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Najlepszym przyjacielem prawdy
jest czas.
Colton Caleb

14 czerwca 2005 r.

MUNDIAL
NA MAZURACH

Dni Olecka

Cena 1,40 z³
Fotoreporta¿
na s. 6-7.

W dniach 17-19 czerwca br. Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego realizuje projekt M³odzie¿owych Spotkañ
ze Sportem pod has³em Mundial na
Mazurach, w którym udzia³ wezm¹
m³odzi pi³karze z Polski i zagranicy.
Gry eliminacyjne odbywaæ siê bêd¹
w dniach: 17 czerwca od godz. 11 i 18
czerwca od godz. 9. Na fina³ rozgrywek zapraszamy od 19 czerwca od godz.
9 na stadion miejski MOSiR.

POLICJA OSTRZEGA

Uwaga!

W czwartek o 20.15 w audycji Poczta Literacka Radia
Bia³ystok bêd¹ czytane wiersze laureatów 5. Powiatowego
Konkursu Literackiego Mistrz Pióra organizowanego przez
Gimnazjum nr 1pod patronatem Burmistrza Olecka.

Od 24 maja Tygodnik Olecki ukazuje siê w ka¿dy wtorek!
GODZINY PRZYJMOWANIA
OG£OSZEÑ
Tygodnik Olecki,
ul. Zielona 37
tel./fax (0-87) 520 02 30
poniedzia³ek, wtorek
roda, pi¹tek
w godz. 1200-1700
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OLECKO-WIELICZKI-WIÊTAJNO-KOWALE OLECKIE

kierowcy
K R O N I K A Pijani
 6 czerwca o 15.20 policjanci zatrzymali w Olecku Mariana S., mieszPO¯ARNICZA
 7 czerwca o 14.20 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej
w Jurkach (gm. wiêtajno).
 9 czerwca o 21.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ plamê oleju z jezdni ul.
Go³dapskiej.
 10 czerwca o 8.53 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ konar drzewa znad budynku Szko³y Podstawowej nr 1.
 11 czerwca o 00.01 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z mieszkania
przy ul. Go³dapskiej.
 11 czerwca o 11.07 dwa zastêpy JRG
PSP zabezpiecza³y imprezê w Dworku Mazurskim.
 11 czerwca o 13.02 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Golubkach skutki wypadku drogowego.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Andrzej Retel

HONOROWI
D AWCY KRW I

W Powiecie Oleckim organizowane bêd¹ w 2005 r. akcje poboru krwi od honorowych dawców
w nastêpuj¹cych terminach:
 4.08.2005r.
 6.10.2005r.  1.12.2005r.
Pobór bêdzie odbywa³ siê w
budynku Starostwa Powiatowego
w Olecku przy ul. Kolejowej 32.

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:
 Adam Kaperski
 Krystyna Ko³odziejska
 Leonarda Krupiñska
 Jerzy Makal
 Mariusz Naruszewicz
 Jan Ociepka
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Czêæ upominków ufundowali: Urz¹d
Miejski w Olecku, Stacja Paliw (Al.
Lipowe 1a) oraz INFOLAND.

kañca gm. Olecko. Rowerzysta mia³ we
krwi 3,1 promila alkoholu.
 Tego samego dnia dosz³o do naprawdê kuriozalnego zdarzenia. Policjanci
zatrzymali oko³o 16.30 w Lenartach Jerzego C. Jecha³ on Daihatsu Sharade
maj¹c we krwi 1,8 promila alkoholu.
Tego samego Jerzego C. nieca³e dwie
godziny póniej znowu zatrzymano w
Lenartach. Tym razem jecha³ on rowerem. Od zatrzymanego zosta³a pobrana
krew w celu zbadania na obecnoæ w
niej alkoholu.
 7 czerwca o 2.00 na ul. Go³dapskiej policjanci zatrzymali BMW, które prowadzi³ Witold A. (mieszkaniec gm.
Go³dap). Kierowca mia³ we krwi 1,4
promile alkoholu.
 8 czerwca oko³o 14.25 policjanci
zatrzymali na ul. Zamkowej Kazimierza K. Prowadzi³ on Skodê maj¹c we
krwi 1,5 promila alkoholu.
 Równie¿ 8 czerwca o 19.30 policjanci zatrzymali w G¹skach Wojciecha R. jecha³ on rowerem maj¹c we krwi
1,3 promila alkoholu.
 10 czerwca o 17.55 w Czerwonym
Dworze policjanci zatrzymali Waldemara
W. (mieszkañca Kowal Oleckich). Jecha³ on BMW maj¹ce we krwi 1 promil alkoholu.

Wypadek

11 czerwca oko³o 13.00 kieruj¹ca
mercedesem trzydziestoomioletnia Anna
B. (mieszkanka Kowal Oleckich) podczas wyprzedzania wpad³a w polizg,
zjecha³a na przeciwleg³y pas ruchu i
zderzy³a siê czo³owo z jad¹cym z przeciwka fiatem punto, prowadzonym przez
mieszkañca Go³dapi.
W wyniku zderzenia pasa¿er punto
z urazem g³owy i ogólnymi pot³uczeniami zosta³ umieszczony w szpitalu.

KRONIKA
POLICYJNA

W okresie od 6.06.2005 r. do 12.06.
2005 r. dosz³o do 7 kolizji drogowych
i jednego wypadku.
Ujawniono 10 osób kieruj¹cych pojazdami po u¿yciu alkoholu. Rekordzista posiada³ we krwi 1,56 promila alkoholu we krwi.
Zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych pojazdów.
Opracowano na podstawie informacji
udzielonych przez komisarza

Ryszarda Stemplewskiego

Reprinty
pocztówek z Olecka

Trzecia edycja reprintów pocztówek z przedwojennego Olecka do
nabycia w ksiêgarniach.
Iloæ egzemplarzy ograniczona!

W miecie nie
jest bezpiecznie

W ostatnim okresie na terenie Olecka mia³o miejsce kilka bardzo niebezpiecznych zdarzeñ z u¿yciem no¿a.
Najgroniejsze zdarzenie mia³o miejsce
w parku miejskim.
O wzmo¿enie dzia³añ prewencyjnych
oleckiej policji apelowa³ na sesji radny
Jaros³aw Bagieñski.
- Nie tylko w centrum miasta wystêpuje du¿e zagro¿enie dla bezpieczeñstwa mieszkañców. Wystêpuje ono tak¿e nad jeziorem, na Wiewiórczej cie¿ce. Podczas niedzielnego, rodzinnego
spaceru spotka³em du¿¹ grupê nastolatków, którzy w najlepsze popijali sobie
alkohol  mówi³ do obecnych na sesji
RM radny J. Bagieñski.
(jod)
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XXXI Sesja Rady Powiatu w Olecku
XXXI Sesja Rady Powiatu w Olecku: 23 czerwca 2005 roku (czwartek)
godz. 10 00 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek Sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³
Rady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski i owiadczenia radnych.
7. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
8. Informacja z wykonywanych zadañ z
zakresu geodezji, kartografii i katastru.

9. Informacja w zakresie realizacji zadañ zwi¹zanych z kultur¹ fizyczn¹ i
promocj¹ powiatu.
10. Stan utrzymania powiatowych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej.
11. Informacja z realizacji Powiatowego
Programu Zapobiegania Przestêpczoci oraz Porz¹dku Publicznego i Bezpieczeñstwa Obywateli.
12. Podjêcie uchwa³:
1) w sprawie uchylenia uchwa³y Rady
Powiatu w Olecku w sprawie przyst¹pienia do wspó³finansowania dzia³alnoci Warsztatu Terapii Zajêciowej przy Urzêdzie Miejskim w Olecku

POLICJA OSTRZEGA

Przyczyna  nadmierna prêdkoæ. Jedna osoba ranna.

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo

4) o przyst¹pieniu do zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 1746
N Jeziorowskie  Leny Zak¹tek 
Czerwony Dwór  Cichy  Du³y na
odcinku od granicy powiatu do m.
Czerwony Dwór o d³. 5,4 km oraz
przebudowa drogi powiatowej nr 1798
N dr. Nr 1798 N (Czerwony Dwór)
 Stacze na odcinku od m. Czerwony Dwór do m. Sokó³ki o d³. 6,433
km oraz zawarcie stosownego porozumienia z Gmin¹ Kowale Oleckie i Nadlenictwem Czerwony Dwór.
5) w sprawie zmian bud¿etu Powiatu
w Olecku na rok 2005
6) w sprawie wyboru banku wykonuj¹cego obs³ugê bud¿etu Powiatu Oleckiego.
13. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
14. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady .
15. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
16. Posiedzenie wspólne Rady Powiatu, Rady Miejskiej oraz Rad Gmin Powiatu Oleckiego w sprawie roli samorz¹du terytorialnego jako podstawowego filaru polskiej demokracji w
okresie 15-lecia.
17. Zamkniêcie obrad.
Uwaga:
Punkt 16. posiedzenia odbêdzie siê
w budynku Wszechnicy Mazurskiej w
Olecku o godz. 13.00.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Wac³aw Sapieha

Dy¿ury aptek
 14.06.2005r. - 20.06.2005r.  Apteka Prywatna M. Kuciun, ul. Kolejowa 15, 19-400 Olecko
21.06.2005r. - 30.06.2005r.  Apteka Prywatna K. Je¿ewska, M. Je¿ewska sp. j., Pl. Wolnoci 7B,
19-400 Olecko

Iloæ publikacji:
px1
p x2
p x3
Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................
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Treæ: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

2) o likwidacji Technikum ¯ywienia i
Gospodarstwa Domowego przy Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku, ul. Go³dapska 29.
3) w sprawie powo³ania Skarbnika Powiatu.

"

Tygodnik Olecki nr 24 (390)

60 lat pod
bia³o-czerwon¹

Jak zwykle nasze oleckie w³adze nie pamiêtaj¹ o rocznicach, które powinny byæ obchodzone w naszym miecie. W
tym roku by³y dwie takie rocznice  pierwsza przypada³a w
dniu 21 stycznia, kiedy to do miasta wkroczy³y wojska radzieckie. Druga rocznica przypada na dzieñ 3 czerwca, kiedy
to komendant radziecki przekazuje w³adzê w Olecku polskiemu starocie.
A jak to by³o 60 lat temu? W miecie odby³a siê pierwsza
wa¿na uroczystoæ z okazji wyzwolenia Olecka. Z tej okazji w
dniu 1 listopada 1947 roku zosta³ ods³oniêty pomnik z napisem Ku wiecznej pamiêci wyzwolenia Olecka z niewoli germañskiej 21 I 1945 r. w podpisie Obywatele miasta i powiatu. By³ to pierwszy na ca³ych Ziemiach Odzyskanych pomnik
patriotyczny, który przypomina³ o wyzwoleniu i pionierskich
dniach Olecka. Dzi tego pomnika nie ma, dlatego w³adze i
spo³eczeñstwo miasta nie pamiêtaj¹ o tej rocznicy. Tamten
pomnik, w przeciwieñstwie do obecnego kamienia, zbudowano ze sk³adek spo³eczeñstwa i organizowanych na ten cel
zabaw i imprez artystycznych, bez grosza pieniêdzy pañstwowych.
Olecko zosta³o zajête w niedzielê 15 stycznia 1945 roku.
Po zaciêtych walkach o miasto Go³dap przez wojska III Bia³oruskiego Frontu, gdzie po boju zosta³y ruiny z miasta. Olecko wojska niemieckie opuci³y bez walki, z pewnoci¹ Niemcy nie chcieli dopuciæ do tego, aby zniszczono nastêpne miasto.
Druga rocznica przypada na dzieñ 3 czerwca. Od pocz¹tku
1945 roku, w wyniku klêski Hitlera, wojska radzieckie i obywatele Niemiec zaczêli opuszczaæ Warmiê i Mazury. Mija 60
lat od przejêcia Olecka przez polskie w³adze. Trzeciego czerwca
1945 roku starosta powiatowy Janusz Srzednicki przyj¹³ Olecko od wojskowej komendy radzieckiej.
A jak przebiega³a ta druga rocznica 60 lat temu w Olecku?
Tu, na Placu Rynkowym, 3 czerwca 1945 roku o godzinie
10.00 w s³oneczn¹ niedzielê komendant radziecki przekazuje
w uroczysty sposób Polakom w³adzê nad miastem i powiatem.
W tym celu rozwieszono og³oszenia w jêzyku polskim i rosyjskim, na czterech blaszanych s³upach og³oszeniowych na Placu Rynkowym. (Plac Wolnoci)
Z pewnoci¹ takie og³oszenia by³y w ca³ym powiecie. Na
Placu Rynkowym wykonano na wozie drabiniastym pomost z
desek, który zosta³ udekorowany czerwonym p³ótnem. Wóz
by³ na ko³ach drewnianych, pod ka¿dym ko³em znajdowa³y
siê dwie ceg³y oraz wbite dwa pale zwi¹zane link¹. Na pomocie wykonano trybunê i przykryto zielonym p³ótnem (prawdopodobnie wykona³ to Mieczys³aw £ozowski, mieszkaniec
ulicy £uczañskiej 19). Uroczystoæ nast¹pi³a przy udziale zgro-

znaczy taniey !

Olecko, ul. Go³dapska 22
tel./fax (087) 520 22 33
Kot³y, bojlery, armatura
sanitarna, pompy, przydomowe
oczyszczalnie cieków
SPRZEDA¯ NA RATY
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madzonej ludnoci z powiatu i miasta. Z trybuny komendant
radziecki w stopniu majora wyg³osi³ po rosyjsku przemówienie, t³umaczone na jêzyk polski przez Olga Nowickiego, kierownika Pañstwowego Urzêdu Repatriacyjnego.
Przekazanie w³adzy
na rêce pierwszego starosty Janusza Srzednickiego
M³odzie¿ znajdowa³a siê blisko trybuny ko³o wozu lub
pod wozem. Zapamiêta³em doskonale sylwetkê komendanta
radzieckiego, by³ w stopniu majora, niskiego wzrostu z czarnym w¹sikiem. Przyjani³ siê on z Olgiem Nowickim. Na uroczystoci tej zapamiêta³em obecnoæ; Ryszarda Wis³ockiego,
Zygmunta Szredela, Feliksa Lubierzyñskiego, Olga Nowickiego,
Hieronima Stasiaka i Eugeniusza Jurgielewicza. Pomimo
przekazania w³adzy przez Komendanta Radzieckiego, dwuw³adza trwa³a do chwili opuszczenia wojska radzieckich w
sobotê 15 wrzenia 1945 roku.
Jak przebiega³o opuszczenie Olecka
przez wojska radzieckie
W ci¹gu dwóch dni utworzono transport o d³ugoci oko³o
siedmiuset metrów z zagrabionym mieniem z miasta i okolicznych wiosek. Pocz¹tek tego taboru zaczyna³ siê od skrzy¿owania z ulic¹ £uczañsk¹ (dzi 11 Listopada) przez ca³¹ ulicê
Sk³adow¹, a zakoñczenie by³o ko³o PUR (ko³o Szko³y Rolniczej). Transport sk³ada³ siê z samochodów ciê¿arowych i wozów
konnych. Na koñcu tego taboru prowadzono konie i krowy.
Samochody by³y za³adowane meblami, fortepianami i ró¿nymi maszynami. Z takim ³upem opuszcza³y zrabowane miasto
wojska radzieckie. Konie i krowy odbierano gospodarzom z
wiosek, którzy osiedlili siê na poniemieckich gospodarstwach.
Nie by³o po¿egnania przez mieszkañców, poniewa¿ ¿o³nierze uraczyli siê wódk¹ i byli bardzo agresywni.
Miasto znalaz³o siê pierwszy raz od czasów swego istnienia w formalnych granicach pañstwa polskiego.
Franciszek Pietro³aj

Nowy kierunek W-F  reklama

W reklamowaniu nowego kierunku kszta³cenia na Wszechnicy Mazurskiej wziêli równie¿
udzia³ studenci uczelni. G³ównym dzia³aniem by³o
rozwieszanie plakatów w rodzinnych miastach.
Znacz¹cym faktem jest to, ¿e mieszkaj¹ oni na
ca³ym terenie Polski pó³nocno-wschodniej.
Dzia³ promocji i rozwoju rozes³a³ oferty nauki na kierunku w-f do wszystkich szkó³ rednich. Oferty trafi³y równie¿
do burmistrzów i starostów. Zawarto w nich probê o powiadomienie podleg³ych im jednostek o otwarciu nowego kierunku studiów na oleckiej uczelni.
Oferty z prob¹ o powiadomieniu podleg³ych jednostek
dzia³ promocji i reklamy Wszechnicy wys³a³ równie¿ do
kuratoriów owiaty. Trafi³y one do wszystkich tych urzêdów
po³o¿onych na terenie Polski pó³nocnej i centralnej.

Wszechnica Mazurska zaprasza na...

wystawê
numizmatyczn¹,

która zostanie udostêpniona do zwiedzania 18 czerwca
(sobota) w holu budynku z aulami. Eksponaty bêdzie mo¿na
podziwiaæ od 10.00 do 14.00.
Wystawcami s¹ numizmatycy z Augustowa.
Wystawê organizuje Marzena £askowska (dzia³ promocji i rozwoju WM) wraz z wyk³adowc¹ Januszem Dworakiem (nauczycielem akademickim z wydzia³u prawno-ekonomicznego).

#

Tygodnik Olecki nr 24 (390)

Z wizyt¹ u Prezydenta RP
We wtorek (7 czerwca br.) o godz.
13:00 w ogrodach Pa³acu Prezydenckiego przy Krakowskim Przedmieciu
w Warszawie odby³a siê uroczystoæ z
okazji 15-lecia dzia³alnoci samorz¹du
terytorialnego w Polsce. Na to spotkanie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Aleksander Kwaniewski zaprosi³ burmistrza Wac³awa Olszewskiego i wiceburmistrza Henryka Trznadla.
W uroczystoci wziêli udzia³ m. in.
Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak, Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji Ryszard Kalisz, cz³onkowie parlamentu, ministrowie w Kancelarii Prezydenta RP oraz kilkuset przedstawicieli organizacji samorz¹dowych. Niew¹tpliwie du¿ym wyró¿nieniem jest to,
¿e sporód kilku tysiêcy jednostek samorz¹du terytorialnego zaproszeni zostali równie¿ przedstawiciele gminy
Olecko.
Fragment przemówienia Prezydenta
RP do zebranych goci:
Z perspektywy minionych piêtnastu lat z ca³ym przekonaniem mogê powiedzieæ, ¿e ustanowienie samorz¹du,
zaledwie w rok po zakoñczeniu obrad

Walka o medale

3 czerwca br., wród 250 zawodników z 17 sekcji Olimpiad Specjalnych województwa warmiñsko-mazurskiego znalaz³a siê tak¿e reprezentacja Warsztatu Terapii Zajêciowej przy
Urzêdzie Miejskim w Olecku. Niepe³nosprawni sportowcy walczyli o medale podczas V Regionalnego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych
w Olsztynie.
Siedmiu zawodników rywalizowa³o
w konkurencjach biegowych i technicznych. Wystêpy by³y bardzo udane.
Wszyscy stanêli na wysokoci zadania
i przywieli z Olsztyna 7 medali. Uzyskali znakomite wyniki i zrealizowali
swoje marzenie o sukcesie.

Okr¹g³ego Sto³u, by³o decyzj¹ prze³omow¹, kto wie, czy nie najwa¿niejsz¹
dla polskiej demokracji. Reforma samorz¹dowa okaza³a siê pierwsz¹, udan¹ i
konsekwentnie realizowan¹ reform¹ ustrojow¹. Wnios³a do ¿ycia publicznego wiele
nowych i cennych wartoci, zapocz¹tkowa³a trudny proces przebudowy pañstwa. W³adza lokalna, zw³aszcza gminna, zosta³a cile zwi¹zana z wol¹ obywateli. O¿ywi³y siê lokalne wspólnoty.
Powsta³ silny impuls do tworzenia podstaw spo³eczeñstwa obywatelskiego.
I choæ m³ode samorz¹dy nie uniknê³y
chorób typowych dla nie okrzep³ej jeszcze
demokracji, miêdzy innymi nadmiernego upartyjnienia, braku przejrzystoci
przy podejmowaniu decyzji, k³opotów
finansowych  to trzeba powiedzieæ, ¿e
bilans dorobku polskiej samorz¹dnoci
jest pozytywny i naprawdê godny uznania.
I chocia¿ nie wszêdzie jeszcze samorz¹dy dzia³aj¹ tak, jak bymy chcieli,
to zdecydowana wiêkszoæ gmin i powiatów w imponuj¹cy sposób wykorzysta³a szanse samodzielnoci. wiadcz¹
o tym tysi¹ce kilometrów wybudowanych dróg, wodoci¹gów, linii telefonicz-

nych i kanalizacyjnych, przedsiêwziêcia s³u¿¹ce ochronie rodowiska, nowoczesne obiekty sportowe i rekreacyjne.
Z satysfakcj¹ obserwujê równie¿, ¿e
ludzie szybko zaczêli uczyæ siê bycia
gospodarzami na w³asnym terenie. Cieszy rosn¹ca z ka¿dym rokiem liczba osób,
które chc¹ pracowaæ dla dobra swoich
ma³ych ojczyzn.
Zobacz na stronach WWW Prezydenta: http://www.prezydent.pl/x.node?id=1011848&eventId=2526644

Olsztyn okaza³ siê bardzo szczêliwy dla zawodników z sekcji Olimpiad

Specjalnych przy Warsztacie Terapii
Zajêciowej w Olecku. Chocia¿ by³o
pochmurnie, w oleckiej ekipie panowa³
s³oneczny nastrój.
Mimo du¿ej konkurencji staæ nas by³o
na osi¹gniêcie czo³owych miejsc  start
podczas tego mityngu by³ bardzo wa¿ny, poniewa¿ osi¹gniête rezultaty s¹ przepustk¹ do reprezentacji województwa na Igrzyska Osób Niepe³nosprawnych w
Warszawie w 2006
roku.
W reprezentacji
WTZ znaleli siê :
1. Anna Zieliñska
 III m-ce (200 m
 br¹zowy medal)
2. Hanna Milewska
 II m-ce (skok w
dal  srebrny medal)

3. Dariusz Wysocki  III m-ce (800m 
br¹zowy medal)
4. Tomasz Kiczka  I m-ce (100 m 
z³oty medal)
5. Grzegorz Zió³kowski  III m-ce (100
m br¹zowy medal)
6. Kamil Milewski  II m-ce (100 m 
srebrny medal)
7. Grzegorz Kmicic  V m-ce (pchniêcie kul¹)
Krystyna Matwiejczyk

$
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Dni Olecka
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Gratka po raz dziewi¹ty

Fotoreporta¿: Józef Kunicki

Podczas Dni Olecka, 12 bm. na kamiennej pó³rotundzie, ROK Mazury Garbate w Olecku zorganizowa³ fina³
9. edycji Gratki dla nastolatka, konkursu wokalnego dla
uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz szkó³ rednich. Po przes³uchaniach i pó³finale do ostatniego pojedynku wokalnego przyst¹pi³o 15 tzw. podmiotów wykonawczych. W pierwszej kategorii klas I-IV SP wygra³a Domika
Zagacka z kl. I SP Babki Oleckie przed zespo³em Trio z
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich
oraz Magd¹ Ko³odziñsk¹, równie¿ z GCKiS Kowale Ol. W
drugiej kategorii  klasy V-VI SP i I Gimnazjum zwyciê¿y³a
Natalia Zdanewicz z kl. VI SP G¹ski, dwa drugie miejsca
ex aequo zajê³y: Marta Dziubiñska z GP 1 Olecko i Natalia Skrodzka z kl. VI SP 3 Olecko. W trzeciej kategorii klas
II-III Gimnazjum i szkó³ rednich zdecydowanie wygra³a Emilia
Krakowska z GCKiS w Kowalach Ol. Przed rodzynkiem
Micha³em Nowikowskim z kl. III GP Wieliczki oraz Paulin¹ Skorupsk¹ z kl. III GP 1 Olecko.
Jury w sk³adzie: Marek Ga³¹zka  przewodnicz¹cy (dyr.
ROK MG), Katarzyna Krajewska-Openchowska (PSM
I st. Olecko), Renata Dunaj (ROK MG) oraz Dariusz
Josiewicz (ni¿ej podpisany) najwy¿ej oceni³o poziom wykonawczy w drugiej kategorii wiekowej.
Za najbardziej dojrza³¹ prezentacjê jury uzna³o interpretacjê piosenki Kayah Kiedy by³am ró¿¹ w wykonaniu
Emilii Krakowskiej. Uwagê jury zwróci³ tak¿e Micha³ Nowikowski.
- Wyranie widaæ efekty pracy, jak¹ wykona³ z finalistami Gratki muzyk Lubelskiej Federacji Bardów Piotr Selim  komentowa³ szef jury M. Ga³¹zka.
Publicznoæ olecka najbardziej ¿ywio³owo reagowa³a na
energetyczne pokazy Pauliny Skorupskiej oraz Patryka
Skowroñskiego z SP Babki Oleckie.
Nagrody od sponsorów wrêczyli laureatom Gratki burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski, jego zastêpca Henryk
Trznadel oraz wójt gminy Wieliczki Jan Jakimowicz.
(jod)

&
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FESTYN RODZINNY W WIÊTAJNIE

W sobotê 04.06.2005r. w wiêtajnie odby³ siê po raz czwarty festyn rodzinny zorganizowany przez miejscow¹ szko³ê przy wspó³pracy Gminnego
Orodka Kultury i Sportu i Urzêdu Gminy
w wiêtajnie.
Du¿¹ atrakcj¹ imprezy by³y konkurencje zorganizowane rodzicom (m.in.
szyde³kowanie w wykonaniu ojców,
wykonanie ludka smakoszka, bieg w
workach, najpiêkniejszy makija¿ i fryzura wykonana przez dzieci rodzicom).
Najbardziej aktywnymi rodzicami byli
pañstwo A.i Z. Su³ek, M. i B. Strza³a
oraz E. i A. Mocarscy.
W rajdzie rowerowym o puchar wójta
o d³ugoci 8 kilometrów (klas IV-VI)
pierwsze miejsce zaj¹³ Szymon Sad³owski
(kl.V), drugie Patryk Oreszuk (kl.VI),
a trzecie Maciej Nowik (kl.V). W kate-

gorii dziewcz¹t I miejsce Magdalena
Krajewska (kl.V), II miejsce Elwira
Pachucka (kl.V), trzecie Karolina Godlewska (kl.V).
W rajdzie rowerowym o puchar dyrektora szko³y licz¹cym 4 kilometry (klas
I-III) najlepszymi okazali siê Magdalena Uss i Sylwester Sak (I miejsce), Joanna Kackie³o i Dominik Koprowski (II
miejsce), Klaudia Wasilewska i Cezary
Wasilewski (III miejsce).
W ci¹gu ca³ego dnia konkursów rozegrano du¿o konkurencji. Pierwsze
miejsce w konkursie o bezpieczeñstwie
i higienie cia³a zajê³a Agnieszka Rudnik (kl. 0), w plastycznym Katarzyna
Zieliñska i Marlena Kujawa, w warcabowym Pawe³ Jawiñski i Paulina Szy³ak (kl.IV-VI) oraz Martyna Szy³ak i
Bartosz Chodkiewicz (kl. I-III). Odby³
siê chód sportowy, tor przeszkód z rodzicami oraz biegi na 1000, 600 i 300m,
po których na podium stanêli: Justyna

Rudnik, Dominik Parda, Karolina Godlewska, Dariusz Gr¹dzki, Karolina
Kostecka, Sebastian Sad³owski, Konrad
Koprowski. Klasy rywalizowa³y pokonuj¹c tor przeszkód (kl. I  I miejsce),
quizie polonistycznym (kl. V- I miejsce). Najlepiej hula-hop krêci³a Aleksandra Wallat z klasy 0. Uroczystoæ
uatrakcyjni³ pokaz gimnastyczny ch³opców
oraz pokaz tañca chirliderek przygotowany przez organizatorkê festynu pani¹ Iwonê Gryszkiewicz.
Uczniowie w licznych konkurencjach
zdobywali dyplomy, medale, puchary
i nagrody, którymi dysponowalimy dziêki
darczyñcom.
Mo¿na by³o te¿ posiliæ siê bigosem,
kie³baskami i miêsem z grila oraz cia-

'
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stem, s³odyczami i lodami (uczniowie
korzystali z tego bezp³atnie), które zapewnili nam sponsorzy. Serdecznie im
za te dary dziêkujemy.
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Obchody wiêta Szko³y i Dnia Dziecka w Gimnazjum nr 1
Mi³o szaleæ, kiedy czas po temu
 pisa³ Jan Kochanowski. A czy mo¿e
byæ lepszy czas na szaleñstwo ni¿ dzieciñstwo i m³odoæ? Chyba nie. Nie powinno wiec nikogo dziwiæ, ¿e m³odzie¿
naszego gimnazjum z radoci¹ odnios³a siê do pomys³u zorganizowania wiêta
Szko³y wraz z Dniem Dziecka. To w³anie 1 czerwca nasi gimnazjalici zaprosili do wspólnej zabawy nauczycieli
i rodziców. Honorowymi goæmi tego
spotkania byli: radni - Pani Bo¿ena
Jegliñska i Pan Franciszek Kowalewski, przewodnicz¹ca Rady Osiedla Siejnik
I  Pani Krystyna Ko³odziejska, dyrektor Szko³y Podstawowej nr 4  Pani
El¿bieta Koncewicz, przedstawiciele
Rady Rodziców  Panie: Alicja Bagiñska i Janina K³os oraz Pan Raczykowski,
a tak¿e pierwsi absolwenci naszej szko³y
 tegoroczni maturzyci.
Jako pierwsi wyst¹pili pedagodzy,
którzy mieli za zadanie zaprezentowaæ
nasz¹ szko³ê za pomoc¹ terminologii
charakterystycznej dla nauczanego przez
siebie przedmiotu. Tak wiêc moglimy
wys³uchaæ naukowego opisu w wykonaniu pani Wies³awy Stankonowicz,
Anny Jakubowskiej i Jaros³awa Kosakowskiego oraz wiersza autorstwa
Agnieszki Kopyckiej. Z zainteresowaniem s³uchaczy spotka³a siê równie¿
odczytana przez nauczycielkê jêzyka
polskiego  Annê Klimasarê  Ewangelia klasowa spisana ku przestrodze i
pocieszeniu grzesznych serc uczniowskich oraz recytacja pana dyrektora,
który na ten czas zamieni³ siê w ideal-

nego ucznia. Du¿e emocje wywo³a³ te¿
sprawdzian z czytania na czas, któremu
poddane zosta³y polonistki. Zadanie by³o
tym trudniejsze, ¿e tekst by³ zapisany
gwar¹ podhalañsk¹. Oprócz tego pierwsza
czêæ apelu stanowi³a okazjê do zaprezentowania siê szkolnego zespo³u muzycznego, którym opiekuje siê El¿bieta Smokowska-Grzanka.
W spotkaniu nie zabrak³o te¿ elementów edukacyjnych, gdy¿ druga jego
czêæ powiêcona by³a s³awnym Polakom  laureatom Nagrody Nobla. Uczniowie klasy I b ukazali w przygotowanych przez siebie scenkach postaæ Marii Sk³odowskiej Curie. Zobaczylimy
tê kobietê nie tylko jako naukowca, ale
równie¿ jako pe³n¹ powiêceñ, troskliw¹ ¿onê i matkê. Kolejnym gociem
specjalnym by³ Lech Wa³êsa, gor¹co
witany przez przedstawicieli Solidarnoci  uczniów klasy III d, który stan¹³ na barykadzie, a nastêpnie podpisa³
Porozumienie Gdañskie. Jako ostatni zaprezentowali siê uczniowie klasy II b.
Zainscenizowali oni fragment lekcji powieconej Wis³awie Szymborskiej. Wszy-

scy, zw³aszcza nauczycielka, starali
siê zachêciæ widzów do czytania wierszy tej wielkiej poetki i s¹dz¹c po reakcji publicznoci, która ¿ywo reagowa³a
na popisy m³odych aktorów, chyba im
siê uda³o.
Na zakoñczenie uroczystoci absolwenci gimnazjum obejrzeli wystawkê zdjêæ
i kronikê gimnazjum. Z radoci¹ odnajdywali oni siebie na fotografiach i jeszcze raz stanêli do wspólnego zdjêcia z
nauczycielami. Wszyscy te¿ z sentymentem wspominali czas spêdzony w murach tej szko³y. Tego dnia nasi gimnazjalici udowodnili, ¿e potrafi¹ bawiæ
siê wraz z rodzicami i pedagogami. Przy
okazji uda³o siê te¿ im przemyciæ treci
dydaktyczne i dowieæ, ¿e nauka wcale nie musi byæ nudna.
W przygotowaniu uroczystoci pomogli uczniom: Wies³awa Stankonowicz, Anna Klimasara, El¿bieta Smokowska  Grzanka, Jolanta Wojtkowska, Jadwiga Zdan, Agnieszka Kopycka,
Jaros³aw Kosakowski i Jaros³aw Bagiñski.
Wies³awa Stankonowicz
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I RODZINNE SPOTKANIE W JEDYNCE
W sobotê 4 czerwca 2005r. w ramach obchodów Dni Rodziny w Szkole
Podstawowej nr 1 w Olecku odby³ siê
festyn I Rodzinne Spotkanie w Jedynce. G³ównym celem imprezy by³a
integracja spo³ecznoci szkolnej:
uczniów, rodziców i nauczycieli. Pozyskane fundusze (oko³o 5000 z³) przeznaczone zostan¹ na wyremontowanie
jednej z klas lekcyjnych i utworzenie
sta³ej ekspozycji powiêconej patronowi szko³y  Henrykowi Sienkiewiczowi.
O godz. 10:00 dyrektor szko³y Aleksander Giglewicz i przewodnicz¹cy
Rady Rodziców Wojciech Bojar powitali licznie zgromadzonych uczestników.
Zaczê³o siê oficjalnie od wrêczenia statuetki Zas³u¿ony dla SP nr 1
w Olecku.
Cz³owiek jest wielki nie za to, co
ma, nie przez to kim jest, lecz przez
to czym dzieli siê z innymi  te niezwyk³e s³owa Papie¿a Jana Paw³a II
kierujemy dzi do ksiêdza Stanis³awa
Tabaki  tak zaczê³a wicedyrektor Halina Matwiejczyk wrêczaj¹c statuetkê.
Po uroczystym otwarciu rozpocz¹³
siê rodzinny happening. W atmosferze piknikowej zabawy przebieg³ familijny turniej sprawnociowy, w którym
rywalizowa³y rodzinne zespo³y z poszczególnych klas. Ka¿da dru¿yna mia³a
zaliczyæ 8 stacji sprawnociowych. Walka by³a bardzo wyrównana, do fina³u
zakwalifikowa³y siê 4 dru¿yny. Zwyciêsk¹ wy³oniono w drodze dogrywki. By³o to przeci¹ganie liny, w której bezkonkurencyjn¹ okaza³a siê rodzina pañstwa D³u¿niewskich. To oni
z r¹k dyrektora odebrali olbrzymi tort
 g³ówn¹ nagrodê turnieju.
Atrakcj¹, która przyci¹gnê³a rzesze najm³odszych uczestników by³a przeja¿d¿ka konna. Chêtne dzieci d³ugo i
cierpliwie czeka³y w kolejce na wymarzon¹ jazdê konn¹.
Festyn uwietni³y wystêpy chóru
szkolnego i pokazy tañca w wykonaniu uczniów klas 0-III. Ca³¹ imprezê
profesjonalnie kierowa³ Wojciech Straszyñski. W przerwach miêdzy wystêpami prowadzi³ aukcjê i zaprasza³ do
odwiedzania atrakcyjnych stoisk. Cukiernia pod wierzb¹ oferowa³a pyszne ciasta upieczone przez rodziców.
W stoisku robótki rêczne mo¿na
by³o nabyæ ró¿ne drobiazgi wykonane przez dzieci, a w wiosennej kwiaciarni piêkne kompozycje z kwiatów.
Jednak najwiêkszym zainteresowaniem

cieszy³a siê loteria fantowa. O atrakcyjnoci niech wiadczy fakt, ¿e losy
rozesz³y siê w ci¹gu godziny.
W powietrzu unosi³ siê zapach pieczonej kie³baski, mo¿na te¿ by³o posiliæ siê regionalnymi potrawami: bigosem i kartaczami.

Pogoda dopisa³a, frekwencja równie¿. Wszyscy bawili siê wietnie, czego
dowodem niech bêdzie treæ fraszki
u³o¿onej przez jedn¹ z uczennic szko³y:
Jedynka to cool szko³a,
w niej nauka jest weso³a.
Przez rok ca³y siê uczymy,
rezultaty dzi widzimy.
A.G.

Fot. Krzysztof Zaniewski.
Organizatorzy I Rodzinnego Spotkania w Jedynce
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim sponsorom:
1. Krystyna i Bogdan G³êboccy
2. Arnold Hoci³³o  ARNOLD
3. Pañstwo Urbanowicz  KOALA
4. DELPHIA YACHTS
5. Pañstwo Stankiewicz - JACEX
6. Dorota Maj - BINGO
7. Andrzej Jaroszuk - DAN-POL
8. Pañstwo Kwiatkowscy  Zak³ad Diagnostyki Samochodowej
9. Pañstwo Godlewscy  BAGIETKA
10. Pañstwo Suchoccy  NOVA
11. El¿bieta Go³êbiewska
12. Marek Kisielewski  INFOLAND
13. Ma³gorzata Kaczor  ARES
14. Roman Prawda  PRAWDA
15. Pañstwo Popko  IMPULS
16. Jan Staniszewski  LUDWIKA
17. Pañstwo Skorupscy  Hurtownia
Warzyw i Owoców
18. Rozlewnia wód gazowanych FAKTOR
19. Kirjaka, Backiel - BUD  DOM
20. Renata Topolska  sklep ABC
21. Jerzy Milewski  sklep miêsny
22. Jerzy Skorupski  sklep miêsny
23. Pañstwo Bukowscy i He³meccy 
FOTO  CENTRUM
24. Czes³aw Chodnicki  MALUCH

25. Sklep AGAT
26. Ewa Karniej  SPRINT
27. Danuta Mularczyk  WERONIKA
28. Maria Poszwa  SONIA
29. Pañstwo Galiñscy  ARTYKU£Y
PRZEMYS£OWE I US£UGI
30. Bogus³aw Pogorzelski JUBILER
31. Pañstwo Andrzejewscy - RÓ¯A
32. Dorota Ishizaka  GAJ
33. Henryka Truszkowska  NARCYZ
34. Wszechnica Mazurska w Olecku
35. Wojciech Bojar - Stowarzyszenie
OTWARTE DRZWI
36. Andrzej Dzikielewski
37. Wies³aw Krzykwa STOLLAR
38. Alicja i Piotr D³u¿niewscy
39. Barbara Taraszkiewicz
40. Renata i Waldemar Maci¹g
41. Zbigniew Burba  STUDIO REKLAMY
42. Jaros³aw Bañkowski  CEiRZ
43. Irena Milewska
44. Iwona Ciesnowska
45. Danuta £empio
46. Ma³gorzata Jalan
47. Katarzyna Mróz
48. Grzegorz K³oczko  Libra
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Dzieñ dziecka w Szkole
Podstawowej w G¹skach
Nigdy nie prze¿ylimy tylu atrakcji na raz!  napisa³a w wypracowaniu
jedna z uczestniczek wycieczki do Bia³egostoku zorganizowanej w 1 czerwca
przez nauczycieli Szko³y Podstawowej
w G¹skach.
Podczas wycieczki uczniowie spotkali siê ze studentami i wyk³adowcami
Uniwersytetu Bia³ostockiego, obejrzeli
spektakl Karus i Baktus w Teatrze im.
Aleksandra Wêgierki, spacerowali po
ogrodach okalaj¹cych teatr oraz Pa³ac
Branickich. Jedn¹ z niezapomnianych
atrakcji by³a wizyta w bia³ostockim ZOO.
Podczas wycieczki wrêczono równie¿ nagrody za udzia³ w konkursie plastycznym og³oszonym z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Hansa Christiana
Andersena.
Sponsorzy nie zapomnieli równie¿
o tym, by zaprosiæ dzieci do eleganckiej restauracji na obiad. By³a te¿ wizyta w Fikolandzie
Na zakoñczenie wycieczki ka¿de z
dzieci otrzyma³o reklamówkê pe³n¹ s³odyczy. Nie oby³o siê równie¿ bez wizyty w Mc Donalds.
Uczniowie wrócili do G¹sek ju¿ po
ósmej wieczorem i zapewne po tylu
atrakcjach i tak intensywnie spêdzonym
dniu zasnêli w swoich ³ó¿kach natychmiast.
Opracowa³: Bogus³aw M. Borawski

Wszechnica Mazurska....

Otrzyma³a od Komisji
Europejskiej oficjalne zawiadomienie o przyst¹pieniu do
programu Erazmus. Jest to
certyfikat wydrukowany na
najwy¿szym gatunku papieru, ze znakiem, z numerem ewidencyjnym. Dokument podpisany jest przez Dyrektora
programu Michela Richonniera.
Z Agencji Narodowej z Warszawy,
która jest koordynatorem programu Erazmus, uczelnia dosta³a oficjalne zawiadomienie o przyznaniu grantu (czyli pieniêdzy). Fundusze te pos³u¿¹ dofinansowaniu wyjazdów studentów i wyk³adowców na zagraniczne uczelnie uczestnicz¹ce w programie. Fundusze przydzielane s¹ w euro. Wysokoæ dofinansowania jest uzale¿niona od kraju, do
którego student czy wyk³adowca wyje¿d¿a.
S¹ opracowane specjalne wyliczenia
wed³ug których przydziela siê fundusze. Ka¿dy kto bêdzie chcia³ wyjechaæ,
tak¹ symboliczn¹ kwotê otrzyma. S¹ to
fundusze od 100 do 300 euro miesiêcznie.

Po wyjciu z Pa³acu Branickich
w Bia³ymstoku.

Przed spektaklem w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Wêgierki.

Czyszczenie k¹pielisk
W ramach wspó³pracy z Urzêdem
Miejskim w Olecku Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku
informuje, ¿e w dniach 30 maja, 2 czerwca
i 4 czerwca 2005 r. grupa ratownictwa
wodno-nurkowego dokona³a czyszczenia k¹pielisk przy pla¿ach nad jeziorem Oleckie Wielkie. W poszczególnych
dniach w akcji uczestniczy³o po 6 p³etwonurków grupy. Oczyszczone zosta³y k¹pieliska: Szyjka, Dzika Pla¿a
i Skocznia. Okazuje siê, ¿e nasze jezioro bogate jest nie tylko w rolinnoæ
wodn¹ i ryby, ale równie¿ znajduje siê
w nim wiele zanieczyszczeñ pocz¹wszy od wszelkiego rodzaju butelek i
puszek, poprzez odzie¿, obuwie, opony
samochodowe, na du¿ych pojemnikach
na mieci skoñczywszy. Przedmioty znajduj¹ce siê niejednokrotnie na niewielkich g³êbokociach stwarza³y zagro¿enie dla k¹pi¹cych siê. Ostre przedmioty
takie jak prêty, rozbite butelki, pl¹tanina kabli, lin, ga³êzi i inne przedmioty o
ostrych krawêdziach mog³yby spowo-

dowaæ ró¿ne rany i urazy. Po wydobyciu przedmiotów mo¿na powiedzieæ, ¿e
g³ówny cel tej akcji zosta³ osi¹gniêty,
tj. bêdzie mo¿na w nadchodz¹cym sezonie letnim bezpieczniej korzystaæ z
k¹pielisk strze¿onych na terenie Olecka i tylko od nas bêdzie teraz zale¿eæ
czy stan czystoci naszych wód zostanie zachowany. Z informacji przekazanej przez kierownika grupy wynika, ¿e
stan k¹pielisk w porównaniu do roku
ubieg³ego uleg³ znacznej poprawie.
Informacjê przekaza³ rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w
Olecku st. kpt Tomasz Milewski

!
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Konkurs M³odoæ to czas
rozwijania talentów

Nie tylko dla Was to spotkanie jest
wielkim wzruszeniem. Dla mnie równie¿.
Mówiê to na pocz¹tku, a¿eby tym prostym stwierdzeniem odpowiedzieæ na
s³owa, które skierowalicie do mnie.
Przede wszystkim odpowiedzieæ na Wasz¹
obecnoæ. Pragn¹³bym zbli¿yæ siê do
ka¿dego z Was, ka¿dego z Was przygarn¹æ. Z ka¿dym z Was zamieniæ chocia¿ jedno ojczyste s³owo. Darujcie, ¿e
jest to niemo¿liwe. Ale pragnienie serca jest takie.
Jan Pawe³ II, Warszawa 03. 06. 1979.

Tymi s³owami Papie¿a Pani Anna
Iwanowska, dyrektor Zespo³u Szkó³ Spo-

³ecznego Towarzystwa Owiatowego w
Olecku, powita³a laureatów i uczestników konkursu plastycznego i literackiego
oraz ich opiekunów na spotkaniu rozstrzygaj¹cym konkurs.
Konkurs plastyczny zorganizowano
dla uczniów klas zerowych oraz klas
I-II szkó³ podstawowych. Jurorzy: Karolina nie¿yñska, Alicja Malinowska,
Tadeusz Gut  mieli trudne zadanie,
aby wybraæ zwyciêzców sporód kilkudziesiêciu nades³anych prac. Wszystkie
prace, wykonane najró¿niejszymi technikami, by³y przepiêkne, wyj¹tkowe, bo
wykonane przez najm³odszych uczniów
Papie¿a. Przez tydzieñ prace wystawia-

Meble ogrodowe
na zamówienie.
Tel. 0 607-865-374

***
Przedstawiamy fragment pracy napisanej przez laureatkê
konkursu literackiego  Nataliê Malinowsk¹ z Gimnazjum
nr 1 w Olecku:
Kochany Ojcze, Janie Pawle II
(...) Moim najwiêkszym marzeniem by³o zawsze to, aby
siê z Tob¹ zobaczyæ w rzeczywistoci. Ca³y czas ogl¹dam
Ciê w telewizji, a to nie to samo, co spotkaæ Ciê osobicie.
Odk¹d nie jeste z nami, na wiecie zapanowa³ chaos. Ka¿dy knuje co za plecami, nawet najlepszy przyjaciel staje siê
najgorszym wrogiem. Dlaczego tak musi byæ, ¿e nasze serca
coraz bardziej wype³niaj¹ siê nienawici¹? Ludzie maj¹ do
niej prawo, ale czemu jest jej tak du¿o i u¿ywana jest przeciwko innym? Jestem prost¹ dziewczyn¹ z Olecka. Gdy przyjecha³e z wizyt¹ do ojczystego kraju i odwiedzi³e E³k,
wtedy poczu³am, ¿e to jest jedyna okazja, aby siê spotkaæ z
Tob¹. Niestety, nie by³am wtedy na placu... Bo siê ba³am?
Mo¿e nie chcia³am iæ? A mo¿e by³ inny powód, którego
sobie jeszcze nie uwiadomi³am? Zawsze tak jest, ¿e nawet
gdy ma siê spe³niæ najwa¿niejsze marzenie cz³owieka, to on
zaczyna siê go baæ, a potem wszystkiego ¿a³uje i zadaje
sobie pytanie: Dlaczego zrobi³em tak, a nie inaczej?
(...) By³e nasz¹ jedyn¹ nadziej¹ na zbawienie ludzkoci.
Za Twoje z³ote serce, ka¿dy Ciê kocha: czy to jest ma³e
dziecko, czy osoba ju¿ starsza. Gdy Ty by³e szczêliwy, my
te¿ bylimy. Lecz jak by³o Ci smutno, nasze serca te¿ siê
smuci³y. Choæ nie jeste tutaj z nami, to mamy Ciebie w
naszych sercach i pozostaniesz w nich na zawsze.
Tak naprawdê to nie lubiê pisaæ listów, ale ten jest szczególny,
bo do Ciebie Ojcze wiêty.(...) Cieszê siê, bo wiem, ¿e jeste szczêliwy u boku Pana Boga i nikt Ciê nie skrzywdzi.
Wiedz, ¿e na zawsze bêdziesz w moim sercu.
Natalia

no w szkole spo³ecznej. Z wielkim zainteresowaniem i podziwem ogl¹dali je
uczniowie tej szko³y oraz gocie.
Konkurs literacki równie¿ przysporzy³ wzruszeñ i radoci. Najpierw jurorzy  Katarzyna Kamiñska, Teresa
Myszczyñska, Wojciech Anuszkiewicz
 a póniej uczestnicy konkursu poznali nades³ane prace. Dzieciêce s³owa, skierowane do Jana Paw³a II, s¹ najszczerszym przejawem mi³oci i têsknoty. Kiedy
odczytywalimy prace na spotkaniu z
uczestnikami konkursu, niejeden z nas
ociera³ oczy.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy
wszystkim uczestnikom ich wielkiego i
wra¿liwego serca: i tym najm³odszym i
tym starszym. Opiekunom dziêkujemy za
pomoc w zrealizowaniu uczczenia pamiêci wielkiego Polaka  Jana Paw³a II.
K.W.

I jeszcze wyró¿niony tekst napisany przez Patryka Krumrei
ze Szko³y Podstawowej nr 4 w Olecku:
Tym serdecznym akcentem
Na ¿ywej serc tablicy
Do Ciebie Ojcze wiêty
List piszê od nas wszystkich.
Potrzeba, aby wiedzia³,
Co siê u nas dzieje,
Czy ¿niwa pokoñczone,
Czy halny w górach wieje?
I trzeba aby wiedzia³
W swoim Niebie  Watykanie,
¯e u nas znów niejeden
Powiesi³ krzy¿ na cianie.
Pod krzy¿em za Twój portret
Jest w ka¿dej stronie Polski
I coraz cianiej teraz
U Matki Czêstochowskiej.
A gdy na Anio³ Pañski
Jak dzwon uderza w serce,
Jedziemy wszyscy razem
Do Ciebie na audiencjê.
Od gór do morza klêka
Ojczyzna do pacierza
By Anio³ Pañski odmówiæ za Papie¿a.
I tak nasz Ojcze drogi, w sercach naszych pozostaniesz.
Bo Ty nasz rodak i nauczyciel na tej ziemi
Dla Ciebie Ojcze wiêty...
Patryk

"
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Opowieci równikowe (38)
Dziennik z dwumiesiêcznej podró¿y po Malezji,
Indonezji i Singapurze. Andrzej Malinowski.

Z wizyt¹ u polskiego misjonarza na Flores
Wsta³em kilka minut po siódmej. Dziewczyny by³y na nogach ju¿ o szóstej. Nie
dawa³y spaæ, bo robi³y pranie, pobrzêkuj¹c i stukaj¹c wszystkim czym siê da³o.
Stara³y siê byæ cicho, ale to im nie wychodzi³o. Rozmawia³y szeptem, tylko ¿e
ten ich szept spotêgowany grobow¹ cisz¹
wydawa³ siê byæ ha³aliwym koncertem
rockowym. Takie s¹ ju¿ niestety nasze
panie podró¿niczki.
Bylimy dzisiaj po drugiej stronie wyspy.
Jest tam pla¿a. Zdecydowanie gorsza od
tej przed chatami. Szelf jest zdecydowanie za d³ugi i w dodatku bardzo p³ytki.

Stanis³aw Wypar³o zbudowa³ na Flores kilka kocio³ów, by³ rektorem seminarium i dziekanem.
Polski misjonarz buduje teraz nowy
koció³, dos³ownie dwa kroki od starego.
Zastanawiam siê po co, skoro stary jest
w porz¹dku, chocia¿ ojciec twierdzi, ¿e
dach przecieka.

pomagaj¹ du¿e stopy,
a na brzegach ich palców s¹ frêdzelki
przypominaj¹ce pompony.
O godzinie 16
opucilimy Serajê
Ma³¹ i pop³ynêlimy
z powrotem do Labuhanbajo. Nowozelandka Rebeka te¿ z nami
pop³ynê³a. Po 50 minutach bylimy ju¿ w
znanym nam miastecz-

Labuhanbajo, Flores. Koció³ katolicki.
ku. pimy w hotelu
Dalimy mu na budowê 11 dolarów,
Gardena (65 tysiêcy
bo
na
tyle by³o nas staæ. Ojciec Stanirupii za dwuosobowy
s³aw
zapyta³
nas na pocz¹tku spotkania
pokój).
czy
to
my
w³anie
nie potrzebujemy pieWiedzielimy, ¿e
niêdzy
na
drogê,
poniewa¿
rednio raz w
wyspa Flores jest kamiesi¹cu
odwiedzaj¹
go
jacy
turyci i
tolicka, wiêc powinni
prosz¹
o
wsparcie.
Ksi¹dz
trzyma
siê nietu byæ i Polacy. Nie
le.
Ma
tylko
malariê.
pomylilimy siê. PoMusimy wczeniej iæ spaæ, bo o szólakiem okaza³ siê byæ
stej
rano mamy niadanie, a pó³ godziny
ojciec Stanis³aw Wypóniej
autobus do Bajawy. Kolacjê, tak
par³o SVD, 72. letni
jak
na
Seraja,
roznoszono bardzo d³ugo,
misjonarz. Koció³ i
tak
¿e
mia³em
ochotê
wygarn¹æ za wszystko
ksiêdza odnalelimy
tej
fatalnej
obs³udze.
bez trudu. Ojciec StaChaty mamy takie same jak na wyRyby bogactwem mórz po³udniowych.
nis³aw na Flores jest
spie
i jedno wspólne ³ó¿ko z Jackiem.
Jacek z Gra¿yn¹ pop³ynêli przed siebie, od 1964 roku. Opowiada³ nam o sobie, o
Jest
moskitiera.
Praktycznie od razu po
pokonuj¹c wodne zarola i walcz¹c z kol- swoich indonezyjskich przygodach, o ¿ywy³¹czeniu
wiat³a
kto lub co przebieczatkami. Ja pozosta³em na brzegu i wy- ciu i o tym, ¿e jest ju¿ jednym z nich
g³o
po
s³omianym
dachu.
Musia³o byæ wielci¹ga³em z wody co siê tylko da³o. Ogl¹- (chocia¿ po polsku mówi bardzo piêkkie,
bo
sprawia³o
takie
wra¿enie.
Wydada³em ze wszystkich stron i zastanawia- nie). Wszyscy go tu bardzo dobrze znaj¹.
wa³o
siê,
¿e
za
chwilê
za³amie
siê
ca³a
³em siê nad bogactwem wiata przyrody, Zawsze, kiedy tylko kto go zobaczy, pyta:
konstrukcja
dachu
i
to
co
spadnie
nam
a ten dzisiaj mnie po prostu rozpieszcza³ A dok¹d to ojciec idzie?
prosto na ³ó¿ko. Ale by³by horror!
 muszle, kraby, bli¿ej nieokrelone zwierz¹tka, las namorzynowy i biegaj¹ce po
wodzie jaszczurki. Te ma³e spryciary to
bazyliszki, niekiedy nazywane Jezusem.
Cz³owiek i inne stworzenia biegaj¹ce
na dwóch nogach, na przyk³ad ptaki, poruszaj¹ siê zwykle po twardym pod³o¿u.
Wprawdzie paj¹ki wodne i owady nartniki utrzymuj¹ siê na powierzchni wody dziêki
d³ugim, w³ochatym nogom i napiêciu powierzchniowemu wody, jednak jaszczurki bazyliszki p³atkog³owe s¹ na takie sztuczki
zbyt ciê¿kie. Dlatego wypracowa³y w³asn¹ metodê, robi¹c¹ wra¿enie cudu. Okazuje siê, ¿e przy szybkim biegu oprócz
oporu chroni¹cego zwierzê przed pogr¹¿eniem siê w wodzie wystêpuje du¿a si³a
skierowana w bok i to prawdopodobnie
ona chroni jaszczurkê przed wywróceniem
Na plebanii. Od lewej: ja, miejscowy, Gra¿yna, ojciec Stanis³aw Wypar³o,
siê na tak niestabilnym pod³o¿u. Jaszczurkom
Jadzia i Jacek.

#
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Kalendarz imion

14 czerwca
Alfredy, Bazylidy, Elizy, El¿biety, Justyny, Lizy
Bazylego, Bazylisa, Justyna, Micha³a,
Nienogniewa, Przemira, Rufina, Walerego, Waleriana
15 czerwca
Angeliny, Gra¿yny, Jolanty, Leny, Leony, Toli, Wioli, Witos³awy
Bernarda, Germana, Leona, Lotara,
Modesta, Wita, Witolda, Witos³awa
16 czerwca
Aliny, Anety, Julii, Julity, Justyny, Ludgardy, ¯ywi
Benona, Bertolda, Budzimierza, Budzimira, Franciszka, Justyna, Ludgarda,
¯ywos³awa
17 czerwca
Adolfy, Aldony, Aliny, Irmy, Jolanty,
Laury

Alberta, Adolfa, Drogomys³a, Franciszka,
Grzegorza, Ignacego, Innocentego, Leszka, Marcjana, Radomi³a, Rainera, Wolmara
18 czerwca
Amandy, Betty, El¿biety, Leonii, Mariny, Pauli
Amanda, D³ugos³awa, Efrema, Gerwazego, Grzegorza, Marcelego, Marka,
Miko³aja, Modliboga
19 czerwca
Julianny, Juliany, Ody, Odylii, Odylli,
Sylwii
Borzys³awa, Bo¿ys³awa, Gerwazego,
Juliana, Odona, Protazego, Romualda
20 czerwca
Bogdy, Bogny, Bogumi³y, Bo¿eny, Diny,
Florentyny, Rafaeli
Bogdana, Florentyna, Micha³a, Rafaela,
Rafa³a, Sylweriusza

UCZ SIÊ RAZEM Z NAMI

Zespó³ Szkó³ Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego
w Olecku
ul. M³ynowa 8, 19-400 Olecko, tel. (087) 520-24-18
og³asza zapisy na rok szkolny 2005/2006:
 do klasy I Spo³ecznej Szko³y Podstawowej STO,
 do klasy I Spo³ecznego Gimnazjum STO,
 dysponujemy wolnymi miejscami w innych klasach.
Gwarantujemy naszym uczniom:
- wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnêtrznych,
- bezpieczeñstwo,
- ma³¹ liczebnoæ klas  indywidual-

-

ny kontakt ucznia z nauczycielem podczas wszystkich zajêæ  relacja mistrzuczeñ,
obowi¹zkowy jêzyk angielski od klasy I szko³y podstawowej,
od klasy IV do VI mo¿liwoæ nauki
drugiego jêzyka obcego (jêzyk niemiecki),
w gimnazjum obowi¹zkowe dwa jêzyki obce (j. angielski i j. niemiecki),
obowi¹zkowe przedmioty wed³ug autorskich programów (np. gry i rozryw-

Radny St. Rekæ przygotuje projekt uchwa³y

Czy powstanie koció³
obok Szyjki?

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 31 maja br. w
porz¹dku obrad znajdowa³ siê punkt dotycz¹cy rozpatrzenia
wniosku ksiêdza proboszcza parafii na Osiedlu Lesk ks. Jaros³awa Sutu³y dotycz¹cy lokalizacji nowego kocio³a miêdzy
ul. ¯eromskiego i Kociuszki. Radny Stanis³aw Rekæ zg³osi³
wniosek o zmianê trybu rozpatrywania tego pisma, które mówi
o projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie obok pla¿y Szyjka. Na wniosek radnej Ewy Skowroñskiej udzielono g³osu obecnemu na sesji ksiêdzu pra³atowi Stanis³awowi Tabace.
Ksi¹dz dziekan mia³ pretensje o to, ¿e treæ pisma ks. J.
Sutu³y znalaz³a siê w G³osie Olecka. Nie zosta³a tam zamieszczona w ca³oci, lecz wed³ug ks. ST. Tabaki znalaz³y
siê tam zdania wyrwane z kontekstu.
- Przypominam, ¿e pomys³ budowy tego kocio³a narodzi³
siê ju¿ dawno, jeszcze za czasów ksiêdza biskupa warmiñ-

Przys³owia
 Zwyciêzca ma wielu przyjació³, zwyciê¿ony ma wiernych przyjació³. Przys³owie mongolskie
 Panienka uparta, trzech groszy niewarta.
 Spokojna odpowied przepêdza gniew.
Przys³owie chiñskie

Mrówki

Pozbêdziemy siê tych wêdruj¹cych
po naszym mieszkaniu insektów, gdy
w odpowiednich miejscach po³o¿ymy
kawa³ki wêgla drzewnego lub licie
pomidora.

Lustro

Mniej zabrudzone lustro mo¿na
wycieraæ delikatn¹ szmatk¹ nasycon¹
denaturatem lub spirytusem.
ki umys³owe),
- bogat¹ ofertê zajêæ pozalekcyjnych
(ko³a przedmiotowe, zainteresowañ,
gimnastykê korekcyjn¹ i inne),
- wyjazdy i wycieczki turystycznokrajoznawcze do teatrów, muzeów,
galerii, zielone szko³y, wyjazdy na
basen,
- przyjazne kontakty uczniów starszych
z m³odszymi,
- mi³¹, serdeczn¹, wrêcz domow¹ atmosferê sprzyjaj¹c¹ nauce,
- obni¿kê czesnego dla uczniów klasy I
gimnazjum posiadaj¹cych redni¹ powy¿ej 5,0.
Szczegó³owe informacje w kancelarii
szko³y (telefonicznie lub osobicie).
ZAPRASZAMY!

skiego. Potem ideê tê przej¹³ ks. bp Wojciech Ziemba. Zgodnie
z zapisami Soboru Watykañskiego II d¹¿y siê w Kociele
Katolickim do tworzenia ma³ych wspólnot parafialnych. St¹d
te¿ pojawi³ siê pomys³, aby do nowego kocio³a przy³¹czyæ
tak¿e Osiedle XXX-lecia  t³umaczy³ radnym ksi¹dz St. Tabaka.
Przewodnicz¹cy RM L. Ga³czyk wyjani³, ¿e pisma wp³ywaj¹ce do biura Rady Miejskiej s¹ dokumentami jawnymi, z
którymi mo¿e zapoznaæ siê ka¿dy mieszkaniec naszej gminy.
Warto przypomnieæ, ¿e jeszcze za poprzedniej kadencji
Rady Miejskiej zabrak³o tylko jednego g³osu, aby zgodziæ
siê na lokalizacjê nowego kocio³a miêdzy ul. Kociuszki i
ul. ¯eromskiego. Wówczas o odmownej decyzji samorz¹du
gminnego zadecydowa³ g³ównie protest ponad tysi¹ca mieszkañców gminy.
Do nastêpnej sesji, która odbêdzie siê 23 czerwca radny
ma przygotowaæ projekt uchwa³y w sprawie zgody na lokalizacjê w tym miejscu nowego kocio³a parafialnego w miejsce dotychczasowego baraku na Osiedlu Lesk. Najpierw
zajm¹ siê nim komisje sta³e RM.
(jod)

$
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OG£OSZENIA DROBNE

(V23003)

/ INNE
* Poszukujê ksi¹¿ki Ludwika S³omma: Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku. Tel. 0-601-152-454 (L1101)
* zamieniê M4 na M2. Tel. (087) 520-21-63; 0-505-878268.
(K22803)
/ KUPIÊ
* mieszkanie, dwa pokoje, parter lub pierwsze piêtro.
Tel. (087) 520-47-51).
(K23602)
/ PRACA

Tel. (087) 520-22-33.
Ceny najni¿sze w regionie.!
KEY, Go³dapska 22.

(V22404)

Spó³ka z o.o., E³cka 1
Olej opa³owy EKOTERM PLUS, olej napêdowy Pb95
OLEJE ROZLEWNE - SUPER CENY!

Tel. (0*87) 523-04-50; 0501-669-667

Tel. (0*87) 520-41-91

(K23502)

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
zaprasza do korzystania z szybkiego
sta³ego ³¹cza internetowego (neostrada)
czynnego w godzinach pracy biblioteki
wtorek w godz. 1100-1800; sobota w godz. 8 00-1500
oraz osoby niedowidz¹ce i niewidome do korzystania
z punktu wypo¿yczeñ ksi¹¿ki mówionej
wtorek-pi¹tek w godz. 1100-1500

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

ow a

Orodek czynny:

BILARD CLUB

ul. Sk³adowa 2

Codziennie w godz. 800-1800

zaprasza
Tel. 0-889-612-639

Tel.
520-23-36

W rankingu szkó³ nauki jazdy w woj. warmiñskomazurskim nasza szko³a zajê³a II miejsce!!

(wejcie od ul. Sk³adowej, na piêtrze)

OKULISTA lek. med. A. Gierczak B. Gierczak
Olecko, ul. Zielona 37
OPTYK Realizujemy
recepty z NFZ
Rabaty dla sta³ych klientów.

Poniedzia³ki i czwartki, godz. 16-18

Tel. 0-603-064-189
8 $ 

Nowo otwarty

www.olecko.prawojazdy.com.pl

(K23802)

PRODUCENT MEBLI NA ZAMÓWIENIE
Olecko, Paderewskiego 9
Tel. (087) 520 44 81; 0-602-281-490

Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

(V26302)

PPU Dobrzyñ

(V26402)

5 lat
gwarancji

Miej sko- Pow
i at

(V21210)

OLEJ OPA£OWY

KONKURENCYJNE CENY !!!

KAWIARNIA RARYTAS ZAPRASZA
* imprezy okolicznociowe, wesela
* dancing  sobota
Tel. (087) 520-47-55

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

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

(K17108)

* mieszkanie 51,7m 2, Lenarty. Tel. 0-501-703-381; (087)
520-49-84.
(K23303)
/ US£UGI
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L509)
/ WYNAJEM
* poszukujê mieszkania do wynajêcia. Tel. 0-606-412-954.

(k23303)

ARTYKU£Y INSTALACYJNE
5% zni¿ki dla ka¿dego

/ SPRZEDAM
* d¹b, jesion, d³u¿yca. Tel. 0-887-144-335.
(K24101)
* drewno do kominka, d¹b, jesion. Tel. 0-887-144-335. (K23401)
* dzia³kê us³ugowo-budowlan¹, Jeziorna. Tel. 0-602-407380
(K23702)
* Mercedes 240D, 1978, lub na czêci. Tel. (087) 523-43-58.

(V21110)

* Firma szkoleniowa poszukuje konsultantów/handlowców do pracy
na terenie województwa. Oferujemy ciekaw¹, dobrze p³atn¹ pracê, mo¿liwoæ szkoleñ i awansu. Spotkanie informacyjne pi¹tek 17
czerwiec 2005, godz. 17:00, Orodek Wypoczynkowy SKARPA,
ul. Sembrzyckiego 20, Olecko.
(K24201)

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

Rok 1984/85 (c.d.)

A przecie¿ potrafi¹ jedziæ na ³y¿wach i skutecznie operowaæ hokejowym
kijem. Teraz pozbawieni troskliwej opieki
(pan Janusz Bielawski jako gospodarz
imprezy, zajêty jest organizacj¹ zawodów) robi¹ kilka b³êdów odbieraj¹cych
szansê dobrej lokaty.
Po slalomie sytuacja czyni siê bardziej klarowna. W czo³ówce dwójka
z Olecka, sokolska SP3 i przedstawiciele Podhala. O przydziale trofeów rozstrzygn¹ strza³y do bramki. Najcelniej i
najprêdzej pos³uguj¹ siê kr¹¿kiem bytomianie. Dziêki temu wychodz¹ na szóst¹
pozycjê. wietnie jad¹ te¿ ch³opcy z
Sokó³ki (SP3) i ku zaskoczeniu zgromadzonych kibiców zdobywaj¹ puchar
wiata M³odych. Reprezentanci Olecka
zaciekle i z powodzeniem broni¹ tytu³u
wicemistrza. Nowotar¿anie, dziêki brawurowemu finiszowi, s¹ na trzecim
miejscu. Takiego obrotu wydarzeñ nie
spodziewalimy siê. Zwyciêzcom
gratulujemy sukcesu, a wszystkim zespo³om dziêkujemy za piêkn¹ walkê. Do
zobaczenia za rok, chyba w Olecku.
***
2.24,2 min. w B³êkitnej Sztafecie!
Tu¿ przed zawodami w B³êkitnej
Sztafecie pisalimy, ¿e nie mamy zbyt
wielkiego rozeznania w wyszkoleniu
poszczególnych dru¿yn. Z ogromnym wiêc
zainteresowaniem czekalimy na pierwsz¹
od piêciu lat ogólnopolsk¹ konfrontacje. Przyznajemy, ¿e trochê obawialimy siê s³abego poziomu rywalizacji...
Obawy nasze okaza³y siê bezpodstawne. Spójrzmy na tabelê wyników. S¹
niemal rewelacyjne, a ró¿nice miêdzy
niektórymi dru¿ynami minimalne. wiadczy to o dobrych umiejêtnociach
obecnych w Sokó³ce zespo³ów, o niezwykle zaciêtej walce, jak¹ stoczy³y. Suche
cyfry nie odzwierciedlaj¹ jednak pe³nego obrazu wydarzeñ. Rewelacyjnie je¿d¿¹
zw³aszcza dziewczêta miejscowej szko³y
nr 3. Podopieczne pana; Kazimierza
Tandula zdecydowanie wygrywaj¹ wszystkie cztery konkurencje, a koñcowy rezultat (2.24,2 min.) jest jednym z najlepszych w dotychczasowej historii zawodów. Na s³owa uznania zas³uguj¹ te¿
reprezentantki sokolskiej szko³y nr 2 i
Czarne Pantery z Gi¿ycka (SP2), które
równie¿ staj¹ na podium. Brawo. Szkoda, ¿e psychicznie nie wytrzymuj¹ trudów imprezy zawsze doskonale
prezentuj¹ce siê dziewczêta z Olecka

(SP2). Trenowane przez pani¹ Alinê
Gocik b³êkitne ³y¿wiarki trochê pogubi³y siê w trzeciej konkurencji i... ¿egnaj medalu. Od podium dzieli³o je tylko 1,5 sek.
W³aciwie ¿alu nie mo¿na mieæ do
¿adnego zespo³u. Wszystkie uczestniczki
sokolskich zmagañ da³y z siebie maksimum
wysi³ku, dziêki czemu impreza mog³a
podobaæ siê najbardziej wybrednym kibicom.
Podpatrzone u ³y¿wiarek
A oto sk³ad zwyciêskiego zespo³u
(SP3 Sokó³ka) w B³êkitnej Sztafecie:
Wioletta Maculewicz. Ela Rakowska,
Urszula Bogdan i Ela Musiaka. Dla
pe³niejszego wyjanienia wartoci ich
sukcesu podajemy wyniki poszczególnych konkurencji: 31,5 sek., 38,8 sek.,
28,4 sek. i 45,5 sek.
Do Sokó³ki przyjecha³y tak¿e dziewczêta z Dolska (woj. poznañskie). Dawno
(a przecie¿ nale¿a³y do krajowej elity)
nie ogl¹dalimy ich na ogólnopolskich
zawodach. Teraz podopieczne pani Teresy Zryczyñskiej postanowi³y nawi¹zaæ
do piêknych tradycji. Dolszczanki pragn¹ przeprowadziæ u siebie podobn¹
imprezê w roku 1987.
Najbardziej pechowym zespo³em w
Sokó³ce okaza³a siê dru¿yna mistrzyñ
województwa elbl¹skiego - z P³oskini.
Po dobrych wystêpach w trzech pierwszych konkurencjach dziewczêta pechowo
wyst¹pi³y w kopercie. Ale nie za³ama³y siê ostatni¹ lokat¹ i postanowi³y
poprawiæ siê w roku przysz³ym.

(182)

Wyniki koñcowe B³êkitnej Sztafety
1) SP3 Sokó³ka - 2.24.2 min.; 2)
SP2 Sokó³ka - 2.30.4; 3) SP2 Gi¿ycko
- 2.31,2; 4) SP2 Olecko - 2.32,9; 5) SP
Prostki (woj. suwalskie) - 2.35,5; 6) SPI
Sokó³ka - 2.46,0; 7) SSZ Nowy Targ 2.47,1; 8) SP36 Bytom - 2.53,9; 9) SP
Dolsk (woj. poznañskie) - 3.01,0; 10)
SP Szczuczyn (woj. ³om¿yñskie) - 3.12,5;
11) SP P³oskinia (woj. elbl¹skie) - 3.14,8.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e podczas przeprowadzania jazdy ty³em w konkurencji Z³otego Kr¹¿ka jeden z sêdziów
sokólskich znalaz³ siê na trasie przejazdu zawodnika z Olecka i przeszkodzi³
mu w osi¹gniêciu lepszego czasu. Na
nasz¹ interwencjê sêdzia g³ówny zdecydowa³ powtórzyæ konkurencjê jazdy
ty³em zespo³u oleckiego. Z tego te¿
powodu ch³opcy pana Wojnowskiego nie
mogli osi¹gn¹æ lepszego czasu pokonuj¹c trasê przejazdu dwukrotnie bez odpoczynku.
17 marca 1985 r. zostalimy zaproszeni przez Szko³ê Podstawow¹ nr 1 w
Sokó³ce na towarzyskie spotkanie na
lodowisku w Sokó³ce. Przed spotkaniem
wykonano pami¹tkowe zdjêcie zawodniczek B³êkitnej Sztafety i zawodników Z³otego Kr¹¿ka wspólnie z kierownictwem obu szkó³.
Nasze dziewczêta nieznacznie uleg³y zawodniczkom z SP1 w Sokó³ce, a
ch³opcy pokonali swoich rywali. Po sutym obiedzie, na który zostalimy zaproszeni
do sto³ówki szkolnej, pónym wieczorem wyruszylimy autobusem do Olecka
i bylimy na miejscu o godz. 20.

Zdjêcie obu ekip z kierownictwem na lodowisku SP 1 w Sokó³ce.
C.d.n.

&
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OLECKO, Armii Krajowej 6, tel. 520-37-20
OFERUJEMY:
 najwiêkszy w regionie wybór kaset (ponad 6500 tytu³ów do Twojej dyspozycji),
 hity w kilku egzemplarzach, sprzeda¿ czystych kaset video,
 sta³ym klientom rabat  20% (rednio 5 wypo¿yczeñ miesiêcznie),
 sprzeda¿ kaset nagranych (równie¿ znane bajki W. Disneya),
 telefoniczna rezerwacja filmów, komputerowa obs³uga klientów.
HITY WYPO¯YCZALNI (DVD)  maj 2005
Lp.

Nr
kat.

Gatunek

Lp.

Nr
kat.

1

581

Wesele

kom.

16

596

Zatoichi

2

595

Komórka

thriller

17

606

Kl¹twa piercienia

3

574

Cz³owiek w ogniu

sens.

18

555

Terminal

kom.

4

594

Anakondy. Polowanie...

horror

19

604

Szpiedzy tacy jak oni

kom.

5

614

Skarb narodów

przyg.

20

532

Kroniki Riddicka

6

588

Lilia 4-Ever

obycz.

21

605

Wimbledon

kom.

7

563

Pan od muzyki

obycz.

22

587

W stronê s³oñca

sens.

8

607

New York Taxi

kom.sens.

23

598

Porz¹dek musi byæ

kom.

9

602

Mciciel

akcja

24

553

Osada

10

615

Ocean`s Tvelve

sens.

25

544

Dziewczyna z s¹siedztwa

11

593

Sky kapitan i wiat

s.f.

26

557

Zak³adnik

12

562

Obcy kontra Predator

s.f.

27

554

Rybki z ferajny

anim.

13

603

Dom z piasku i mg³y

dramat

28

545

W 80 dni dooko³a wiata

przyg.

14

531

50 pierwszych randek

kom.

29

612

Bestia

akcja

15

570

Sztuka rozstania

kom.

30

591

Pamiêtnik ksiê¿niczki 2

kom.

Tytu³

Tytu³

Gatunek
akcja
s.f.

s,f,

thriller
kom.
thriller

JU¯ W WYPO¯YCZALNI  DVD
Lp.

Nr kat.

Tytu³

1

613

Marzyciel

2

616

Lucky Lucke

3

611

Lawendowe wzgórze

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

obycz.

4

617

Criminal. Wielki przekrêt

kom.

5

618

Odnaleæ przeznaczenie

obycz.

6

609

Dziwka

sens.
dramat
obycz.

Niektóre premiery czerwca 2005 r.
2

Ray

Poznaj moich rodziców

Lemony Snicket

6

Vera. Drake

Misja w czasie

Dwaj bracia

9

Królowa sceny

16
27

Po zachodzie s³oñca
Most przeznaczenia

Zapraszamy: pon.sob.  1000-1900,

Tajemnica Golandeza
Wersja ostateczna
Gwiezdne jaja

niedziela  1200-1700

'
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BIEGI
Z³ote medale lekkoatletów
na warmiñsko-mazurskiej
olimpiadzie m³odzie¿y

M³odzi lekkoatleci z Olecka najwyraniej id¹ ladami swoich starszych kolegów. W trakcie warmiñsko-mazurskiej
olimpiady m³odzie¿y w lekkiej atletyce,
która odby³a siê w minion¹ sobotê w Olsztynie, podopieczni Romualda Wojnowskiego
wywalczyli dwa z³ote medale.
Pierwszy z³oty medal zdoby³a Katarzyna Lis, w bardzo widowiskowej,
ale szalenie trudnej technicznie konkurencji, jak¹ jest bieg p³otkarski na dystansie 100m pp³. Wynik, jaki uzyska³a, 15,61 sek. jest jej rekordem ¿yciowym i najlepszym wynikiem w województwie.
Drugi z³oty medal wywalczy³ jej
klubowy kolega, Jakub Powiata  te¿
na dystansie plotkarskim, ale o 10 m
d³u¿szym i z rezultatem 17,21 sek.
Dwa medale br¹zowe zdoby³y: Marta

Grzêda na 100 m pp³ z wynikiem 18,21;,
sztafeta dziewcz¹t 4x100 m z Gimnazjum nr 2, która bieg³a w sk³adzie: Olga
Kowalewska, Joanna Krzycio, Ewa
Interewicz i Katarzyna Lis (53,73 sek.).
Tu¿ obok podium, na miejscach czwartych, uplasowali siê: Paulina Powiata
 1000m  3:08,78 (rekord ¿yciowy),,
Maciej Zalewski  1000m  2:46,26
(rekord ¿yciowy), Piotr Witkowski 
110 m pp³  19,14 sek., Iga Kowalczyk  100m  13,27 sek.
Podczas makroregionalnych mistrzostw
polski juniorów m³odszych, które odby³y siê 5 czerwca w Warszawie, dwa medale
wywalczyli reprezentanci Czarnych
Olecko. II miejsce i srebrny medal w
biegu p³otkarskim na 400 m pp³, z bardzo dobrym rezultatem (67,11 sek.)
wywalczy³a Iga Kowalczyk, IV miejsce na tym dystansie zajê³a jej m³odsza
kole¿anka, m³odziczka Katarzyna Lis
z obiecuj¹cym wynikiem 67,43 sek. Br¹zowy kr¹¿ek w biegu przeszkodowym
 2000m z przeszkodami zdoby³ Domi-

Oleccy lekkoatleci zwyciê¿yli na Ogólnopolskim Mitingu Kwalifikacyjnym

Podczas bardzo niesprzyjaj¹cych warunków atmosferycznych 11 czerwca w Bia³ymstoku odby³ siê Ogólnopolski Miting Kwalifikacyjny PZLA. Nie przeszkodzi³y one jednak w
uzyskaniu zwyciêstw i ustanowieniu rekordów ¿yciowych przez
naszych rodzimych lekkoatletów. W trójskoku zwyciê¿y³ Przemys³aw Szlaszyñski, uzyskuj¹c bardzo dobry wynik  15,09m.
Awans do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y zapewni³a
sobie Iga kowalczyk zwyciê¿aj¹c w biegu na dystansie 400m
pp³, w kategorii jun. m³. wynikiem 65,94 s (bardzo dobry

nik Szczodruch (6:40,75 min). Na trzeciej
pozycji w biegu na 3000m przybieg³a
na liniê mety Paulina Powiata - 10:48,35
(to te¿ nowy rekord ¿yciowy tej utalentowanej zawodniczki).
Ósm¹ pozycjê na dystansie 110 m
pp³ zaj¹³ Jakub Powiata z wynikiem
17,41 sek. Piotr Grzêda debiutuj¹c na
dystansie 3000 m uzyska³ rezultat 10:01,77
min.
Z ostatniej chwili:
* Podczas ogólnopolskiego kwalifikacyjnego PZLA w Warszawie w trójskoku  zwyciê¿y³ reprezentant Czarnych Olecko, Przemys³aw Szlaszyñski,
uzyskuj¹c jeden z najlepszych wyników
w kategorii m³odzie¿owiec (w Polsce 
sezon 2005r.)  15,38 m. Jest to oczywicie
jego nowy rekord ¿yciowy.
* Nasi najlepsi lekkoatleci wystartuj¹ w dniach 17-19 czerwca br. na
Mistrzostwach Polskich LZS w lekkiej
atletyce, które odbêd¹ siê w Pile.
¯yczymy im dalszych progresji wynikowych.
R.W.

wynik). Trzecie zwyciêstwo odnios³a Katarzyna Lis w
biegu jun. m³. na 100m pp³.  16,00s, w miêdzyczasie
ustanawiaj¹c ¿yciówkê na 100m  13,23s.
W biegu m³odzików na 1500m zwyciê¿y³ Maciej Zalewski  4:22,23min. (te¿ bardzo dobry wynik). Trzeci na
dystansie 400m pp³. by³ Jakub Powiata  62,38s. Na
dystansie 110m pp³. dobieg³ do mety na czwartej pozycji
18,12s. Czwarta w biegu p³otkarskim by³a Marta Grzêda
(110m pp³.  18,44s). Obiecuj¹ce rezultaty odnotowali
podczas tego mitingu: Beata Stankiewicz  400m z czasem 64,13s, Paulina Powiata (800m  2:26,36min.) i
Piotr Grzêda (1500m).

OLDA

go efektem by³o zdobycie tytu³u mistrzowKoñcowa tabela Ligi:
skiego. Nie uda³ siê sezon dla The Ba1. Old Boys Olecko 5 13 21:4
Olecka Liga Dru¿yn Amatorskich nanes (kier. dru¿. Jaros³aw Wierzbiñ2. TSV Victory 5 8 15:18
zakoñczy³a sezon wiosenny. Po dwu- ski). Popularni Bananesi musieli uznaæ
3. The Bananes Olecko 5 4 16:18
letniej przerwie na miejsce mistrzow- pi³karsk¹ wy¿szoæ rywali i zajêli 3 miejsce.
Klasyfikacjê na najskuteczniejszego
skie wrócili pi³karze Old Boys OlecWynik ostatniego meczu: TSV Vic- strzelca wygra³ zawodnik The Bananes
ko (kpt. Dariusz Karniej)  nie maj¹cy tory  The Bananes 6:3 (2:1); bramki: - Mariusz Bubrowski (6 bramek) naw obecnych rozgrywkach równych so- Masianis Dariusz (49,85), Mariusz tomiast najlepszym bramkarzem Ligi zosta³
bie rywali. Tylko raz zremisowali (z Kasprzak (55, 78), £ukasz Senkowski Pawe³ Makarczyk (Old Boys). Zawowicemistrzami TSV Victory - kpt. Do- (28) i Bartosz Judycki (33) dla TSV  dy sêdziowa³ Rafa³ Suchaczewski a caminik Ga³¹zka/) i cztery razy zdecydo- Tomasz Karniej (31), Marcin Putra (80) ³oæ przygotowa³ i prowadzi³ MOSiR
wanie dominowali nad rywalami, cze- i Mariusz Bubrowski (89).
w Olecku.
Olecku, ul. Park 1, tel. i fax (87) 520-20-48.
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku zaprasza nauczycieli do udzialu w Letnim Turnieju Nauczycieli w Tenisie · wszelkich informacji dotyczacych spraw organizacyjnych
Ziemnym (korty MOSiR 25 czerwca 2005 r. o godz. 1000) o
i technicznych turnieju udziela biuro lub kierownik zaPuchar Dyrektora MOSiR p. Andrzeja Kamiñskiego
wodów - tel. (87) 5201128  po 18.
· w zawodach uczestnicz¹ nauczyciele wszystkich typów szkó³ · zawodnicy spoza gminy Olecko, powinni posiadaæ legii placówek owiatowych maj¹cy przygotowanie pedagogiczne.
tymacje nauczyciela lub inny dokument stwierdzaj¹cy
· wpisowe 10 z³ od uczestnika.
posiadane kwalifikacje i zatrudnienie.
· zg³oszenia najpóniej do 24 czerwca w biurze MOSiR w
Serdecznie zapraszamy!
Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
(0-87) 520 02 30, tel kom. red. nacz. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski.
Sk³ad komputerowy, promocja: projekt i wykonanie  Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, 19-411 wiêtajno 56/5.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700.
Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania
nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 154

Lato ju¿ za parê dni, które mijaj¹
jak ostatni tydzieñ. Jest coraz cieplej i
przyjemniej. Nied³ugo bêdziemy mieli
najd³u¿szy dzieñ w ci¹gu ca³ego roku.
Jedni bêd¹ obchodziæ imieniny Jana i
Janiny, a drudzy wyrusz¹ na poszukiwanie kwiatu paproci. I wróc¹ po jaki
dwóch lub trzech dniach obdarci, skacowani i z pustymi rêkami. Ale ogólnie
jest przyjemnie i ciep³o. I ju¿ czuæ koniec roku szkolnego. Ju¿ prawie na ka¿dym
kroku czuje siê letnie rozleniwienie.
Ale nasi w³adcy nie s¹ leniwi. Nie
dziwi nikogo, ¿e nie odczuwaj¹ ocieplenia jak inni wspó³obywatele. Przecie¿ im przebywanie w klimatyzowanych
pomieszczeniach sprawia, ¿e nie ma znaczenia czy jest lato czy zima. Nie ma
dnia by nie wymylili czego miesznego lub przera¿aj¹cego. Choæ wiele rzeczy najpierw wzbudza w nas radoæ, a
potem to przera¿enie. A¿ siê w³os je¿y
na g³owie. Jednym s³owem to co dzieje
siê na granicy mediów i polityki dzi
ju¿ przypomina walki bez zasad. S¹ tacy
co nazywaj¹ to kompani¹ wyborcz¹. Po
prostu politycy wszystkich opcji, kolorów i orientacji lej¹ siê po twarzach i
pupach jak chc¹ i kiedy chc¹.
Mamy ju¿ ca³k¹ now¹ armiê nowych
prezydentów. Najwiêksz¹ radoæ sprawi³ wszystkim Stan Tymiñski, który
powróci³ ju¿ nie jako m¹¿ Indianki, ale
Ziêæ Chin. Oprócz nowej ¿ony ma nowy
program i nowe pomys³y na gospodarkê i politykê naszego pañstwa. Mam tylko
skromn¹ nadziejê, ¿e nie bêdzie nowej
czarnej teczki i siódmego wymiaru.
Nie bêdê na niego g³osowaæ, ale tyle
radoci sprawia on innym ludziom, ¿e
nie bêdê z cz³owieka siê mia³.
Inni kandydaci na Pana Prezydenta nie wzbudzaj¹ ju¿ we mnie wiêkszych emocji. Ja ju¿ mam swojego kandydata i ju¿. Mamy podobne pogl¹dy i
podobnie staramy siê rozumieæ wiat.
Ale nie muszê nikogo namawiaæ na to
aby mój kandydat sta³ siê Pañstwa wyborem. Jest demokracja i mo¿ecie sobie wybraæ kogo chcecie.
Co tam siê ostatnio uda³o... Ano uda³a
siê nielegalna demonstracja gejów i lesbijek w Warszawie. Nie mam nic przeciwko tym ludziom, ale to jak i z kim
to raczej powinni zachowaæ w swoich
czterech cianach. Przecie¿ pozosta³a czêæ
spo³eczeñstwa jako nie demonstruje tego
co i jak na ulicach miast. Wielki krzyk
o tolerancjê i obywatelskie niepos³uszeñstwo, oraz wypowiedzi wielu polityków, którzy stwierdzili, ¿e w sobo-

tê bêd¹ gejami wydaj¹ mi siê zaprzeczeniem takich s³ów jak tolerancja i
demokracja. Wed³ug nich obywatel maj¹cy
inne zdanie na ten temat jest nietolerancyjny i homofob... Przecie¿ wiêksza
czêæ spo³eczeñstwa nigdy nie bêdzie
mia³a i nie ma stycznoci z osobami
odmiennej orientacji seksualnej! Wiêc
w jaki sposób mog¹ mieæ jakikolwiek
stosunek do tych ludzi powi¹zany z nietolerancj¹ lub jak¹ fobi¹? To jest po
prostu niewiedza, któr¹ te¿ mo¿na okreliæ
g³upot¹, a nie przemylana ideologia.
Wiêc po co od razu takie wielkie s³owa? Przecie¿ nawet jak w swoim otoczeniu mamy do czynienia z takimi ludmi,
to nie zwracamy na nich uwagi. Ale dla
wielu polityków to dobra chwila by siê
wykazaæ swoj¹ TOLERANCJ¥! No có¿...
wybory. Gdyby tylko mogli uzyskaæ g³osy
od d¿d¿ownic to og³osiliby siê najwiêkszymi przyjació³mi tych piercienic, a ka¿dego kto by myla³ inaczej
nazwali by d¿d¿ownicofobami! Ale
znaj¹c wyniki sonda¿y, to ich tolerancja na niewiele ju¿ siê zda.
Dalej mamy festiwal teczek i komisji. Teczki mog¹ staæ siê przyczyn¹ rozpadu potencjalnej koalicji PiS-PO. Nie
wierzê w ten rozpad, bo to tylko jakie
chwilowe niezrozumienie lub przeinaczanie faktów. Ale politycy z potencjalnej

przysz³ej opozycji ju¿ siê ciesz¹ i zacieraj¹ rêce. Co mi siê jednak wydaje,
¿e to tylko taka gra dla sprawdzenia
opinii spo³ecznej i chwilowe podpuszczenie g³upich wró¿bitów.
Czy ja jestem za lustracj¹? Jestem!
Za jawn¹ i ca³kowit¹. Ale jestem te¿ za
ujawnieniem listy pracowników SB, dziêki
którym powstawa³y teczki. Dzi maj¹
wysokie emeryturki i ciesz¹ siê swoimi
dzieæmi i wnukami, które uda³o siê im
ustawiæ na dobrych fotelach. Dzi s¹
cz³onkami (nawet bardzo lubianymi i
szanowanymi) spo³ecznoci lokalnych.
Jest ich pe³no w biurach, urzêdach.
Zajmuj¹ nieeksponowane, ale bardzo
dobre stanowiska doradców, cz³onków
zarz¹dów, zastêpców i to wcale nie dziêki
swojemu wykszta³ceniu i umiejêtnociom,
ale dziêki znajomoci w przesz³oci innych ludzi. Oni wiedz¹, co, kto i kiedy
mówi³. Wiedz¹ kto wyniós³ co z zak³adu pracy, wiedz¹ kto donosi³ na swoich
kolegów... Ich kapita³em jest wiedza, a
jeli nie wiedz¹ to z ca³¹ pewnoci¹ tak¹
wiedzê posiadaj¹ ich koledzy. I dopóki
to nie przestanie byæ tajemnic¹ to ca³y
czas bêdzie nami kierowaæ drugi garnitur w³adzy. Jednym sposobem na
odebranie im takiej w³adzy jest jawnoæ
tego co robili. Wtedy ich wiedza stanie
siê bezu¿yteczna.

MA£E impresje
Prosto w oczy

Przechodzi³am pón¹ noc¹, wyludnion¹ ulic¹. Pod murem obcego domu spa³
na chodniku w brudnym piworze cz³owiek. Nagle rozdzwoni³ siê telefon w budce
telefonicznej tu¿ obok. Cz³owiek szarpn¹³ nerwowo zamek i spojrza³ z wciek³oci¹, na mnie.

Kocie gusta

Moja poetycka kotka le¿y na kanapie. Czytam poezjê na g³os. Kotka zaczyna
obgryzaæ pazury, wreszcie wychodzi. Wraca, gdy biorê do rêki nowy tomik. Co
druga myl z¿arta, kotka odwraca siê teatralnie. Nie o poezjê jednak tu chodzi.
Lubimy byæ wa¿ni chocia¿ przez chwilê, a koty chwilê maj¹ gdzie. Nie id¹ na
taki ¿yciowy kompromis.
Ewa Koz³owska

