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Polityk:
On niby wierzy, ¿e stoi co le¿y.

Bu³atowicz Józef
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Czy mo¿e kochaæ kto ten, kto sam siebie nie
cierpi? Czy mo¿e ¿yæ w zgodzie z innymi, kto sam
ze sob¹ jest niezgodny? Czy mo¿e byæ komu mi³y,
kto sam ze sob¹ jest przykry i uci¹¿liwy?
Erazm z Rotterdamu

Cena 1,40 z³

18 padziernika 2005 r.

Inauguracja Roku Sportowego

Zebranych sportowców i goci imprezy przywita³ burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski. Na uroczystoæ przybyli
Zbigniew Linow  przewodnicz¹cy warmiñsko-mazurskiego
PKOL-u, Zygmunt Smalcerz (ciê¿arowiec  medalista olimpijski), Ryszard Szurkowski (kolarz  medalista olimpijski), Jan Szczepañski (bokser  medalista olimpijski), Ryszard Szparag (p³otkarz  olimpijczyk). W uroczystoci wziêli
równie¿ udzia³ Teresa Piszczak (przedstawicielka kuratorium owiaty), Stanis³aw Ramotowki (starosta olecki), Edward
Adamczyk (wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Wojewódzkiego i
sekretarz Starostwa), Wojciech Kot (w³aciciel stoczni Delphia Yachts).
C.d. na s. 19.

Inauguracja roku akademickiego
Fot. Marek Pacyñski

12 padziernika na stadionie
miejskim punktualnie o 12:00
rozpoczê³a siê uroczystoæ
inauguracji roku sportowego.

Fot. Boles³aw S³omkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA
OG£OSZEÑ
Tygodnik Olecki,
ul. Zielona 37
tel./fax (0-87) 520 02 30
poniedzia³ek, roda
czwartek, pi¹tek
w godz. 12 00-17 00
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W sobotê, 15 padziernika w sali
widowiskowej Regionalnego Orodka
Kultury Mazury Garbate odby³a siê
uroczystoæ inauguracji roku akademickiego na Wszechnicy Mazurskiej. Wyst¹pienie Rektora WM prof. dr Józefa
Krajewskiego przytaczamy na s. 5.
Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ prof.
dr hab. Julian Skrzyp.
Przemówienie inauguracyjne
zamieszczamy na s. 5.

O wiêcie pracowników owiaty czytaj
na s. 6-7.

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ
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 5 padziernika o 14.00 jeden zastêp
OSP Kowale Oleckie gasi³ po¿ar domu
mieszkalnego w Kowalach Oleckich.
 5 padziernika o 15.58 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z
budynku mieszkalnego przy ul. Syrokomli.
 6 padziernika o 7.39 jeden zastêp
JRG PSP zdejmowa³ na ul. Go³dapskiej kota uwiêzionego na drzewie.
 8 padziernika o 18.01 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z
budynku mieszkalnego w Olszewie.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin
 10 padziernika o 10.17 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ gniazdo os z domu
mieszkalnego przy ul. Syrokomli.
 12 padziernika o 10.57 jeden zastêp
JRG PSP zabezpiecza³ zawody sportowe na stadionie MOSiR.
 13 padziernika o 11.28 jeden zastêp
JRG PSP oraz jeden OSP Szczecinki
gasi³y po¿ar torfowiska w okolicach

Zajd.
 13 padziernika o 19.15 dwa zastêpy
JRG PSP usuwa³y proszek nieznanego pochodzenia rozsypany na klatce
schodowej domu mieszkalnego przy
ul. Kasprowicza.
 14 padziernika o 16.12 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ po raz kolejny po¿ar
mieci w skupie z³omu przy szosie
wiêtajno.
 14 padziernika o 18.16 jeden zastêp
JRG PSP usuwa³ plamê oleju na cieku wodnym w okolicach ul. £¹kowej.
Informacji udzieli³
m³odszy ogniomistrz
Andrzej Zajkowski

KURS TAÑCA
TOWARZYSKIEGO
DLA DOROS£YCH

Zajêcia i zapisy w ka¿d¹ rodê
i pi¹tek, sala gimnastyczna SP1,
godz. 2000-2100
Serdecznie zapraszam
 trener SKTT Promenada
Grzegorz Klekotko
Tel. 0-601-811-841

Nieustaj¹cy konkurs

Pijani kierowcy

· W dniu 12 bm. Ok. 15:45 zatrzymano
51-letniego rowerzystê, mieszkañca Gi¿.
Mia³ on we krwi 2,3  alkoholu.
· Tego samego dnia zatrzymano 57-letniego mieszkañca Olecka. Stanis³aw H. kierowa³ Polonezem maj¹c we krwi 1,2
alkoholu.
· 13 padziernika zatrzymano mieszkañca
Zatyk Tomasza A. Kieruj¹cy Fiatem 126p
mia³ we krwi 2,1 alkoholu.
· 14 bm. ok. 18:20 zatrzymano Henryka
K., mieszkañca Mo¿ni. Kieruj¹cy rowerem mia³ we krwi 2,1 alkoholu.
· W dniu 14 bm. ok. godz. 0:30 zatrzymano 25-letniego olecczanina Mariusza Z.,
który kierowa³ rowerem maj¹c we krwi
1,6 alkoholu.
· 10 minut póniej zatrzymano kolejnego
rowerzystê, 26-letniego Daniela W. Ten
olecczanin mia³ we krwi 1,1 alkoholu.
· W dniu 16 bm. 41-letni rowerzysta, mieszkaniec Reczek Wielkich, wydmucha³
1,2 alkoholu.
· Tego samego dnia zatrzymany 21-letni Maciej
K. ze Szczodruch, który kieruj¹c Polonezem, mia³ we krwi 2,2 alkoholu.

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo

Treæ: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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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:
 Micha³ Biernacki
 Jan Dobrzyñski
 Leonarda Krupiñska
 Alicja Lipowska
 Micha³ Mrozowski
 Robert Naszkiewicz
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√Grzegorz K³oczko
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
√ Urz¹d Miejski w Olecku
√ Henryka Bochniarz  kandydat
na Prezydenta,
www.bochniarz.pl
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18

(V63901)

K R O N I K A
PO¯ARNICZA

Iloæ publikacji:
p x1
px2
p x3
Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

Dy¿ury aptek
 11-20.10.2005r. - Kolejowa 15
 21-30.10. 2005 r. - Plac Wolnoci 25

(V61002)

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

PODSUMOWANIE PROJEKTU
W dniu 7 padziernika 2005r. o godz.
17:00 w holu kina Regionalnego Orodka
Kultury w Olecku Mazury Garbate
odby³o siê podsumowanie projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci G¹ski i lepie w Gminie Olecko. Podczas podsumowania zorganizowany zosta³ pokaz funkcjonowania

systemu monitoringu przepompowni, na
którym obecny by³ partner projektu Mer
Gusiewa (Rosja) - Cukanow Niko³aj
Niko³ajewicz.
Przypomnijmy, ¿e w ramach inwestycji wykonane zosta³o 6.927 mb kanalizacji grawitacyjnej i cinieniowej oraz
6 przepompowni. Projekt by³ wspó³fi-

Wybory w Olecku

X  Leszek Bubel  12 g³osów,
XI  Jan Pyszko  4 g³osy,
XII  Adam S³omka  2.
Najwiêksz¹ frekwencjê  49,27% zanotowalimy w okrêgu wyborczym nr 6
z siedzib¹ obwodowej komisji wyborczej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku.
Natomiast najni¿sza frekwencja by³a w
okrêgu wyborczym nr 9  26,12%, którego lokal wyborczy znajdowa³ siê w
Gimnazjum nr 2 w Olecku.
Ma³gorzata Adameit
rzecznik prasowy UM w Olecku

Poszukujê oryginalnych fotografii mieszkañców Olecka
w celach wystawienniczych
(organizacja galerii)
Tel. 0-604-083-659

(K36303)

W niedzielnych wyborach prezydenckich frekwencja w gminie Olecko wynios³a 42,43%, co oznacza, ¿e swój g³os
odda³o 7.012 osób, sporód 16.698 uprawnionych do g³osowania. Najwiêksze poparcie otrzyma³ Lech Kaczyñski z wynikiem 2.346 g³osów. Drugie miejsce
zaj¹³ Donald Tusk, który zebra³ 2.175
g³osów. Na trzecim miejscu uplasowa³
siê Andrzej Lepper  1.365 g³osów, za
na czwartym Marek Borowski  736
g³osów.
Kolejne miejsca zajêli odpowiednio:
V  Janusz Korwin-Mikke  122 g³osy,
VI  Jaros³aw Kalinowski  109 g³osów,
VII  Henryka Bochniarz  98 g³osów,
VII  Liwiusz Ilasz  25 g³osów,
IX  Stanis³aw Tymiñski  18 g³osów,

Zbiórki pieniê¿ne na sprzêt medyczny

POLICJA OSTRZEGA

W dniach 25-26 wrzenia 2005r. na
terenie Powiatu Oleckiego zosta³a zorganizowana zbiórka pieniê¿na w ho³dzie za ¿ycie i dzie³o Papie¿a  Polaka, w któr¹ zaanga¿owali siê uczniowie, nauczyciele oraz harcerze z nastêpuj¹cych szkó³: Gimnazjum nr 2 w
Olecku, Szko³a Podstawowa nr 1, Szko³a
Podstawowa nr 3, Zespó³ Szkó³ w Olecku,
Szko³a Podstawowa nr 4 z Oddzia³ami
Integracyjnymi, Szko³y z terenu gminy
Kowale Oleckie, Zespó³ Szkó³ w Bab-

kach Oleckich, Zespó³ Szkó³ w Judzikach, szko³y z terenu Gminy Wieliczki
i Gminy wiêtajno, Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce, Zespó³ Szkó³ Technicznych, Orodek Dla Dzieci G³uchych
w Olecku, Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca w Olecku.
Ogó³em w przeprowadzonej zbiórce
udzia³ wziê³o ok. 200 osób (nauczyciele, uczniowie, harcerze). W dniach przeprowadzanej zbiórki nad bezpieczeñstwem

!
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nansowany z programu PHARE 2002 
Funduszu Ma³ych Projektów Infrastrukturalnych. Gmina otrzyma³a dofinansowanie w kwocie 248 164,85 EURO, co
stanowi 68,56% ca³kowitego kosztu projektu, który wyniós³ 361 985,50 EURO.
Roboty budowlane wykona³o, wy³onione w ramach przetargu, Przedsiêbiorstwo Instalacyjne PRIM S.A. z E³ku.
www.um.olecko.pl

OLECKI TYDZIEÑ

19 padziernika
17:00  Madagaskar  film, kino
20 padziernika
17:00  Madagaskar  film, kino
21 padziernika
17:00  Madagaskar  film, kino
19:00  Skazany na bluesa  film, kino
22 padziernika
17:00  Madagaskar  film, kino
19:00  Skazany na bluesa  film, kino
14.00  mecz pi³ki no¿nej m³odzików
Czarni Olecko  LKS Mazury Wydminy, stadion MOSiR
23 padziernika
12.00  mecz pi³ki no¿nej juniorów
Czarni Olecko  MBKS Victoria
Bartoszyce, stadion MOSiR
17:00  Madagaskar  film, kino
19:00  Skazany na bluesa  film, kino

kwestuj¹cych czuwa³a Komenda Powiatowa Policji oraz Komenda Powiatowej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku.
W ramach przeprowadzonej zbiórki
pieniê¿nej zebrano kwotê 4.750,28z³.
Kwestuj¹cym, darczyñcom oraz
wszystkim, którzy przyczynili siê do
sprawnego przeprowadzenia zbiórki
serdeczne dziêkujê.
Koordynator zbiórki:
Halina E. Kasicka
Starosta Olecki
Stanis³aw Lucjan Ramotowski

Zatrzymano
z³odzieja

Przyczyna: Jazda z nadmiern¹ prêdkoci¹..

W dniu 12 padziernika zatrzymano 19-letniego Przemys³awa K., który
ze sklepu przy ul. Nocznickiego skrad³
ok. 150 losów-zdrapek wartoci ok. 200
z³ oraz znaczn¹ iloæ gum do ¿ucia.
Sprawca kradzie¿y zosta³ zatrzymany przez
w³aciciela sklepu i przekazany do dyspozycji policji. Kilka dni wczeniej ten
sam z³odziej dokona³ kradzie¿y w innym sklepie komputera typu laptop. W
obu przypadkach skradzione przedmioty zosta³y odzyskane. Sprawcy grozi kara
wiêzienia do 5 lat.

"
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IMIONKI MAJ¥ WODOCI¥G

pañstwa w wysokoci 187.147,70 z³, co stanowi prawie 75%
dofinansowania.
W czwartek 6 padziernika 2005r. odby³ siê odbiór koñcowy wykonanych robót budowlanych zadania inwestycyjnego pod nazw¹ Budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej
Olecko  Imionki. Ca³kowity koszt inwestycji wyniós³
1.945.737,85 z³, w tym rodki pozyskane przez gminê z Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR  1.459.108,81 z³ oraz z bud¿etu

Peregrynacja obrazu
papieskiego wród
studentów WM

U NAS TANIO I BEZPIECZNIE
PUNKT FINANSOWY
OLECKO

Pl. Wolnoci 22/2U

ENERGIA  BEZ PROWIZJI
tel. stacji gaz.  0,90
PWiK Olecko
tel. kom. PZU ¯ycie  1,90
czynsze
tel. kablowa  1,50
Inne wpaty  tylko 2,20

SPRAWD NAS

PRZELEWY REALIZOWANE
S¥ W CI¥GU 4 DNI
ROBOCZYCH SYSTEMEM
ELEKTRONICZNYM

MIESZKO

(V63801)

JESTEMY ZRZESZENI W IZBIE GOSPODARCZEJ
PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWYCH
OP£ATY DOKONANE W PF MIESZKO
ZABEZPIECZA FUNDUSZ GWARANCYJNY
www.igpf.org.pl
tel. (022) 578-11-64

Jak pisalimy, w dniu 12 padziernika, w rodê, o godziny 12.00 rozpoczê³y siê uroczystoci peregrynacyjne Obrazu Matki Bo¿ej  Stolicy M¹droci w Sanktuarium Krzy¿a
wiêtego przy ul. Zamkowej.
Obraz ten podarowa³ podczas Jubileuszu Roku 2000 rodowisku akademickiemu ca³ego wiata Ojciec wiêty Jan
Pawe³ II.
Spo³ecznoæ studencka Wszechnicy Mazurskiej wziê³a
czynny udzia³ w uroczystociach.
S³owo wprowadzenia do ró¿añca wyg³osi³ Rektor WM
prof. dr Józef Krajewski.

ZAPRASZAMY

KEY

znaczy taniey !

(V60803)

Nie czekaj do pierwszych
mrozów, kup tani¹ instalacjê
ju¿ dzi. Przyjd do nas.
Doradzimy jak najlepiej.

(V548010)

ul. Go³dapska 22, tel./fax (087) 520 22 33

guracja roku szkolnego.

#
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PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE
Czternasty raz w swojej
historii ca³a spo³ecznoæ
akademicka Wszechnicy Mazurskiej w
Olecku inauguruje kolejny rok akademicki.
W³anie z tej okazji pragnê prosiæ
wszystkich o szlachetn¹ wspó³pracê,
bowiem razem bêdzie nam ³atwiej patrzeæ z wiar¹ i nadziej¹ w przysz³oæ.
Czternasty rok dzia³alnoci rozpoczynamy z wielkimi dokonaniami, ale
równie¿ z pe³n¹ wiadomoci¹, ¿e przed
nami jeszcze du¿o pracy i wysi³ku.
1. Od grudnia 2002 roku do kwietnia 2005 roku na piêciu istniej¹cych
w uczelni kierunkach kszta³cenia - wszystkie zosta³y poddane ocenie PañstwoFot. Marek Pacyñski

wej Komisji Akredytacyjnej. Wysokie oceny s¹ dowodem, ¿e spe³niamy
wszelkie kryteria i standardy szko³y
wy¿szej, a zatem nasi studenci ze spokojem oraz dum¹ mog¹ studiowaæ i
doskonaliæ w³asne kompetencje. Podkreliæ
nale¿y, ¿e d³ugotrwa³y i gruntowny proces
akredytacyjny wymusi³ gruntowne zmiany
w wielu aspektach funkcjonowania uczelni;
poczynaj¹c od zmian w planach studiów,
obsady kadrowej, a¿ po wprowadzenie
europejskich standardów edukacyjnych.
2. W maju br. Minister Edukacji
Narodowej i Sportu wyda³ pozwolenie
na prowadzenie nowego kierunku studiów: wychowanie fizyczne. Od nowego
roku akademickiego studia w tym zakresie podjê³o oko³o 100 osób, a co
najwa¿niejsze, równie¿ w systemie stacjonarnym. Jest to niew¹tpliwy dowód
na to, ¿e taki kierunek by³ potrzebny, a
trud w³o¿ony w jego uruchomienie by³
celowy i s³uszny.
3. Ciesz¹c siê z trafnoci kszta³cenia w dziedzinie kultury fizycznej prowadzimy intensywne parce maj¹ce na
celu utworzenie kolejnego kierunku studiów - pielêgniarstwo.
4. Dziêki ¿yczliwoci Starosty i
Burmistrza oraz Rady Powiatowej i Rady
Miejskiej w Olecku Akademicka Spó³dzielnia Mieszkaniowa otrzyma³a na

preferencyjnych warunkach 17 dzia³ek
budowlanych. Trwa intensywny proces
osadnictwa w naszym miecie kadry
naukowo - dydaktycznej.
5. Od ubieg³ego roku studenci naszej uczelni maj¹ do dyspozycji kolejny nowy budynek dydaktyczny - na miarê
XXI wieku. Obiekt ten, wspólne dzie³o
wielu osób, wyposa¿ony jest w profesjonalne i nowoczesne systemy multimedialne. Niech d³ugo i dobrze s³u¿y
studentom oraz wyk³adowcom. Podkrelenia wymaga fakt, ¿e ca³oæ inwestycji wykonana zosta³a bez anga¿owania
rodków bud¿etowych pañstwa, a co
równie¿ istotne  bez kredytów bankowych. Jestemy przyk³adem tej aktywnoci konkurencyjnej,
która wspomagaj¹c
pañstwo wykszta³ci³a
8,5 tys. absolwentów
oraz zbudowa³a bazê
dla 1200 studentów.
6. W minionym
roku akademickim
uczelnia z powodzeniem rozdysponowa³a studentom przyznane przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej i
Sportu stypendia socjalne i naukowe na ³¹czn¹ kwotê l 800
000 z³otych. Obecnie trwaj¹ intensywne prace zwi¹zane z procesem stypendialnym na rozpoczynaj¹cy siê rok akademicki.
7. Jestemy w trakcie prac zmierzaj¹cych do uruchomienia systemu stypendiów na dzia³alnoæ naukow¹ nauczycieli akademickich WM. Wierzymy, ¿e
wprowadzony system pozwoli na intensywny rozwój badañ i prac naukowych
w naszej uczelni.
8. Zgodnie z za³o¿eniami procesu
boloñskiego absolwenci uczelni uzyskuj¹
drug¹ czêæ dyplomu, tzw. suplement,
podaj¹cy szczegó³owe informacje o przebiegu studiów i uzyskanych kwalifikacjach.
9. Wprowadzony
system okresowej
oceny kadry, ankiet
studenckich i absolwenckich umo¿liwia
ci¹g³e monitorowanie
i polepszanie jakoci
kszta³cenia. Zaawansowane s¹ równie¿
prace nad wprowadzeniem systemu
ECTS, który umo¿liwi swobodny przep³yw wyników osi¹-

ganych przez studentów pomiêdzy ró¿nymi placówkami edukacyjnymi na ca³ym wiecie.
10. W bie¿¹cym roku akademickim
Wszechnica Mazurska w Olecku oferuje swoim studentom i wyk³adowcom mo¿liwoæ skorzystania z programu Sokrates Erasmus. G³ówne za³o¿enie tego
programu to cis³a wspó³praca miêdzynarodowa, wymiana studentów, wyk³adowców oraz planów i programów studiów. Na rok akademicki 2005/06 uczelnia
podpisa³a umowy o wzajemnej wspó³pracy i wymianie z: Nauczycielskim
Kolegium w Kopenhadze (Dania), Uniwersytetem w Preszowie (S³owacja) oraz
Uniwersytetem Castilla de La Mancha
(Hiszpania).
11. Po blisko 2 latach konsultacji,
prac i przemyleñ zakoñczone zosta³y
w uczelni reformy. Ich efektem jest
wprowadzenie z dniem 4 lutego 2005
br. nowego statutu, utworzenie nowych
jednostek ogólnouczelnianych (dzia³u ds.
dydaktyki, dzia³u promocji, centralnego planowania) a tak¿e zmiana od l
wrzenia struktury uczelni polegaj¹cej
na powo³aniu trzech wydzia³ów:
- wydzia³u nauk spo³ecznych z kierunkami: pedagogika, administracja,
zarz¹dzanie i marketing,
- wydzia³u nauk przyrodniczych z
kierunkami: ochrona rodowiska, wychowanie fizyczne oraz pielêgniarstwo (w
organizacji),
- wydzia³u filologii ze specjalnociami:
filologia angielska, germañska i rosyjska.
Mam g³êbokie przekonanie, ¿e przeprowadzone zmiany oraz usprawnienia
pozwol¹ na efektywniejsze osi¹ganie
obranych na przysz³oæ za³o¿eñ i celów. Z pe³n¹ odpowiedzialnoci¹ deklarujê,
¿e uczyniê wszystko, aby Uczelnia nadal przyjanie siê rozwija³a i s³u¿y³a innym.
Wierzê w to, i¿ Wszechnica Mazurska,
wspania³a, sprawdzona i przyjazna, jest
szans¹ dla wszystkich tych, którzy rozumiej¹ potrzeby dzisiejszego wiata wiedza podstaw¹ wszelkiego rozwoju.
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wiêto pracowników owiaty

W czwartek 13 padziernika o godz.
17:00 w sali widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate odby³y siê obchody Dnia
Edukacji Narodowej.
Na wstêpie prowadz¹cy uroczystoæ
pracownicy Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu Urzêdu Miejskiego w Olecku  Michalina Pojawa oraz Kamil
Waszkiewicz  przywitali przyby³ych
goci, wród których znaleli siê:
Starosta Olecki  Stanis³aw Ramotowski,
Burmistrz Olecka i zarazem gospodarz
spotkania  Wac³aw Olszewski, Dyrektor
Delegatury Kuratorium Owiaty w E³ku
 Marzanna Krajewska, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Olecku  Leszek Ga³czyk, a tak¿e dyrektorzy placówek owiatowych gminnych, powiatowych i niepublicznych, nauczyciele i
pracownicy przedszkola, szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz przewodnicz¹cy rad rodziców i kierownicy jednostek wspieraj¹cych gminn¹ owiatê.
Kolejnym punktem uroczystoci by³
wystêp znanego satyryka Krzysztofa
Daukszewicza.
Po koncercie Burmistrz Olecka z³o¿y³ podziêkowania by³ej dyrektor Szko³y
Podstawowej nr 4 w Olecku  El¿biecie Koncewicz, która powróci³a do pracy
przy tablicy. Burmistrz z³o¿y³ równie¿
¿yczenia wszystkim pracownikom owiaty
i wrêczy³ podziêkowania dyrektorom oraz
nauczycielom, którzy po wieloletniej pracy
odeszli na zas³u¿on¹ emeryturê:
- Leokadia Zubowicz  wicedyrektor
Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach,
- Jadwiga Wasilewska  nauczycielka
z Zespo³u Szkó³ w Babkach Oleckich,
- El¿bieta Kacprzyk  nauczycielka Gim-

nazjum z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Kijewie,
- Bo¿ena Sadowska  nauczycielka z
Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku,
- Celina Haraburda-Jodzis  nauczycielka z Gimnazjum nr 2 w Olecku,
- Janina Marcinkiewicz  nauczycielka
Szko³y Podstawowej nr 4 w Olecku,
- Krystyna Skakuj  nauczycielka Szko³y
Podstawowej nr 3 w Olecku,
- Maria Machnacz  nauczycielka Szko³y
Podstawowej nr 3 w Olecku,
- Jolanta Rozmierska  nauczycielka

- Micha³ Józef Janiszewski z Gimnazjum nr 1 w Olecku,
- Andrzej Malinowski z Zespo³u Szkó³
w Judzikach,
- Violetta Anna Janczenia z Zespo³u
Szkó³ w Babkach Oleckich,
- Anna Maria Jakubowska z Gimnazjum nr 1 w Olecku,
- Dorota Wardziejewska z Zespo³u Szkó³
w Babkach Oleckich,
- Henryka Jachimowicz z Zespo³u Szkó³
w Babkach Oleckich,
- Dorota Klewicka z Zespo³u Szkó³ w
Babkach Oleckich,
- Anna Dorota Siemiatycka z Gimnazjum nr 2 w Olecku,
Fot. Józef Kunicki

Szko³y Podstawowej nr 3 w Olecku,
- W³adys³aw Gawroñski  dyrektor Gimnazium nr 2 w Olecku.
Dyrektor Delegatury Kuratorium
Owiaty w E³ku  Marzanna Krajewska wrêczy³a akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Awans zawodowy otrzymali:

- Ma³gorzata Teresa Mieñkowska-Backiel ze Szko³y Podstawowej nr 1 w
Olecku,
- Beata Kwiatkowska z Zespo³u Szkó³
w Babkach Oleckich,
- El¿bieta Borys z Gimnazjum nr 2 w
Olecku,
- Dorota Teresa W³odarska z Gimnazjum nr 2 w Olecku,
- Agnieszka Dorota Kowalewska z Gimnazjum nr 2 w Olecku,
- Anna Kaczor z Gimnazjum nr 2 w
Olecku,
- Henryka Smokowska z Przedszkola
z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku.
Ponadto w bie¿¹cym roku nauczyciel z Zespo³u Szkó³ w Judzikach jako
jedyny pedagog ze szkó³ prowadzonych
przez gminê Olecko otrzyma³ Nagrodê
Kuratora Owiaty. Niestety, nie móg³
byæ na uroczystoci fizycznie i jej
odebraæ, gdy¿ aktualnie przebywa na
Syberii, gdzie uczy tamtejsz¹ poloniê
jêzyka polskiego. Jednak podczas akademii uda³o siê z nim po³¹czyæ telefoniczne. By³o to niezwyk³e prze¿ycie dla
goci przebywaj¹cych na sali, jak te¿ i
dla samego Andrzeja Malinowskiego
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oraz osób, które wówczas z nim by³y.
Jak co roku, równie¿ i tym razem,
burmistrz doceniaj¹c trud pracy w szkole
wyró¿ni³ nastêpuj¹cych dyrektorów i
nauczycieli swoj¹ nagrod¹:
- Stanis³awa Kopyckiego  dyrektora
Zespo³u Szkó³ w Olecku,
- Ma³gorzatê Puchalsk¹  dyrektor Przedszkola w Olecku,
- Janinê Rêkawek  dyrektor Szko³y
Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach,
- Jana Grzyba  nauczyciela z Gimnazjum nr 2 w Olecku,
- Katarzynê Fieæko  nauczycielkê z
Zespo³u Szkó³ w Olecku,
- Karola Sobczaka  nauczyciela z Zespo³u Szkó³ w Olecku,
- Halinê Jaroc  nauczycielkê ze Szko³y
Podstawowej nr 3 w Olecku.
W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ na 1 padziernika setn¹ rocznic¹ powstania
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego obchody Dnia Edukacji Narodowej by³y
okazj¹ do wrêczenia odznak i medali
okolicznociowych. Z okazji 50-lecia przynale¿noci do zwi¹zku odznaki otrzymali Janina Maciukiewicz i Franciszek Kowalewski. Ponadto medale okolicznociowe z r¹k Kazimierza Toczy³owskiego  Cz³onka Zarz¹du Oddzia³u ZNP  odebrali:
- Stanis³aw Ramotowski  Starosta
Olecki,
- Wac³aw Olszewski  Burmistrz Olecka,
- El¿bieta Rêkawek  Kierownik Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu Urzêdu
Miejskiego w Olecku,
- Józef Siwko  Prezes Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Olecku.
Z kolei Józef Siwko wrêczy³ medale z okazji setnej rocznicy powstania
ZNP nastêpuj¹cym osobom:
- Leonardowi Mosiejko,
- Urszuli Grzybowskiej z Zespo³u Szkó³
w Judzikach,

zna³ specjalny medal za ca³okszta³t dzia³alnoci zwi¹zkowej Kazimierzowi Toczy³owskiemu, który odbierze go podczas uroczystoci wojewódzkich w Olsztynie 19 listopada br.
Uroczystoæ uwietnili swoimi wystêpami: Ula Kwiatkowska i £ukasz
Szymulewski oraz inne dzieci z Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi w
Olecku, Karolina Sokó³ ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Olecku, Ula G³owicka i Karolina Lisowska z Gimnazjum
nr 1 w Olecku, Dominika Zagacka z
Zespo³u Szkó³ w Babkach Oleckich, a
tak¿e uczniowie Szko³y Podstawowej nr
1 w Olecku i Szko³y Podstawowej z
Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach.
- Annie Jarz¹bskiej z Zespo³u
Szkó³ w Babkach Oleckich,
- El¿biecie Koncewicz z Zespo³u
Szkó³ w Olecku,
- Barbarze Klimaszewskiej ze
Szko³y Podstawowej nr 1 w
Olecku,
- Bo¿enie Staszkiewicz ze Szko³y
Podstawowej nr 3 w Olecku,
- Teresie Udzi³o ze Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach,
- Janinie Rêkawek ze Szko³y
Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach,
- Wies³awowi Bukpa z Gimnazjum nr 2 w Olecku,
- Beacie Koz³owskiej z Gimnazjum nr 2 w Olecku,
- Annie Siemiatyckiej z Gimnazjum nr 2 w Olecku,
- Halinie Drobiszewskiej z Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku,
- Teresie Michniewicz z Gimnazjum z
Oddzia³ami Integracyjnymi w Kijewie.
Warto dodaæ, ¿e Zarz¹d G³ówny
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego przy-

Mamy nadziejê, ¿e to czwartkowe
popo³udnie zapadnie g³êboko w pamiêci wszystkim gociom zebranym na tegorocznych obchodach Dnia Edukacji
Narodowej. Do zobaczenia za rok!
Ma³gorzata Adameit
rzecznik prasowy UM
www.olecko.pl
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Listy do redakcji

Grupy
trzymaj¹ce w³adzê
Kilka lat temu, dziêki pracy or³ów
z Komisji ledczej ds. afery Rywina wylansowano okrelenie GTW  grupa trzymaj¹ca w³adzê. Jedni zaliczali do niej
Kwiatkowskiego, Millera, Czarzastego
i Jakubowsk¹,. inni dodawali jeszcze
prezydenta Kwaniewskiego. Ostatecznie powsta³o bodaj¿e 5 raportów cz³onków szacownej komisji, a ka¿dy raport mia³ inne wnioski i prawdê musia³
g³osowaæ Sejm wiêkszoci¹ g³osów.
Notabene tamten cyrk przebi³a póniej po wielekroæ nastêpna komisja 
orlenowska, z takimi tuzami, jak: Giertych  junior, Wasserman, Miodowicz i
ich eksperci ze s³u¿b specjalnych, którzy nie zdo³ali jeszcze niczego sensownego ustaliæ po ponad roku pracy. Zamiast dowodów materialnych mamy
urojenia Giertycha, prowokacje Miodowicza i jego znajomych ze s³u¿b specjalnych oraz jakobiñskie zatroskanie i
dociekliwoæ pos³a Wassermana.
Otó¿ ci prawi i sprawiedliwi czekici doszli do wniosku, ¿e w Polsce najwa¿niejsze decyzje zapadaj¹ nie w Sejmie i Senacie, ale w w¹skim gronie GTW,
a kraj to jedno wielkie korupcyjne bagno, ot  Rywiland.
Poczynaniom naszych czekistów i
Komisji ledczych dzielnie sekundowali
dyspozycyjni pismacy z wielu gazet i stacji radiowo-telewizyjnych. Wymieniê tylko
Wprost, Rzeczypospolit¹, Br. Wildsteina, M. Króla, Jacka Kurskeigo, a nawet sympatyczn¹ Monikê Olejnik i jej
programy w Radiu Zet i TVP. O tabloidach-brukowcach w rodzaju Fakt, Super
Express itp. szkoda nawet mówiæ.
Nie wiem czy w Polsce rz¹dzi GTW,

ale jak znam ¿ycie wiem, ¿e w ka¿dym
miecie i miasteczku jest jaka grupa
osób, która trzyma w³adzê, organizuje
(czytaj: ustawia) przetargi, obsadza stanowiska, nawet z posad¹ sprz¹taczki w
urzêdzie miejskim, powiatowym czy
wojewódzkim w³¹cznie.
Przekonania polityczne i przynale¿noæ partyjna tych ludzi mo¿e byæ ró¿na, ale ³¹czy ich kilka cech wspólnych:
1) s¹ to ludzie od lat krêc¹cy siê w
krêgach w³adzy i nie wyobra¿aj¹cy
sobie, by mog³o byæ inaczej  st¹d
desperacka obrona sto³ków nawet za
cenê sprzedania sumienia;
2) ich naturalnym zawodem jest: dyrektor, prezes, cz³onek rady nadzorczej  tacy specjalici od wszystkiego, zmieniaj¹ siê tylko nazwy przedsiêbiorstw, którymi zarz¹dzaj¹ (st¹d
s³ynne karuzele stanowisk);
3) towarzystwo takie udziela sobie
wzajemnie poparcie, a ich interes w³asny
jest najwa¿niejszy  miasto czy kraj
mo¿e straciæ tysi¹ce czy miliony, ale
ja muszê na tym co zarobiæ.
Mam ju¿ doæ grup trzymaj¹cych
w³adzê, towarzyskich klik, uk³adów,
kolesiostwa, ¿erowania na dobrach niczyich, bo pañstwowych lub wspólnych, a Polska to mój kraj (nie Rywiland!), z którego chcê byæ dumny.
Dlatego proszê o kontakt, poprzez
redakcjê Tygodnika Oleckiego, wszystkie osoby, które dozna³y krzywd od w³adz,
by³y wiadkami lub mimowolnymi uczestnikami przekrêtów ludzi w bia³ych
ko³nierzykach i najlepiej, gdyby mogli to potwierdziæ dowodami materialnymi. Mo¿e kiedy powstanie z tego
ksi¹¿ka, taki kryminalny pitawal*
Wys³ucham ka¿dej ciekawej opowieci, a ze swej strony deklarujê pe³n¹
dyskrecjê i ochronê danych osobowych.
Ka¿da ewentualna publikacja bêdzie tylko
i wy³¹cznie za zgod¹ osoby, która informacji udzieli³a. Mo¿na zmieniæ na-

zwiska bohaterów, miejscowoci, plan
sytuacyjny. Chodzi mi przecie¿ o sygnalizowanie kryminalnych problemów, a
nie zabawê w kapitana Corrado z Omiornicy. Od tego s¹ or³y z policji i CB.
A tak na marginesie, do cz³onków i
sympatyków POPiSu  wcale nie jestem
Waszym wrogiem ani te¿ mi³onikiem
SLD. Nie podobaj¹ mi siê tylko metody
walki politycznej niektórych Waszych
bonzów. Jeli jednak uda³oby siê Wam
zorganizowaæ przedwyborcze obietnice
w sprawie Rzeczypospolitej, ograniczyæ
przywileje w³adzy, poprawiæ dzia³ania
s¹dów, ograniczyæ korupcjê, uprociæ
prawo i podatki, zmniejszyæ bezrobocie
i polsk¹ biedê, a przy tym nie popsuæ
gospodarki i szans rozwoju Polski w
Europie, to pierwszy jestem gotów odszczekaæ to wszystko, co mówi³em o Was
le. Je¿eli rzeczywicie bêdzie chodzi³o
Wam o dobro wspólne, to znajdziecie
we mnie sojusznika, a nie wroga.
I jeszcze do redaktora naczelnego
Tygodnika Oleckiego. Wiele moich
artyku³ów poddaje ostrej cenzurze. czasem zgadzam siê z przytaczanymi racjami, czasem jednak nie. Uwa¿am, ¿e
nie mo¿na w³adzy tylko schlebiaæ, ¿e
gazeta musi byæ odwa¿na, czasem nawet ostra, mieæ tzw. jaja, pisaæ o sprawach kontrowersyjnych  zw³aszcza tam,
gdzie w grê wchodzi dobro wspólne.
Grzegorz Kudrzycki
12.10.2005 r.
* Pitawal, przest. pitaval  ogólna nazwa publikacji wydanej drukiem, zawieraj¹cej publicystycznie opracowany zbiór sprawozdañ z g³onych rozpraw s¹dowych w sprawach kryminalnych, rzadziej innych, np.
cywilnych. Z czasem zakres pojêcia rozszerzy³ siê na opisy samych przestêpstw (bez
rozpraw). Pitawal opisuje wydarzenia stanowi¹ce pewn¹ ca³oæ tematyczn¹, np. najwa¿niejsze wydarzenia na danym terenie, w
okrelonym czasie, dotycz¹ce konkretnych
sprawców lub poszkodowanych, rodzajów
przestêpstw itp.  przyp. red.

Pañstwowa Szko³a Muzyczna I st.
im. I. J. Paderewskiego w Olecku
zaprasza na program z cyklu
Spotkania z muzyk¹
pt. INSTRUMENTY PAGANINIEGO
ZE STRUNY NA STRUNÊ
WYKONAWCY:
Agnieszka CYPRYK - skrzypce
Janusz RACZYÑSKI  gitara
W programie m. in.: J.S. Bach, B. Bartòk, L. Bonfa, E. Granados, J. Ibert,
V. Monti, A. Piazzolla, N. Paganini, F.
Tárrega
zapraszamy 18.10.2005r. (wtorek),
godz. 18:15 do sali widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury MG.

'

Zau³ki kultury

Bogus³aw M. Borawski
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Stanis³aw Andrzej Winiarski pokaza³ w Galerii Prawdziwej Sztuki im.
Andrzeja Legusa malarstwo dojrza³e i
wyrafinowane... i, wbrew pierwszemu
wra¿eniu, realistyczne.
Dysponuj¹c wybitnym warsztatem
mo¿na by oczekiwaæ od artysty obrazów na miarê Kossaka czy Fa³ata (jeli
chodzi o tematykê). I publicznoæ wystawy zapewne w wiêkszoci takich przedstawieñ konia by oczekiwa³a. Jednak
tutaj z wielk¹ przewrotnoci¹ Winiarski bierze dowiadczenie z twórczoci
Rouaulla, Dufyego czy Nolde. Koñ
bowiem dla niego to nie wspania³y rumak, ale ofiara ludzkiego dzia³ania. Koñ
to towar, to kawa³ miêsa w rzeni, to
stworzenie obce i tak inne od ludzi.

Cz³owiek i koñ

 wystawa malarstwa Stanis³awa Andrzeja Winiarskiego
Fot. Józef Kunicki.

U Winiarskiego, tak jak u sztandarowych fowistów: jest gwa³townoæ, nie
unika spraw trudnych i bolesnych. Koñ
nie jest u niego stworzeniem boskim:
piêknym i szlachetnym. Koñ sta³ siê,
taki jak polska rzeczywistoæ, towarem.
Sceny z rzeni, z powodzi. Strach, brutalnoæ i bezradnoæ  emanuj¹ z obrazów Winiarskiego.
Temat nie zna wg artysty estetyzowania  rzeczywistoæ przybija. Z³o i
brzydota ukazana w ciê¿kiej, wyrafinowanej formie. Winiarski pokazuje portrety koni jak i ludzi w ciê¿kiej, przyt³aczaj¹cej formie. Portrety, na których

twarze s¹ smutne, z obrzmia³ymi rysami, zniszczone na³ogami i bezradne.
Czasami zrezygnowane.
Zacytowaæ chcia³bym tutaj wypowied
dotycz¹c¹ malarstwa Rouaulta. Doskonale
pasuje ona do Winiarskiego: malarz zwrócony ca³kowicie w przysz³oæ, pe³en pasji,
a równoczenie mi³oci i wspó³czucia.
Obrazy jakie wystawia S. Winiarski
mog¹ wiadczyæ zarówno o tym, ¿e kocha
on ludzi i konie, jak i o czy zupe³nie
przeciwnym. Zostawiam to do oceny i
przemylenia dla zwiedzaj¹cych tê wystawê.
Bogus³aw M. Borawski

Posiedzenia komisji sta³ych Rady Powiatu

5. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
6. Przyjêcie protoko³ów z posiedzeñ
komisji w miesi¹cu wrzeniu br.
Biuro Rady Powiatu
Urszula Sawicka

W padzierniku 2005r. planowane
s¹ nastêpuj¹ce posiedzenia komisji sta³ych Rady Powiatu:
W dniu 19.10.2005r. (roda) o godz.
12.00 w pokoju nr 28 (biuro rady) Starostwa Powiatowego w Olecku odbêdzie siê posiedzenie Komisji Zdrowia,
Owiaty i Bezpieczeñstwa.
Tematy:
Ocena realizacji zadañ kompetencyjnych Starosty z w zakresie ochrony rodowiska, gospodarki wodnej i lenictwa za 9 miesiêcy 2005r.
1. Stan przygotowañ jednostek powiatowych do okresu zimowego (grzewczego).
2. Propozycje wniosków komisji do
projektu bud¿etu na rok 2006  g³ownie
w zakresie kompetencji komisji.
3. Analiza materia³ów na sesjê.
4. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.

5. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego
posiedzenia komisji.
**
W dniu 20.10.2005r. (czwartek) o
godz. 11.00 w pokoju nr 28 (biuro rady)
Starostwa Powiatowego w Olecku odbêdzie siê posiedzenie Komisji Bud¿etu,
Finansów i Gospodarki.
Tematy:
1. Ocena realizacji zadañ kompetencyjnych Starosty z zakresie ochrony rodowiska, gospodarki wodnej i lenictwa za 9 miesiêcy 2005r.
2. Ocena dzia³alnoci Wydzia³u Architektury i Budownictwa oraz informacja o dzia³alnoci Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
3. Zapoznanie siê z potrzebami inwestycyjnymi w jednostkach powiatowych
na 2006r.
4. Analiza materia³ów na sesjê.

Trwa konkurs pt.

Pozytywnie o Olecku

Prosimy przysy³aæ na adres redakcji artyku³y lub krótkie notatki dotycz¹ce pozytywnych aspektów ¿ycia w
naszym miecie. Artyku³y powinny byæ
podpisane z ewentualnym zastrze¿eniem imienia i nazwiska do wiadomoci redakcji.
Redakcja postara siê publikowaæ
je w miarê jak bêd¹ nap³ywaæ. Przewidzielimy równie¿ nagrody i upominki. Artyku³y nie powinny przekraczaæ jednej strony maszynopisu. Wszystkie artyku³y, które wp³yn¹ do godziny
14.00 w ka¿dy pi¹tek maj¹ szansê ukazaæ
siê w najbli¿szym wydaniu pisma.
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Regaty Jesienny Liæ o Puchar Starosty Powiatu Oleckiego
Mimo, ¿e na drzewach pojawi³y siê
kolorowe licie, wspania³a ciep³a jesieñ,
zachêca ¿eglarzy do wyd³u¿enia sezonu ¿eglarskiego.
W dniu 1 padziernika Olecki Klub
Wodny zorganizowa³ regaty ¿eglarskie
na zakoñczenie sezonu ¿eglarskiego 2005
pod patronatem Starosty Oleckiego dr
Stanislawa Ramotowskiego.
Na uroczyste otwarcie przybyli zaproszeni gocie w osobach: burmistrza
Wac³awa Olszewskiego, z-cy burmistrza
Henryka Trznadla, wspólwlaciciela stoczni jachtowej Delphia Yachts Wojciecha Kota, dyrektora Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji Andrzeja Kamiñskiego, dyrektora Szko³y Podstawowej
nr 3 w Olecku Zbigniewa Mrozowskiego, w której dzia³a UKS Trójka o profilu
¿eglarstwo.
Goci i ¿eglarzy powita³ komandor
Oleckiego Klubu Wodnego Grzegorz
Chiliñski.
Po postawieniu bandery RP starosta
Stanis³aw Ramotowski dokona³ otwarcie regat. Burmistrz Wac³aw Olszewski
i Wojciech Kot  wspó³w³aciciel stoczni
jachtowej  przekazali oficjalnie klubowi ¿eglarskiemu UKS Trójka wspania³y dar dla m³odych ¿eglarzy w postaci czterech ³odzi ¿aglowych dwuosobowych klasy Cadet, która stanowi
kolejny stopieñ wtajemniczenia regatowego po klasie Optymist. Kad³uby
wykona³a i uzbroi³a stocznia w Olecku,
a osprzêt zakupi³ Urz¹d Miejski. Wojciech Kot ¿yczy³ wielu ¿eglarskich wra¿eñ
i zachêca³ do sportowej rywalizacji,
poniewa¿ najlepsi kadeciarze mog¹ w
przysz³oci startowaæ na Laserach 
klasie olimpijskiej, które mo¿e ufunndowaæ delphia Yachts. Jest to marzenie wielu klubów, które ma szansê spe³niæ siê w Olecku.
W imieniu UKS Trójka za otrzymany sprzêt podziêkowa³ dyrektor Zbigniew Mrozowski, a ¿eglarze nagrodzili sponsorów gromkimi brawami i radoci¹ na twarzach.
Po uroczystym otwarciu komandor
klubu zaprosi³ goci do obejrzenia wystawy fotograficznej z okazji 10-lecia
powstania Oleckiego Klubu Wodnego.
Jego za³o¿ycielem by³ mecenas Józef
Buæwiñski, który kilka kadencji by³
komandorem klubu. Pocz¹tki polega³y
na zdobywaniu u¿ywanego sprzêtu ¿eglarskiego 9ze wzglêdu na ceny), doprowadzeniu do u¿ytku hangaru LOK i
pozyskaniu rodków na bie¿¹c¹ dzia³alnoæ. Du¿¹ aktywnoæ w tym okresie
wykazywali: Waldemar Bojar (obecnie
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honorowy cz³onek Klubu) i bosman
Tomasz Jasiñski.
W ci¹gu kilku lat klub posiada³ 5
Omeg, jacht szkoleniowy Trener, dwa
O Keye, jacht kabinowy bez-4 i 3
Optymisty. Du¿ym wydarzeniem by³
zakup nowej regatowej Omegi ze
Szczecinka, na której ¿eglarze OKW
odnieli najwiêksze sportowe sukcesy
na ró¿nych akwenach w Polsce. W 1988
r. juniorzy Maciej Stasiak  sternik, Rafa³
Warsiewicz i Wojciech S³omkowski 
za³oga zdobyli na Zalewie zegrzyñskim
tytu³ wicemistrzów Polski.
Inne sukcesy w ró¿nych sk³adach za³óg
i sterników to:
- B³êkitna Wstêga jez. Niegocin,
- B³êkitna Wstêga jez. Mamry,
- B³êkitna Wstêga jez. Wigry (wielokrotnie)
- B³êkitna Wstêga jez. Augustow (2005r.)
- Puchar Burmistrza Wêgorzewa,
- Puchar Burmistrza Orzysza,
- Puchar Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego (wielokrotnie)
- Fina³ Pucharu Polski jachtów Kabinowych
- 6. miejsce w Mistrzostwach Polski
juniorów (2004 r.),
- medale w Mistrzostwach Podlasia,
- wysokie miejsca w regatach na ró¿nych akwenach w Polsce.
W 2004 r. po raz pierwszy w historii Klubu Omega regatowa startowa³a na morzu w Ustce w regatach o Puchar Ba³tyku. W tym roku ¿eglarskim
dziêki pomocy OKW dwóch ¿eglarzy
odby³o rejs pe³nomorski na Ba³tyku na
wyspê Borholm.
Najlepszymi ¿eglarzami sternikami
10-lecia s¹: Boles³aw S³omkowski, Maciej
Stasiak, Leszek Kaszuba, Sylwester
Ruszczyk, Pawe³ Gajewski, a zalogantami: Rafa³ Warsiewicz, Wojciech S³omkowski, Wojciech Anuszkiewicz, B³a¿ej Murawski, Bogdan Buczyñski, Jan
Okiñczyc, pawe³ Ga³kowski.
Do najstarszych sta¿em cz³onków
Klubu nale¿¹: Waldemar Bojar, Józef
Buæwiñski, Boles³aw S³omkowski, Piotr
Jasiñski, rafa³ Bilwin, Micha³ Buæwiñski, Maciej Dudanowicz, Kazimierz
Truchan, Jan Okiñczyc, Maciej Gryziewicz, Cezary Pojawa.
Oko³o godz. 11:30 na jeziorze pojawi³ siê lekki wiatr i na start wyp³ynê³a rekordowa liczba 19 ¿aglówek: 7 klasy
Optymist, 4 - Cadet, 5  Tourist,
3  Omega Sport, w tym jedna z Suwa³k.
Przy piêknej s³onecznej pogodzie i
s³abym wietrze rozegrano po trzy biegi
w ka¿dej klasie, które sêdziowali Dorota Olszewska i Waldemar Wróblew-

ski.
¯eglarze osi¹gnêli nastêpuj¹ce wyniki:
W kasie Optymist: 1. Piotr Szuszkiewicz, 2. Adrianna Szarnecka, na tym
samym miejscu sklasyfikowano równie¿
Macieja Skowroñskiego.
W klasie Cadet: 1. Pawe³ Barwiñski,
Robert Wasilewski; 2. Cezary Górski,
Piotr Szuszkiewicz, 3. £ukasz Nalewajko,
Maciej Skowroñski.
W klasie Omega Sport: 1. Boles³aw S³omkowski, Wojciech S³omkowski; 2. Micha³ Buæwiñski, Maciej ¯ukowski; 3. Wojciech Galinski, Marek
Szeszko (z Suwa³k).
W klasie Omega turystyczna: 1.
Leszek Kaszuba, Marcin Kaszuba; 2.
cezary Pojawa, Pawe³ Domañski, Krzysztof Szczepanik; 3. Jan Okiñczyc, Maciej Gryziewicz.
Od wielu lat Olecki Klub Wodny
niezawodn¹ pomoc¹ finansow¹, materia³ow¹ i fachow¹ wspiera Delphia
Yachts z Olecka w osobach Wojciecha Kota i Piotra Kota, za co serdecznie dziêkujemy.
W sezonie 2005 Klub zorganizowa³

piêæ razy regaty ¿eglarskie i obchody
Nocy wiêtojañskiej, by³ wspó³organizatorem regat O Puchar Prezesa Ligi
Morskiej i Rzecznej pos³a Bronis³awa
Komorowskiego. Od maja do koñca
wrzenia prowadzi³ wypo¿yczalniê ¿aglówek, z której skorzysta³o kilkadziesi¹t osób z wielu miast Polski i z zagranicy.
Za³oga Omegi regatowej szeæ razy
uczestniczy³a w regatach poza Oleckiem,
gdzie dwukrotnie zdoby³a pierwsze miejsce.
Olecki Klub Wodny jako organizacja pozarz¹dowa realizuje zadania gminy
Olecko w zakresie promocji turystyki i
sportów wodnych dla spo³ecznoci lokalnej i turystów. Nowo wybrany w 2005
r. zarz¹d Klubu, przy aktywnej pomocy
cz³onków, czyni starania w celu podnoszenia standardu u¿ytkowanego sprzêtu, imprez turystyczno-sportowych i pracy
klubowej.
Sezon ¿eglarski 2005 zakoñczono
ogniskiem integracyjnym przy Klubie
Wodnym.
Ahoj, ¿eglarze
Komandor OKW
Grzegorz Chiliñski

Koniec
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Dzi kolejne pracem, jakie wp³ynê³y na nasz konkurs.

Olecko
 mój dom

Olecko. Dla mnie s³owo to oznacza
wiele wydarzeñ, wiele wspomnieñ. Olecko
to przede wszystkim rodzinny dom, w
którym postawi³am pierwsze kroki i
wypowiedzia³am pierwsze s³owa. To tu
skoñczy³am 18 lat i postawi³am krok w
doros³oæ.
Olecko  to jesienne spacery do parku,
gdzie jako ma³e dziewczynki szuka³ymy z siostr¹, poród kolorowych lici,
¿o³êdzi i kasztanów. Z tych ¿o³êdzi i
kasztanów mo¿ecie zrobiæ mieszne ludziki  mówi³ nam tata. Wiêc robi³ymy. I by³o miesznie...
Olecko  to zimowe wypady na sanki,
gdy to zje¿d¿a³ymy z górek na Dzikiej pla¿y. Pamiêtam, jak postanowilimy wraz z tat¹, ¿e zjedziemy na saneczkach we troje i... drewniany wehiku³ run¹³ pod nami z trzaskiem.
Olecko  to rumieñce na policzkach
po mronych spacerach, to pierwsze upadki na lodowisku podczas nauki jazdy
na dwup³ozówkach. A póniej, po tej
szaleñczej jedzie, moczylimy stopy w
gor¹cej wodzie.
Olecko  to letnie pla¿owanie i mi³e
wspomnienie nauki p³ywania. Nauczycielem by³ ukochany dziadek. Tak nauczy³, ¿e p³ywam jak syrena. To szukanie nad oleckim jeziorem kamyczków i
puszczanie z tat¹ kaczuszek po wodzie.
Olecko  to wiosenne porz¹dki z
mam¹. To ona nauczy³a, ¿e kolorowych
rzeczy nie pierze siê z bia³ymi.... To
Wielkanoc z bliskimi. Wtedy tata nauczy³ nas malowaæ pisanki. Dlaczego
twoje zawsze s¹ naj³adniejsze?  pyta³ymy tatê. Wtedy dawa³ siê s³yszeæ
g³os mamy, przygotowuj¹cej koszyczek:
Wasze s¹ równie piêkne, choæ inne.
Olecko  to ciep³e Wigilie. Ciep³e
w sensie klimatu, jaki potrafi³a stworzyæ moja rodzina. Co roku spotykalimy siê u babci i dziadka. Tak, u tego
dziadka, który nauczy³ mnie p³ywaæ w
oleckim jeziorze. Dzielilimy siê op³atkiem i piewalimy kolêdy w blasku
lampek. Brak mi dzisiaj tych Wigilii...
Olecko  to coniedzielne spotkania
rodzinne u babci i dziadka. Dziadek
czêstowa³ pyszn¹ pomidorówk¹. Potem
by³y mielone i buraczki... Uwielbia³am
te obiady. Czasami organizowalimy z
rodzeñstwem muzyczne przedstawienia
familijne. W nagrodê ka¿demu znala-

Zapraszamy do udzia³u w konkursie Tygodnika
Oleckiego z okazji 400 wydania naszej gazety.

To s i ê z d a r z y ³ o

w³anie w Olecku!
Konkurs polega na zaprezentowaniu
wa¿nego wydarzenia z Pañstwa ¿ycia,
które zwi¹zane jest z naszym miastem.
Urodziny, mi³oæ, przyjañ, prze¿ycie,
które zawa¿y³o na Pañstwa ¿yciu...
Na pewno s¹ takie momenty, które
wi¹¿¹ siê z okrelonym miejscem w naszym miecie. Prosimy o podzielenie siê
tymi prze¿yciami.
Do konkursu zostan¹ dopuszczone
wszelkie formy wypowiedzi: zdjêcia, opowiadania, poezja, reporta¿e, obrazy, czy

utwory muzyczne.
Do udzia³u w konkursie zapraszamy
równie¿ uczniów ze szkó³.
Sk³ad jury zostanie podany w póniejszym terminie.
Prace nale¿y przysy³aæ lub osobicie
dostarczyæ do redakcji do koñca padziernika. Wyniki konkursu zostan¹ opublikowane w po³owie listopada.
Na zwyciêzców ju¿ czekaj¹ cenne nagrody rzeczowe wartoci 350 oraz 150 i 100 z³.
Nadal nap³ywaj¹ propozycje sponsorów.

z³o siê co s³odkiego. Od dziadka.
Olecko  to stadion i kamienna pó³rotunda, gdzie powsta³ jeden z amatorskich rodzinnych filmów dziadka, nakrêcony rêczn¹ kamerk¹ tzw. ósemk¹.
Sfilmowa³ siostrê i mnie na spacerze.
Mia³ymy wtedy po kilka lat. A my nadal
mamy ten film!
Olecko  to tu znajduje siê pierwsza szko³a, do której posz³am. Tak ciep³o wspominam podstawówkê, nauczycieli. Niektóre kole¿anki widujê do dzi.
Olecko  to tu znajduje siê cmentarz, gdzie s¹ groby moich najbli¿szych
i znajomych. To tu le¿y mój dziadek.
Ten dziadek, który nauczy³ mnie p³ywaæ...
Olecko  tu znalaz³am swoj¹ mi³oæ.
W oleckim kociele patrzylimy sobie

w oczy.
Olecko  w tym miecie jest szczególne miejsce, gdzie pewnego dnia przyszed³ na wiat kto wyj¹tkowy. W tutejszym szpitalu, 13 dnia miesi¹ca czerwca,
da³ siê s³yszeæ pierwszy krzyk mojego
dziecka.
Tym wszystkim jest dla mnie Olecko. Jest pierwszym ³ykiem piwa, pierwsz¹ m³odzieñcz¹ mi³ostk¹, dro¿d¿ówk¹
babci, kasztanowym ludzikiem, rodzinnym wiêtowaniem, herbat¹ z miodem
i cytryn¹ pit¹ podczas wieczornych plotek...
Olecko  to rodzina i przyjaciele.
Olecko  to te wszystkie doznania,
wydarzenia, wspomnienia.
Olecko  to najcieplejsze skojarzenia.
Olecko  mój dom.
Ewa Omilian

!
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(K25901)

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.
(K60503)

HITY WYPO¯YCZALNI (DVD)  wrzesieñ 2005
Lp.

Nr
kat.

Gatunek

Lp.

Nr
kat.

1

666

Pi³¹

thriller

16

652

Aleksander

histor.

2

678

Hitch

kom.

17

669

Krwawa masakra
w Hollywood

horror

3

682

7 sekund

akcja

18

661

Kl¹twa

horror

4

684

Constantine

akcja s-f

19

692

Pacyfikator

kom.

5

679

Kontrolerzy

kom.

20

685

Za wszelk¹ cenê

dramat

6

659

13 dzielnica

akcja

21

574

Cz³owiek w ogniu

thriller

7

653

Blade mroczna trójca

akcja s-f

22

667

Anio³ stró¿

kom.

8

681

T³umaczka

thriller

23

694

Aviator

obycz.

9

690

The Ring 2

horror

24

689

Lot Feniksa

przyg.

10

686

Na tropie z³a

akcja

25

635

P³ytko pod ziemi¹

horror

11

614

Skarb narodów

przyg.

26

691

Roboty

anim.

12

687

Trudne s³ówka

kom.

27

595

Komórka

13

663

¯ycie jest cudem

kom.

28

677

Smokiem i mieczem

14

683

Uznany za winnego

sens.

29

664

P³on¹ca pu³apka

15

672

R-Point

horror

30

649

10,5 w skali Richtera

Tytu³

Tytu³

Gatunek

thriller
kom.
thriller
katastrof

JU¯ W WYPO¯YCZALNI  DVD
Lp.

Nr kat.

1

696

2
3

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

Mechanik

thriller

4

700

Dzieci Diuny

698

El Alamein

wojenny

5

701

Dzienniki motocyklowe

przyg.

699

Bardzo d³ugie zarêczyny

romans
wojenny

6

702

Sin City miasto grzechu

thriller

s-f

Niektóre premiery padziernika 2005 r.
3

Zupe³nie jak mi³oæ

Cz³owiek pies

Drzwi w pod³odze

6

Si³a strachu

Trener

Dom na krañcu wiata

13

Kong Fu sza³

Karol: Cz³owiek, który
zosta³ papierzem

Amityville

17

Królestwo niebieskie

Miss Agent 2 | Z³o

Zakochany anio³

20

Dom lataj¹cych sztyletów

Edukatorzy

Kinsey

27

Batman - pocz¹tek

Boogeyman

Nie patrz w dó³

Zapraszamy: pon.sob.  1000-1900,

niedziela  1200-1700

"
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Pisz¹c te s³owa mam przed sob¹ teczkê ze wspomnieniami Wac³awa Trejnowskiego, podporucznika Wojska Polskiego z okresu walk z hitlerowskim okupantem.
Wspomnienia te spisa³ Grzegorz Gliñski  uczeñ pierwszej klasy Zespo³u Szkó³ Rolniczych w
Olecku w maju 1985 roku na podstawie kroniki prowadzonej przez podporucznika Wac³awa
Trejnowskiego.
Konkurs na wspomnienia kombatanckie powsta³ z inicjatywy nauczycielki historii w Zespole
Szkó³ Rolniczych pani Stypu³kowskiej. Wówczas 16-letni Grzegorz Gliñski zaj¹³ w nim drugie
miejsce, zdobywaj¹c nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoci 2000 z³.
Bohater tego wspomnienia dawno nie ¿yje, ale s³owo pisane zosta³o...
Jan Torebko

Co piórem zapisane...

(7)

tego toporem nie wyr¹biesz  mówi jedno z przys³ów.
Zaminowanie toru kolejowego
ko³o stacji kolejowej Blizna
W sierpniu 1943 roku partyzanci Romana przy u¿yciu miny wykonanej
sposobem cha³upniczym z trotylu wyd³ubanego z pocisków artyleryjskich
zaminowali tor kolejowy za stacj¹ Blizna. Jako zapalnik u¿yty by³ granat rêczny
zaczepny. Na minê wpad³ poci¹g wioz¹cy zaopatrzenie na front. Lokomotywa i trzy wagony wyskoczy³y z toru.
Partyzanci ostrzelali ochronê poci¹gu,
lecz wskutek przewagi wroga wycofali
siê bez ¿adnej zdobyczy. Strat w³asnych
nie by³o.
Rozbrojenie 6 Niemców przez dwóch
dezerterów z dywizji panrcernej SS
W kwietniu 1944 roku z oddzia³em
Romana za porednictwem ³¹czników
nawi¹za³o kontakt dwóch dezerterów z
dywizji pancernej SS stacjonuj¹cej na
Krecie. Byli to: Edward Sawicki, pseudonim Znajdek ze wsi Niemcowizna
i Kurt, pseudonim Rudy, pochodz¹cy
z woj. poznañskiego. Roman siê zdrady
postanowi³ wystawiæ ich na probê i poleci³
im, aby wyszli na szosê i zatrzymali
jakiekolwiek auto wojskowe, a nastêpnie aby rozbroili za³ogê. Ubrani w oryginalne mundury SS zatrzymali przeje¿d¿aj¹cy samochód ciê¿arowy i rozbroili
szeciu Niemców, a nastêpnie doprowadzili ich do obozu, a samochód podpalili. Obaj ci dezerterzy zostali przyjêci do oddzia³u partyzanckiego.
Akcja ¿ywnociowa Volksdeutschów w gminie Wychodne
W dniu 10 lipca 1944 roku 20-tu
ludzi z oddzia³u Romana wyruszy³o
rozprawiæ siê z volksdeutchami szczególnie wrogo ustosunkowanymi do Polaków. Akcjê wykonano w ci¹gu jednej
nocy atakuj¹c kilku jednoczenie. Zabrano od nich 20 sztuk byd³a, 45 wieprzy na miêso partyzantom, oraz dodatkowo zabrano du¿¹ iloæ ¿ywnoci,
z której czêæ przydzielono innym oddzia³om partyzanckim stacjonuj¹cym w

pobli¿u obozu Romana.
Bój pod Nowink¹
W dniu 2 padziernika 1944 roku
oddzia³ Romana dowodzony przez
chor¹¿ego Henryka Zarêbê pseudonim
Zr¹b (Roman w tym czasie ju¿ nie
¿y³), w sile 60 ludzi oraz desant Jesieñ wzmocniony partyzantami z oddzia³u im. Kalinowskiego w ³¹cznej sile
30 ludzi biwakowa³y w niewielkim lesie, po³o¿onym miêdzy szos¹ AugustówSuwa³ki i lini¹ kolejow¹ ³¹cz¹c¹ te miejscowoci, w pobli¿u wsi Nowinka. Dowódcy odbyli naradê i podjêli decyzjê,
¿e wywiadowcy radzieccy przejd¹ w rejon
Olecka ju¿ na terenie Prus Wschodnich,
a partyzanci polscy przebij¹ siê przez
front i po³¹cz¹ siê z Armi¹ Radzieck¹.
Miejsce, gdzie pracowa³a radiostacja
radziecka, zosta³o wykryte przez niemieckie urz¹dzenie radiopelengacyjne.
Dlatego te¿ w dniu 2 padziernika 1944
roku o godzinie 6 rano od strony szosy
da³ siê s³yszeæ szum wzmo¿onego ruchu samochodowego. Bliskoæ bagien i
gêste podszycie lene stwarza³o partyzantom poczucie bezpieczeñstwa. Nagle przybieg³ ³¹cznik z meldunkiem, i¿
Niemcy id¹ ob³aw¹ przez las, otaczaj¹c
partyzantów z trzech stron. Wed³ug
meldunku Leona  agenta Trejnowskiego, pracuj¹cego w gestapo, miejsce
postoju oddzia³u wyda³ aresztowany
partyzant Romana, który za³ama³ siê
podczas tortur. Podczas ob³awy szed³
prowadzony na postronku, ze skutymi
rêkami, wskazuj¹c drogê Niemcom, a¿
do samego obozu partyzanckiego. Na
polach wsi Nowinka Niemcy ustawili
ciê¿k¹ broñ maszynow¹. Cel wroga by³
prosty i zak³ada³ wyparcie partyzantów
z lasu przewa¿aj¹cymi si³ami na czyste
pole, aby tam ich zniszczyæ ogniem broni
maszynowej. Po krótkiej naradzie podjêto decyzjê przebicia siê przez pierwszy piercieñ ob³awy w kierunku toru
kolejowego, za którym ci¹gn¹³ siê gêsty las. Wszystkie te poczyna mia³y na
celu unikniêcie sprzeczek, ca³oæ si³

polskich i radzieckich postanowiono
powierzyæ starszemu lejtnantowi, pseudonim Saszka. Ogó³em w walce wziê³o
udzia³ oko³o trzech tysiêcy Niemców i
Ukraiñców. Saszka podj¹³ decyzjê, aby
zaj¹æ dogodne stanowiska bojowe i zaczekaæ na wroga, a dopiero póniej
uderzyæ wszystkimi si³ami w jedno miejsce, rozerwaæ tyraalierê i id¹c w pogoñ
za Niemcami dotrzeæ do toru kolejowego i jak najszybciej go sforsowaæ.
Oczekiwanie trwa³o d³ugo zanim od strony
toru ukaza³a siê pierwsza linia gêstej
tyraliery. Dopiero gdy odleg³oæ Niemców wynosi³a zaledwie kilkanacie kroków
wszyscy na komendê przeprowadzili
huraganowy ogieñ ze wszystkich rodzajów
broni, a wywiadowcy radzieccy dodatkowo otworzyli ogieñ z granatników
ma³ego kalibru. Prawie wszysy Niemcy
i Ukraiñcy w pierwszej linii zginêli ju¿
w pierwszych minutach walki, a tylko
nieliczni zaczêli uciekaæ w stronê drugiej linii. Teraz partyzanci polscy i radzieccy wykorzystali zamieszanie i przeszli
do ataku nie pozwalaj¹c Niemcom na
zorganizowanie obrony. Druga linia zosta³a
prze³amana i rozpoczê³a siê wycofywaæ.
Jednak Niemcy obstawili tory broni¹
maszynow¹ przewiduj¹c dalsze posuniêcia
partyzantów. Pada dziewiêciu zabitych
zwiadowców radzieckich i szeciu partyzantów polskich. Zgin¹³ tam tak¿e
dowódca Zr¹b, którego partyzanci
wynosz¹ z pola obstrza³u.
W wyniku pog³êbionego natarcia
Niemców dowódca radziecki podejmuje decyzjê aby jeszcze raz atakowaæ tor
kolejowy i za wszelk¹ cenê wyrwaæ siê
z okr¹¿enia. W wyniku tego natarcia
zostaj¹ prze³amane nastêpne dwie linie
niemieckie. Mimo du¿ych strat akcja udaje
siê i partyzanci przechodz¹ w kierunku
Blizny i Upustki celem oderwania siê
od wroga.
Straty Polaków:
- Henryk Zarêba, pseudonim Zr¹b 
dowódca oddzia³u,
- Hipolit Zarêba, pseudonim, Sêp,
- Franciszek ¯ukowski, pseudonim Ma³y
Zew,
C.d.n.
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Kalendarz imion

18 padziernika
Hanny, Juliany, Klemencji, Klementyny, Reny
Bogumi³a, Bratumi³a, Juliana, Klemensa, £ukasza, Piotra, René, Wiktora, Ziemowita
19 padziernika
Fernandy, Frydy, Laury, Michaliny, Pelagii
Alfreda, Fernanda, Izaaka, Micha³a, Paw³a,
Piotra, Skarbimira, Toma, Ziemowita
20 padziernika
Adeliny, Budzis³awy, Edyty, Ireny,
Kleopatry
Adelina, Anastazego, Budzies³awa, Budzis³awa, Jana, Jana-Kantego, Kantego, Witalisa, Wojciecha, Zenona
21 padziernika
Brygidy, Celiny, El¿biety, Klemencji,

Pelagii, Urszuli, Wszebory
Bernarda, Bertolda, Dobromi³a, Dobromira, Hilarego, Jakuba, Janusza
22 padziernika
Halki, Halszki, Józefiny, Kordelii, Korduli, Lidii, Lody, Przybys³awy
Aleksandra, Donata, Filipa, Kordiana,
Marka, Przybys³awa, Sewera
23 padziernika
Edyty, Hiacynty, Igi, Iwety, Marceliny,
Marleny, Natalii, Odylii
Edwarda, Hiacynta, Ignacego, Jana,
Seweryna, Sylwestra, Teofila, Teodora,
W³acis³awa, ¯egoty
24 padziernika
Antoniny, Arety, Arlety, Hortensji, Marty
Alojzego, Antoniego, Baleczeta, Filipa,
Marcina, Rafa³a

ABC DOBREGO WYCHOWANIA
Trudno dzi sobie wyobraziæ ¿ycie
bez telefonu. Ale korzystaj¹c z niego,
trzeba pamiêtaæ o kilku podstawowych
zasadach.
Spraw bardzo wa¿nych czy delikatnych nie nale¿y omawiaæ przez telefon. Nie wypada do nikogo dzwoniæ
miêdzy godzin¹ 22 a 8 rano, chyba ¿e
sprawa jest naprawdê nie cierpi¹ca zw³oki.
Nie zapominajmy te¿ oddzwoniæ, jeli
obiecalimy to zrobiæ. Jeli przyjmujemy wiadomoæ, musimy j¹ koniecznie
przekazaæ.

Ostatnio mnóstwo osób korzysta z
telefonów komórkowych. Jest to niew¹tpliwie bardzo wygodne, ale... Wy³¹czmy go w miejscach publicznych (restauracji, teatrze, publicznych rodkach transportu). Naprawdê nie ka¿dy ma ochotê
wys³uchiwaæ naszych rozmów. W restauracji, jeli czekamy na pilny telefon,
pamiêtajmy, aby rozmawiaæ krótko i cicho,
najlepiej wychodz¹c do szatni.
W pracy nomy komórkê przy sobie,
by jej dzwonienie nie zak³óca³o spokoju innym.

JAB£KA JAKO DODATEK DO MIÊSA

4-5 jab³ek (tyle, ile osób), sól, cukier do smaku, majeranek, ³y¿ka t³uszczu lub
sosu od miêsa.
Obrane jab³ka pokroiæ na po³ówki, a nastêpnie w³o¿yæ na patelniê z t³uszczem
lub sosem od miêsa. Owoce osoliæ, posypaæ odrobin¹ cukru i majeranku, przykryæ
i kilka minut ogrzewaæ do uzyskania nale¿ytej miêkkoci owoców. Podaje siê je
do wieprzowiny lub drobiu. Szczególnie dobrze smakuj¹ jako dodatek do kaczki
lub gêsi pieczonej.

CENNIK REKLAM  TYGODNIK OLECKI

 1 modu³ (1,5x8,5cm) = 10 z³ + VAT
DOP£ATY:
1. Reklama na pierwszej stronie redakcyjnej (max 4 modu³y)  cena podstawowa
x 6.
2. Reklama na 3 i 4 stronie  x 4 (do dyspozycji klienta maksymalnie 1/2 strony)
OG£OSZENIA DROBNE:
1. Za og³osznie drobne  0,50 z³ +VAT za
ka¿de s³owo
2. Og³oszenie drobne w kontrze  0,80z³
+VAT
WK£ADKA
1. Istnieje mo¿liwoæ przyjêcia tzw. sron
sponsorowanych  cena do uzgodnienia
w redakcji.
2. Przyjêcie wk³adki  0,06 z³ + VAT od
sztuki

RABATY
1. Za wielokrotnoæ:
* 46 emisji  10%
2. W przypadku du¿ych kampanii reklamowych  negocjacja cen.
4. Ca³a strona (34 modu³y)  250 z³ + VAT
5. 1/2 strony  140 z³ + VAT
UWAGA:
Reklamodawca sk³adaj¹cy og³oszenie (minimum 2modu³y) otrzymuje bezp³atny egzemplarz gazety (przes³any poczt¹), w której
zamieszczona by³a reklama.
1. Powierzchnia og³oszeñ na stronach redakcyjnych jest limitowana do 1/2 strony.
2. Reklama ukazuje siê po op³aceniu faktury lub rachunku.
3. Dostarczanie w³asnych reklam  w for-

23 padziernika
 21 listopada
Ludzie
urodzeni pod
tym znakiem
odznaczaj¹ siê
wyj¹tkow¹ si³¹
ducha. Dobrzy
z nich przyjaciele, ale li
wrogowie.
Urazy niechêtnie przebaczaj¹. Niezmordowani w pracy, czêsto osi¹gaj¹
honory i zaszczyty, choæ ich nie pragn¹. S¹ trzewi i krytyczni, potrafi¹ wiêc
skutecznie zapanowaæ nad swymi wadami, a wrodzon¹ energiê i bojowoæ
obróciæ na rozwi¹zywanie trudnych problemów. Niegdy ludziom urodzonym
pod znakiem Skorpiona doradzano zajêcia zwi¹zane z medycyn¹ (prawie zawsze powinni tu odnosiæ sukcesy) i prawem, bowiem ich bystroæ i spostrzegawczoæ s¹ zdumiewaj¹ce.
Mimo swej szorstkoci Skorpiony
ciesz¹ siê ogromnym powodzeniem u p³ci
przeciwnej. Bezwiednie roztaczaj¹ jaki
szczególny urok, któremu ulegaj¹ partnerzy i partnerki z innych znaków.

Przys³owia
i powiedzenia
 Gdy padziernik ciep³o chadza, w lutym mrozy naprowadza.
 Miesi¹c padzierny  marca obraz wierny.
 w. Urszula (21 padziernika) per³y
rozsy³a, ksiê¿yc wiedzia³, nie powiedzia³, s³oñce wsta³o, pozbiera³o.
 Urszula (21 padziernika) i Kordula
(22 padziernika) dzieci do pieca przytula.
 Od Marcina (24 padziernika) s³ota
siê zaczyna.
macie tif (o rozdzielczoci graficznej
300dpi), wmf lub cdr (Corel Draw
max v. 9.0)
4. Koszt opracowania graficznego (dop³ata) na ¿yczenie zleceniodawcy: do wielkoci 6 modu³ów  50 z³ + VAT, wielkoci powy¿ej 6 modu³ów  100z³ + VAT.
Materia³ do obróbki nale¿y dostarczyæ
do pi¹tku poprzedzaj¹cego wydanie pisma.
TERMIN PRZYJMOWANIA MATERIA£ÓW DO DRUKU
1. Poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 12 00-1700.
2. Reklamy nale¿y dostarczaæ najpóniej do
godz. 15 00 w poniedzia³ek (poprzedzajcy wydanie pisma).
2. Reklamy i og³oszenia drobne do poszczególnych numerów gazety zbiera
* Bogus³aw Marek Borawski, tel. (087) 52002-30; kom. 0-601-152-454.

$
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OG£OSZENIA DROBNE

Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

Informacja
pod nr tel.

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

520-23-36

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

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

KEY

Baterie
od 29,99 z³; kompakty
299,00 z³
W padzierniku
zmianaodsiedziby

(V38003)

Tel. (087)22520-22-33.
 z Go³dapskiej
na dworzec PKP.

Baterie od 29,99 z³; kompakty od 299,00 z³

Tel. (087) 520-22-33.

OLEJ OPA£OWY

(V590010)

Ceny najni¿sze w regionie.!
KEY, Go³dapska 22.

(V60807)

EDEN

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

DOM WESELNY

12345678901234567890123456789012
(V59804)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
Olecko
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
* przyjêcia weselne, okolicznociowe 12345678901234567890123456789012
tel. +(87) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012

(V58906)

Codziennie w godz. 800-1800
W rankingu szkó³ nauki jazdy w woj. warmiñskomazurskim nasza szko³a zajê³a II miejsce!!

(K36603)

/ KUPIÊ
* mieszkanie dwa pokoje, do 45m2. Tel. (087) 520-30-13;
0-500-025-087.
(K36204)
/ PRACA
* AVON, wpisowe 0 z³. Tel. 0-609-600-338.
(V58611)
* Przyjmê do pracy w barze. Tel. 0-604-779-423. (K37402)
* P.W. Goliat (Krupin) zatrudni dwóch pracowników obróbki
drewna (mog¹ byæ bez kwalifikacji) oraz kierowcê na
Sakniê (drewnowóz do papierówki). Satysfakcjonuj¹ce zarobki.Tel. (087) 523-41-09.
(K36402)
/ SPRZEDAM
* BMW 316i; 1,6; 1990, bia³e. Tel. 0-508-097-660. (K38101)
* dzia³ki budowlane. Tel. 0-601-210-819.
(K38301)
2
* mieszkanie, Gordejki, 46,40m . Tel. 0-508-097-660. (K38201)
* piêkn¹ dzia³kê rekreacyjn¹ na Ruczaju z altan¹ murowan¹, podpiwniczon¹, ogrodzon¹. Tel. 0-502-264-901. (K37801)
* siano. Tel. 0-605-171-286.
(K38401)
* szczeniêta labradora. Tel. 0-508-192-094.
(K37502)
* tanio silniki elektryczne, butle tlenowe, grzejniki olejowe, terma 80. Tel. (087) 520-31-40.
(K37003)
/ US£UGI
* Prowident, szybka gotówka. Tel. 0-503-439-5430. (K37601)
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562.(L1310)
* Us³ugi przewozowe, przeprowadzki. Orzeszkowej 36.
Tel. 0-504-146-460; 0-509-929-135.
(V63103)
/ WYNAJEM
* mieszkanie do wynajêcia. Tel. (087) 523-02-93; 0-507155-234.
(K37901)
* Poszukujê mieszkania. Tel. 0-508-165-659.
(K36903)
* Poszukujê mieszkania. Tel. 0-889-640-451.
(K37701)
* Szukam gara¿u w centrum. Tel. 0-608-596-933, (087)
520-18-35.
(K37302)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

KONKURENCYJNE CENY !!!

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

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

Odwil¿ z deszczem trwa od 1 stycznia od godz.18.00. Na po³owie Zucha
lód stopi³ siê ca³kowicie, a na Lilipucie tylko czêciowo.
Na du¿ym lodowisku ukazuje siê w
niektórych miejscach asfalt. Czekamy
przynajmniej na ma³y przymrozek, który
pozwoli uratowaæ du¿e lodowisko od
ca³kowitego roztopienia. O godz. 24.
obserwujê taflê, która zosta³a lekko ciêta
i mo¿e nad ranem bêdzie mo¿na rozpocz¹æ odnawianie lodu. G³ówna budowa 35-latka stoi, choæ jest powa¿nie
nadtopiona. Jeli temperatura spadnie
poni¿ej zera, uda siê j¹ uratowaæ. Oba
tunele prowadz¹ce na lodowisko Zuch
ju¿ w dniu 3 stycznia rozpad³y siê, a
nieg z nich pos³u¿y³ do pokrycia miejsca,
z którego ju¿ prawie usuniêto wêgiel
przeznaczony do lodowiskowej kot³owni.
Zwo¿enie tego wêgla trwa ju¿ prawie
tydzieñ i nie mo¿na siê z tym uporaæ,
poniewa¿ przy prawie codziennie padaj¹cym deszczu trudno jest przewieæ
wêgiel taczk¹ do kot³owni. Z szeciu
ton pozosta³a do zwiezienia tona lub
trochê wiêcej.
Z pieniêdzy, które zebralimy z lodowiska (za abonamenty oraz z kawiarni
 licz¹c od 1 stycznia ubieg³ego roku
do grudnia 1991 r.), to jest kwoty 3
515 000 z³, zosta³o wp³aconych do kasy
Spó³dzielni Jutrzenka 1 100 000 z³.
Wydatki zwi¹zane z utrzymaniem lodowiska poch³onê³y 2 106 000 z³. W
wydatkach tych mieci siê m.in. zakup
sklejki na zsuwaki do niegu na sumê
140 tys. z³., kuchenki elektrycznej za
190 tys. z³, czajnika elektrycznego za
80 tys. z³, magnetofonu i jego przeróbki za 431 500 z³, mikrofonu za 97 tys.
z³ i trzech kompletów choinkowych za
60 tys. z³.
Przez 4 dni trwa³a odwil¿ z intensywnym deszczem. W szeciu miejscach
ukaza³ siê asfalt, a na Zuchu i Lilipucie pozosta³a cienka warstwa lodu.
Kiedy 5 stycznia zaczê³o mroziæ,
polewa³em przez ca³¹ noc i ju¿ 6 stycznia
lodowisko du¿e by³o czynne przez ca³y
dzieñ. 7 stycznia, chocia¿ pogoda by³a
odwil¿owa, lekcje w-f odbywa³y siê na
wszystkich lodowiskach. Po lekcjach
wszystkie je zamkniêto.
Wieczorem 7 stycznia by³em tak
wyczerpany, ¿e zostawi³em kilku starszych ch³opców, a sam poszed³em do
domu, na ul. Sk³adow¹, aby trochê odsapn¹æ. Kiedy wróci³em o 1 w nocy,
zasta³em wszystkie lodowiska polane,

(198)

Tak wygl¹da³a 35-latka w stanie surowym (30.12.1991r.)

35-latka w ca³ej okaza³oci. W grocie mieci siê stolik ze niegu, a wokó³
stolika ³awa nie¿na. Mo¿na przy nim usi¹æ i odpocz¹æ lub wypiæ napój
zamówiony w lodowej kawiarence.
a du¿e prawie idealnie! Odprawiwszy
ch³opców do domu, po jednorazowym
polaniu i odnowieniu g³ównych linii
rozpocz¹³em pokrywanie ich wod¹, która
momentalnie zamarza³a. Po polaniu zacz¹³ padaæ nieg. Wyszed³em na zanie¿on¹ taflê i kiedy dochodzi³em do rodka,
nogi posz³y do przodu, a ja przewróci³em siê na plecy, uderzaj¹c g³ow¹ w
lód. Przez kilkanacie sekund le¿a³em
na lodzie, nastêpnie z trudem podnios³em siê i stwierdzi³em, ¿e mam na g³owie potê¿nego guza. Kiedy parê minut
przez siódm¹ przysz³o kilku ch³opców,
rozpoczêli oczyszczanie tafli ze niegu.
O ósmej ju¿ trwa³y na lodzie lekcje w-

f. Lód przy temperaturze 0 stopni by³
bardzo nony.
10 i 11 stycznia nauczyciele prowadz¹ lekcje na lodzie, lecz spora liczba
dziur na tafli utrudnia jazdê. 14 stycznia znowu nie¿yca, a po po³udniu odwil¿, trwaj¹ca przez 4 dni. Na po³owie
du¿ego lodowiska nie ma ju¿ lodu. Jeli dzi, 17 stycznia, nie zacznie mroziæ
(jak zapowiadaj¹ w TV), to lud zniknie
zupe³nie.
19 stycznia zaczyna siê prawdziwa
zima, lecz bez niegu. Wszystkie lodowiska odmalowane i odnowione.

C.d.n.
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Inauguracja Roku Sportowego 2005/2006

Burmistrz powiedzia³ m.in. Bardzo
cieszy mnie, ¿e frekwencja na biegach
jest bardzo wysoka. Uczestniczy w nich
ponad tysi¹c zawodników. Cieszy mnie
niezmiernie, ¿e w Olecku nie ma szko³y, która by nie posiada³a sali gimnastycznej. Obiekty sportowe s¹ na bie¿¹co modernizowane. Ka¿dy mo¿e znaleæ
dla siebie dyscyplinê, która mu odpowiada. Wystarcz¹ tylko dobre chêci.
Nastêpnie zabra³ g³os Zygmunt Smalcerz: Panie Burmistrzu, gospodarze tej
piêknej ziemi, Panie Starosto, samorz¹dowcy, mieszkañcy tego piêknego miasta, sportowcy, wychowawcy i droga
m³odzie¿y! To ogromny zaszczyt i przywilej dla nas, sportowców Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, gociæ u Was.
Wszyscy sportowcy zaczynali od podobnego typu biegów. Mówimy wam, ¿e to
jest znakomita impreza. To jest wstêp
do wielkiego sportu.
Kochana m³odzie¿y, zapamiêtajcie ten
dzieñ i realizujcie has³o, które jest przypisane imprezie: dzisiaj biegacie w Olecku,
jutro na Olimpiadzie. Nie wszystkim siê
uda, ale próbujcie. Próbujcie w tych dyscyplinach, do których wybior¹ was wasi
trenerzy. Zróbcie wszystko, by zostaæ
wielkimi sportowcami.

B¹dcie wytrwali w d¹¿eniu do mistrzostwa sportowego. Wszystkiego najpiêkniejszego.
G³os zabra³ równie¿ Edward Adamczyk. Przywita³ on m³odych sportowców.
Nastêpnie przedstawiciele PKOL-u
wrêczyli nadane przez tê organizacjê za
popularyzowanie sportu w Olecku z³ote, srebrne i br¹zowe medale olimpijskie.

Z³ote medale olimpijskie otrzymali:
Leonard Mosiejko, Wac³aw Olszewski oraz W³adys³aw ¯urowski. Srebrne: Tadeusz Bogusz, Andrzej Kamiñski i Roman Wojnowski. Br¹zowe:
Wojciech Kot, Czes³aw Krassowski,
Franciszek Pietro³aj. Dyplomy uznania PKOL-u wrêczono równie¿ Katarzynie Lis, Paulinie Powiacie, Piotrowi Witkowskiemu i Maciejowi
Zaleskiemu.
Po uroczystociach oficjalnych rozpoczê³y siê biegi prze³ajowe. Wyniki
zawodów publikujemy poni¿ej.
Nastêpnie w restauracji Koloseum
zosta³y wrêczone dyplomy uznania zas³u¿onym sportowcom powiatu oleckiego.
Listê osób wyró¿nionych z braku miejsca opublikujemy w nastêpnym TO.
Bieg I, dystans 700 m dziewcz¹t
szkó³ podstawowych (klasy III-IV): 1.
Aleksandra Olszewska (SP3 Olecko),
2. Natalia Rozmys³owska (SP Cichy),
3. Urszula Rogacka (SP Sokó³ki), 4.
Marta Winiewska (SP G¹ski), 5. Karolina Milewska (SP Wieliczki), 6. Sonia

Fot. Boles³aw S³omkowski

Kacprzyk (SP Go³dap).
Bieg II, dystans 700 m ch³opców
szkó³ podstawowych (klasy III-IV): 1.
Jakub Koz³owski (SP3 Olecko), 2. Karol
Dobruch (SP G¹ski), 3. Sebastian Dra¿ba
(SP 1 Olecko), 4. Grzegorz Milewski (SP
Wronki), 5. Kacper Sulima (SP3 Olecko),
6. Krzysztof Pojawa (SP Go³dap).
Bieg III, dystans 700 m dziewcz¹t
szkó³ podstawowych (klasy V-VI):
1. Anna Szpunar (SP G¹ski), 2. Magdalena Bernaciak (SP Wronki), 3. Urszula Olszewska (SP3 Olecko), 4. Marlena U³anowicz (SP Kowale Oleckie),
5. Ewa Kalinowska (UKS Banie Ma-

'

SPORT
zurskie), 6. Aleksandra Milewska (SP
G¹ski).
Bieg IV, dystans 1000 m ch³opców
szkó³ podstawowych (kl. V-VI): 1. Rados³aw Gulbierz (SP Kowale Oleckie),
2. Patryk ¯elazko (SP G¹ski), 3. Pawe³ Witkowski (SP2 Go³dap), 4. Pawe³ Godlewski (SP 9 E³k), 5. Patryk
Letkiewicz (SP Wieliczki), 6. Daniel
Topolski (SP Wieliczki).
Bieg V, dystans 1000 m dziewcz¹t
(gimnazjum): 1. Paulina Powiata (Gimn.
E³k), 2. Patrycja Supronowicz (Gimn.
2 Olecko), 3. Karolina Rogacka (Gimn.
Sokó³ki), 4. Marta Grzêda (Gimn. 4
E³k), 5. Urszula Gulbierz (Gimn. Kowale oleckie), 6. Ewelina Garniewska
(Gimn. Sokó³ki).
Bieg VI, dystans 1500 m ch³opców
(gimnazjum): 1. Maciej Zalewski (Gimn.
2 Olecko), 2. Piotr Grzêda (Gimn. 4
E³k), 3. Piotr Witkowski (Gimn. Go³dap), 4. Jacek Maciuszewicz (UKS Banie
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Fot.
Marek Pacyñski

Z lewej  dyrektor MOSiR Andrzej Kamiñski z pami¹tkowym medalem; z
prawej  Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski i Pan W³adys³aw ¯urowski.
Mazurskie), 5. Hubert Bokuniewicz
(Gimn. Wieliczki), 6. Mateusz Dobuszyñski (UKS Banie Mazurskie).
Bieg VII, dystans 1000 m dziewcz¹t (szko³y rednie): 1. Joanna Gulbierz (LO Olecko), 2. Justyna Zieliñska (ZST Olecko), 3. Gra¿yna Józwowicz (UKS Banie Mazurskie), 4. Beata Andruk (ZST Olecko), 5. Justyna
Borkowska (ZST Olecko), 6. Martyna

Pó³nocna Liga Tenisa Sto³owego
Spójnia liderem

W poniedzia³ek 10 padziernika zainaugurowa³a rozgrywki Pó³nocna Liga
Regionalna tenisa sto³owego. Liga trwa
pi¹ty sezon i cieszy siê du¿ym powodzeniem ze wzglêdu na niskie koszty
podró¿y. Zosta³o zg³oszonych 9 dru¿yn.
Szkoda tylko, ¿e zabrak³o przedstawiciela z Suwa³k, jako bliskiego s¹siada.
Tytu³u mistrzowskiego nie broni Lega
Olecko. Ju¿ w pierwszej kolejce dosz³o
do spotkañ derbowych w Olecku i Wiêckach. W derbowym spotkaniu rozegranym w Olecku miejscowa Geodezja uleg³a Spójni 5:8. W drugim spotkaniu derbowym w Wiêckach (powiat wêgorzewo) I zespó³ Viktorii Wiêcki zremisowa³ z drug¹ dru¿yn¹ Viktorii 7:7.
Pozosta³e spotkania zosta³y prze³o¿one na inny termin ze wzglêdu na Dzieñ
Nauczyciela. Za tydzieñ dojdzie do cie-

TENIS ZIEMNY
W dniu 16.10.br. odby³ siê I Memoria³ im. Ignacego Jasieluna w Tenisie Ziemnym (gry deblowe). Oto wyniki: 1. Micha³ Karniej i Andrzej Karniej, 2. Andrzej Bomber i Kamil Bomber5, 3. Stefan Dawidowicz i Marian
Tomczyk, 4. Lech Kuranowski i Robert Smyk, 5. Andrzej Gajdemski i Józef Buæwiñski.

kawych spotkañ ABC Gi¿ycko  Spójnia Olecko i Pierwsza Strefa Go³dap 
Viktoria Wiêcki I.
Rozgrywki Pó³nocnej Ligi Regionalnej s¹ nie tyle wydarzeniem sportowym,
co towarzyskointegracyjnym, przy sto³ach rywalizuj¹ bowiem przedstawiciele
wielu pokoleñ i rodowisk.
Wyniki:
UKS Viktoria Wiêcki I - UKS Viktoria
Wiêcki II  7:7
Geodezja Olecko - Spójnia Olecko  5:8
Geodezja  Spójnia 5:8
W meczu derbowym powiatu oleckiego Geodezja uleg³a u siebie Spójni
5:8. Punkty dla Geodezji zdobyli: Mariusz Niewiarowski 3, Józef Polakowski,

MINI OLDA
Cztery turnieje rozegrali pi³karze
amatorzy wystêpuj¹cy w rozgrywkach
Mini Oldy. Tak jak tydzieñ temu, najlepsi okazali siê BUKMACHERZY i
to oni objêli prowadzenie w rozgrywkach. Oto wyniki gier: Bukmacherzy 
Grom 3:1, The Bananes  Bukmacherzy 1:7 i Grom  The Bananes 3:3.
Nastêpny turniej

w

sobotê, 22

Zambrzycka (ZST Olecko).
Bieg VII, dystans 2000 m ch³opców (szko³y rednie): 1. Dominik Szczodruch (ZST Olecko), 2. Daniel Koprowski
(LO Olecko), 3. Marcin Garniewski (ZST
Olecko), 4. Micha³ Chojnowski (ZSZ
1 E³k), 5. Arkadiusz Zackiewicz (ZST
Olecko), 6. Marcin Kulmaczewski (ZSZ
5 E³k).
Aleksander Charmuszko po 1 pkt. Czes³aw Krasowski 0 pkt. Dla Spójni: Andrzej Karniej 3,5 pkt. Marek Kondracki
2,5 pkt. Adam Trochim 1,5 pkt. Micha³
Chrzanowski 0,5 pkt.
W Spójni debiutowa³ m³odzik Daniel
Trochim.
UKS Viktoria Wiêcki I
 UKS Viktoria Wiêcki II 7:7
W derbowym pojedynku powiatu wêgorzewskiego Viktoria Wiêcki I zremisowa³a z Viktori¹ Wiêcki II 7:7. Punkty
dla Viktorii I zdobyli: Krzysztof Kosela
3, Dariusz Zió³kowski i Tomasz Wojtków po 1,5, Bogdan Deneka 1 pkt. Dla
II zespo³u Viktorii: Grzegorz Kokocha
3,5 pkt. Jaros³aw Deneka 2,5 pkt Tomasz Zaleski 1 pkt. Nie startowa³ Bogdan Rabij.
Franciszek Pietro³aj
padziernika na ma³ym stadionie
o godz. 11.00.
Aktualna tabela MINI OLDA (kolejno - zespó³, liczba udzia³u w turniejach, zdobyte punkty):
1. BUKMACHERZY
4
30
2. The Bananes
4
28
3. GROM Olecko
4
22
4. RODKOWA
1
2
Za zwyciêstwo w turnieju zespó³
otrzymuje 10 pkt., II m. 6 pkt. III m. 4
pkt. IV m. 2 pkt.
ben
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Proszê Pañstwa. W swoim ¿yciu,
jak ka¿dy z ludzi, mam swoje ulubione i nie lubiane chwile. O nie lubianych nie bêdziemy pisaæ... bo kto by
wytrzyma³ czytanie ¿yciorysu Polaka
przez kolejne trzy tysi¹ce odcinków.
Ale ulubionymi to lubimy siê chwaliæ.
Ja bardzo uwielbiam wybory. Jak wiadomo, kampania wyborcza zawsze dzieli
siê na trzy okresy: co bêdziemy robili,
co robimy (tu taki gest z rozk³adaniem
r¹k oznaczaj¹cym wszelkie mo¿liwe
trudnoci i przeszkody w wykonaniu) i
co bymy zrobili, gdyby.
Zazwyczaj jest to cykl trwaj¹cy 4
lata. Nie, nie chodzi o kadencjê Sejmu
od wyborów do wyborów. Cykl ten
rozpoczyna siê w po³owie dzia³ania
Sejmu i Senatu. Po wygranych wyborach zazwyczaj nastêpuje etap drugi, a
potem to ju¿ tylko trzeci.
Niestety, w polskiej polityce nie mamy
si³y politycznej potrafi¹cej utrzymaæ siê
na czo³owej pozycji przez 8 lat. Pewnie trzeba by zrezygnowaæ z istnienia
tych trzech smutnych aktów sztuki
politycznej i znaleæ jakie nowe rozwi¹zania. Choæby takie, by rz¹d i parlament poprzez administracjê przestali
pomagaæ swoim obywatelom. Jak na
razie wygl¹da na to, ¿e najwiêkszym
obci¹¿eniem dla ludzi w ich wychodzeniu z biedy jest metoda rz¹dzenia:
dawanie ludziom wskazówek jak maj¹
¿yæ i co robiæ. Wygl¹da to tak, jak gdyby
narodem idiotów rz¹dzi³a garstka geniuszy. Niestety, z punku widzenia mas
sytuacja wygl¹da zupe³nie inaczej. Naród
jest przekonany, ¿e w sejmie i senacie
zasiadaj¹ ludzie, którzy przez przypadek zaleli siê w ³awach parlamentu
zamiast na ³awach oskar¿onych. S¹ partie
polityczne, gdzie liczba ludzi bez wyroków s¹dowych jest tzw. mniejszoci¹.
Zazwyczaj te partie maj¹ najwiêcej do
powiedzenia na temat prawa i s¹downictwa... Chyba z autopsji.
Ale to nic. Wiêkszoæ z nas bêdzie
mia³o okazjê zweryfikowaæ swoje wybory przez najbli¿sze 4 lata. Miejmy
nadziejê, ¿e jednak nie bêdzie to weryfikacja w kierunku negatywnym.
Pierwsza tura wyborów o tytu³: Przywódcy Narodu (zwyciêzca Oktoberfest)
juz za nami. Do drugiej rundy awansowali jak wiemy: Donald i Lechu. Ró¿nica miêdzy t¹ dwójk¹ jest minimalna

jak to siê mówi: o w³os, nietrudno wiêc
domyliæ siê, ¿e walka o tron Pierwszego III Rzeczpospolitej bêdzie zaciêta! Obie grupy ju¿ chwyci³y siê za
swoich dziadków. I ci¹gaj¹ staruszków
(oczywicie zaocznie) po trybunach wyborczych. Lec¹ te¿ pierwsze g³owy na
rzecz kampanii wyborczej. Z PiS wylecia³ Jacek Kurski za wynalezienie
dziadka z Wermachtu u kandydata PO.
Jak siê okazuje  wylecia³ nies³usznie,
bo dziadek prosto z Wermachtu trafi³
do wojska polskiego na Zachodzie. Ale
Kurski wkopa³ siê na odpowiedzi, ¿e
chodzi³o nie o dziadka, a o brata dziadka.
To ju¿ g³upota, a za g³upotê trzeba
cierpieæ. Skoñczy³o siê na przeprosinach: Kaczyñski przeprasza³ Tuska, a
Tusk  Kaczyñskiego, ¿e jednak dziadek by³ w tym Wermachcie.
Jaja... prawdziwe jaja. Czekam teraz na w³¹czenie do kampanii wyborczej kolejnych w¹tków rodzinnych. Na
przyk³ad: po której stronie walczyli

przodkowie obu kandydatów pod Grunwaldem w 1410 roku?
Ja tam wiem na kogo bêdê g³osowa³. Ale podoba mi siê dalszy ci¹g kampanii. Jeli kto myli, ¿e to przejaw
bardzo brutalnej kampanii jaka nie wystêpuje na wiecie, to siê myli. Kampanie wyborcze w wielu krajach na ca³ym
wiecie s¹ jeszcze bardziej brutalne.
Przeciwnikom wylicza siê najdrobniejsze
b³êdy, liczbê kochanek czy kochanków,
a nawet wypomina siê oceny na wiadectwie z pierwszej klasy szko³y podstawowej. Padaj¹ s³owa, o które ciê¿ko by³oby podejrzewaæ kulturalnych ludzi. Tak, ¿e nie jestemy tu jakim wyj¹tkiem czy ewenementem.
Kampania wyborcza jest czyniona
po to, by dotrzeæ do jak najwiêkszej
grupy ludzi. Wiêc co tu siê dziwiæ, ¿e
stosuje siê chwyty z marnych i g³upich
komedii sytacyjnych.
Ja to lubiê takie igrzyska.
PAC

MA£E impresje
Na obrze¿u

Kilka ma³ych kotków pi na pieñku, ch³opak oparty o parapet ogl¹da wiat
z okna - z³udne wra¿enie letargu beznamiêtnie szarych podwórek i obdrapanych
budynków pegeeru. W cieniu pieczo³owicie skrywane domy z lepszym ¿yciem,
jak gdyby lepiej na zawsze przekrela³o nadziejê na przysz³oæ. Za domami
pagórek. Olbrzymie pole koniczyny, daleko w dole las horyzontem. To czysta
wolnoæ: staæ tak w nieskoñczonoæ na tym pagórku bez zobowi¹zañ, lecz ludzie tam tak nie stoj¹, gdy¿ ca³kiem niedawno stracili tê wolnoæ. Dopiero im
wygasa umiech ciep³y i spacer na bosaka, tylko s³oñce odbija siê na twarzach
kobiet. Pozornie zepchane na obrze¿e ¿ycie wzd³u¿ asfaltowej drogi. Pêdz¹
przeje¿d¿aj¹ce samochody.
Ewa Koz³owska

