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Nie da siê kogo wyprzedziæ,
jeli chodzi siê jego ladami.
Francois Truffaut
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25 listopada 2008 r.

Projekt bud¿etu na 2009

14 listopada Burmistrz Wac³aw Olszewski skierowa³ do
Rady Miejskiej projekt bud¿etu na 2009 rok. Tak wiêc rozpoczê³a siê procedura maj¹ca w efekcie przynieæ uchwalenie
bud¿etu gminy. Sesja maj¹ca zatwierdziæ bud¿et prawdopodobnie odbêdzie siê 29 grudnia. Procedura ruszy od wtorku
25 listopada  nad projektem bud¿etu bêd¹ obradowa³y poszczególne komisje RM.
Dokoñczenie na s. 2.

PKP odwo³uje poci¹gi

Jak dowiedzielimy siê, z nowego rozk³adu jazdy PKP znikn¹
poci¹gi: odje¿d¿aj¹cy do Szczecina o 10.18 oraz sezonowy do
Gliwic odje¿d¿aj¹cy o 12.04. Podobnie¿ s¹ nieop³acalne.
Okazuje siê, ¿e w wiêkszoci pañstwowych firm, równie¿
w Polskich Kolejach Pañstwowych, jest tak ma³o pieniêdzy,
¿e starcza ledwo na p³acê.

WARTO

Cena 1,40 z³

Chcê wiedzieæ wiêcej
 dajcie mi szansê!

Chcê wiedzieæ wiêcej  dajcie mi szansê! to tytu³ projektu,
na który gmina Olecko pozyska³a dofinansowanie od Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego w wysokoci 13 329 z³.
W ramach projektu dzieci i m³odzie¿ z terenów wiejskich
gminy Olecko od listopada br. dowo¿ona jest w pi¹tki i soboty na zajêcia realizowane w Regionalnym Orodku Kultury
w Olecku Mazury Garbate. Utworzono szeæ grup po 15
osób ka¿da. Dzieci i m³odzie¿ mog¹ braæ udzia³ w interesuj¹cych warsztatach. Warsztat rzemios³a artystycznego ³¹czy zajêcia
z ceramiki, malarstwa i tkaniny. Na zajêciach muzycznych dzieci
ucz¹ siê piewu, choreografii i rytmiki, natomiast warsztat retoryczny ³¹czy zajêcia z dziennikarstwa, konfenansjerki i recytacji.
Projekt, którego wartoæ ca³kowita wynosi 16 230 z³, zakoñczy siê 20 grudnia br.
Alicja Mieszuk
rzecznik prasowy UM Olecko

PRZECZYTAÆ

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

Tel. (87) 520 44 46

(V70202)

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

(V66704)

* I Forum Turystyki Ziemi Oleckiej
 s. 5.
* Mini Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w szkole wiejskiej
 s. 6.
* Pierwszaki przyjête do braci uczniowskiej LO  s. 8
* Uroczysty apel w SP 1  s. 9.
* Dyplom z marzeñ Program Stypendiów Pomostowych  s. 11.
* Publikacja powiêcona Pani Zofii
Weso³ej  s. 13.
* Nie wiem jak cz³owiek to wszystko
prze¿y³... (Cz. 3)  s. 14.
* Micha³ Górski na Mistrzostwach Europy  s. 20.
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Projekt bud¿etu na 2009
Dokoñczenie ze s. 2.
W dokumencie tym szacowane jest,
¿e dochody bud¿etu gminy wynios¹ 55,9
miliona z³otych. Kwota ta nie zawiera
dotacji i kwot na dzia³alnoæ zlecon¹.
Wydatki bud¿etu s¹ szacowane na 63,2
miliona z³otych. W tej kwocie wydatki
tzw. maj¹tkowe to kwota 15,2 miliona
z³otych. Jest to rekordowa kwota jak¹
gmina wyda w przysz³ym roku na inwestycje. Jest to wzrost o ponad 100%.
Jest jeden warunek w wydaniu takiej kwoty. Prawie wszystkie te pieni¹dze gmina chce przeznaczyæ na inwestycje wspomagane rodkami z Unii
Europejskiej. Je¿eli wiêc siê uda pozyskaæ dofinansowania na inwestycje typu:
budowa boisk, przebudowa placu w parku
w centrum miasta, starego ratusza, na
budowê hali widowiskowo-sportowej, na

Ulica Kasprowicza
W ubieg³ym tygodniu miasto z³o¿y³o do wojewody wniosek o dofinansowanie budowy ulicy Kasprowicza. Bêdzie ona remontowana z funduszu rz¹dowego w ramach projektu budowy dróg
lokalnych. Ca³kowita wartoæ inwestycji to 2 miliony z³otych. Bud¿et Pañstwa
do³o¿y do budowy po³owê kosztów.
Terminarz przewiduje, ¿e w 2009 budowa zosta³aby ukoñczona. W ramach
tego projektu wyremontowana zosta³aby jeszcze ulica Rzenicka oraz powsta³oby 94 miejsca parkingowe.
(M)

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA
OLEJ
OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

(V65105)

od 730 do 1800

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

(V23803)

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

przebudowê dróg to wtedy wysokoæ
wydatków zostanie utrzymana.
Gmina równie¿ zamierza do³o¿yæ 2,5
miliona z³otych do remontów i budowy
dróg powiatowych. Jest to du¿a kwota,
ale powiat bez naszego wsparcia nie by³by
w stanie zrealizowaæ swoich zamierzeñ
w dziedzinie inwestycji drogowych  powiedzia³ Burmistrz W. Olszewski  Drogi te s³u¿¹ nam wszystkim. Uwa¿am, ¿e
i w miecie i w terenie trzeba trzy drogi
wyremontowaæ. Z naszej strony bêdzie
to du¿e wsparcie.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

Przepraszamy

Pana Zdzis³awa Bereniewicza za przekrêcenie jego imienia (napisalimy Zbigniewa) w zaproszeniu na imprezê organizowan¹ przez Stowarzyszenie Aktywnych Zamek.

DY¯URY APTEK
 25-28.11.2008r., pl. Wolnoci 25
 2-30.11.2008r., pl. Wolnoci 7B
 1-5.12.2008r., ul. Zielona 35
(V68702)

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

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

ZAPRASZAMY!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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PIJANI KIEROWCY

· 10 listopada w Krupinie zatrzymano Opla
kierowanego przez dwudziestodwuletniego Rafa³a O. Mia³ on we krwi 1,2
alkoholu.
· 10 listopada w Kowalach Oleckich zatrzymano czterdziestosiedmioletniego
Józefa O., który jecha³ rowerem maj¹c
we krwi 1,4 alkoholu.
· 10 listopada o godz. 19.00 na ul. Kociuszki patrol zatrzyma³ Opla Kadeta. Kieruj¹cy nim dziewiêtnastoletni
Leszek J. mia³ we krwi 2,3 alkoholu.
· 11 listopada o godz. 14.50 zatrzymano
w Sedrankach kierowcê motoroweru
Simson. Kieruj¹cy nim czterdziestoomioletni Henryk £. mia³ we krwi 2
alkoholu.
· 12 listopada o godz. 16.10 w Rosochackich zatrzymano Seata, którego trzydziestotrzyletni kierowca Krzysztof P.
mia³ we krwi 2,2 alkoholu.
· 13 listopada o godz. 20.20 zatrzymano
na Szosie E³ckiej Fiata 126p. Kieruj¹cy nim dziewiêtnastoletni Sebastian S.
mia³ we krwi 1 alkoholu.
· 16 listopada o godz. 16.00 w Cimochach
zatrzymano rowerzystê. czterdziestotrzyletni Mariusz T. mia³ we krwi 2,6
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:

 Artur Burgman
 Józefina D¹bek
 Jan Eliañski
 Teresa Fiedorowicz
 Jerzy Makal
 Marek Nowak
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)
15 grudnia odbêdzie siê przy Szkole Podstawowej nr 1 w
Olecku uroczystoæ oddania do u¿ytku kompleksu boisk Orlik. Mo¿liwe, ¿e w uroczystoci wemie udzia³ minister Drzewiecki.

Nowy parking

Zakoñczono budowê parkingów przy ul. Go³dapskiej. Prace wykona³a firma z Olecka. Koszt robót to ponad 26 tysiêcy
z³otych.
G

Ulica Sportowa

... zosta³a ukoñczona. Prace wykona³a firma z Olecka. Inwestycja kosztowa³a ponad 121 tysiêcy z³otych. Roboty zosta³y
odebrane 31 padziernika.
MB

Plac Wolnoci 11a

(V63806)

Ukoñczono utwardzenie posesji oraz u³o¿enie chodnika na
zapleczu budynku komunalnego przy placu Wolnoci 11a. BM
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

PODZIÊKOWANIE
Dziêkujê dr Ireneuszowi Kowalikowi
i zespo³owi operacyjnemu oddzia³u ginekologicznego za uratowanie mi ¿ycia.
(V71801)

Wdziêczna pacjentka
Krytyna Maksimowicz

ABC ALKOHOLI
- jestemy ju¿ na Siejniku

Siejnik I blok 8
Otwarte ca³y tydzieñ!

(V65305)

OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STA£E
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pogranicza w Sejnach
25 listopada (wtorek)
47. wydanie Tygodnika Oleckiego
9.00 o 10.30 - Opowieci tysi¹ca i jednej nocy - Spektakl w
wykonaniu aktorów z Teatru Lalki i Aktora z £om¿y, sala
kina ROK MG
10.00  up³ywa termin sk³adania ofert w przetargu na zbycie
drzew przydro¿nych, PZD (szczegó³y TO 46, s. 9)
27 listopada (czwartek)
15.00  Droga do niepodleg³oci  pamiêæ o bohaterach
impreza okolicznociowa, prezentacje historyczne, wyk³ady  sala muzealna, pl. Zamkowy 2
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
28 listopada (pi¹tek)
17.00  Sennoæ  film, kino ROK MG
19.00  Pi³a V  film, kino ROK MG
29 listopada (sobota)
17.00  Sennoæ  film, kino ROK MG
19.00  Pi³a V film, kino ROK MG
30 listopada (niedziela)
17.00  Sennoæ  film, kino ROK MG
19.00  Pi³a V film, kino ROK MG
1 grudnia
12.00 - pokaz filmów w jêzyku angielskim zrealizowanych przez
m³odzie¿ z Gimnazjum w Go³dapi, kino ROK MG
2 grudnia (wtorek)
48. wydanie Tygodnika Oleckiego
10.00  przetarg na lokale mieszkalne  Spó³dzielnia Mieszkaniowa, ul. Zyndrama 4 (szczegó³y TO 46, s. 7)
13.00  spotkanie z reporterk¹ i eseistk¹ Joann¹ Siedleck¹,
Biblioteka Miejsko-Powiatowa, sala widowiskowa ROK MG
16.00  spotkanie z reporterk¹ i eseistk¹ Joann¹ Siedleck¹,
Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej 30
4 grudnia (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC, wejcie od
Cichej
5 grudnia (pi¹tek)
SZTAMA 2008
18.00  wernisa¿ wystawy malarstwa VYTAUTASA KAUNASA, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
19:00  spektakl muzyczny Stolik grupy KARBIDO, sala
AGT
20.30 - spektakl ogniowy Don Kichot grup: ITURIEL, SAURON,
TRZY - widowisko plenerowe, Plac Wolnoci
21.30 - koncert jazzowy zespo³u PUNKT GIS, klub festiwalowy Cooltura

SALON OWIETLENIA
ul. Grunwaldzka 15

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

(V23504)

Otwarcie kompleksu Orlik

!
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Razem  w ho³dzie tradycji wi¹teczna dekoracja miasta

Wojewoda Warmiñsko-Mazurski przyzna³ Gminie Olecko
dotacjê w wysokoci 45 955 z³ na realizacjê projektu pt. Razem-w ho³dzie tradycji.
Odbiorcami dzia³añ s¹ dzieci w wieku przedszkolnym oraz
uczniowie klas I-III szkó³ podstawowych. Projekt ma za zadanie pobudziæ dzieci i m³odzie¿ do uczestnictwa w ¿yciu lokalnym oraz zachêciæ do pomna¿ania dziedzictwa kulturowego.
Wszelkie dzia³ania skupione s¹ wokó³ dwóch tematów 
niepodleg³oci Polski oraz wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Dzieci 4-5 letnie, które nie uczestnicz¹ w wychowaniu przedszkolnym, mog¹ do 20 grudnia br. chodziæ nieodp³atnie na
zajêcia realizowane w Publicznym Przedszkolu z Oddz. Integracyjnymi w Olecku, Zespole Szkó³ w Olecku (Siejnik) oraz
w szko³ach podstawowych na terenach wiejskich. Ponadto
dzieci i ich rodzice mog¹ korzystaæ ze wsparcia psychologa
i logopedy.
Warto dodaæ,¿e dzieciom uczestnicz¹cym w wychowaniu
przedszkolnym zorganizowano dodatkowe zajêcia. Maluszki
uczestnicz¹ w zajêciach przygotowanych specjalnie dla nich
w Regionalnym Orodku Kultury w Olecku.
Pomylano równie¿ o ofercie dla uczniów z klas I-III szkó³
podstawowych.Zajêæ jest tyle, ¿e nie sposób siê nudziæ.
Trzynastego grudnia br. na centralnym placu uczestnicy
projektu udekoruj¹ choinkê wykonanymi przez siebie ozdobami. W przygotowanie specjalnych ozdób w³¹czyli siê równie¿
rodzice najm³odszych  to bêdzie artystyczne drzewko ma³ych olecczan. Dzieci ze szkó³ wiejskich równie¿ udekoruj¹
choinki w swoich miejscowociach.
Dziewiêtnastego grudnia br. za bêdziemy mogli us³yszeæ
najpiêkniejsze wykonanie kolêd w interpretacji najm³odszych.
Ju¿ dzi zapraszamy na ten niecodzienny koncert.

W tym roku w grudniu kolejna ulica w Olecku zostanie
ozdobiona okolicznociowymi ozdobami wi¹tecznymi. Piêtnacie nowych wzorów zab³ynie na latarniach przy ulicy
Kociuszki. Koszt zakupu ozdób wynosi ok. 10.000z³. To kolejny etap zwi¹zany z uzupe³nianiem wi¹tecznych dekoracji
ulicznych w centrum miasta.

Chipowanie psów

Do 20 listopada br. Gmina Olecko pokry³a koszt chipowania 300 psów. Obecnie najwiêcej zabiegów przeprowadzanych
jest na psach z terenów wiejskich naszej gminy. Wszystko
wskazuje na to, ¿e do koñca roku 500 czworono¿nych pupilów zostanie elektronicznie oznaczonych.
Zachêcamy do korzystania z tej bezp³atnej us³ugi  koszty pokrywa gmina. Posiadacze psów mog¹ zg³aszaæ siê do
wybranych lecznic weterynaryjnych z dowodem to¿samoci
oraz ksi¹¿eczk¹ szczepieñ zwierzêcia. Psa mo¿na zachipowaæ
w Lecznicy dla Zwierz¹t przy ul. Sembrzyckiego 6 oraz w Przychodni Weterynaryjnej przy ul. 11-Listopada 24 c.
Pies z mikrochipem znajduje siê automatycznie w miêdzynarodowej bazie danych Safe-Animal powi¹zanej z Europejskim Centrum Baz Danych (www.safe-animal.eu). Dziêki temu
zabiegowi mo¿na szybko odnaleæ w³aciciela zagubionego
psa. Mikroprocesor zawiera kod, do którego przypisane s¹
w komputerowej bazie danych informacje o psie oraz nazwisko i adres w³aciciela. Kod odczytuje siê za pomoc¹ specjalnego czytnika. W celu aktualizacji danych w³aciciel zobowi¹zany jest do zg³aszania do tut. urzêdu wszelkich zmian
(mieræ zwierzêcia, zaginiêcie, zmiana w³aciciela) w rejestrze
psów. Rejestr prowadzony jest przez Urz¹d Miejski w Olecku
na podstawie danych systematycznie dostarczanych przez lekarzy
weterynarii dokonuj¹cych znakowania.

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22

(V70402)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V64905)

GRÜNLAND

MEBLE ZACHODNIE



KUPON
RABATOWY

Z tym kuponem otrzymasz rabat
na meble, komplety skórzane.

RATY!

(V65905)

Komplety skórzane, komody, witryny, segmenty dêbowe,
du¿y wybór wyrobów z mosi¹dzu, lustra.

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

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V67004)

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

#
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18 listopada 2008 r. Odby³o siê I Forum Turystyki Ziemi Oleckiej zorganizowane przez Lokaln¹ Organizacjê Turystyczn¹ Ziemi Oleckiej. G³ównymi celami
Forum by³o przedstawienie najnowszych badañ dotycz¹cych wizerunku Warmii
i Mazur na tle kraju, zebranie potrzeb i oczekiwañ z zakresu turystyki przez
osoby dzia³aj¹ce w bran¿y turystycznej i oko³oturystycznej oraz uwiadomienie
koniecznoci wspó³pracy na rzecz rozwoju turystyki.

I Forum Turystyki Ziemi Oleckiej

Goæmi Forum byli: Jaros³aw S³oma
 Wicemarsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, Stanis³aw Harajda 
Dyrektor Departamentu Turystyki Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego oraz Cezary Zamana  pomys³odawca i organizator
maratonów rowerowych, zwyciêzca Tour
de Pologne 2003. Otwarcia Forum dokona³ Starosta Olecki Stanis³aw L. Ramotowski. I Forum Turystyki Ziemi Oleckiej prowadzi³a Maria Dzienisiewicz.
Na pewno istnieje potrzeba zaproponowania turycie na ka¿dym kroku cze-

go atrakcyjnego. Dobrej restauracji,
jad³odajni b¹d ciekawej formy spêdzania czasu  mówi Janusz Murawski,
cz³onek Stowarzyszenia Agroturystycznego Mazurska Kraina.  Generalnie
dzia³alnoc turystyczna nie polega na

jednorazowym sprzedaniu produktu. Polega na tym, ¿eby
turysta, który raz kupi³,
wróci³ do nas. To jest
w³anie klucz do sukcesu.
Janina Anuszkiewicz, dyrektor Gminnego Orodka Kultury
i Sportu w wiêtajnie
uwa¿a, ¿e w dzisiejszej dobie dobry pomys³ to du¿y sukces.

Lech Marczak, w³aciciel Maj¹tku Gi¿e
Marczak, stwierdzi³, ¿e jedn¹ z najistotniejszych spraw jest sporz¹dzenie w internecie jednolitej informacji o ca³ej bazie eko i agroturystycznej. Informacji rzeczywicie kompletnej, uaktualnionej, z opisem.
Podczas Forum
pracowano w czterech

grupach roboczych  hotele i gastronomia z moderatorem Beat¹ Stypu³kowsk¹,
agroturystyka z moderatorami Gerardem
Wo³odko i Markiem Makarewiczem,
turystyka kwalifikowana z moderatorem
Konradem Topolskim, oferta oko³oturystyczna z moderatorem Ma³gorzt¹
Monkiewicz-Terepko.
W grupach rozmawiano na temat

potrzeb i oczekiwañ bran¿y turystycznej dla poprawy wiadczonych us³ug.
Wszystkie wnioski i materia³y wypracowane podczas Forum znajd¹ siê na stronie www.lot.olecko.pl.
I Forum Turystyki Ziemi Oleckiej
podoba³o mi siê bardzo. Jestem przekonana, ¿e Forum da³o sporo do mylenia,
a wypracowane wnioski s¹ ciekawe 
stwierdzi³a Stanis³awa B³aszak, pracownik
Warmiñsko-Mazurskiego Orodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oddzia³ w
Olecku.
Wspó³organizatorami Forum byli: LOT
Ziemi Oleckiej, Starostwo Powiatowe w
Olecku, Urz¹d Gminy w wiêtajnie, Urz¹d
Gminy w Wieliczkach oraz Zespó³ Szkó³
Licealnych i Zawodowych w Olecku.
I Forum Turystyki Ziemi Oleckiej sprzyja³o wymianie dowiadczeñ oraz nawi¹zaniu kontaktów osób dzia³aj¹cych w bran¿y turystycznej, oko³oturystycznej, agroturystyce oraz fundacjach i stowarzyszeniach. Zarz¹d oraz cz³onkowie LOT Ziemi
Oleckiej dziêkuj¹ Uczestnikom Forum za
aktywny udzia³ i wypracowane wnioski.
Anna Turowska

$
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Mini Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w szkole wiejskiej
Ruszy³y Punkty Konsultacyjne organizowane przez Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹ w Olecku. W roku szkolnym 2008/09 od 21 padziernika realizowane s¹ na terenie
Szko³y Podstawowej w Cimochach, a od 18 listopada  w
Szkole Podstawowej w Sokó³kach.
Zadania priorytetowe dla punktów konsultacyjnych to
rozwijanie poradnictwa, upowszechnianie ró¿nych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspomagaj¹cych rozwój
ma³ego dziecka, w tym dzieci maj¹cych obj¹æ obowi¹zek szkolny.
Cele:
· zwiêkszenie dostêpnoci do specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa i konsultacji
· stworzenie bezporedniej mo¿liwoci korzystania przez rodziców, nauczycieli i uczniów z porad, informacji i konsultacji udzielanych przez specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

· wskazanie, poprzez instrukta¿ i pokaz, rodzicom i nauczycielom jak pracowaæ z dzieckiem najm³odszym, aby skutecznie wyrównywaæ szanse edukacyjne,
· umo¿liwienie szybkiego i skutecznego rozwi¹zywania problemów wychowawczych oraz edukacyjnych dzieci,
· wspieranie rodziców i nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji wychowawczych i przebudowie nieprawid³owych
relacji rodzice-dziecko.
Dodatkowo pracownicy (psycholodzy, pedagodzy i logopeda) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku

,,Przez wiedzê do sukcesu
 aktywizacja spo³ecznoci lokalnej
w Gminie wiêtajno

Projekt systemowy
W projekcie bierze udzia³ 19 osób bezrobotnych
korzystaj¹cych ze wiadczeñ pomocy spo³ecznej.
Celem g³ównym jest wzrost integracji spo³ecznej
tych osób oraz wzrost skutecznoci pomocy spo³ecznej.
W ramach projektu :
- zajêcia w KIS ( doradca zawodowy, prawnik, psy-

prowadz¹ w szkole i przedszkolu zajêcia wspieraj¹ce rozwój
dzieci w wieku przedszkolnym oraz m³odszym wieku szkolnym np.: Rozwój daje radoæ, Logopedia na weso³o, Cukierki.
Dzia³alnoæ w tym zakresie nastawiona jest na :
· realizacjê programów psychoedukacyjnych, profilaktycznych,
promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia, wskazuj¹cych kierunki rozwoju dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
· wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz m³odszym
wieku szkolnym.

cholog itp.);
- przeszkolenie w zakresie podstawowych technik komputerowych;
- kurs ,, Technolog robót wykoñczeniowych;
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet
VII, Dzia³anie 7.1., Poddzia³anie 7.1.1. realizowany
przez Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w wiêtajnie od 12.08.2008 r.
(K25301)

%
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BEZP£ATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW I DOMOWNIKÓW
Szanowni Pañstwo!
1 listopada 2008 r. Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku
rozpocz¹³ realizacjê projektu Wy¿sze kwalifikacje 
lepsze perspektywy, który wspó³finansowany jest przez
Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Poddzia³ania 8.1.2. Wsparcie
procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
W ramach projektu realizowane bêd¹ bezp³atne szkolenia
zawodowe oraz zajêcia z doradc¹ zawodowym skierowane do rolników i domowników gospodarstw rolnych z powiatu oleckiego.
Z analizy lokalnego rynku pracy wynika, i¿ brakuje
odpowiednio wykwalifikowanej kadry w bran¿ach strategicznych, natomiast w rolnictwie istnieje nadmiar pracowników. Realizuj¹c projekt Wy¿sze kwalifikacje 
lepsze perspektywy chcielibymy doprowadziæ do
zmniejszenia tych dysproporcji, stwarzaj¹c pracownikom sektora rolniczego szansê podjêcia pracy poza
rolnictwem.
We wczeniejszym okresie rolnicy mogli braæ udzia³
w szkoleniach w ramach realizacji projektów Reorientacja
zawodowa  Twoj¹ szans¹ oraz Nowy zawód.
Ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie bezp³atnymi szkoleniami postanowilimy je kontynuowaæ. Teraz kolejne
osoby maj¹ szansê zdobyæ nowe kwalifikacje i umiejêtnoci, które pomog¹ im w znalezieniu ciekawej pracy.
Proponujemy Pañstwu udzia³ w nastêpuj¹cych szkoleniach:
1. Operator koparki kl. I i II
2. Prawo jazdy kat. C, C+E wraz z kursem dokszta³caj¹cym na przewóz rzeczy
3. Sprzedawca  magazynier

Przed i po ukoñczeniu szkolenia, ka¿dy uczestnik
projektu bêdzie móg³ uczestniczyæ w spotkaniach z doradc¹
zawodowym, który pomo¿e ustaliæ indywidualn¹ cie¿kê poszukiwania zatrudnienia poza rolnictwem z wykorzystaniem kwalifikacji zdobytych w trakcie szkoleñ.
Obecnie ma miejsce proces rekrutacji, który bêdzie
trwa³ do koñca stycznia 2009r. Uczestnikami projektu
mog¹ byæ rolnicy oraz domownicy gospodarstw rolnych,
czyli osoby podlegaj¹ce ubezpieczeniu spo³ecznemu w
Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego (KRUS).
Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji jest z³o¿enie
wype³nionego formularza zg³oszeniowego, który dostêpny
jest na stronie internetowej projektu www.rolnicy.efs.olecko.pl, w urzêdach gmin powiatu oleckiego i w Biurze
Projektu. Formularz zg³oszeniowy uka¿e siê tak¿e w
Tygodniku Oleckim w dniu 2 grudnia 2008r. Formularze prosimy dostarczyæ do 15 stycznia 2009 r. do
Biura Projektu, które mieci siê w Olecku, w budynku
OKZ przy ul. Armii Krajowej 22A lub do Powiatowego
Urzêdu Pracy w Olecku, ul. Armii Krajowej 30.
Z³o¿enie formularza nie gwarantuje uczestnictwa
w projekcie. Z nades³anych zg³oszeñ zostanie wybrana
grupa osób spe³niaj¹cych wymogi formalne, które bêd¹
bra³y udzia³ w kolejnych etapach rekrutacji. Bêd¹ one
polega³y na spotkaniach z doradc¹ zawodowym oraz
psychologiem, którzy pomog¹ niezdecydowanym w wyborze
najbardziej adekwatnego szkolenia dla poszczególnych
osób.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na stronie www.rolnicy.efs.olecko.pl, w Biurze Projektu w Olecku ul. Armii
Krajowej 22A (budynek OKZ) oraz w Powiatowym
Urzêdzie Pracy w Olecku pod numerem telefonu 087 520
18 01 lub 087 520 30 78.

Mamy nadziejê, ¿e udzia³ w projekcie spe³ni Pañstwa oczekiwania.
Projekt Wy¿sze kwalifikacje  lepsze perspektywy wspó³finansowany jest przez
Uniê Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Poddzia³ania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Olsztynie

&
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Pierwszaki przyjête
do braci uczniowskiej LO
W sobotê, 15 listopada, w LO im. Jana Kochanowskiego
mia³o miejsce oficjalne przyjêcie klas pierwszych do grona
braci uczniowskiej, czyli tzw. otrzêsiny. Impreza mia³a na celu

pierwszych, po dwumiesiêcznych przygotowaniach, mieli okazjê
wykazaæ siê talentem i zdolnociami w wielu ciekawych konkurencjach: plastycznej (stworzenie karykatury wychowawcy), sportowej (w której gocinnie wzi¹³ udzia³ tak¿e dyrektor
LO), wokalnej (karaoke), tanecznej, parodii filmu oraz prezentacji klasy. Poza tym pierwszaki zab³ysnê³y w quizie wiedzy o
patronie szko³y.
g³ównie integracjê wewn¹trzszkoln¹.
Tradycjê otrzêsin w naszym liceum ³¹czy siê z dniem patrona  wyjania dyrektor Leszek Olszewski  w tym roku
obchodzimy 20. rocznicê nadania szkole imienia.
Program otrzêsin by³ bogaty i atrakcyjny. Uczniowie klas

Fot. Józef Kunicki

Poziom prezentacji by³ naprawdê
wysoki. Jury z pewnoci¹ mia³o trudnoci z podjêciem
decyzji i og³oszeniem werdyktu. W
efekcie zwyciê¿y³a
klasa I b, która nagrodzona zosta³a dyplomem, tortem oraz
przywilejem tygodniowego zniesienia wszystkich sprawdzianów wiadomoci,
z czego I b jest niezwykle rada.
Dyrektor szko³y, oceniaj¹c tegoroczne otrzêsiny, z entuzjazmem twierdzi, ¿e m³odzie¿ odznaczy³a siê du¿ym zaanga¿owaniem, umiejêtnoci¹ wspó³pracy i kreatywnoci¹.
Mimo ¿e sobotni dzieñ by³ pochmurny i deszczowy, w
naszym LO panowa³a mi³a atmosfera a umiech rozjani³ twarze nauczycieli i uczniów.
Paulina Jachimska

'
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Uroczystym apelem uwiêcili uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Olecku
90. rocznicê Odzyskania Niepodleg³oci

Program sk³adaj¹cy siê z patriotycznych wierszy i pieni
legionowych przedstawili uczniowie m³odszych klas: kl. IIb i
kl. IIc, przygotowani przez wychowawczynie p. Renatê Bogdan i p. Halinê Matwiejczyk.

Wród poezji i piewu pojawi³a siê równie¿ drama. Z pe³nym
zaanga¿owaniem uczuæ przedstawiono fragment Sceny wiêziennej z Dziadów cz. III A. Mickiewicza.
Obu programom oprawê muzyczn¹ i rzut mistrzowskim okiem
zapewni³a p. Teresa Szadkowska, której z serca sk³adamy kole¿eñskie podziêkowanie.

Ochoczo i z u³añsk¹ werw¹ zabrzmia³a Rota, Wojenko,
wojenko, U³ani, My, pierwsza brygada i Jak d³ugo w
sercach naszych. Wierszem uczczono pamiêæ o poleg³ych w
walkach o dzisiejsz¹ wolnoæ i niepodleg³oæ ¿o³nierzach. Znakomicie spisa³y siê konferansjerki, które jasno i zrozumiale
przeprowadzi³y wyobraniê zgromadzonej publicznoci przez
dzieje Polski. Aby lepiej zobrazowaæ najm³odszym tragiczn¹
historiê naszej Ojczyzny, autorzy programu wykorzystali metodê mapki  puzzli, która pozwoli³a osi¹gn¹æ za³o¿ony cel.
Takie dni jak 11listopada pozwalaj¹ nam choæ chwilê powiêciæ na g³êbsz¹ interpretacjê myli, ¿e Dzieje mêczeñskiej
Polski obejmowa³y wiele pokoleñ i niezliczone mnóstwo ofiar,
a krwawe sceny toczy³y siê po wszystkich stronach ziemi naszej
i po obcych krajach. Dziewczynka, która wcieli³a siê w rolê
Polski pozostawi³a nam do przemylenia s³owa: Znów jestem
wolna i niepodleg³a. Po 123 latach niewoli i mêczeñstwa znów
pojawi³am siê na mapie Europy. Jestem na niej do dzi. Od
Was zale¿y, czy pozostanê na niej na zawsze!
Zespó³ ds. promocji szko³y

Uroczysty nastrój podkreli³, a zarazem dostarczy³ wielu
wra¿eñ, wystêp laureatek IV Gminnego Przegl¹du Pieni Patriotycznej: Basi Kamiñskiej  uczennicy kl. IIIb w piosence
Polskie kwiaty oraz Julity Milewskiej  uczennicy kl. IIa w
piosence Warszawo ma.
Uczniowie kl.Vb wraz z wychowawczyni¹ p. Danut¹ Kisielewsk¹ przygotowali emanuj¹c¹ g³êbokim patriotyzmem akademiê pt. A mury run¹  dla swoich kolegów z kl. IV-VI.
Na program z³o¿y³a siê pe³na uczuæ recytacja tekstów klasyków polskiej literatury. Piêknie zabrzmia³y Mury, Maszeruj¹ strzelcy, Czerwone maki czy znane wszystkim Bia³e ró¿e.
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Program Stypendiów Pomostowych wspó³organizowany jest przez Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê
Wolnoci, Fundacjê Edukacyjn¹ Przedsiêbiorczoci
i Fundacjê Wspomagania Wsi oraz pozarz¹dowe
organizacje lokalne. Partnerem programu w naszym
regionie jest Olecka Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci, która wype³niaj¹c swoje cele statutowe,
buduje fundusz stypendialny.

Dyplom z marzeñ
Z jednej strony istnieje oczywista potrzeba otwarcia drogi
do wy¿szego wykszta³cenia m³odzie¿y ze wsi i ma³ych miast,
z drugiej bariera finansowa, uniemo¿liwiaj¹ca tej m³odzie¿y,
pochodz¹cej czêsto z rodzin o bardzo niskich dochodach, realizacjê ambicji i marzeñ o dalszym kszta³ceniu. Nie brak zdolnoci, nie niechêæ do nauki, nie lekcewa¿enie wagi wykszta³cenia w dzisiejszym wiecie, a prozaiczny i zarazem tragiczny
brak rodków stoi na przeszkodzie, aby podj¹æ studia.
W ten sposób marnuje siê ogromny potencja³ intelektualny,
który móg³by s³u¿yæ wspólnemu dobru. Potrzebna jest pomoc
finansowa dla zdolnej m³odzie¿y z terenów wiejskich i ma³ych
miast, u³atwiaj¹ca jej start na wy¿sze uczelnie. Tê funkcjê pe³ni¹ stypendia pomostowe.
Programem stypendialnym Dyplom z marzeñ objêci s¹ wytypowani przez organizacje lokalne studenci I roku studiów
dziennych na uczelniach pañstwowych. O stypendium ubiegaæ siê mog¹ maturzyci spe³niaj¹cy ³¹cznie nastêpuj¹ce kryteria: mieszkaj¹ na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkañców; pochodz¹ z rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji
materialnej oraz osi¹gnêli na egzaminie maturalnym odpowiedni¹
liczbê punktów.
Roczne stypendium w wysokoci 3800 z³ wyp³acane jest
od padziernika do lipca, w 10 ratach miesiêcznych po 380 z³.
Olecka Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci (OFRP) w ramach
Programu Dyplom z marzeñ finansuje w 10% lokalny program
stypendialny. Pozosta³e 90% pochodzi ze rodków Fundacji
Edukacyjnej Przedsiêbiorczoci i Fundacji Wspomagania Wsi.
A oto kilka informacji daj¹cych gwarancjê przejrzystoci
dzia³añ. OFRP ustanowiona zosta³a z woli Zofii Chmielewskiej
aktem notarialnym z dn. 12 czerwca 2006 r. i dzia³a na podstawie ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 r. oraz statutu.
Statut Fundacji w §7 stanowi, ¿e dochodami Fundacji s¹ m.in.
darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje, dochody z ofiarnoci publicznej. Statut zastrzega, ¿e dochody z darowizn,

Rys. Waldemar Rukæ

spadków i zapisów mog¹ byæ u¿yte na realizacjê wszystkich
celów statutowych Fundacji, chyba ¿e ofiarodawcy postanowi¹ inaczej, a tak¿e dochody ze zbiórek i imprez publicznych mog¹ byæ wykorzystywane tylko zgodnie z celami, dla
jakich je zorganizowano. Wród okrelonych w §8 celów
Fundacji, obok m.in. dzia³ania na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoci, rozwoju edukacyjnego spo³ecznoci lokalnych, aktywizacji zawodowej, wymieniona jest dzia³alnoæ stypendialna
realizowana przez finansowanie lub wspó³finansowanie stypendiów dla dzieci i m³odzie¿y, pozyskiwanie róde³ finansowania stypendiów, tworzenie i realizacjê projektów i programów stypendialnych. (Pe³ny tekst Statutu oraz informacje
o bie¿¹cej dzia³alnoci Fundacji znajduj¹ siê na stronie
www.ofrp-olecko.org).
W najbli¿szym czasie Fundacja podejmie dzia³ania s³u¿¹ce
budowie funduszu stypendialnego w ramach akcji Dyplom
z marzeñ odwo³uj¹ce siê do ofiarnoci publicznej. Prosimy
ledziæ te dzia³ania. Prosimy w nich uczestniczyæ, udzielaj¹c
finansowego wsparcia. Przyczynienie siê do umo¿liwienia podjêcia
studiów choæby przez jedn¹ m³od¹ osobê z naszej okolicy
mo¿e byæ ród³em dumy i satysfakcji. Jak to piewa Wojciech
M³ynarski? Róbmy swoje, mo¿e to co da...
Anna Cichowicz

Ø

Staraniem Oleckiej Fundacji
Rozwoju Przedsiêbiorczoci

W roku akademickim 2007/2008 przyznano stypendia 10 studentom z naszego regionu kszta³c¹cym siê na nastêpuj¹cych uczelniach i kierunkach:
 Politechnika Warszawska, kierunek: mechatronika
 Akademia Medyczna w Bia³ymstoku, kierunek: farmacja
 Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, kierunek: ochrona rodowiska i rybactwo
 Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu, kierunek: historia
 Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie
 Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierunek: gospodarka przestrzenna
 Politechnika Gdañska, kierunek: matematyka finansowa
 Uniwersytet w Bia³ymstoku, kierunek: pedagogika przedszkolna z edukacj¹ pocz¹tkow¹
 Politechnika Gdañska, kierunek: zarz¹dzanie i ekonomia
 Uniwersytet w Bia³ymstoku, kierunek: pedagogika opiekuñczo-wychowawcza

Ø W roku akademickim 2008/2009 przyznano stypen-

dia 11 studentom z naszego regionu kszta³c¹cym siê
na nastêpuj¹cych uczelniach i kierunkach:
 Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, kierunek: biotechnologia
 Politechnika Bia³ostocka, kierunek: zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji
 Uniwersytet Jagielloñski, kierunek: informatyka
 Centrum Studiów Ba³tyckich w E³ku, kierunek: pedagogika
 Uniwersytet w Bia³ymstoku, kierunek: pedagogika resocjalizacyjna
 Politechnika Bia³ostocka, kierunek: zarz¹dzanie
 Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, kierunek: technologia ¿ywnoci i ¿ywienia cz³owieka
 Politechnika Bia³ostocka, kierunek: zarz¹dzanie  2 osoby
 Uniwersytet w Bia³ymstoku, kierunek: ekonomia
 Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, kierunek: biotechnologia
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Bezp³atne szkolenia!
Szanowni Pañstwo!

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej otrzyma³a dofinansowanie z Wojewódzkiego
Urzêdu Pracy w Olsztynie na realizacjê projektu Nowy zawód  nowa praca. Bêdzie on
wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki  Dzia³anie 8.1. Rozwój pracowników
i przedsiêbiorstw w regionie, Poddzia³anie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
Celem projektu jest wsparcie 40 rolników i domowników zamierzaj¹cych podj¹æ
zatrudnienie w sferze pozarolniczej w powiecie oleckim. Idea, która nam towarzyszy³a przy
projektowaniu dzia³añ, oparta zosta³a na przekonaniu, i¿ realizacja projektu pozwoli rolnikom dostosowaæ kwalifikacje do potrzeb regionalnej gospodarki, a tak¿e umo¿liwi dostarczenie wiedzy i umiejêtnoci w zakresie wyboru nowego zawodu.
Proponujemy atrakcyjne szkolenia w zawodach, które s¹ deficytowe na rynku pracy
i daj¹ realne szanse na znalezienie zatrudnienia.
W ramach projektu oferowane s¹ nastêpuj¹ce szkolenia:
- Operator koparko³adowarki kl. III  15 osób,
- Prawo jazdy kat. C, C+E oraz Kurs dokszta³caj¹cy na przewóz rzeczy  10 osób,
- Stolarz oraz Kierowca wózków jezdniowych z napêdem silnikowym  15 osób.
Dodatkowo przewidujemy doradztwo zawodowe.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty prosimy o dostarczenie do biura projektu Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej przy ul. Plac Wolnoci 2 wype³nionego formularza
 zg³oszenia, który dostêpny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej projektu www.nowyzawod.efs.olecko.pl
Na podstawie tych zg³oszeñ wy³onimy 40 osób, które zostan¹ skierowane na szkolenia. Jednoczenie zostan¹ utworzone
listy rezerwowe na wypadek rezygnacji uczestników. Koszty
udzia³u w szkoleniu, koszty dojazdu, cateringu ponosi Fundacja
Rozwoju Ziemi Oleckiej.

Projekt Nowy zawód  nowa praca
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(25)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Jezioro Terhiyn Tsagaan nur, Mongolia,23.07.2007 r.
Zupa na baranim miêsie i kaczka
O godz. 8.30 by³em ju¿ na nogach. wieci³o s³oñce i wia³
silny górski wiatr. W nocy znów by³o bardzo zimno. W³anie
taka jest ró¿nica temperatur na pustyni.
Bardzo du¿e ró¿nice temperatury powietrza pomiêdzy dniem
a noc¹, sprawiaj¹, ¿e na pustyni lite ska³y krusz¹ siê. Pêkaj¹

Jezioro Terhiyn Tsagaan nur.

Po drodze mijalimy pojedyncze jurty i dzieci, które chcia³y
sprzedaæ mleko. Mia³y je w plastikowych butelkach po napojach. 50 km przejechalimy w przeci¹gu 2 godzin.
Jezioro Terhiyn Tsagaan nur le¿y na wysokoci 2060 m
n.p.m. Jest piêkne i du¿e. Spacerowa³em wzd³u¿ wschodniego
brzegu. Woda raczej czysta, ale dno kamieniste i sporo wodorostów. Nie ma tu infrastruktury turystycznej. ¯adnych hoteli,
hosteli, motorówek, ³odzi, wypo¿yczalni sprzêtu. S¹ skupiska
jurt dla turystów i nic poza tym.
Podziwia³em niebieskie osty na wzgórzach i stroje Mongo³ów. Niewa¿ne gdzie przebywa w danej chwili Mongo³, wa¿ne,
¿e nie rozstaje siê ze swoim deelem, d³ug¹ tunik¹ ze stójk¹, w
której przednie po³y zachodz¹ g³êboko jedna na drug¹, w pasie przepasuje siê j¹ jedwabnym pasem bus w kontrastowym
kolorze o d³ugoci nawet do 6-7 m. Czasami na wierzch deele
zak³ada siê bogato haftowany bezrêkawnik. Ciep³e deele noszone zim¹ szyte s¹ na futrze. Ten rodzaj ubrania jest bardzo
praktyczny. Nosz¹ go kobiety, mê¿czyni i dzieci. Górna czêci deeli do pasa, tzw. pazucha, s³u¿y mê¿czyznom niczym
kieszeñ do noszenia tytoniu, tabakierki oraz innych osobistych drobiazgów, z której nic nie wypada nawet przy szybkiej jedzie na koniu.

na kawa³ki o ostrych krawêdziach i w rezultacie powstaj¹ rumowiska gruzu skalnego. Takich rumowisk na Gobi jest mnóstwo. Dobowa ró¿nica temperatury na pustyni mo¿e przekraczaæ nawet 60 stopni C. Na przyk³ad na pustyniach strefy
tropikalnej zim¹ temperatura obni¿a siê noc¹ niekiedy nawet
do kilkunastu stopni, podczas gdy dniem w po³udnie osi¹ga
25 do 30 stopni C. Klimat pustyñ nie po³o¿onych w tropikach
(Kara-kum, Kyzy³-kum, Gobi) odznacza siê przede wszystkim
ch³odn¹, a niekiedy i surow¹, beznie¿n¹ zim¹ (na pustyni
Gobi zima z mrozami do -40 stopni C trwa 6 miesiêcy). Latem
panuj¹ tam takie same warunki jak na pustyniach tropikalnych.
Dzisiaj planowalimy przyjechaæ nad jezioro Terhiyn Tsagaan nur (za miejscowoci¹ Tariat) i uda³o siê tego dokonaæ.
Czysty brzeg jeziora.

Dno jeziora.

Mieszkaniec stepów czêsto za pazuch¹ nosi te¿ w³asn¹
srebrn¹ czarê-kumysówkê (tagsz), za pasem kind¿a³ w drewnianej pochwie, a za cholew¹ - fajkê. Krój ubrania z zapiêciem
na boku dobrze ochrania od silnych wiatrów. Niektóre deele
s¹ tak bogato zdobione haftami, ornamentami i aplikacjami, ¿e
wygl¹daj¹ jak ma³e dzie³o sztuki. Du¿e znaczenie w mongolskich obyczajach ma nakrycie g³owy. Nadepniêcie czy przeskoczenie przez czapkê pojmowane jest jako ubli¿enie w³acicielowi. W czasie powitañ czy toastów Mongo³owie zawsze
zak³adaj¹ czapkê, ¿eby wyraziæ szacunek gospodarzowi, gociom czy innym obecnym.
Obuwie ludowe tak¿e ró¿ni siê od naszych butów. Buty te
maj¹ szerokie cholewki i noski gutul zagiête do góry. To z
szacunku, by nie uderzaæ ziemi, po której siê st¹pa. W zale¿noci od pory roku wewn¹trz tych butów nosi siê filcowe

!
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skarpety. Górny brzeg filcowych skarpet jest bogato wyszywany ornamentami. Motywy rysunków czy ornamentów na
nakryciach g³owy, ubraniach czy obuwiu wykonywane s¹ rêczne
i raczej siê nie powtarzaj¹.
Zamieszkalimy w jurcie, 200 metrów od wody. Od razu
poszed³em siê wyk¹paæ. Woda by³a zimna, ale tego w³anie
potrzebowa³em. Przy okazji upra³em 5 rzeczy i powiesi³em je
na sznurze przy jurcie w³acicieli. Kiedy by³em na spacerze
wia³ silny wiatr i wszystko zdmuchn¹³. Nie by³o moich ubrañ.
Na pró¿no ich szuka³em nad brzegiem jeziora. Erka stwierdzi³a
tylko, ¿e owszem jakie rzeczy fruwa³y, ale kto by siê tym
przejmowa³, zreszt¹ cudzych rzeczy tu nikt nie rusza. A jednak ruszy³! Przepad³y trzy koszulki z krótkim rêkawem, majtki
i spodenki. Niechaj to wszystko bêdzie za ciasne Mongo³owi,
który je w³o¿y!
W naszej jurcie s¹ szczury. Gospodarz przyniós³ kota, ale
nie wiem czy to co da. Na obiad Erka ugotowa³a zupê (dziêki
Bogu, ¿e nie makaron) na miêsie baranim. Oczywicie zjad³em
wszystko co w niej by³o oprócz kawa³ków miêsa. A na kolacjê nasza ksiê¿niczka zrobi³a kaczkê! Tylko miêsa na tej kaczce
za ma³o, jak na 4 osoby! Kaczka le¿a³a na talerzu i ka¿dy j¹
dzioba³. Mongo³owie nie hoduj¹ kaczek, ale kupiæ w sklepie
mo¿na. Erka trochê przesadza. Ostatnio robi za ma³o jedzenia.
Wieczorem zdoby³em trzy najbli¿sze szczyty. O godz. 21.30
w jurcie pojawi³o siê jako takie wiat³o z generatora. Rozpalilimy w piecu. Zrobi³o siê ciep³o. Najgorzej bêdzie z tymi szczurami, bo kot nie upolowa³ ani jednego.
Publikacja powiêcona Pani Zofii Weso³ej, sybiraczce,
by³ej przewodnicz¹cej Powiatowego Oddzia³u Zwi¹zku Sybiraków, wieloletniej nauczycielce oleckich szkó³.
Poni¿szy tekst us³ysza³a Pani Irena Gabru z E³ku w gettcie
w Grajewie w czasie wojny i przekaza³a go w dniu 4.11.2008 r.

Fioletowe osty na wzgórzach.
C.d.n.
Dzieci zmarzniête z sani wypadaj¹,
A na noclegach umarli zostaj¹.
O, Polska nasza wiêta, gdzie twoje syny,
Gdzie twoje orlêta?
Dzisiaj w sybirskie tajgi przyjechali,
Czy Ciebie kiedy bêd¹ ogl¹dali?

Ojczyzno nasza, ziemio ukochana, w 39 ca³a krwi¹ zalana,
Nie doæ, ¿e Polskê na w pó³ rozebrali,
Jeszcze Polaków na Sybir zes³ali,
10 luty bêdziem pamiêtali.

S³oneczko z³ote smutno nas wita³o,
Gdy na baraku rano zagl¹da³o.
Jestemy sami, stra¿ nas opuci³a,
Bo có¿ tu bêdzie nad nami robi³a?

Przyszli Sowieci gdy my jeszcze spali
I nasze dzieci na sanie wsadzali.
Na g³ówn¹ stacjê nas poodwozili,
O, straszna chwila, straszna godzina
Rodz¹ca bólów swoich zapomina.

Zima, nieg straszny, w lesie ciê¿ka praca,
G³ód i têsknota bardziej nas przygniata.
Tyfus okrutny wród ludzi siê szerzy,
Co dzieñ to wiêcej pod sosnami le¿y.

Ale tej owej, niezapomnianej chwili,
Gdy nas w ciemny wagon jak w trumnê wsadzili,
4 marca stanê³a maszyna,
Ju¿ inny transport z nami siê zaczyna.
Jedziemy autem a potem saniami,
Przez wielk¹ tajgê, wielkimi lasami.
O, smutna by³a nasza karawana,
Ni chleba, ni wody nie dali od rana.

(V69603)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00
Tel. 0-504-065-770

(087) 520 40 29

S³oñce zajania³o, lecz u nas wcale nie powesela³o,
Tylko po lesie s³ychaæ g³os ptaszyny,
O, Jezu Chryste, w Ogrójcu mdlej¹cy,
Polska Królowo, zlituj siê nad nami.
Nad polsk¹ ziemi¹, nad wygnañcami.
Powróæ nas, powróæ, do Ziemi Ojczystej,
Królowo Polski, Panienko Przeczysta!

Szanowni Pañstwo

w 2010 roku minie 450 lat od za³o¿enia Olecka. Chcemy godnie uczciæ jubileusz. 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.
Wac³aw Olszewski - Burmistrz Olecka

"
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Wspomnienia Haliny Drozdowskiej (3)

Nie wiem jak cz³owiek
to wszystko prze¿y³...
Zostawili nas tam na korytarzu. Mija
popo³udnie, wieczór i nikt nie przychodzi. Kole¿anka mówi do mnie: Ja bêdê
dalej uciekaæ!, a ja jej na to: Kotku, ja
nie chcê uciekaæ. Zobacz! O ma³o co nie
znalaz³a siê w obozie. Dobrze, ¿e nam
uwierzyli. A jak nas znowu z³api¹? Jestemy na wolnoci, a co z nami zrobi¹?...
Przenocowa³ymy na ³awkach. Pamiêtam, ¿e kto takiej mierdz¹cej kapusty
nam przyniós³. Niby to by³a jaka zupa,
ale jak cz³owiek g³odny, to zje wszystko.
Na drugi dzieñ rano przysz³a starsza
pani i mówi do nas, ¿ebymy poszli za
ni¹. Ja od razu pomyla³am, ¿e jak to
kobieta, to ju¿ nic nam nie zrobi¹. Zaprowadzi³a nas na cmentarz i tam porz¹dkowalimy groby. Ta Niemka da³a
nam jeæ i da³a nam pieni¹dze. A potem
po prostu po polsku powiedzia³a: Ja was
nie chcê. Idta nazad na ten arbaitcant.
Ja: Chod, Zosia! Da³a nam jeæ. Da³a
nam kilka groszy. Bêdziemy siedzieæ na
arbaitcancie. Mo¿e kto wemie nas do
pracy?
Przyjecha³ starszy pan. Potem okaza³o siê, ¿e bardzo dobry cz³owiek. Nazywa³ siê Lutz i by³ kierownikiem w fabryce mebli. Pracowalimy tam przy

maszynach i to by³y maszyny nie takie
jak teraz. Nie mia³y ochron. Przycina³am
deseczki i przeciê³am palec. Mam do dzisiaj
pami¹tkê.
Bylimy tam krótko. Dostawalimy po
parê deko chleba. Czasami uda³o siê
wyprosiæ kaszanki. I tam doczeka³ymy
siê wyzwolenia. Zaraz wróci³am do Raczek. Pomyla³am: Co ja mam robiæ?
Przed wojn¹ skoñczy³am tylko szeæ klas.
Mia³am siostrê w Suwa³kach i to ona mi
doradzi³a, ¿e jest teraz dla przeroniêtych Gimnazjum Spó³dzielcze. Bêdziesz
mieszka³a u mnie. Przyjed.
I tak by³o. Mieszka³am u siostry. W
jednym roku przerabialimy dwie klasy.
Potem by³o dwie klasy liceum i wtedy
ju¿ du¿a matura. Cztery klasy gimnazjum
przez dwa lata to ma³a matura. Pomyla³am sobie: Bo¿e, ja i tak przeroniêta.
Idê lepiej do pracy. Przecie¿ jest taka
bieda. Myla³am o mamie i siostrze.
Wróci³am do Raczek i szukam pracy
w Olecku. Szuka³am w ksiêgowoci, bo
skoñczy³am Gimnazjum Spó³dzielcze. Posz³am do GeeSu (Gminna Spó³dzielnia
Samopomoc Ch³opska). Tam pracowa³
mój przysz³y m¹¿.
Przyjêli mnie do pracy. Mieszkania
nie mia³am. PeZedGeeS by³ na Go³adap-

Helena Drozdowska, lata 50. XX wieku.
skiej, tam gdzie teraz jest Biedronka.
By³ tam olbrzymi ogród, a¿ do jeziora.
Tam, w miejscu gdzie teraz jest wybudowany hotel, by³a altanka1.
Nie pamiêtam kto, mo¿e Wilu, mówi
do mnie: S³uchaj! Tam w ogrodzie jest
altanka. Jest lato. Mo¿esz tam mia³o
mieszkaæ. Pracowa³a ze mn¹ Rózia z
Suwa³k. Wiesz ja te¿ nie mam gdzie mieszkaæ. To doje¿d¿am, to pomieszkiwujê u
znajomych. To chod, bêdziemy mieszkaæ w tej altance razem.
Tam mieszka³ymy do zimy.
TO:  Który to by³ rok?
To by³o w 1951 roku. Gdy tamtêdy
przechodzê, mylê: Bo¿e, tutaj Dziadek do mnie przychodzi³. Tyle wspomnieñ. By³y tutaj ³ódki. P³ywalimy nimi.
Do Rózi przychodzi³ mój cioteczny
brat.
Przeczytam teraz wierszyk, który znalaz³am. Zapomnia³am o nim, a teraz po
tylu latach znalaz³am robi¹c porz¹dki. Gdy
go znalaz³am, przeczyta³am dzieciom. S³uchajcie, to moja m³odoæ i mojego Dziadka.
TO:  To znaczy, mê¿a?
Tak! Mego mê¿a. Nazywa³am go Dziadek. A teraz proszê pos³uchaæ. Pisa³ go
mê¿czyzna, który równie¿ pracowa³ ze mn¹
i z mê¿em w dziale ksiêgowoci. Jak przysz³am do pracy, to by³am liczna dziewczyna. On do mnie siê przyczepi³, a by³
¿onaty. Mia³ piêædziesi¹t lat! Stanowczo
go dorzuci³am. Mogê siê podobaæ, ale
ja z ¿onatymi w ¿adnym wypadku. I to
on napisa³ ten wierszyk.

Fot. Restauracja Elipsa. W tym miejscu sta³a przedtem
opisywana w tekcie altanka. W latach 60-80. XX wieku by³a to równie¿ stanica wodna (Domek Baby Jagi).

1

Obecnie stoi tam Hotel Elipsa
C.d. za tydzieñ

#
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URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE

Wa¿ne limity na 2009 r.
dla podatników podatku dochodowego

Obowi¹zek prowadzenia w 2009 r. ksi¹g rachunkowych
Osoby fizyczne, spó³ki cywilne osób fizycznych, spó³ki jawne osób fizycznych i spó³ki partnerskie, obowi¹zane bêd¹ w 2009 r.
do prowadzenia ksi¹g rachunkowych, je¿eli ich:
1) przychody, w rozumieniu art. 14 updof - dla prowadz¹cych
w 2008 r. podatkow¹ ksiêgê przychodów i rozchodów,
2) przychody netto ze sprzeda¿y towarów, produktów i operacji
finansowych - dla prowadz¹cych w 2008 r. ksiêgi rachunkowe
za 2008 r. wynios¹ co najmniej 4.089.960 z³, tj. kwotê stanowi¹c¹ równowartoæ 1.200.000 euro, przeliczonych na z³ote wed³ug
redniego kursu NBP obowi¹zuj¹cego na dzieñ 30 wrzenia roku
poprzedzaj¹cego rok podatkowy. Zgodnie z tabel¹ kursów NBP
nr 191/A/NBP/2008 redni kurs NBP 1 euro na dzieñ 30 wrzenia
2008 r. wynosi³ 3,4083 z³.
Rycza³t od przychodów ewidencjonowanych
Limity do rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych wyra¿one w euro przelicza siê na walutê polsk¹ wed³ug redniego
kursu euro og³aszanego przez NBP, obowi¹zuj¹cego w dniu 1
padziernika roku poprzedzaj¹cego rok podatkowy. Zgodnie z tabel¹
NBP nr 192/A/NBP/2008 redni kurs NBP 1 euro w dniu 1 padziernika 2008 r. wynosi³ 3,3775 z³. W zwi¹zku z tym w 2009 r.
rycza³t od przychodów ewidencjonowanych:
(V69702)

1) mog¹ p³aciæ podatnicy, którzy w 2008 r. uzyskaj¹ przychody
z dzia³alnoci prowadzonej wy³¹cznie:
a) samodzielnie, w wysokoci nieprzekraczaj¹cej 506.625 z³,
b) w formie spó³ki cywilnej osób fizycznych lub spó³ki jawnej osób fizycznych, je¿eli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 506.625 z³,
2) mog¹ p³aciæ podatnicy, którzy rozpoczn¹ w 2009 r. prowadzenie dzia³alnoci i wybior¹ tê formê opodatkowania,
3) kwartalnie mog¹ p³aciæ podatnicy, którzy w 2008 r. osi¹gn¹
przychody z dzia³alnoci prowadzonej wy³¹cznie:
a) samodzielnie, w wysokoci nieprzekraczaj¹cej 84.437,50 z³,
b) w formie wymienionych w pkt 1b spó³ek, je¿eli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty
84.437,50 z³,
4) mog¹ p³aciæ wed³ug stawki 8,5% podatnicy, którzy uzyskaj¹
przychody z tytu³u najmu, podnajmu, dzier¿awy, poddzier¿awy lub innych umów o podobnym charakterze do momentu
przekroczenia kwoty przychodu w wysokoci 13.510 z³; od
nadwy¿ki ponad tê kwotê rycza³t wynosi 20% przychodów.
Status ma³ego podatnika
Ma³ym podatnikiem w wietle przepisu art. 5a pkt 20 updof
i art. 4a pkt 10 updop jest podatnik, u którego wartoæ przychodu ze sprzeda¿y (wraz z kwot¹ nale¿nego podatku od towarów
i us³ug) nie przekroczy³a w poprzednim roku podatkowym wyra¿onej w z³otych kwoty odpowiadaj¹cej równowartoci 800.000
euro. Przeliczenia kwot wyra¿onych w euro dokonuje siê wed³ug
redniego kursu euro og³aszanego przez Narodowy Bank Polski
na pierwszy dzieñ roboczy padziernika poprzedniego roku podatkowego, w zaokr¹gleniu do 1.000 z³.
Posiadanie statusu ma³ego podatnika uprawnia do korzystania ze szczególnych preferencji podatkowych w zakresie:
· kwartalnego sposobu op³acania zaliczek na podatek dochodowy (art. 44 ust. 3g-3i updof i art. 25 ust. 1b-2 updop),
· jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartoci
pocz¹tkowej rodków trwa³ych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji rodków Trwa³ych, z wy³¹czeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym rodki te zosta³y wprowadzone do ewidencji rodków trwa³ych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, do wysokoci nieprzekraczaj¹cej w roku podatkowym równowartoci kwoty 50.000 euro ³¹cznej wartoci
tych odpisów amortyzacyjnych (art. 22k ust. 7-12 updof i art.
16k ust. 7-12 updop).
Statusu ma³ego podatnika w 2009 r. nie trac¹ podatnicy, u
których wartoæ przychodu ze sprzeda¿y ³¹cznie z kwot¹ nale¿nego podatku od towarów i us³ug za 2008 r. nie przekroczy kwoty 2.702.000 z³, tj. kwoty stanowi¹cej równowartoæ 800.000 euro,
przeliczonych na z³ote wed³ug redniego kursu NBP obowi¹zuj¹cego w pierwszym dniu roboczym padziernika poprzedniego
roku podatkowego, w zaokr¹gleniu do 1.000 z³. Zgodnie z tabel¹
NBP nr 192/A/NBP/2008 redni kurs NBP 1 euro w dniu 1 padziernika 2008 r. wynosi³ 3,3775 z³.
Limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocz¹tkowej rodków trwa³ych zaliczonych do grupy 3-8 KT, z wy³¹czeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym
rodki te zosta³y wprowadzone do ewidencji rodków trwa³ych
oraz wartoci niematerialnych i prawnych, mog¹ dokonywaæ
podatnicy:
1) rozpoczynaj¹cy prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej,
2) maj¹cy status ma³ego podatnika
do wysokoci nieprzekraczaj¹cej w 2009 r. kwoty 169.000 z³. Kwota
ta stanowi równowartoæ 50.000 euro, przeliczonych na z³ote wed³ug
redniego kursu og³aszanego przez NBP na pierwszy dzieñ roboczy padziernika roku poprzedzaj¹cego rok podatkowy, w zaokr¹gleniu do 1.000 z³. Zgodnie z tabel¹ NBP nr 192/A/NBP/2008
redni kurs NBP 1 euro w dniu 1 padziernika 2008 r. wynosi³
3,3775 z³.
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BELE SYLWESTROWE

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. V64506
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V69613
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V58110
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V58120
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
V58610

(V62008)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

PUB PIWNICA

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

(V61908)

.07

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

* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V63208
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L11202
* budowlane us³ugi, tel. 0-606-993-688
V47117
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1746
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
K22505
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88
V71701
CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

Na BAL SYLWESTROWY zapraszamy do WILLI EDEN.
Wstêp tylko 130 z³ od osoby, p³atny w recepcji Hotelu Mazury,
tel. 605-431-203 lub (087) 520-40-50

¯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
(V62208)

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V23202

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

(V70502)

ul. Kolejowa 31

Tanie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,

tel. (087) 520-01-89

K32310
L10708

(V59009)

L11104

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

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.

V71601

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V70604
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V66804
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V62308
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V71101

Agencja Kredytowa KORZYCIK

* angielski, korepetycje, tel. 0-502-935-070
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31

Krupin 14A

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

(V69802)

* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
V69623

Olecko, ul. Winiowa 5
tel. (087) 621 28 98
GSM 0 510 145 905
www.autooslony.pl
V2146

* przewozy zagraniczne: Niemcy, Belgia, tel. 0-501-033-921 K26001

RARYTAS  restauracja  katering, imprezy okolicznociowe,
wesela, chrzciny, urodziny, stypy, bilard.
Obiady abonamentowe (dwa dania  9 z³, dzieci  6 z³)
Tel. 0-696-058-124
(V66904)

autostart

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L11302
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V58909
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

K31413
V71201

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V67204
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L11501
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! ZAPRASZAMY
(V70302)

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

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

(V58809)

* ANDRZEJKI  agroturystyka SADYBA, Mo¿ne;
zespó³ muzyczny, konkursy, bogate menu, szampañska zabawa.
Tel. 0-500-073-960
V68604

Marcin Sienica
ul. Paderewskiego 3A

(V60008)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

AUTO-MAX

(V65505)

Eden  tel. 0-606-431-203, 0-87-520-40-50
¯aczek  tel. 0-87-520-49-30, 0-601-811-114

(V67104)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V22404

US£UGI

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V69003
biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V21108)

MEBLE

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

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

V71301

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11

V64306

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91

V65115

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V70102)

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. V64206
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V66724

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4445)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V59309
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V57510
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10805
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5238
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K946
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1046
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27218
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1546
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L11004
* transport ciê¿arowy do 30 ton, wywrotki, plandeki, tel.
0-604-514-845
V58210

(V65004)

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
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V65705)

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)

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

(V60908)

* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V69012

WYWÓZ MIECI

INNE
* poszukujê weso³ej kobiety w wieku oko³o 50 lat w celu
matrymonialnym, tel. 0-721-587-468 po 18.00
K24402
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
V62018
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V65135
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V62028
* Klinika Zdrowia i Urody Goliat zatrudni dwie osoby: do
opieki nad si³owni¹ i nad odnow¹ biologiczn¹, tel.
0-508-097-578
K24102
* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421 L3328
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V65415
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10508
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V62038
* zespó³ na wesela poszukuje wokalisty, tel. 0-515-370-151K22304

ZATRUDNIÊ PRACOWNIKÓW

(K25501)

V70002

(K21208)

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.

%
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do samoobs³ugowej myjni samochodowej,
najchêtniej emeryta lub rencistê
spe³niaj¹cego nastêpuj¹ce warunki:
dyspozycyjnoæ, wysoka kultura osobista, majsterkowicz

Tel. 606 876 911; 664 985 539
SPRZEDAM
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
V65315
* Audi C4/A6 Avant, 2,6V6, 1993, benzyna + gaz, tel. 0-510145-905
V58819
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K22414
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V67104
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-0111
V64316
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V71711
* dawna szko³a, Markowskie, tel. 0-510-189-301
K23913
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V66714
* domek drewniany  altankê, tel. 0-601-811-142
V62218
* dzia³kê budowlan¹, 1300 m.kw., tel. 0-503-681-910
K24002
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, tel. 0-87-520-26-12K23923
* dzia³kê budowlan¹, Mo¿ne, tel. 0-510-189-301
K23903
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, tel. 0-87-520-26-12
K23933
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V57510
* dzia³ki budowlane, 45 arów, za Siejnikiem, tel. 0-87-523-9918 po 19.00
V59409
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K21803
* Fiat CC, 900B, 1996, tel. 0-696-417-445
L9411
* KIA Sportage, 1995, 2,0gaz, 15 900 z³otych, tel. 0-609-144600
V65525
* kot³y c.o., tel. 0-87-520-22-33
V69922
* laptop HP Palion, Vista w jêzyku polskim, 4 GB, tel. 0-508610-285
L11401
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V65025

C.d. SPRZEDAM na s. 18

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

(V57910)

SPRZEDAM
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-12
K23943
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, tel. 0-87-520-26-12
K23953
* mieszkanie 60,5 m.kw., 3 pokoje, parter, centrum Olecka,
tel. 0-503-182-024
K25401

* mieszkanie dwupokojowe, 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V71321
* notebook, promocja, superceny, du¿y wybór, Hit-Tech,
tel. 0-87-520-05-15
V66814
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V65125
* Opel Astra II, 1998, tel. 0-695-393-616
L10905
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V65015
* Opel Vectra 1,6 benzyna, 1992, tel. 0-507-248-089 K25101
* Opel Vectra, 1,6B, 1997, tel. 0-87-520-26-93 od 9.00 do
17.00, tel. 0-723-565-284
V64206
* Opel Vectra, 1,6B, 1998, metalic, stan b.db., tel. 0-601-210819
K24901
* siedlisko ko³o Zatyk, tel. 0-510-189-301
K23963
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333V65715
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V44601
* Toyota Yaris, 1,0B, 2001, pierwszy w³aciciel, tel. 0-609-273865
K25901
* VW Passat Combi, 2001, 1,9TDI, 26 900 z³otych, tel. 0-609144-600
V65515
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V69932

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

WYNAJEM
* do wynajêcia lokal u¿ytkowy 45 m.kw., wie¿o po remoncie
przy ul. Kociuszki, tel. 0-501-125-027
V69202
* hala 700 m.kw. do wynajêcia lub inne propozycje, tel.
0-601-210-819
K25002
* lokal do wynajêcia 80 m.kw., ul. Kociuszki, tel. 0-609-738148
V70702
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
V64915
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V57520
* pokój z ³azienk¹, Kukowo, tel. 0-721-587-468
K245012
* pomieszczenia magazynowo-produkcyjne, Kukowo, tel.
0-721-587-468
K24302
* pomieszczenie o powierzchni 140 m.kw. przy stacji paliw
do wynajêcia na dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z motoryzacj¹, tel.
0-602-235-182
V65145
* super pokój, tel. 0-87-520-21-14
K25201
* wynajem pokoi jednoosobowych, stancja, tel. 0-500-708095
K24702

K21307

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

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

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
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)

'
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Kalendarz imion

25 listopada (wiatowy Dzieñ Pluszowego Misia)
Alany, Amelii, Aurelii, Beaty, Bettiny,
Dajany, El¿biety, Giocondy, Kai, Katarzyny
Alana, Erazma, Godzimira, Joachima, Józefata, Katona, Klemensa, Têgomierza,
Têgomira
26 listopada
Delfiny, Konrady, Lechos³awy, Leonardy, Les³awy, Sylwestry
Artura, Delfina, Dobiemies³a, Jana, Jonatana, Konrada, Lechos³awa, Leona, Leonarda, Les³awa, Micha³a, Sylwestra
27 listopada
Hildy, Kseni, Odetty, Ody, Walerii, ¯anety
Damazego, Dominika, Franciszka, Jakuba, Jaros³awa, Franciszka, Leonarda, Maksyma, Maksymiliana, Stoigniewa, W7alerego, Waleriana, Waleriusza, Wirgiliusza
28 listopada
Berty, Bianki, Blanki, Les³awy, Natalii,

Romy, Zdzis³awy
Gintera, Gocierada, Gocirada, Grzegorza,
Jakuba, Les³awa, Radowita, Romana,
Rufusa, Stefana, Zdzis³awa
29 listopada (Dzieñ Podchor¹¿ego)
Filomeny, Fryderyki, Margerity, Przemys³awy, Saturniny
B³a¿eja, Bolemys³a, Filomena, Fryderyka, Przemys³a, Przemys³awa, Saturnina,
Siedlewita, Waltera
30 listopada (Andrzejki) (Dzieñ Rybaków)
Amelii, Justyny, Konstancji, Maury,
Zbys³awy
Andrzeja, Fryderyka, Izaaka, Justyna,
Konstantego, Liberiusza, Ludos³awa, Ondraszka, Zbys³awa
1 grudnia
Bianki, Blanki, Edyty, Eligii, Elizy, Iwy,
Iwony, Natalii, Sobies³awy
Arnolda, Bronis³awa, Edmunda, Eligiusza, Mariana, Natalisa, Platona, Ryszarda, Sobies³awa, Szymona

Wró¿by na Katarzyny

Inne wró¿by dla dziewcz¹t:

Dzieñ wiêtej Katarzyny by³ w tradycji polskiej wa¿nym okresem wró¿ebnym.
Kawalerowie w wigiliê imienin wk³adali
pod poduszkê kamieñ i starali siê zapamiêtaæ sen. Mia³ on byæ nieomyln¹ wyroczni¹ prezentuj¹c¹ przysz³¹ ma³¿onkê.
Wsuwano równie¿ wtedy ch³opcom pod
poduszki kartki z imionami dziewczyn. Ta,
któr¹ rano w dniu Katarzyny na lepo
wyci¹gn¹³, zwiastowa³a imiê narzeczonej.

Wró¿by Andrzejkowe

W wigiliê wiêtego Andrzeja nale¿y
w³o¿yæ pod poduszki kartki z imionami ch³opców i rano wylosowaæ jedn¹, która niezawodnie oznaczaæ bêdzie przysz³ego narzeczonego. Warto zapamiêtaæ te¿ sen, który
bywa spe³niaj¹c¹ siê wró¿b¹ opisuj¹ca wspaniale postaæ kawalera. To czy bêdzie on
wysoki, niski, biedny, bogaty itp.


F kupiê

* U³ó¿ ostro¿nie dwie ³aty na powierzchni miski z wod¹. Wyobra sobie, ¿e jedna to ty, a druga to twój ukochany. Jeli
ig³y siê spotkaj¹, wyjdziesz wkrótce za
m¹¿.
* Po¿yczon¹ obr¹czkê zawie na cienkiej
nitce nad szklank¹ wody wype³nion¹
mniej wiêcej do potowy. Ile razy rozko³ysana obr¹czka uderzy od wewn¹trz w
brzeg szklanki, za tyle miesiêcy wydasz
siê za m¹¿.
* Zdejmij but i rzuæ go za siebie. Jeli
spadnie cholewk¹ do góry, wyjdziesz
za m¹¿ najdalej za rok. Je¿eli spadnie do
góry podeszw¹, o zam¹¿pójciu na rok
zapomnij.
* Rzuæ przez ramiê skórki z jab³ek i sprawd,
jakiej litery kszta³t przybra³y. Odczytasz
w ten sposób pierwsz¹ literê imienia twojego przysz³ego mê¿a.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................

Cytat na nadchodz¹cy tydzieñ

Jedyny cz³owiek, któremu
rzeczywicie potrzebny bywa
frak, to cz³owiek z dziur¹
w spodniach.
John Taylor
PRZYS£OWIA
 Dzieñ Katarzyny (25 listopada) jaki,
ca³y grudzieñ taki.
 Jak siê Katarzyna g³osi (25 listopada), tak siê Nowy Rok nosi.
 Katarzyna (25 listopada) zmienna
dziewczyna, gdy jej ciep³o, mróz do
Godów trzyma.
 Gdy na Katarzynê od po³udnia ryknie, wielki ci z tego urodzaj wyniknie.
 Na Katarzynê szykuj dobr¹ pierzynê.
 Kwitn¹ drzewa w listopadzie, zima
a¿ do maja bêdzie.
 wiêty Jêdrzej (30 listopada) adwent
przytwierdzi.
 Na wiêtego Andrzeja dziewkom z
wró¿by nadzieja.
 Pierwszy nie¿ek w b³oto wpada s³ab¹
zimê zapowiada.

Nasz przepis
Zapiekanka z ziemniaków po mazursku

50 dag ziemniaków, 2 dag mas³a, 2 ma³e jaja, pó³ szklanki mleka,
10 dag topionego sera, sól, pieprz,
ga³ka muszkato³owa.
Ziemniaki obieramy i kroimy na niezbyt cienki plasterki. Tak przygotowane obgotowujemy przez oko³o 10 minut w osolonej wrz¹cej wodzie. Po tym
okresie wyjmujemy je i os¹czamy.
¯aroodporn¹ miskê smarujemy mas³em i warstwami uk³adamy w niej ziemniaki na przemian z posiekanym na kawa³ki topionym serem. Jajka lekko ubijamy i mieszamy z mlekiem. Dodajemy
do nich sól i pieprz oraz szczyptê ga³ki muszkato³owej.
Tak przygotowan¹ mas¹ zalewamy u³o¿one w misce ziemniaki. Na wierzchu posypujemy wiórkami mas³a. Zapiekamy przez pó³ godziny w piekarniku nagrzanym do temperatury 210220°C.
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TAEKWONDO
Micha³ Górski na
Mistrzostwach Europy

Dzi przedstawiamy relacjê z Mistrzostw Europy w Taekwondo Olimpijskim  Turcja 2008. Swoje wra¿enia przedstawia uczestnik Mistrzostw
Micha³ Górski, wychowanek Doroty i
Tomasza Miszczak
roda
Podró¿: 2,5h do Istambu³u i tam 2
godzinki przerwy. Spotkalimy ekipy z kilku
pañstw europy na lotnisku i wszyscy
polecieli jednym samolotem do Konyi.
Czwartek
Przed po³udniem trochê zwiedzilimy
Konye. Czas wolny  pochodzilimy po
sklepach, zobaczylimy jedn¹ cerkiew i
wrócilimy. Popo³udnie to ewentualnie
basen w hotelu, sauna lub czas wolny.
Pi¹tek
Wieczorem odby³a siê waga. Turasi jako gospodarze weszli pierwsi, bez
kolejki, reszta ekip normalnie.

Sobota
Rozpoczê³y siê zawody. Pierwszy mecz
z Hiszpanami przegrany 4:0. Sk³ad: Babynko, £oniewski, Ko³odziejczyk, Rychlik.
Hiszpanie byli dobrzy, zdobyli srebro w
turnieju, tylko Turasi ich pokonali. Stosowali du¿o miro i du¿o kopniêæ na g³owê.
Po obiedzie i pokazach na otwarcie,
których nie widzia³em bo siê rozgrzewa³em, by³ drugi nasz mecz z Gruzj¹. Sk³ad:
Ja, £oniewski, Chwesiuk, Kaczorowski.
Walki wygrali Kaczorowski i £oniewski,
ja i Chwesiuk niewiele przegralismy, wiec
2:2 i podzia³ punktów jak w pi³ce no¿nej
w przypadku remisu, czyli po 1. Za wygrany mecz by³yby 2 pkt.
Niedziela
Mecz z Niemcami. W sk³adzie: ja, Hy¿y,
Chwesiuk (ale Niemcy mieli kontuzjowanego w 80 wiec nie by³o walki) i Kaczorowski. Wygrywa³em z Niemcem 2:0,
dosta³em 2 razy -0,5 pkt za unikanie i na
2 sekundy przed koñcem otrzyma³em
kopniêcie w g³owê, wiec ostatecznie 2:1
dla Niemca. Hy¿y i Kaczorowski przegrali wiêksz¹ liczb¹ punktów.
Tym sposobem ostatnie, 4. miejsce

W³aciciele firm oraz mieszkañcy
ulic Jeziornej, Letniej, Partyzantów,
Armii Krajowej

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Olecku
W zwi¹zku z publikacjami prasowymi dotycz¹cymi wniosku z³o¿onego przez radnego Jaros³awa Bagieñskiego dotycz¹cego utworzenia deptaka na ulicy Jeziornej na odcinku od
Placu Wolnoci do skrzy¿owania z ulic¹ Letni¹, która ma przebiegaæ przez teren dawnego bazaru, wyra¿amy stanowczy sprzeciw
przeciwko takiej propozycji. Przy ul. Jeziornej, Partyzantów
oraz Letniej zlokalizowanych jest kilka firm, dla których zamkniêcie ul. Jeziornej dla ruchu ko³owego mo¿e mieæ katastrofalne skutki. W³aciciele tych firm zatrudniaj¹ od kilku do
kilkunastu osób, daj¹c bezporednie utrzymanie dla kilkunastu rodzin, co pan Bagieñski jako radny i przewodnicz¹cy
Komisji Prorodzinnej powinien mieæ na szczególnej uwadze.
Teren przylegaj¹cy do ww. ulic le¿y w bezporednim s¹siedztwie jeziora Oleckie Wielkie oraz rzeki Legi i bezporedni dojazd z centrum miasta jest niezbêdny, szczególnie w okresie
letnim, kiedy jest nasilenie ruchu turystycznego, gdy¿ znajduje siê tutaj kilka lokali gastronomicznych oraz market spo¿ywczy. Ponadto planowana jest rozbudowa jednego z lokali
o czêæ konferencyjno-hotelow¹, co spowoduje wzrost zatrudnienia. W bezporednim s¹siedztwie tych ulic znajduje
siê kilkadziesi¹t miejsc parkingowych, które w znacznym stopniu
odci¹¿aj¹ centrum miasta, co doceniaj¹ zarówno mieszkañcy,
jak i turyci.
Z wniosku radnego Bagieñskiego nie s¹ zadowoleni równie¿ w³aciciele dzia³ek po³o¿onych na by³ej targowicy miejskiej, gdy¿ s¹ to dzia³ki o charakterze mieszkalno-us³ugowym
i dojazd dla klientów jest bardzo wa¿ny. Zamkniêcie ulicy
Jeziornej bêdzie mia³o równie¿ du¿e znaczenie dla mieszkañców ulicy Armii Krajowej, którzy ju¿ protestuj¹ przeciwko du¿emu
ruchowi ko³owemu oraz dla mieszkañców ulicy Letniej, na

Uczestnik Mistrzostw Micha³ Górski.
w grupie. Niemcy zdobyli 3. miejsce razem z Francj¹.
Kobiety zaprezentowa³y siê rednio
 przegra³y w grupie z Turczynkami i z...
zapomnia³em jeszcze, z kim. Tylko Katarzyna Kalinowska wygra³a 1 Walker.
W niedzielê afterparty, ale mnie
wszystko bola³o wiêc nie poszed³em.
Wyjazd o wicie w poniedzia³ek.
Krótkie streszczenie:)
Pozdrawiam, Micha³ Górski

której jest zamontowany spowalniacz prêdkoci. Nie pamiêtamy równie¿, aby na ulicy Jeziornej zdarza³y siê jakie kolizje
lub wypadki drogowe. Je¿eli Rada Miejska chce mieæ pieni¹dze na inwestycje, to nie powinna blokowaæ rozwoju firm,
które s¹ p³atnikami podatków wp³ywaj¹cych do Urzêdu Miejskiego. Utrudniony dojazd spowoduje równie¿ spadek wartoci gruntów po³o¿onych w tym rejonie, bêd¹cych w³asnoci¹
gminy.
Zapowiadane wprowadzenie ruchu jednokierunkowego wokó³
Placu Wolnoci bêdzie stanowi³o utrudnienie w mo¿liwoci
dojazdu do naszych firm i lokali, a zrobienie deptaka na ul.
Jeziornej jeszcze bardziej to ograniczy. Obok najwiêkszego
ronda w Europie, jakim ma byæ plac Wolnoci, bêdziemy
mieli równie¿ najkrótszy deptak w Europie, bo proponowany
do zamkniêcia odcinek ulicy ma oko³o 50 metrów d³ugoci.
Podajemy równie¿ do rozpatrzenia propozycjê lokalizacji
deptaka od ulicy Armii Krajowej do ulicy Letniej i dalej do
Wiewiórczej cie¿ki jako przed³u¿enie ulicy Sk³adowej, gdy¿ z
doniesieñ prasowych wiemy, ¿e ta nawierzchnia ma byæ remontowana.
Olecko, 21.10.2008 r.
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Koszykówka

17.11.2008r. w Gimnazjum nr 2 w Olecku
odby³y siê Rejonowe Mistrzostwa w Siatkówce Gimnazjów Ch³opców. Startowaly 4 dru¿yny: Gimnazjum nr 2 Gi¿ycko,
Gimnazjum nr 1 E³k , Gimnazjum nr 1 Go³dap
i Gimnazjum nr 2 Olecko.
Wyniki olecczan:
Olecko-E³k 1:2 (27:25,21:25,13:15)
Olecko-Gi¿ycko 0:2 (23:25,15:25)
Olecko-Go³dap 2:0 (25:19,25:17)
Kolejnoæ koñcowa:
I - Gimnazjum nr 2 Gi¿ycko - 6pkt
II- Gimnazjum nr 1 E£k - 5pkt
III-Gimnazjum nr 2 Olecko - 4pkt
IV- Gimnazjum nr 1 Go³dap - 3pkt
Mecze sêdziowa³ wielokrotny olimpijczyk Tadeusz Bogusz. Opiekunem
dru¿yny olecczan jest Maciej Mularczyk,
a w jej sk³ad wchodz¹: Reut Artur, Jag³owski Piotr, Juszkiewicz Andrzej, Mielziuk Mateusz, Opanowski Artur, Sura¿yñski Przemys³aw, Haponik Pawe³, Zachar Przemys³aw, Bogdan Arkadiusz,
Pojawa Pawe³, Jankowski Micha³.

18.11.2008r. w Szkole Podstawowej nr
3 w Olecku odby³y siê Mistrzostwa w
Mini Koszykówce. Startowa³y reprezentacje trzech szkó³ - SP G¹ski, SP4 i SP3.
Wyniki:
Dziewczêta:
SP4-SP G¹ski (12:4)
SP3-SP4 (44:2)
SP3-SP G¹ski (44:0)
I m-ce - SP3 (opiekun Dariusz Dwilewski)
II m-ce - SP4 (opiekun Marzena winiarska)
III m-ce - SP G¹ski (opiekun Pawe³ Czajkowski)

**
19.11.2008r. w LO Olecko rozegrano
Mistrzostwa Rejonu w Pi³ce Siatkowej
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w kategorii
dziewcz¹t. Startowa³y trzy zespo³y: LO
nr 2 Gi¿ycko, Zespó³ Szkó³ nr 2 E³k i LO
Olecko. Wyniki:
LO Olecko - LO nr 2 Gi¿ycko
(0:2)(20:25,13:25) ZS nr 2 E³k - LO Olecko (2:1) (25:22, 22:25, 15:9).
Ostatecznie olecczanki uplasowa³y siê
na 3. miejscu, a turniej wygra³o LO nr 2
Gi¿ycko pokonuj¹c ZS nr 2 E³k 2:0. Mecze sêdziowali Maciej Mularczyk oraz
Wojciech Pilichowski. Opiekunem dru¿yny z Olecka jest Krystyna Stasiak , a
w sk³adzie grali: Dominika Bagan, Aleksandra Dzienisiewicz, Karolina Sura¿yñska,
Katarzyna Ulikowska, Joanna Chmielewska, Natalia Krawczuk, Justyna Sadowska, Emilia S³uchocka, Urszula O³ów.

Tenis sto³owy
20.11.2008r. w Ornecie rozegrano fina³ mistrzostw województwa szkó³ wiejskich w tenisie sto³owym, w których
startowali reprezentanci z Olecka. Najlepiej wypad³a Ewa Boguszewska, która
wygra³a swoj¹ kategoriê. Punkty zdobyte przez pozosta³ych zawodników
pozwoli³y gminie Olecko zaj¹æ wysokie,
2. miejsce.

Tenis sto³owy
*
*
20.11.2008r. w ZS na Siejniku rozegrano
dru¿ynowe Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Sto³owym szkó³ gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. W kategorii szkó³
ponadgimnazjalnych wystartowa³y 2 dru¿yny - LO Olecko i ZSLiZ Olecko.
Wyniki:
Dziewczêta: LO Olecko (Wioleta
Dziczkowska, Ania Lewkowicz) pokona³o ZSLiZ Olecko (Alina Grajko, Monika
Piekielniak) 3:0.
Ch³opcy: ZSLiZ Olecko (Robert Karniej, Daniel Trochim, opiekun D. Ga³aszewski) pokona³o LO Olecko (Pawe³ Karniej,
Hubert Mosiejko) 3:2.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych udzia³
wziê³y 3 dru¿yny. Wyniki:
Dziewczêta: Kijewo pokona³o Gimnazjum nr 2 Olecko 3:0 i Gimnazjum nr 1
Olecko 3:1.
Gimnazjum nr 1 pokona³o Gimnazjum
nr 2  3:0.
Klasyfikacja koñcowa: 1. Gimnazjum

Ch³opcy:
SP4-SP G¹ski (6:13)
SP3-SP G¹ski (12:6)
SP3-SP4 (26:2)
I m-ce - SP3 (opiekun Artur Szarnecki)
II m-ce - SP G¹ski (opiekun Wojciech
Rejterada)
III m-ce SP4 (opiekun Renata Januszczyk)
Mecze sêdziowali nauczyciele z SP3:
Dariusz Dwilewski, Artur Szarnecki i
Pawe³ Czajkowski. Zespo³y z 2 pierwszych miejsc awansowa³y do zawodów
rejonowych.
Zawody zorganizowali: MOSiR i UKS
Trójka.
Kijewo (Anna Szpunar, Joanna Suchocka,
opiekun Adam Dziubiñski), 2. Gimnazjum nr 1 Olecko (Paulina Roga³o, Monika Czerepaka, opiekun Marzena winiarska), 3. Gimnazjum nr 2 Olecko (Kamila Kamiñska, Karolina Luty, opiekun
Kamil Szarnecki).
W kategorii ch³opców wystartowa³y 4 dru¿yny z: Kijewa, Gimnazjum nr 2
Olecko, Gimnazjum nr 1 Olecko i Gimnazjum Babki Oleckie.
Koñcowa kolejnoæ: 1. Gimnazjum
Kijewo (£ukasz Leszczyñski, Patryk
Wójcik, opiekun Adam Dziubiñski), 2.
Gimnazjum nr 2 Olecko (Micha³ Chrzanowski, Artur Opanowski, opiekun Kamil
Szarnecki), 3. Gimnazjum Babki Oleckie(Karol Basa³aj, Hubert Turowski, opiekun Robert Smyk), 4. Gimnazjum nr 1
Olecko (Damian Kara, Mateusz Lipiñski, opiekun Marzena winiarska).
Dwie pierwsze dru¿yny z ka¿dej kategorii awansowa³y do turnieju rejonowego, który odbêdzie siê w najbli¿sz¹
sobotê 29.11.2008r. w Gi¿ycku.

Rys. Waldemar Rukæ

Pi³ka siatkowa
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 331

Witam po ca³ym tygodniu przerwy.
Min¹³ ten czas bardzo szybko, zw³aszcza, ¿e zawsze mija szybko. Nied³ugo ju¿
Barbórka i Miko³ajki, a to oznacza, ¿e
wiêta ju¿ tu¿ tu¿.
Co wydarzy³o siê w tygodniu? Zala³a nas ca³a masa informacji na ró¿ne tematy. Jednym z najwa¿niejszych jest nieustaj¹cy temat dzia³ania rz¹du. Min¹³ ju¿
okr¹g³y rok od rozpoczêcia pracy tego
rz¹du. Wiadomo, ¿e nie jest to mój ulubiony rz¹d. Jakbym go jeszcze bardziej
nie lubi³, to nie zmienia sytuacji, ¿e moje
odczucia nie powinny wp³ywaæ na to,
¿e efekty pracy tej ekipy s¹ marne, a wrêcz
¿adne. Oprócz budowy paru kilometrów
autostrad i stadionów Orlik wymaga³bym nawet od nielubianego rz¹du trochê wiêkszych efektów pracy. W koñcu
obiecywali pracowaæ na rzecz naszego
wspólnego kraju. Publicyci, dziennikarze, gazety, telewizje, radia wrêcz przecigaj¹ siê w ocenie rz¹du. Niestety, ta
ocena raczej jest dziwna, bo w zasadzie
sprowadza siê u wiêkszoci do stwierdzenia: dobrze, ¿e rz¹dz¹ tacy, a nie poprzednicy. Przegl¹daj¹c swoje stare notatki z tego co dzia³o siê w Polsce za
poprzedników przypomnia³em sobie ocenê
rz¹dów poprzednich po 100 dniach, po
pó³ roku, po roku. Ba! Ci sami co dzi
pisz¹ i mówi¹, ¿e po roku nie mo¿na oceniæ
pracy rz¹du, wychodz¹ na k³amców, oszustów i manipulatorów. Dziennikarze, którzy
nale¿¹ do tzw. grupy zaufania publicznego s¹ po prostu nierzetelni i nieuczciwi. Dzieje siê tak dlatego, ¿e maj¹ stuprocentow¹ pewnoæ, ¿e wiêkszoæ ludzi nie pamiêta co mówili i pisali jaki
czas temu. To jest w³anie s³aboæ spo-

³eczeñstwa konsumpcyjnego, czyli takiego nastawionego na ¿ycie chwil¹
obecn¹, dla którego jest wa¿ne co kupiæ, co mieæ itd. Ludzie nie lubi¹ pamiêtaæ, a dobr¹ pamiêæ zaliczaj¹ do wad i
cechê typow¹ dla wszelkiej maci nienormalnych i nawiedzonych. W ka¿dej
dyskusji mo¿na zauwa¿yæ wielkie zdenerwowanie adwersarzy jeli zaczyna siê
mówiæ o przesz³oci, która zazwyczaj jest
dla nich niewygodna. Zawsze umiecham
siê s³uchaj¹c dyskusji polityków rz¹dowych i opozycyjnych. Jak obecny rz¹dowy mówi o przesz³oci i co wypomina to jest OK. Jak tylko opozycyjny zaczyna przypominaæ fakty z okresu by³ego, to zaraz siê na niego pomstuje,
¿e tylko zajmuj¹ siê przesz³oci¹. Radzê
przyjrzeæ siê takim dyskusjom i zauwa¿yæ takie sytuacje, które nale¿¹ do ¿elaznego repertuaru takich spotkañ. Dzi
mnie dziwi, ¿e wszelkiej maci autorytety moralne nie za³amuj¹ r¹k i nie podpisuj¹ dziesi¹tków list na temat niszczenia i ataków na demokracjê gdy oficjalnie wicepremier wypowiada siê, ¿e
maj¹ sposoby na obejcie Konstytucji,
aby tylko zrobiæ to co chc¹. I jako nie
s³ychaæ jak w Warszawie mia³aby siê
odbyæ konferencja o zagro¿eniach dla
demokracji. Nic tak nie irytuje jak hipokryzja ludzi w ¿ywe oczy zaprzeczaj¹cych swoim w³asnym s³owom i samych
siebie okrelaj¹cych jako autorytety. Ca³y
rok obecnych rz¹dów to tylko i wy³¹cznie pozoracja dzia³añ. T³umaczenie braku dzia³añ kryzysem jest tak mieszne,
¿e nawet media popieraj¹ce do tej pory
tê grupê s¹ niejako zmuszone do zauwa¿enia tego faktu. Zabawa: nie mówimy
o s³oniu staje siê niemo¿liwa do przeprowadzenia, bo ju¿ ten zwierz urós³
do monstrualnych rozmiarów, ¿e nawet

Rys. Waldemar Rukæ

osoby o bardzo s³abym wzroku jednak
go widz¹. W ubieg³ym tygodniu odby³o siê wyjazdowe spotkanie partii rz¹dz¹cej maj¹ce na celu podsumowanie
roku pracy rz¹du. Oczywicie tê pracê
podsumowa³ sam premier, wiêc wynik
konferencji móg³ byæ tylko jeden: rz¹d
pracuje bardzo dobrze. No có¿... Komentarz zbêdny. Jak na razie z pomys³ów,
jakie by³y elementami kampanii wyborczej, zrealizowano dos³ownie: zero. Przypisywanie osi¹gniêæ gospodarczych jest
mieszne, bo jak wskazuje wielu ekonomistów i specjalistów od gospodarki, jedynym osi¹gniêciem tego rz¹du jest
to, ¿e jest brak jakiegokolwiek interwencjonizmu w sferê gospodarcz¹, a kosmetyka paru ustaw jest nic nieznacz¹cym
gestem. Jak na razie to za jedno mogê
pochwaliæ rz¹d. Jak Pañstwo widz¹, mog¹
i u mnie paæ takie s³owa jak pochwa³a.
Rz¹d, a przede wszystkim Premier, maj¹
doskona³¹ ekipê od marketingu i autoreklamy. Grupa fachowców od pijaru jest
chyba najlepsza w dotychczasowej historii istnienia w³adzy w RP od 19 lat.
Naprawdê za to trzeba ten rz¹d pochwaliæ.
Sztuka sprzedawania baloników z helem,
po którym tak wielu mówi g³osem takim
jak chc¹ fachowcy od reklamy, jest godna
podziwu.
Ale przejdmy do naszego Prezydenta.
Podczas wizyty w Gruzji konwój prezydentów zosta³ przez kogo ostrzelany.
Ciekawe, ¿e prezydent kraju, którego integracja terytorialna jest uznawana na
arenie miêdzynarodowej, nie mo¿e swobodnie poruszaæ siê po swojej ziemi, bo
jakie jedno pañstwo uznaje, ¿e na terytorium Gruzji znajduj¹ siê jeszcze dwa
inne pañstwa. wiat uznaj¹c prawa Gruzji równoczenie nie chce dra¿niæ Wielkiego Brata, który sobie sam przypisuje
prawa w³asnoci i przynale¿noci. Oczywicie ani Rosja, ani w³adze separatystycznych kraików nie przyznaj¹ siê do
faktu ostrzelania prezydenckiego konwoju
jad¹cego do obozu uchodców. I dzieje
siê to mimo udowodnienia im, ¿e praktycznie nie maj¹ one kontroli nad swoimi dowódcami i poszczególnymi ¿o³nierzami, którzy maj¹ gdzie postanowienia
i umowy podpisywane przez w³asnych
przywódców. Wszyscy pamiêtamy jak
poszczególni dowódcy rosyjscy sami
podejmowali decyzjê, czy wyjd¹ z Gruzji, a ich ¿o³nierze bez zmru¿enia oka
i ¿enady brali udzia³ w kradzie¿ach, bandyckich napadach itd.
Ale zobaczymy co wydarzy siê w tym
tygodniu. Do poczytania za tydzieñ.
PAC

