopada 1918 r. to dzieñ przekazania Józefowi
Pi³sudkiemu pe³ni w³adzy wojskowej, a 14 listopada w³adzy
cywilnej w Polsce. Polska po 123 latach niewoli staje siê niepodleg³ym pañstwem.
Pi³sudski przyjmuje tytu³ Naczelnika Pañstwa, a tym samym nawi¹zuje do tradycji Tadeusza Kociuszki. Naczelnik
Kociuszko podj¹³ ostatni¹ rozpaczliw¹ próbê uratowania wolnoci
Polski.
Naczelnik Pi³sudski podj¹³ udan¹ próbê utworzenia i odbudowy Rzeczpospolitej.
16 listopada 1918 r. Naczelnik Pañstwa powiadamia oficjalnie obce rz¹dy o powstaniu niepodleg³ego pañstwa polskiego.

Okres sprawowania w³adzy przez Pi³sudskiego, to bez w¹tpienia jeden z najwspanialszych okresów w ¿yciu wielkiego cz³owieka, a zarazem Polski.
W trakcie wojny z Rosj¹ Sowieck¹ w marcu 1920r. armia
ofiarowa³a mu bu³awê Pierwszego Marsza³ka Polski. Bitwa warszawska 15 sierpnia 1920 r. z Armi¹ Czerwon¹ pokaza³a, jak w
osobie Józefa Pi³sudskiego skumulowa³y siê jednoczenie g³êboki
patriotyzm, geniusz strategiczny, ogromne poczucie odpowiedzialnoci za powierzony sobie los Narodu. On sam tak póniej wspomina³ rok 1920:
Wódz naczelny musi do swych rachunków wci¹gaæ si³ê
ca³ego pañstwa... Wielk¹ mêk¹ s¹ decyzje o losie tysiêcy ludzi i ¿o³nierzy, które trzeba podejmowaæ w ka¿dej chwili, poniewa¿ ¿o³nierz umiera dla innych, nigdy dla siebie.
W 1923 r. Marsza³ek wycofa³ siê z czynnego ¿ycia politycznego i osiad³ w Sulejówku pod Warszaw¹. Skupi³ siê na
obronie odzyskanej przez Polaków niepodleg³oci. Jednak sytuacja
w kraju zmusi³a go do wkroczenia ponownie na arenê polityczn¹ 12 maja 1926r.
Marsza³ek Pi³sudski w swej dzia³alnoci, w wypowiedziach
ho³dowa³ zasadzie: maksimum treci przy minimum s³ów. Uwa¿a³,
¿e najwiêcej treci zawieraj¹ trzy s³owa wiekopomnego has³a:
Bóg - Honor  Ojczyzna. S³owom tym by³ zawsze wierny i
taki zostawi³ nam testament.
Cia³o Marsza³ka zosta³o pochowane w Krakowie na Wawelu, serce za umieszczono w srebrnej urnie i przewieziono
do Wilna, gdzie spoczê³o w grobie jego matki, na cmentarzu
na Rosie.
Józef Pi³sudski to wielki Polak, dla którego dobro Polski i
jej obywateli by³o celem najwa¿niejszym w ¿yciu.
To imiê Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego od dzi bêdzie nosi³a Szko³a Podstawowa w G¹skach.
Fot. Józef Kunicki.
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Wspomnienia Haliny Drozdowskiej (2)

Fot. Marek Pacyñski

Nie wiem jak cz³owiek
to wszystko prze¿y³...

Helena Drozdowska, lata 50. XX wieku.

W tym domu w latach 50. XX wieku mieszka³ Wilhelm B³ocki z rodzin¹.
TO:  A Pani?
Po wojnie to ja by³am przeroniêta.
Jak mnie wywieli na przymusowe robot, to mia³am szesnacie lat. By³am tam
cztery lata i zapierdziela³am tam, ¿e mówiê. Dosta³am siê do maj¹tku za Olsztynem. Nazywa³ siê Gartenpungel. Do dzi
pamiêtam tê pracê. Bêdê umiera³a i bêdê
j¹ pamiêtaæ. By³am tam z kole¿ank¹ ze
szko³y w Raczkach. By³o tam du¿o niewolników francuskich i ruskich. To by³

Jan Drozdowski z okresu kiedy
zaczyna³ pracê w Olecku, 1951r.

olbrzymi maj¹tek. I ja tam w³anie z t¹
swoj¹ kole¿ank¹ siê dosta³am. Bo¿e  ja
mia³am szesnacie lat i musia³am obornik wyrzucaæ. Musia³am drzewo r¹baæ.
Musia³am robiæ wszystko jak ch³op. A
jeæ nie by³o co. Ale jak maj¹tek, to by³o
du¿o krów. Jak siê posz³o, to ludzie dali
mleka. By³y sady, to siê ukrad³o jab³ko.
Jako tam siê ¿y³o.
Mówiê do tej kole¿anki: Wiesz, ja
tutaj nie wytrzymam. Ja uciekam st¹d.
Trudno! Niech mnie z³api¹. Ja nie dam
rady. By³o to na jesieni 1944 roku. Niemiec, który rozporz¹dza³ robotnikami w
maj¹tku, powiedzia³, ¿e Ty i ty  wskazuj¹c
na nas  Pojedziecie kopaæ okopy. Bo
ju¿ ten front szed³ i brali do tej roboty
wszystkich. Zawióz³ nas na przystanek
kolejowy Lipstad. Pamiêtam nazwê, bo
stamt¹d uciek³ymy.
Niemiec powiedzia³ tak, bo on mówi³
po polsku: Weita, ja was przywioz³em.
Zara przyjdzie poci¹g i ja was wsadzê i
mata jechaæ. Ja mu na to: Tak. Dobrze. I on pojecha³. Wszystko pamiêtam, ale nazwy miejscowoci, gdzie mia³y byæ kopane okopy, nie.
Ja do kole¿anki: Zaraz przyjdzie poci¹g. Uciekamy. Wiesz, my swoje dokumenty wyrzucimy do kibla, bo jak nas
z³api¹... my m³ode dziewczyny. Jak nas
z³api¹, to... co wymylimy. I tak by³o.
Ona porwa³a, ja je do kibla. Przyszed³

poci¹g. Przyje¿d¿amy do Olsztyna. Jest
noc. Trzeba dojechaæ do Raczek. Siedzimy
sobie na dworcu. Chyba pieniêdzy nam
dali, bo jeli mia³am bilet? Jest noc i nagle
przychodzi ze dwudziestu ¿andarmów i
wszystkich zganiaj¹ w jedn¹ salê i sprawdzaj¹ dokumenty. Podchodz¹ do nas i:
Dokumenty! My dokumentów nie
mamy. Co wy robicie? Nic. Nie mamy.
Na bok, na bok i zawieli nas do aresztu.
Jak siedzielimy z ni¹ w tym areszcie, to
mówiê do niej; Zosia, mamy ca³¹ noc
do przemylenia  co my tu robimy bez
dokumentów, bo oni przecie¿ pomimo tego,
¿e jestemy dzieci, mog¹ zrobiæ wszystko? Co my tu robimy w Olsztynie?. Nie
wiem, która z nas wymyli³a, ¿e t³umaczyæ siê bêdziemy, ¿e nasze matki da³y
paczki dla ojców, którzy s¹ na kopaniu
okopów, ¿e by³a w tych paczkach bielizna i jedzenie. I ¿e jestemy z Raczek.
Uwierz¹ czy nie uwierz¹, to trudno. Za
ucieczkê z Niemiec, z robót, to by³ obóz
koncentracyjny. A jak ju¿ tam wejdziemy, to z niego nie wyjdziemy. Przez noc
musimy wszystkiego nauczyæ siê na
pamiêæ. W tym areszcie to by³y takie
pluskwy. W ¿yciu nie widzia³am tylu
pluskiew.
Rano gdzie nas wioz¹. Widzê, ¿e na
Gestapo. By³a t³umaczka i my tak mówilimy jak ustalilimy. J¹ przes³uchali, mnie
przes³uchali. A z boku stali gestapowcy
z karabinami i z wielkimi psami. Ba³am
siê. Nie wiem, ¿e cz³owiek, to wszystko
prze¿y³? Nie wiem jak?! Znowu nas do
aresztu. Po pewnym czasie przychodzi
jaki Niemiec; Komm!, a ja do kole¿anki: Teraz to ja nie wiem, gdzie idziemy. Bardzo siê ba³am. Ale patrzê, a on
nas wiezie do arbaitcantu, do biura pracy. Ja do kole¿anki Jak nas przywióz³
do arbaitcantu, to znaczy, ¿e uwierzyli,
¿e nie ucieklimy.
C.d. za tydzieñ

!
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KLINIKA ZDROWIA I URODY GOLIAT
(V65604)

(V69701)

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.

(V47511)

Specjalistyczne urz¹dzenia w jakie wyposa¿ona jest Klinika Zdrowia i Urody Goliat w Olecku maj¹ na celu jedno
g³ówne zadanie: poprawa zdrowia i samopoczucia ludzi z nich
korzystaj¹cych. Jednym z najwa¿niejszych urz¹dzeñ jest kriokomora. Leczenie za pomoc¹ niskich temperatur jest tak stare
jak istnienie cz³owieka. W³aciwoci niskiej temperatury doceniali nasi odlegli przodkowie. Przecie¿ nie ma cz³owieka,
który choæ raz nie skorzysta³ z jakiego sposobu obni¿aj¹cego temperaturê by pozbyæ siê temperatury czy jakiego bólu.
Najprostszy sposób, a okazuje siê czasem najlepszy, by pozbyæ siê wielu dolegliwoci. Wspó³czesna medycyna stosuje
wiele metod leczniczych zwi¹zanych z obni¿aniem temperatury. Do niedawna wiele z tych zabiegów by³o praktyczne niedostêpnych bez d³ugiego oczekiwania, zapisywania siê i niekoñcz¹cych siê kolejek chêtnych. Na zabiegi zwi¹zanie z leczeniem niskimi temperaturami trzeba by³o jedziæ do specjalnych orodków czy sanatoriów. Klinika Zdrowia i Urody Goliat
dysponuje urz¹dzeniem zwanym kriokomor¹. Kriokomora jest
urz¹dzeniem medycznym do wykonywania zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej. Prawda, ¿e brzmi to doæ tajemniczo?
Ale nie jest to a¿ tak skomplikowane i niezrozumia³e jakby siê

wydawa³o. Ogólnie chodzi o to, ¿e jest to zabieg medyczny
polegaj¹cy na dzia³aniu na nasz organizm bardzo niskich temperatur w zakresie od -110o do -140oC w odpowiednim czasie.
Ju¿ dawno zauwa¿ono, ¿e niskie temperatury mog¹ na przyk³ad wp³ywaæ na reumatyzm. Odpowiednio dawkowana niska
temperatura wywo³uje w organizmie szereg dobroczynnych
reakcji biochemicznych, hormonalnych i klinicznych, dziêki,
którym znikaj¹ bóle krêgos³upa, bóle stawów, a uk³ad nerwowy staje siê bardziej odporny na stres i zmêczenie. Ponadto
leczenie w kriokomorze ma korzystny wp³yw na uk³ad immunologiczny, co powoduje podwy¿szenie odpornoci organizmu. Dlatego tego typu zabiegi s¹ zalecane dla ludzi skar¿¹cych siê na przewlek³e stany bólowe, reumatyzm, zwyrodnienia stawów krêgowych, kolanowych i biodrowych, dyskopatiê, chorobê Parkinsona. Jednoczenie kriokomora przyspiesza rehabilitacjê stanów pourazowych. O odnowie biologicznej i regeneracji organizmu te¿ warto wspomnieæ, tak samo
jak o tym, co jest wa¿ne dla wielu kobiet: kosmetyce i walce z
cellulitem. Zakres mo¿liwoci jakie daje krioterapia jest tak
du¿y, ¿e ka¿dy znajdzie dla siebie mo¿liwoæ poprawy swojego zdrowia i samopoczucia. To wszystko jest mo¿liwe dziêki
kriokomorze jaka jest w Goliacie. A najwa¿niejsze jest to, ¿e
dostêp do kriokomory jest bez kolejek, d³ugiego czasu oczekiwania i oczywicie wszystko odbywa siê przy udziale wysokiej klasy specjalistów: lekarzy medycyny i pracowników
Kliniki Zdrowia i Urody Goliat.
Nie ma ju¿ potrzeby uskar¿aæ siê na bóle i dolegliwoci, dzi
wystarczy przyjæ do Goliata i skorzystaæ z wszelkiej mo¿liwej
pomocy, rady i znajduj¹cych siê tu urz¹dzeñ.

Projekt wspó³finansowany jest przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

"
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* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V64505
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V69612
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V58109
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V58119
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59

(V62007)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

.07

us³ugi samochodowe:
 os³ony silnika, skrzyni
 dywaniki, pokrowce
 foteliki dla dzieci
 nadkola, zderzaki
 akcesoria

Olecko, ul. Winiowa 5
tel. (087) 621 28 98
GSM 0 510 145 905
www.autooslony.pl
V2145

* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V63207
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L11201
* budowlane us³ugi, tel. 0-606-993-688
V47116
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1745
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
K22504
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88
V56810
CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

RARYTAS  restauracja  katering, imprezy okolicznociowe,

wesela, chrzciny, urodziny, stypy, bilard.
Obiady abonamentowe (dwa dania  9 z³, dzieci  6 z³)
Tel. 0-696-058-124
(V66903)

Krupin 14A

¯aczek  restauracja, noclegi, katering, przyjêcia okolicznociowe, bankiety, kolacje okazjonalne, obiady abonamentowe, pizza - wyrób w³asny. Realizujemy zamówienia
telefoniczne. Tel. (087) 520-49-30; kom. 0-601-811-114
www.zaczek.olecko.pl
(V62207)

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V23201
ul. Kolejowa 31
Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

(V70501)

Agencja Kredytowa KORZYCIK

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V59008)

tel. (087) 520-01-89
* angielski, korepetycje, tel. 0-502-935-070
K32309
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L10707
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L11103

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V22403

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

(V65504)

tel. 0-503 804 741; 0 512 217 654

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.

V56710

(V69801)

* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-225-16
* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
V69622
* Restauracja ¯aczek zaprasza 29 listopada na Wieczór
Andrzejkowy oraz prowadzi zapisy na Bal Sylwestrowy. Tel.
(087) 520 49 30; 0-601-811-114.
* willa Eden, wesela i przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-87520-40-50, 0-600-431-203
V58129

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

autostart

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V70603
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V66803
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V56410
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V62307
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L11301
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V58908
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

K31412
V56510

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V67203
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L9712
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! ZAPRASZAMY

(V70301)

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so  od 1000 do 2 00

(V67103)

 naprawa pojazdów samochodowych
 czêci zamienne do wszystkich modeli samochodów
Tel. 0-509-746-264

V58609

(V61907)

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78

Marcin Sienica
ul. Paderewskiego 3A

(V58808)

* ANDRZEJKI  agroturystyka SADYBA, Mo¿ne;
zespó³ muzyczny, konkursy, bogate menu, szampañska zabawa.
Tel. 0-500-073-960
V68603

AUTO-MAX

(V60007)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

US£UGI

#
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NA ZAMÓWIENIE
Dariusz Wasilewski, tel. 0-503-125-236

MEBLE ZACHODNIE
Komplety skórzane, komody, witryny, segmenty dêbowe,

(V65904)

du¿y wybór wyrobów z mosi¹dzu, lustra.

RATY, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978

#

KUPON RABATOWY

Z tym kuponem otrzymasz rabat na meble, komplety skórzane.

* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
*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

V55411
V64305
V65114
V55210

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V70101)

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V64205
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V66723

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4444)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V59308
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V57509
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10804
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5237
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K945
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1045
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27217
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1545
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L11003
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki, plandeki, tel.
0-604-514-845
V58209

(V6504)

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

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

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

(V65704)

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)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

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

(V60907)

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V21107)

MEBLE

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(K21207)

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V70001
* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V69011
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V69002

INNE
* poszukujê weso³ej kobiety w wieku oko³o 50 lat w celu
matrymonialnym, tel. 0-721-587-468 po 18.00
K24401
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
V62017
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V65134
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V62027
* Klinika Zdrowia i Urody Goliat zatrudnia dwie osoby:
do opieki nad si³owni¹ i nad odnow¹ biologiczn¹, tel.
0-508-097-578
K24101
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3327
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V65414
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10507
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V62037
* zespó³ na wesela poszukuje wokalisty, tel. 0-515-370-151 K22303
SPRZEDAM
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
V65314
* Audi C4/A6 Avant, 2,6V6, 1993, benzyna + gaz, tel. 0-510145-905
V58818
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K22413
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V67103
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11
V64315

* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V56820
* dawna szko³a, Markowskie, tel. 0-510-189-301
K23912
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V66713
* domek drewniany  altankê, tel. 0-601-811-142
V62217
* dzia³kê budowlan¹, 1300 m.kw., tel. 0-503-681-910
K24001
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, tel. 0-87-520-26-12
K23922

* dzia³kê budowlan¹, Mo¿ne, tel. 0-510-189-301
K23902
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, tel. 0-87-520-26-12
K23932
* dzia³ki budowlane, 45 arów, za Siejnikiem, tel. 0-87-523-9918 po 19.00
V59408
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K21802
* Fiat CC, 900B, 1996, tel. 0-696-417-445
L9410
* KIA Sportage, 1995, 2,0gaz, 15 900 z³otych, tel. 0-609-144600
V65524
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
V69921
* laptop HP Palion, Vista w jêzyku polskim, 4 GB, tel. 0-508610-285
K24801

C.d. SPRZEDAM na s. 16

$
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* mieszkanie dwupokojowe, 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V55411
* notebook, promocja, superceny, du¿y wybór, Hit-Tech,
tel. 0-87-520-05-15
V66813
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V65124
* Opel Astra II, 1998, tel. 0-695-393-616
L10904
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V65014
* Opel Vectra, 1,6B, 1997, tel. 0-87-520-26-93 od 9.00 do
17.00, tel. 0-723-565-284
V64205
* siano w du¿ych belach, tel. 0-721-587-468
K24601
* Opel Vectra, 1,6B, 1998, metalik, stan bdb, tel. 0-601-210819
K24901
* siedlisko ko³o Zatyk, tel. 0-510-189-301
K23962
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333V65714
* VW Passat Combi, 2001, 1,9TDI, 26 900 z³otych, tel. 0-609144-600
V65514
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V69931

WYNAJEM
* do wynajêcia lokal u¿ytkowy 45 m.kw., wie¿o po remoncie
przy ul. Kociuszki, tel. 0-501-125-027
V69201
* hala 700 m2 do wynajêcia lub inne propozycje, tel. 0-601210-819

K25001

* lokal do wynajêcia 80 m.kw., ul. Kociuszki, tel. 0-609-738148
V70701
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
V64914
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V57519
* pokój z ³azienk¹, Kukowo, tel. 0-721-587-468
K24501
* pomieszczenia magazynowo-produkcyjne, Kukowo, tel.
0-721-587-468
K24301
* pomieszczenie o powierzchni 140 m.kw. przy stacji paliw
do wynajêcia na dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z motoryzacj¹, tel.
0-602-235-182
V65144
* wynajem pokoi jednoosobowych, stancja, tel. 0-500-708-095 K24701

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

(V69602)

* mieszkanie dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, apartamenty gotowe do zamieszkania.
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500), 0-604-456-732

(V57908)

SPRZEDAM
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V65024
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-12
K23942
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, tel. 0-87-520-26-12
K23952

Tel. 0-504-065-770

(087) 520 40 29

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

(V62505)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
8
czynny
grudnia
codziennie
w godz. 800-1800
tel. 520-23-36
K21305

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

Szanowni Pañstwo

w 2010 roku minie 450 lat od za³o¿enia Olecka. Chcemy
godnie uczciæ jubileusz. Zale¿y nam na tym, aby oferta
programowa spe³nia³a równie¿ Pañstwa oczekiwania.
Zwracamy siê wiêc z prob¹ o aktywne w³¹czenie siê w
obchody tej rocznicy.
Bardzo liczmy na Pañstwa pomys³y i pomoc. Czekamy na
propozycje. Oczekujemy na pisemne oferty do koñca listopada 2008r. Prosimy przesy³aæ je na adres:
Zespó³ ds. obchodów 450-lecia za³o¿enia Olecka
Plac Wolnoci 3, 19-400 Olecko
Mamy nadziejê, ¿e dziêki Pañstwa pomocy obchody 450rocznicy za³o¿enia Olecka bêd¹ wspania³ym wydarzeniem
Z wyrazami szacunku
Wac³aw Olszewski - Burmistrz Olecka

%
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Kalendarz imion

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

18 listopada
Agnieszki, Anieli, Filipiny, Karoliny,
Klaudyny, Romany
Cieszymys³awa, Odolana, Odona, Ottona, Romana, Stanis³awa, Tomasza
19 listopada
El¿biety, Faustyny, Halszki, Izabeli, Liliany, Matyldy, Mironiegi, Nieroniegi,
Salomei, Seweryny
Drogos³awa, Faustyna, Felicjana, Maksyma, Maksymiliana, Paw³a, Seweryna
20 listopada
Amelii, Anastazji, Anieli, Edyty, Kolety, Oktawii, Oty
Anatola, Edmunda, Feliksa, Jerona, Lubomira, Oktawiusza, Rafa³a, Sêdzimira
21 listopada (Ofiarowanie NMP)
Alberty, Albertyny, Elwiry, Floty, Marii, Reginy, Urszuli, Wies³awy
Alberta, Gelazego, Janusza, Konrada,
Oliwiera, Piotra, Remigiusza, Rufusa,
Wies³awa

22 listopada
Benigny, Cecylii, Celiny, Maury, Wszemi³y, Wszechmi³y, Zbys³awy, Zdobys³awy
Cecyliana, Cecyliusza, Filomena, Jonatana, Marka, Maura, Maurycego, Stefana, Wszemi³a, Zdobys³awa
23 listopada
Adeli, Adeliny, Anieli, Coletty, Felicyty, Klemencji, Klementyny
Felicyta, Feliksa, Heraklita, Klemensa,
Klementyna, Oresta, Orestesa, Ornesta,
Przedwoja
24 listopada
Biruty, Emilii, Emmy, Emy, Flory, Marii,
Maryli, Miry
Alberta, Aleksandra, Andrzeja, Dargorada, Dobros³awa, Franciszka, Gerarda,
Grzegorza, Jana, Pêcis³awa, Protazego,
Romana

Gotowanie warzyw
z karotenem

22 listopada
 22 grudnia
Strzelce to w
uczuciach czêsto
nieposkromione
bestie. Ich domen¹ jest wolnoæ,
wiêc nie mo¿na
liczyæ na to, ¿e strzelec przeistoczy siê
w po lubie w domatora w pantoflach.
One zreszt¹ boj¹ siê sta³ych zwi¹zków,
choæ apetyt erotyczny im dopisuje. Do
tego s¹ inteligentne i potrafi¹ wyczytaæ
z twarzy rozmówcy, co siê dzieje w jego
duszy... i odpowiednio potem postêpowaæ! Mi³oæ i seks traktuj¹ lekko, ³atwo
i przyjemnie. W zwi¹zku ze Strzelcem s¹
wspólne prze¿ycia, ale brakuje uczuciowego zaanga¿owania, no i romantyzmu.
Najlepsze znaki w uczuciach: Baran, Lew,
Waga, a najgorsze to Rak, Byk i Panna.

Warzywa zawieraj¹ce karoten (np. marchew), gotuje siê z dodatkiem niewielkiej iloci t³uszczu.

Mê¿czyni...

lepiej od kobiet czytaj¹ drobny druk, ale
za to kobiety s³ysz¹ lepiej.

Coca-cola

Pocz¹tkowo coca-cola by³a zielona.

Nie mo¿na

...polizaæ w³asnego ³okcia.

S³ynna aktorka

... Natalie Wood (1938-1981) przez ca³e
¿ycie ba³a siê wody. Zginê³a w wyniku
utopienia.

#
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KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
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Jêczeæ nad minionym nieszczêciem, to najpewniejszy sposób by przyci¹gn¹æ
inne.
William Shakespeare
PRZYS£OWIA
 Mnisi, gdy siê zejd¹, mówi¹ o kapciach, kowale o kleszczach, krawcy
o no¿ycach.
 Kiedy s³ota po Anieli, wkrótce ziemia siê zabieli (18 listopada).
 Kiedy listopad po niegu brodzi, zbo¿om zaszkodzi.
 Na wiêt¹ El¿bietê (19 listopada) bywa
nieg nad piêtê.
 Jaka pogoda na dzieñ Ofiarowania
(21 listopada) taka ca³a zima.
 Dwudziesty pierwszy listopada pogodê zimy zapowiada.
 Kiedy na Cecyliê grzmi (22 listopada), rolnik o dobrym roku ni.
 Kwitn¹ drzewa w listopadzie zima a¿
do maja bêdzie.
 Wilia do Katarzyny (24 listopada)
wró¿y, jaka w lutym pogoda s³u¿y.

Nasz przepis
Winie w niegu

60 dkg dorodnych wini (lub czereni), 15 dkg cukru (drobnego
kryszta³u), 2 bia³ka, 1 torebka
cukru waniliowego
Dojrza³e winie starannie umyæ, szypu³ki skróciæ do 1 cm, bardzo dok³adnie osuszyæ na rêczniku z bibu³y. Szeroka blaszkê do pieczenia
wy³o¿yæ foli¹ aluminiow¹, wysypaæ
na ni¹ warstewkê cukru. Bia³ka lekko ubiæ, ale nie na pianê. Cukier przygotowaæ w misce.
Ka¿d¹ winiê trzymaj¹c za szypu³kê maczaæ w bia³ku, nastêpnie w
cukrze, tak by dok³adnie by³a nim
obtoczona. Uk³adaæ winie na blaszce
z folia i cukrem, po czym wstawiæ
do piekarnika wczeniej nagrzanego do letniej temperatury (120°C).
Obsuszaæ winie przez 15 minut, po
czym wstawiæ je do lodówki, by
podawaæ je bardzo ch³odne.
Jest to dekoracyjny i bardzo smaczny
deser.
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LA  RELACJA Z IZMIRU
W dniach 23-28.09.2008 w Izmirze ( Turcja) odby³y siê I Mistrzostwa wiata G³uchych w Lekkiej Atletyce. Po raz pierwszy w historii a¿
trzech zawodników z SKSN Olimpijczyk dzia³aj¹cym przy OSW dla Dzieci G³uchych w Olecku reprezentowa³o Polskê i Olecko na I Mistrzostwach
wiata G³uchych w Lekkiej Atletyce.
W dwudziestoosobowej kadrze z Polski znaleli siê i nasi zawodnicy,
uczniowie OSW dla Dzieci G³uchych w Olecku:
1. Andrzej Winiewski (oszczep) - 12. miejsce
2. Micha³ Januszko (100,200,400) - 6. miejsce w sztafecie 4x 400 m
3. Kornel Interewicz (dysk, kula)
Jako trener kadry towarzyszy³a naszym zawodnikom pani Regina Jakubowska  nauczyciel wychowania fizycznego i prezes SKSN Olimpijczyka Olecko.

M-ce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
20
21
22
23
24

Kraj
z³oto srebro br¹z razem
Rosja
7
10
5
22
Ukraina
5
8
2
15
Polska
5
2
1
8
Estonia
4
2
2
8
£otwa
4
0
1
5
Chiny
3
5
5
13
Kuba
3
2
4
9
Japonia
3
1
0
4
Bia³oru
2
3
2
7
Kenia
2
0
2
4
Norwegia
2
0
0
2
Niemcy
1
2
3
6
Wenezuela
1
0
0
1
Hiszpania
0
2
2
4
Iran
0
1
2
3
Turcja
0
1
2
3
Tajwan
0
1
1
2
Indie
0
1
0
1
Meksyk
0
1
0
1
Wlk Brytania 0
0
3
3
Francja
0
0
2
2
Czechy
0
0
2
2
S³owacja
0
0
1
1
Australia
0
0
0
0
Azerbejd¿an 0
0
0
0
Bu³garia
0
0
0
0
Kolumbia
0
0
0
0
Grecja
0
0
0
0
Kazachstan
0
0
0
0
Litwa
0
0
0
0
Portugalia
0
0
0
0
RPA
0
0
0
0

Zakwalifikowanie siê na zawody naszych zawodników by³o
ogromnym zaszczytem, wyró¿nieniem i sukcesem. Sam udzia³
i atmosfera Mistrzostw wiata by³a niezapomnianym prze¿yciem. Ich udzia³ w tak presti¿owej imprezie wywar³ pozytywny wp³yw na inne dzieci z naszego Orodka. Sukces i zdobyte medale zachêcaj¹ m³odzie¿ do ciê¿kiej pracy .
Wszyscy nasi zawodnicy s¹ jeszcze juniorami i maj¹ ogromne szanse rozwoju. Nasi sportowcy mogli zobaczyæ jak wygl¹da sport na wiecie. Mamy w Polsce cis³¹ kadrê, która
zdobywa medale ale i du¿e zaplecze m³odzie¿y, z perspektywami w przysz³oci. Jednak aby osi¹gn¹æ sukces w sporcie
trzeba systematycznie trenowaæ - nawet kilkanacie lat. Wystarczy podaæ przyk³ad czterokrotnego medalisty - Rafa³a Nowaka,

który na swoje sukcesy zapracowa³ solidn¹, kilkunastoletni¹
prac¹.
W Mistrzostwach w Izmirze startowa³y 32 reprezentacje a
Polska wypad³a wspaniale, zajmuj¹c w klasyfikacji medalowej
III miejsce. Zdobylimy osiem medali  piêæ z³otych, dwa srebrne
i jeden br¹zowy.
Bardzo niewiele mielimy czasu wolnego. Niemniej jednak wykorzystalimy go w ca³oci na zwiedzanie Izmiru, w
tym na rejs statkiem po Morzu Egejskim. W drodze powrotnej
zwiedzilimy te¿ Monachium (Stare Miasto). Ca³y nasz pobyt
by³ niezapomnianym prze¿yciem.
Z Regin¹ Jakubowsk¹ rozmawia³a Gra¿yna Kuczyñska
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Pi³ka siatkowa
7.11.08 w hali ZS na Siejniku odby³
siê turniej ,,trójek w mini siatkówce szkó³
podstawowych. Do turnieju przyst¹pi³y
nastêpuj¹ce dru¿yny: SP3 Olecko i SP4
Olecko w kategorii dziewcz¹t oraz SP3,
SP1 i SP4 Olecko w kategorii ch³opców.
Wyniki u ch³opców: SP1 - SP3 2:0
(25:7,25:17), SP4 - SP3 2:0(25:15,25:20),
SP1- SP4 2:1(25:17,17:25,15:11). Koñcowa kolejnoæ: 1.SP1(opiekun Krzysztof
Dawidziuk), 2.SP4 (opiekun Renata Januszczyk), 3. SP3(opiekun Pawe³ Czajkowski).
Dziewczêta rozegra³y tylko jeden mecz
SP4 - SP3. Zwyciê¿y³y dziewczêta z SP3,
pokonuj¹c rówieniczki z SP4 2:1 (25:21,
16:25, 15:5).

Zawodnicy przed turniejem.
Zawody zorganizowali: MOSIR Olecko i UKS-SP4. Mecze sêdziowa³ Dariusz
Karniej. Zwyciêskie dru¿yny uzyska³y awans do turnieju rejonowego.

Medal dla oleckiego MOSiR-u

Tenis sto³owy

14.11. w Olsztynie odby³ siê Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Szkolnego Zwi¹zku Sportowego. Swój pobyt zaznaczyli te¿ delegaci z Olecka, w osobach: Romuald Wojnowski, Dariusz Karniej i Andrzej Kamiñski. Do nowego
Zarz¹du Wojewódzkiego SZS wybrany zosta³ Dariusz Karniej,
który bêdzie
dba³ o interesy
oleckiego sportu szkolnego.
Mi³ym akcentem by³
moment nagradzania przyby³ych delegatów.
Specjalnym
medalem za
Zas³ugi w rozwoju sportu
m³odzie¿y
szkolnej odznaczeny zosta³
m.in. MOSiR
Olecko, który
otrzyma³ Zbiorow¹ Odznakê
(jak na fotografii). Taki sam
medal otrzyma³
indywidualnie
Romuald Wojnowski.
Gratulacje dla odznaczonych i czekamy na nastêpne.

11.11.08r. W Gi¿ycku odby³y siê Otwarte Mistrzostwa
Gi¿ycka z okazji Dnia Niepodleg³oci, w których startowali
tenisici Czarnych Olecko.
Wyniki: W kategori SP: 3 m-ce zajê³a Ewa Boguszewska.
W kategorii szkó³ rednich 2 m-ce Kamil Sad³owski , w kategorii Open 1 m-ce zaj¹³ Kamil Sad³owski.

OG£OSZENIE!

Drugi termin zebrania organizacyjnego pi³karskiej ligi halowej odbêdzie siê w pi¹tek 21.11.2008r. o godzinie 17.00
w sali konferencyjnej w MOSiR.

Siatkówka
13.11.2008r. odby³ siê turniej mini siatkówki 4 Szkó³
Podstawowych w Zespole Szkó³ Olecko. Turniej zorganizowa³ MOSiR Olecko i UKS przy Zespole Szkó³. Mecze sêdziowa³ Dariusz Karniej. W turnieju wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce szko³y: SP G¹ski (opiekunowie Wojciech Rejterada, Pawe³
Czajkowski), SP3 (Artur Szarnecki), SP1 (Krzysztof Zaniewski), SP4 (Renata Januszczyk).
Wyniki dziewcz¹t: 1. SP3 - 6pkt (6:1), 2. SP Gaski - 5pkt
(4:4), 3. SP4 - 4pkt (3:4), 4. SP1 - 3pkt (2:6).
Wyniki ch³opców: 1. SP Gaski - 6pkt (6:3), 2. SP3 - 4pkt
(4:4), 3. SP4 - 4pkt (4:5), 4. SP1 - 4pkt (3:5).
Zdobywcy pierwszych miejsc awansowali do zawodów
rejonowych.

Koszykówka
14.11.08r. w LO Olecku odby³y siê mistrzostwa rejonu
SZS w koszykówce gimnazjów ch³opców. Startowa³y 3 dru¿yny: z gimnazjum w E³ku, Wilkasach, nr 2 w Olecku (Maciej Mularczyk). Mecze sêdziowali Krystyna Stasiak, Wojciech
Pilichowski i Marcin Putra.
Wyniki: Gimnazjum Olecko - Gimnazjum Elk (29:53); Gimnazjum Olecko- Gimnazjum Wilkasy (28:47). Turniej wygra³o
Gimnazjum nr 4 z E³ku, pokonuj¹c Gimnazjum w Wilkasach
66:44. Oleckie gimnazjum reprezentowali: Chrzanowski Micha³, £ukawski Cezary, Rent Artur, Bubrowski Maciej,
Jag³owski Piotr, Mielziuk Mateusz, Adamczyk Maciej, Sura¿yñski Przemys³aw, Bogdan Arkadiusz.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 330

Witam Pañstwa po kolejnym tygodniu
bogatym w wydarzenia i zdarzenia. Kiedy stwierdzenie: Oby ¿y³ w ciekawych
czasach, które odbierano jak kl¹twê, dzi
jest praktycznie norm¹. Codziennie mamy
do czynienia z ciekawymi sprawami. Mamy
wrêcz zalew ciekawych spraw i choæ nie
wypada³o siê powtórzyæ, to na pewno nie
miniemy siê z prawd¹ o tym mówi¹c i pisz¹c wiele razy.
Trudno wybraæ ze spraw wa¿nych co
jest tak naprawdê najwa¿niejsze. Choæ
wiem jak¹ mam opiniê i ¿e jestem niepoprawnym pisuarem, jednak wolê siê kierowaæ rozumem i w³asnymi ni¿ fastfoodowymi informacjami z poczytanych
dzienników, gdzie podaje siê papkê dla
ludu, który i tak wszystko kupi byle
tylko ³adnie zapakowaæ, dodaæ ilustracje i sympatyczne buzie informatorówdziennikarzy. Lud oczywicie to ³yka jako
NAJLEPSZ¥, NAJWA¯NIEJSZ¥ i JEDYN¥ prawdê objawion¹. To jest taka
sama moda jak kiedy kupowanie kryszta³ów i laleczek z Cepelii. wiat jest pe³en specjalistów powo³uj¹cych siê na
jedno lub dwa identyczne ród³a informacji idealnie wpasowuj¹ce siê we w³asne wizje rzeczywistoci. Jest to, mo¿na
napisaæ, norma przekroju jak¹ reprezentuj¹ ludzie okrzykuj¹cy siê inteligentnymi i przypisuj¹cy innym wszelkie negatywne i z³e cechy... O dziwo! Bardzo
zgodne z aktualn¹ lini¹ programow¹ mediów, z których korzystaj¹. Napisa³em
zgodne z aktualn¹ lini¹, bo znaj¹c programy i kierunki jakie te media reprezentowa³y przez szereg lat, po prostu widaæ
do jakiego klienta chc¹ one dotrzeæ i nie
jest to bynajmniej cel ideologiczny, a prosta
zasada istnienia na rynku: ludzie chc¹

Rys. Waldemar Rukæ

ró¿owego, to bêdzie ró¿owo, chc¹ by
mówiæ i pisaæ o nich, ¿e s¹ inteligentni
 to proszê bardzo: piszemy. To ¿adne
dzia³anie populistyczne: po prostu gust
i rynek okrela wiadomoæ. Okrzykniêto,
¿e ci co dokonuj¹ takich wyborów jak
trzeba, s¹ bardzo m¹drzy i inteligentni
 TO TAK JEST! A takiemu inteligentowi ciê¿ko wyt³umaczyæ, ¿e mówi i pisze bzdury, nie trzyma siê faktów, nagina je do potrzeb w³asnej ideologii. Niestety, dla wiêkszoci ludzi prawda, rzeczywistoæ, oczywistoæ i rzetelnoæ nie
jest atrakcyjna. To jest zasada stara jak
wiat: PRAWDA JEST NUDNA i NIECIEKAWA. Jako spo³eczeñstwo bardzo
na nas dzia³a mitologizacja, ubajkowienie i lukrowanie rzeczywistoci. Lubimy czasy gdy po prostu otaczaj¹ na same
DOBRE WIADOMOCI. Nie chcê byæ
z³oliwy, ale zawsze, powtórzê s³owo
zawsze ta dobroæ okazuje siê niele
naci¹gan¹ bajk¹. Wychodzi taki polityk, dajmy na to Premier i opowiada, ¿e
jego rz¹d ma na swoim koncie 25 (s³ownie: dwadziecia piêæ) WIELKICH SUKCESÓW. Cz³owiek s³ucha i szczêka mu
opada: jak za Gierka! Przybli¿ylimy,
umo¿liwilimy, u³atwilimy...... Jaja sobie robi? Trzy czwarte z wymienionych
sukcesów wynika tylko z tego, ¿e nie
ingerowali lub nie zd¹¿yli ingerowaæ w
rozpoczête znacznie wczeniej dzia³ania.
Zmieniono stawki podatkowe? Ciekawe,
bo to dziêki ustawie przyjêtej przez poprzedni rz¹d, parlament i dopisywanie
tego jako obecnego sukcesu to bzdura.
Ciemny lud wszystko kupi jak osiemnacie lat temu pisa³ Wielki Adam, a
kilka lat temu za te same zdanie dosta³
po d Jacek K. W ustach jednego by³a
to prawda objawiona, a w drugich obelga. Stara dobra zasada: ten ma racjê,

co ³adniej opakuje swoj¹ wersjê. S³ucha³em
w niedzielê Pana Premiera , bo jak wiadomo to wolê informacjê prosto ze ród³a. Oczy przeciera³em ze zdziwienia: facet sam sobie przypina ocenê trzy z
plusem i od razu stwierdza, ¿e jest to
dobra ocena. Przypomina³o to raczej
ucznia, któremu na wiadectwie wpisano dwójê, a on z umiechem pokerzysty
owiadcza rodzicom, ¿e ma o wiele lepsz¹ ocenê, a nie wiêksz¹, bo nie chcia³
byæ lepszy od innych.
Ale te¿ napiszê o bulwersuj¹cym
wyst¹pieniu pos³a Górskiego. Podobnie
jak wszyscy bardzo siê oburzy³em rasistowskim tonem wypowiedzi. Ale ja, jak
to ja  muszê wiedzieæ dok³adnie co mam
potêpiæ. I dotar³em do pe³nej treci wypowiedzi, a nie tylko medialnych skrótów i przekazów z ust innych. Benjamin
Fischer w jednej ze swoich ksi¹¿ek napisa³ o zakoñczeniu dominacji i koñcu wiata
bia³ego cz³owieka. Pan Górski niemal
dos³ownie przekaza³ to co jest treci¹ tej
ksi¹¿ki, która cieszy siê wielk¹ poczytnoci¹ zarówno w USA, jak w Europie.
Wybór ciemnoskórego Prezydenta USA
jest prawdziwym koñcem wiata bia³ego
cz³owieka! To koniec pewnych norm,
rodzaju mylenia, przyzwyczajeñ, s¹dów
czy widzenia rzeczywistoci. Mamy do
czynienia ze zmian¹ mentalnoci, wiadomoci itd. wiat ju¿ nie bêdzie i nie
jest ten sam. Czy jest to rasizm? Wg
opisuj¹cych te wyst¹pienie: tak! Ale ja
bym bardziej przyjrza³ siê potêpiaj¹cym
to wst¹pienie pos³a Górskiego, czy nie
za bardzo projektuj¹ swoj¹ wiadomoæ,
wiedzê i mentalnoæ na s³owa innych,
których s³owa po bli¿szym i dok³adnym
zapoznaniu siê z ca³oci¹ brzmi¹ zupe³nie inaczej. Pose³ Górski przeprosi³ i jednoczenie podkreli³, ¿e jego s³owa w swoim
skrótowym przekazie uleg³y zniekszta³ceniu, co nada³o im brzmienie nie maj¹ce
nic wspólnego z tym co by³o w treci
wypowiedzi. No có¿: Jackowi Kurskiemu przypisano ojcostwo s³ów Wielkiego Adama, prof. Benderowi k³amstwo
owiêcimskie, które on tylko cytowa³ jako
przyk³ad wiadomoci i równoczenie
potêpi³ takie opinie, ale media przekaza³y tylko wybrane s³owa omijaj¹c dalsz¹
czêæ wypowiedzi, co w ogóle zmieni³oby sens i nie by³oby tak sensacyjne.
Lenin kiedy powiedzia³: k³amstwo
powtórzone wiele razy staje siê prawd¹;
Stalin: k³am, k³am, a¿ inni uznaj¹ to za
rzeczywistoæ; Goebbels: my decydujemy co jest prawd¹ i jaka jest prawda.
No có¿, ale jest to nadal aktualne.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

