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Serce miej otwarte dla wszystkich, zaufaj niewielu.
William Shakespeare

Weso³oci i zdrowia w wiêta Bo¿ego Narodzenia oraz samych sukcesów w 2006 roku Czytelnikom
i Reklamodawcom ¿yczy redakcja TO.

Nr 51 (417)

20 grudnia 2005 r .

wi¹t bia³ych, pachn¹cych choink¹, skrzypi¹cych
niegiem pod butami, spêdzonych w ciep³ej, rodzinnej atmosferze, pe³nych niespodziewanych prezentów.
wi¹t daj¹cych radoæ i odpoczynek, oraz nadziejê na Nowy Rok, ¿eby
by³ jeszcze lepszy ni¿ ten, co w³anie mija.
Z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia najserdeczniejsze ¿yczenia wszystkim mieszkañcom
gminy Olecko sk³ada
Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski
(K43601)

Wniosek radnego

Zabieraæ auta
pijanym kierowcom

Radny miejski Jaros³aw Bagieñski z³o¿y³ wniosek do Komendanta Powiatowego Policji w Olecku, aby zabieraæ samochody lub inne ruchome mienie pijanym kierowcom na poczet
grzywny. Jak twierdzi radny Bagieñski, jest to mo¿liwe wed³ug art. 295 § 1 kodeksu postêpowania karnego.
- Mam nadziejê, ¿e postêpowanie takie przyczyni siê do
ograniczenia liczby pijanych kierowców, a co za tym idzie,
podniesie bezpieczeñstwo pozosta³ych osób  argumentuje
autor wniosku.

(V73202)

C.d. na s. 9.

Cena 1,40 z³

W ten przepiêkny wi¹teczny czas
pragniemy przes³aæ Pañstwu moc ¿yczeñ
szczêcia, zdrowia i pomylnoci.
Niech gwiazdka betlejemska
Przyniesie Wam mnóstwo radosnych chwil
W nadchodz¹cym
Nowym Roku.
Mieszkañcom Powiatu
oleckiego i Gociom
¿ycz¹
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu,
Radni i Starosta Olecki
z pracownikami

(V74101)

Niech zbli¿aj¹ce siê
wiêta
Bo¿ego Narodzenia
przynios¹
wiele radoci,
ciep³a i optymizmu
a nadchodz¹cy rok 2006
niech bêdzie czasem twórczej pracy
oraz realizacji osobistych zamierzeñ
 Rektor i Senat
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku

(K42901)
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K R O N I K A
PO¯ARNICZA
 5 grudnia o 12.28 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Jakach konar drzewa zagra¿aj¹cy pojazdom.
 5 grudnia oko³o 19.55 piêæ zastêpów
JRG PSP, 2 OSP wiêtajno, 2 OSP Wieliczki oraz po jednym OSP G¹ski i Szczecinki gasi³y po¿ar domu mieszkalnego
w Zatykach. W akcji bra³o udzia³ ³¹cznie 54 stra¿aków.
 6 grudnia o 11.57 jeden oddzia³ OSP
G¹ski gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego w G¹skach.
 6 grudnia o 14.40 jeden oddzia³ JRG
PSP gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego w Babkach Oleckich.
 7 grudnia o 15.30 jeden oddzia³ JRG
PSP gasi³ po¿ar w piwnicy domu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej.
 9 grudnia o 8.45 jeden oddzia³ JRG PSP
usuwa³ drzewa zagra¿aj¹ce hali produkcyjnej przy ul. Go³dapskiej.
 9 grudnia o 12.50 dwa oddzia³y JRG
PSP gasi³y po¿ar domu przy ul. Cisowej.
 9 grudnia o 21.54 dwa oddzia³y JRG
PSP gasi³y po¿ar samochodu osobowego Citroen C3 w Sedrankach.
 10 grudnia o 8.42 jeden oddzia³ JRG
PSP usuwa³ konar drzewa zagra¿aj¹cy
domowi w Sedrankach.
 10 grudnia o 13.01 jeden oddzia³ JRG

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 Ambro¿ewski
 Nina Centkiewicz
 Piotr Klejment
 Henryk Malinowski
 Magdalena Okoñska
 Adam Zamecznik
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ BiS, Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18
√Grzegorz K³oczko
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Urz¹d Miejski w Olecku
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ
PSP gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego w Babkach Oleckich.
 10 grudnia o 18.36 jeden oddzia³ JRG
PSP oraz jeden OSP wiêtajno gasi³y
po¿ar altany i ³ani parowej w Zalesiu.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

Przy z³odzieju
znaleziono narkotyki

W sobotê, 17 grudnia oko³o 15.30
policjanci zatrzymali w G¹skach dwudziestoletniego Arkadiusza B. Wczeniej
w³ama³ siê od do przyczepy kempingowej pozostawionej na zimê na jednej z
posesji wypoczynkowych i skrad³ z niej
drobny sprzêt wart kilkadziesi¹t z³otych.
Jednak przy zatrzymanym policjanci
znaleli 3,2 grama amfetaminy oraz 5 sztuk
tabletek ekstazy. Zatrzymany wyjani³,
¿e naby³ na w³asny u¿ytek. Za posiadanie narkotyków grozi zatrzymanemu kara
do 2 lat pozbawienia wolnoci.

Pijani kierowcy

 12 grudnia oko³o 16.30 w D¹browskich
zatrzymano trzydziestoletniego kierowcê,
Wojciecha Z. Jecha³ on VW Passatem
maj¹c we krwi 2,6 promila alkoholu.
 13 grudnia oko³o 19.10 na ul. Go³dapskiej policjanci zatrzymali Fiata 126p.
Kierowa³ nim dwudziestoomioletni
Robert N. maj¹c we krwi 2,5 promila
alkoholu.
 14 grudnia oko³o 16.50 w G¹skach zatrzymano Fiata 125p, którym jecha³ czterdziestodziewiêcioletni Edward G. Mia³
on we krwi 2,3 promila alkoholu.
 15 grudnia oko³o 21.25 zatrzymano w
Kukowie do rutynowej kontroli drogowej Fiata 126p. Okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy nim dziewiêtnastoletni Sylwester M. ma we krwi 1,9 promila alkoholu.
 18 grudnia oko³o 16.30 w Norkach zatrzymano dwudziestotrzyletniego Mich³a K. Jecha³ on rowerem maj¹c we
krwi 1,3 promila alkoholu.

Odznaczenia
stra¿aków
W dniu 12.12.2005 r. w Olsztynie
odby³o siê wrêczenie odznaczeñ z okazji
wiêta Niepodleg³oci. Wród stra¿aków
z Komendy Powiatowej PSP w Olecku
medale otrzymali: srebrny medal ZA ZAS£UGI DLA OBRONNOCI KRAJU st.
kpt. Adam £apucki i st. ogn. Tadeusz
Giedrojæ, br¹zowy medal ZA ZAS£UGI DLA OBRONNOCI KRAJU m³. ogn.
Alicja Bo¿ewicz, ogn. Jacek Ratuszny
oraz st. asp. Dariusz Domin.
Informacjê przekaza³ rzecznik
prasowy Komendanta Powiatowego PSP
w Olecku st. kpt. Tomasz Milewski

Na pierwszym planie
Tadeusz Giedrojæ.

Firma DELPHIA YACHTS sprzeda budynek biurowy
przy alejach Lipowych 1. Tel. (087) 520-30-37, fax (087) 520-21-77
(K43001)

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

XXXVIII Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na XXXVIII Sesjê Rady
Powiatu w Olecku na dzieñ 29 grudnia
2005 roku (czwartek) godz. 1200 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. Ocena realizacji strategii Powiatu
w zakresie owiaty za rok 2005.
9. Sprawozdanie z dzia³alnoci Komisji
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku za rok 2005r.
10. Zatwierdzenie planów pracy komisji
sta³ych Rady Powiatu na rok 2006 oraz
planu kontroli Komisji Rewizyjnej na
rok 2006.
11. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu
na rok 2006.
12. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie okrelenia zadañ, na które
przeznacza siê rodki Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych;
b) w sprawie wniesienia wk³adu niepieniê¿nego (aportu) w celu podwy¿szenia kapita³u zak³adowego w Olmedica Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w Olecku oraz objêcia nowych
udzia³ów w podwy¿szonym kapitale
zak³adowym;
c) w sprawie zmian bud¿etu Powiatu
w Olecku na rok 2005.
d) w sprawie programu wspó³pracy Po-

Firma ARNOLD
hurtowania wêdlin
i sklepy

wiatu Oleckiego z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoæ po¿ytku publicznego na 2006r.
13. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie bud¿etu Powiatu na
rok 2006.
14. Opinia Komisji Bud¿etu, Finansów
i Gospodarki o projekcie bud¿etu na
rok 2006.
15. Stanowisko Zarz¹du w sprawie opinii
Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki dotycz¹cej bud¿etu Powiatu na
rok 2006.
16. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich g³osowanie.
17. G³osowanie nad projektem uchwa³y
bud¿etowej na rok 2006.
18. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
interpelacje i wnioski radnych.
19. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady.
20. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
21. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Wac³aw Sapieha

Sprawca rozboju ujêty
14 grudnia policjanci zatrzymali Arkadiusza C. (20 lat), sprawcê rozboju.
Kilka godzin wczeniej wtargn¹³ on
do mieszkania osiemdziesiêciodwuletniej
kobiety w Wieliczkach, przewróci³ j¹ na
ziemiê i przyk³adaj¹c jej nó¿ do gard³a
za¿¹da³ wydania pieniêdzy. Kobieta posiada³a w domu jedynie siedem z³otych,
które odda³a napastnikowi.
Kilka godzin póniej sprawca zosta³
zatrzymany przez policjê. Podczas przes³uchania przyzna³ siê do napadu. S¹d
wyda³ nakaz tymczasowego aresztowania.
Przestêpca zosta³ umieszczony w areszcie tymczasowym w Suwa³kach.

(V74101)

Wojska Polskiego 18

(V72802)

MARKET BUDOWLANY

Tel. (087) 520 01 20

OLECKI TERMINARZ

20 grudnia
* up³ywa termin sk³adania ofert Reorientacja zawodowa  Twoj¹ szans¹ (szczegó³y w TO nr 50/416, s. 8.)
21 grudnia
12.00  spotkanie przedsiêbiorców w
sprawie organizacji szkoleñ na temat
róde³ finansowania inwestycji  sala
konferencyjna Urzêdu Miejskiego
23 grudnia
* up³ywa termin sk³adania wniosków w
konkursie Masz pomys³? Masz szansê! Startuj! (informacje w TO 46/412
z 15 listopada 2005)
24 grudnia
7.00  polowanie ko³a ³owieckiego Sarna w rejonie Baran
27 grudnia
* Rozpoczyna siê sprzeda¿ fajerwerków,
sklep Sam, ul. Nocznickiego 11
31 grudnia
* mija termin sk³adania prac w Konkursie Pamiêtnikarskim 60 lat na Mazurach
24.00  ¿yczenia noworoczne, pokaz sztucznych ogni, zabawa, plac Wolnoci
2006
1 stycznia
10,00 - polowanie ko³a ³owieckiego Sarna
w rejonie Che³ch i Dunajku.
3 stycznia
18.15  koncert Filharmonii Narodowej
w cyklu Spotkania z Muzyk¹ pt. Od
klasyki do rozrywki  dwiêkowa karuzela  sala widowiskowa ROK MG
7 stycznia
13.30  rozgrywki halowej pi³ki no¿nej
OLDA, sala gimnastyczna LO
13 stycznia
* up³ywa termin sk³adania tekstów w X
Ogólnopolskim Poetyckim Konkursie
Walentynkowym (szczegó³y  TO 49/
415 z 6 grudnia 2005 roku)

¯yczenia
weso³ych wi¹t
Bo¿ego Narodzenia
i szczêliwego
Nowego Roku
sk³ada
swoim klientom
Adam Koz³owski
wraz
z pracownikami
stacji paliw przy
Alejach Lipowych 1A

¿yczy wszystkim mieszkañcom Olecka szczêliwych
wi¹t Bo¿ego
Narodzenia
i du¿o dobrego
w Nowym Roku.

KRAM

!
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Pierwszy proces
o ³apówkarstwo

OG£OSZENIE

8 grudnia rozpocz¹³ siê po raz pierwszy w historii oleckiego S¹du Rejonowego proces o ³apówkarstwo przeciwko dwunastu by³ym celnikom z oddzia³u celnego w Go³dapi. Oskar¿a
ich o to Prokuratura Okrêgowa w Olsztynie z art. 228 par. 1 kk
i art. 3 kk i inne.
Przed rozpoczêciem procesu adwokat z Gi¿ycka, Andrzej
Urbaniak, z³o¿y³ wniosek o wy³¹czenie z procesu przewodnicz¹cego sk³adu orzekaj¹cego sêdziego Mariusza Mazura. Z
kolei adwokat z E³ku Dariusz Mcichowski wniós³ do s¹du o
poddanie siê dobrowolne swojego klienta  Artura Tomasza
S. Jeden z oskar¿onych  Andrzej O. nie stawi³ siê w s¹dzie i
przedstawi³ zwolnienie lekarskie od lekarza s¹dowego Edwarda Dworczyka z Go³dapi. Na probê s¹du bieg³y s¹dowy, lekarz specjalista-ortopeda z E³ku doktor Janusz Skrzek stwierdzi³,
¿e oskar¿ony mo¿e braæ udzia³ w procesie.
Asesor s¹dowy Monika Niedzia³kowska wraz z ³awnikami: Alicj¹ Makarewicz-Fiodor i Januszem Szczepanikiem 9
grudnia br. rozpatrzy³a wniosek obroñcy A. Urbaniaka w sprawie
wy³¹czenia ze sprawy sêdziego M. Mazura. Postanowiono go
odrzuciæ.
Kolejne terminy rozpraw w tej sprawie to 13 i 15 grudnia br.
O dalszym ci¹gu tego ciekawego procesu o ³apówkarstwo
poinformujemy.
(jester)

Zarz¹dca

Wojewoda Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie informuje,
¿e 6 grudnia 2005r. z budynku NZOZ Partner w Kielcach
zosta³y skradzione szczepionki, które przechowywane w nieodpowiednich warunkach, nastêpnie u¿yte mog¹ staæ siê przyczyn¹ powik³añ zdrowotnych ze zgonem w³¹cznie. W przypadku przedostania siê ich do wód gruntowych istnieje mo¿liwoci wywo³ania chorób na danym terenie.
Skradzione szczepionki to:
Hiberix  na zapalenie opon mózgowych
Infonrix  DTPa na b³onnicê
Krztusiec  choroba Heinego-Medina
Acclurami
O wszelkich niepokoj¹cych sytuacjach pojawiaj¹cych siê
na terenie gminy Olecko proszê niezw³ocznie informowaæ mnie
za porednictwem pracowników tutejszego Urzêdu, Jadwigi
Malinowskiej i Wac³awa Sapiehy pokój Nr 4A (na parterze),
tel. 087 5201950 lub tel. 087 5202168 (sekretariat).
Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski

Nowy sprzêt do Skate Parku
W przysz³ym roku stanie piramida wieloczynnociowa o
wymiarach zewnêtrznych 6,25x6 m do uprawiania sportów
³y¿worolkowych i deskorolkowych na terenie skate parku w
Olecku (zaplecze ul. Sembrzyckiego). Do koñca marca 2006r.
m³odzi sportowcy maj¹ szansê wskazaæ najw³aciwsze ich zdaniem
miejsce, w którym piramida powinna stan¹æ. Wszelkie uwagi
i sugestie na powy¿szy temat nale¿y zg³aszaæ do Urzêdu
Miejskiego w Olecku, pok. nr 5.
Alicja Mieszuk  rzecznik prasowy UM w Olecku
www.olecko.pl

Artur Fadrowski
nr licencji 10555

- kompleksowa obs³uga
wspólnot mieszkaniowych
(V74801)

- obs³uga prawna
- pe³na ksiêgowoæ (licencjonowany program dla wspólnot mieszkaniowych)

¯yczenie pogodnych
i radosnych
wi¹t Bo¿ego Narodzenia
i szczêliwego
Nowego Roku
sk³adaj¹ wszystkim
Klientom
w³aciciele i pracownicy
firmy IMPULS

C.H. IMPULS, Aleje Lipowe 16
sklepy: ul. 1 Maja 7 oraz plac Wolnoci 20
tel. (087) 520 36 92

- du¿e dowiadczenie ze
wspólnotami po ZGM

(F65908)

tel.
0-504-018-603
(K42602)

#
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Orzekanie nawi¹zek
na rzecz instytucji, stowarzyszeñ,
fundacji lub organizacji spo³ecznych

Jestem nauczycielem i ³awnikiem w
S¹dzie Rejonowym w Olecku i z tego tytu³u
chcia³abym zabraæ g³os na ³amach Tygodnika Oleckiego w temacie Orzekanie nawi¹zek na rzecz instytucji, stowarzyszeñ, fundacji lub organizacji spo³ecznych.
Wiele instytucji, stowarzyszeñ i fundacji z Olecka i okolic, borykaj¹cych siê
na co dzieñ z trudnociami finansowymi, narzeka (tak¿e w prasie), i¿ na pró¿no oczekuje orzekania przez s¹dy na ich
rzecz nawi¹zek. S¹dy za nie mog¹ spe³niæ tych oczekiwañ, poniewa¿ w dniu 15
maja 2005 roku wesz³a w ¿ycie ustawa o
zmianie ustawy Kodeks karny i ustawy
Kodeks karny wykonawczy z dnia

8.X.2004 r. (Dz. U. z dnia 15.XI.2004r.),
która wprowadza nowe zasady orzekania nawi¹zek na rzecz instytucji, stowarzyszeñ, fundacji oraz organizacji spo³ecznych.
W myl tej ustawy s¹dy mog¹ orzekaæ nawi¹zki wy³¹cznie na rzecz tych instytucji, stowarzyszeñ, fundacji oraz organizacji spo³ecznych, które zosta³y wpisane do wykazu prowadzonego przez
Ministra Sprawiedliwoci na podstawie
art. 49a § 2 k.k.
Wpisu do wykazu dokonuje siê na
wniosek zainteresowanego podmiotu.
Wykaz jest publikowany co najmniej raz
w roku w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzêdowym Ministerstwa Sprawie-

dliwoci.
Do listopada 2005 roku w wykazie
Ministra Sprawiedliwoci nie figurowa³ wpis
¿adnego podmiotu ani z Olecka, ani z
powiatu oleckiego.
S¹dzê, ¿e instytucje, stowarzyszenia,
fundacje oraz organizacje spo³eczne dzia³aj¹ce na terenie Olecka i okolic, które bezskutecznie oczekuj¹ na orzekanie przez SR
w Olecku i inne s¹dy w kraju nawi¹zek na
ich rzecz, nie przes³a³y do Ministra Sprawiedliwoci Wniosku o wpis do wykazu
prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwoci na podstawie art. 49a § 2 k.k. z
powodu braku informacji w tym zakresie.
Szersze informacje dotycz¹ce orzekania nawi¹zek na rzecz instytucji, stowarzyszeñ, fundacji lub organizacji spo³ecznych, a tak¿e wzór wniosku, który nale¿y
wype³niæ i przes³aæ do MS aby zostaæ
wpisanym do wykazu Ministra Sprawiedliwoci, mo¿na znaleæ na stronie intemetowej www.ms.gov.pl.
Zofia Klêcz

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku

znaczy taniey !

(od 27 grudnia)

ul. Wojska Polskiego 16 (dworzec PKP),
tel./fax (087) 520 22 33



Najtañsze na rynku
kot³y c.o. na wszystko.

Wszystkim Klientom
weso³ych i pogodnych
wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz szczêliwego
Nowego Roku
¿ycz¹
pracownicy PF MIESZKO
Plac Wolnoci 20, tel. (087) 520-22-47

zdrowa ¿ywnoæ
ekologiczna

(produkty bezglutenowe  nowoæ!)
(V69303)

Kup na raty, a prezent
masz gwarantowany.

Sprzeda¿
fajerwerków

Sklep SAM
ul. Nocznickiego 11

LAS I OGRÓD
* pilarki ju¿ od 260 z³
* odnie¿arki
* ³añcuchy, prowadnice, oleje
Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78

(V72502)

KEY



(K43102)

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71

Zapraszamy po ryby na wi¹teczny stó³
Hurtownia ryb, Go³dapska 31, tel. (087) 520-00-80
Sklep rybny, Kolejowa 21, tel. (087) 520-03-00

(V74201)

26 93390006 0000
0006 6992 0001
(V73102)

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

$
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TRENINGI KARATE
KYOKUSHIN ZA DARMO!!!
Klub Sportowy Kyokushin Olecko
organizuje zapisy na treningi karate. Dziêki
Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji w Olecku  g³ównemu sponso-

rowi  w ramach propagowania zdrowego stylu ¿ycia, przez pó³ roku bêdzie mo¿na
nieodp³atnie uczêszczaæ na treningi karate.

Ponadto wszyscy, którzy zapisz¹ siê
na karate bêd¹ upowa¿nieni do korzystania z ca³ej oferty Centrum Odnowy
Biologicznej i Rehabilitacji na specjalnych warunkach, tj. z rabatem 25%.
Zapisy s¹ prowadzone do koñca stycznia 2006r. w Centrum Odnowy Biologicznej
i Rehabilitacji, tel. 087-520-42-59.

DNI I GODZINY TRENINGÓW:

Dzieci: 81at-14 lat
 wtorek  godz. 17.00  sala gimnastyczna w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana Kochanowskiego w Olecku
 czwartek  godz. 17.00  Centrum Odnowy Biologicznej
i Rehabilitacji, ul. Aleje Lipowe 1A, Olecko
M³odzie¿ i doroli: 14 lat - b.o.
 poniedzia³ek  godz. 17.45;
 roda  godz. 16.45;
 pi¹tek  godz. 16.45  sala gimnastyczna w Liceum Ogólnokszta³c¹cy
 wtorek, czwartek, sobota  zajêcia dodatkowe, nieobowi¹zkowe na si³owni w godzinach dowolnych
ROZWÓJ FIZYCZNY
W karate mo¿emy mówiæ o niemal doskona³ym, równomiernym rozwoju ca³ego cia³a. Jest to jeden z
atutów tej sztuki. Dlaczego? W czasie pracy nad poszczególnymi technikami istnieje koniecznoæ równomiernego obci¹¿ania obu stron cia³a, czy to bêd¹ bloki, które wykonujemy na zmianê na obie rêce b¹d
jednoczenie, czy te¿ techniki no¿ne wykonywane z miejsca, z pó³obrotu, obrotu czy z wyskoku, ale
zawsze z dzia³aniem drugiej nogi jako
podporowej, czy wzbijaj¹cej. Poza tym
nigdy nie stosuje siê æwiczeñ obci¹¿aj¹cych tylko jedn¹ koñczynê.
Z up³ywem czasu ruchy praktykuj¹cego staj¹ siê coraz szybsze, trening bardziej intensywny, dziêki czemu wzrasta ogólna wytrzyma³oæ i
kondycja æwicz¹cego.
Kolejna zaleta to mo¿liwoæ uprawiania karate przez wszystkich, niezale¿nie od wieku, poniewa¿ ka¿dy
indywidualnie przystosowuje siê do
æwiczeñ, zale¿nie od w³asnego poziomu cech motorycznych, bez obawy o zmêczenie, czy przetrenowanie.
Technika karate budowana jest
stopniowo w d³ugim okresie czasu.
Wp³yw karate na rozwój fizyczny potwierdzaj¹ testy naukowe, a ka¿dy z
praktykuj¹cych ju¿ po krótkim okresie stwierdza u siebie poprawê gibkoci, si³y, szybkoci w porównaniu
z okresem poprzedzaj¹cym rozpoczêcie zajêæ.

KARATE DLA DZIECI
Spor¹ grupê karate Kyokushin stanowi¹ dzieci. Czêsto wiêc ludzie doroli,
niewtajemniczeni w arkana dalekowschodnich sztuk walki, zadaj¹ sobie pytanie czy
Kyokushin jest dla dzieci dyscyplin¹
bezpieczn¹. Nic dziwnego. Ci¹gle przecie¿ sztuka karate kojarzy siê dla wiêkszoci spo³eczeñstwa z przemoc¹.
Z ca³¹ pewnoci¹ jest to jednak niew³aciwe pojmowanie przes³ania tej sztuki
walki. Potwierdziæ to mog¹ rodzice, których dzieci trenuj¹ karate. Niejednokrotnie
mówi¹ oni, ¿e dziêki Kyokushin ich pociechy nie tylko staj¹ siê bardziej otwarte na innych ludzi, spokojniejsze, bardziej w siebie wierz¹, ale nawet lepiej
sobie radz¹ z obowi¹zkami szkolnymi.
Ponadto karate Kyokushin wyrabia u
dziecka wiarê we w³asne si³y na zasadzie: mo¿esz, jeli tego naprawdê chcesz.
Dziêki temu najm³odsi ucz¹ siê koncentracji, pokonywania znu¿enia i zmêczenia. Ka¿dy za sukces powoduje poczucie zadowolenia z siebie i z wykonywanej pracy.

FILOZOFIA KARATE KYOKUSHIN
Mi³oæ do rodziców, szacunek wzglêdem nauczycieli, zaufanie w stosunku do
przyjació³ oraz skromnoæ  wydaj¹ siê
byæ korzeniami karate Kyokushin. Wartoci te s¹ bardzo potrzebne wspó³czesnemu
wiatu. Kyokushin oznacza poszukiwanie
najwy¿szej prawdy w aspekcie fizycznym,
psychicznym oraz duchowym. To d¹¿enie do osi¹gniêcia harmonii w tych trzech
dziedzinach. Twórc¹ tej ponadczasowej idei
i za³o¿ycielem Kyokushin  potêgi wród
odmian karate  by³ Masutatsu Oyama (19271994), który za ¿ycia wielokrotnie powtarza³: Cz³owiek, który przestrzega dobrych
obyczajów, cz³owiek, który jest uprzejmy
 to prawdziwy skarb. Mam nadziejê wytrenowaæ i wypuciæ spod swoich skrzyde³ wielu takich ludzi. Ka¿dy z nas ma w
sobie trochê tchórzostwa. Ka¿dy z nas boi
siê przegraæ, boi siê zgin¹æ. Jednak nie
próbowaæ nic z tym zrobiæ oznacza pozostaæ tchórzem do koñca ¿ycia. Odwagê
odnaleæ mo¿na tylko na polu konfliktów.
A jedyn¹ metod¹ na osi¹gniêcie zwyciêstwa jest zaryzykowaæ w³asne ¿ycie...

KLUB SPORTOWY KYOKUSHIN OLECKO

Nasz Klub istnieje ju¿ 15 lat i wykszta³ci³ wielu zawodników, którzy odnosz¹
sukcesy i niejednokrotnie staj¹ na najwy¿szym podium. Ka¿dy z was mo¿e do nas
do³¹czyæ i zacz¹æ zg³êbiaæ tajniki tej sztuki. Niewa¿ne ile masz lat, karate mo¿na uprawiaæ w ka¿dym wieku. To tylko kwestia czasu, a sam zaczniesz dostrzegaæ w³asne postêpy, dbaj¹c jednoczenie o swoje zdrowie i poprawiaj¹c kondycjê.
Karate Kyokushin to sposób na ¿ycie, a jednoczenie wielka satysfakcja ze zdobywania coraz wy¿szych stopni i wygrywania turniejów.

ZAPRASZAMY
Zarz¹d Klubu Sportowego Kyokushin Olecko

www.goliat-olecko.pl

(K43501)

%

Lustracja, dekomunizacja, s¹d lustracyjny, TW, KTW, poszkodowany przez
PRL, nie poszkodowany  to nowe s³owa, póki co jeszcze III Rzeczypospolitej.
Niektórych to pasjonuje (tzw. lustratorzy 11-godziny), inni, do których nale¿y miêdzy innymi pisz¹cy te s³owa, maj¹
to wszystko g³êboko gdzie....
Wielki lustrator Bronis³aw Wildstein
publikuj¹c wyniesion¹ z IPN listê TW,
KTW, pracowników SB (a wiêc groch z
kapust¹) dla jednych sta³ siê niemal narodowym bohaterem, dla innych  nikczemnikiem podobnym tym, których zadenuncjowa³. Widaæ jakie czasy, tacy bohaterowie.
Has³a lustracyjne g³ono te¿ brzmia³y w niedawnej kampanii wyborczej zwyciêskich partii PO i PiS.
Jeszcze kilkanacie miesiêcy temu i dla
mnie sprawa wydawa³a siê doæ istotna,
ale przeczyta³em kiedy bardzo m¹dry i
profesjonalny artyku³ Karola Modzelewskiego, a wczeniej artyku³y Romanowskiego, Michnika, .P. Kuronia i innych i
zrozumia³em, ¿e lustracja dzisiaj to materia niezwykle delikatna i czêciej s³u¿y walce
z politycznym przeciwnikiem ni¿ dochodzeniem prawdy.
K. Modzelewski, a trudno zarzuciæ mu
nieznajomoæ tematu, pisa³ wrêcz, ¿e materia³y esbeckie zgromadzone w IPN dotycz¹ g³ównie szarej drobnicy, zwyk³ych
p³otek, ludzi z³amanych przez system i raczej
przez ten system pokrzywdzonych, zastraszonych i wykorzystanych, których dzisiejsi lustratorzy chc¹ jeszcze raz napiêtnowaæ. Prawdziwi donosiciele, agenci
du¿ego kalibru albo pracuj¹ dalej dla nowych
s³u¿b i ich teczek nie ma w IPN, albo teczki
ich zosta³y dawno zniszczone, albo te¿
nigdy im takich teczek nie zak³adano.
Bardzo przejmuj¹co o sprawach lustracji
i lustratorach pisa³ niedawno A. Michnik w cyklu listopadowych esejów w
Gazecie Wyborczej pt. Rana na czole
Adama Mickiewicza. Otó¿ z biografii A.
Mickiewicza wynika, ¿e w 1825 r. podpisa³ on zobowi¹zanie o wspó³pracy z caratem, co by³o warunkiem zgody w³adz
na wyjazd poety do Pary¿a. Mickiewicz
da³ temu wyraz w Konradzie Wallenrodzie, w ranie na czole Konrada. Michnik stawia tezê, ¿e taka rana jest prawie
na ka¿dym polskim czole ludzi tamtego
okresu, bo trudno by³o zachowaæ wiêtoæ, kiedy czasy by³y niewiête.
W wietle dzisiejszych przepisów lustracyjnych A. Mickiewicz nie otrzyma³by statusu pokrzywdzonego, a okrelono by go jako zdrajcê i kolaboranta, podobnie jak setki czy tysi¹ce m³odych opozycjonistów, którzy nie wytrzymywali presji
w³adzy, nagonki, aresztowañ, prowokacji i szanta¿u i podpisywali jaki papier
myl¹c, ¿e przechytrz¹ w³adzê, wcisn¹ kit
i nikomu nie zaszkodz¹. Dzisiaj wielki lustrator, jak niegdysiejszy Inkwizytor, nie

ma pob³a¿ania i okreli ich jako TW  bo nika Komitetu co ze mn¹ ma zrobiæ. Na
podpisa³. I niewa¿ne, ¿e by³a to tylko gra szczêcie ów wys³annik mia³ wiêksze poz w³adz¹, ¿e nigdy nikomu nie zrobi³ krzyw- czucie humoru i ca³¹ sprawê puci³ p³azem.
dy.
Albo lato 1985, okres przed WyboraPisze Michnik: Jak kiedy filomatów,
tak teraz nas  aresztowanych w marcu mi do Rad Narodowych, du¿a sala w
1968  zmuszano do uników, pó³prawd i Komitecie PZPR w Olecku (obecnie Urz¹d
k³amstw, do dwoistoci czynów jawnych Miasta), na sali w³adze oleckie, w³adze
i ukrytych. W takich momentach ³atwo o wojewódzkie, jaki minister z Warszawy
b³¹d. Jak wielu filomatów, tak wielu z nas  przedstawiaj¹ kandydatów do rad. Podpope³ni³o b³êdy. A przecie¿ byli to wspaniali noszê rêkê, proszê o g³os, po czym móludzie, którzy mieli odwagê zaanga¿owaæ wiê, ¿e wybory to farsa, bo ja ju¿ dzisiaj,
siê przeciw dyktaturze. ¯aden lustrator na tydzieñ przed wyborami mogê ponie jest wart, by wi¹zaæ im sznurowad³a. daæ sk³ad rady powiatowej i gminnej i
Dlatego dzi szykuje dla nich pêtle szu- stawiam swoje miesiêczne pobory tym,
bieniczne z dawnych policyjnych rapor- którzy chc¹ siê ze mn¹ za³o¿yæ. Nie by³o
chêtnych na zak³ad, za to konsternacja
tów.
I dalej: Zaroi³o siê na naszych oczach ogromna.
W latach 1988-89 zmieni³em zak³ad
od antykomunistów jedenastej godziny,
od spiskowców podziemnych, Konradów pracy, gdzie zasta³em wielu starych kolei Kordianów, Katonów i moralistów, któ- gów szkolnych. Otó¿ moi koledzy ze szko³y
rzy wêsz¹ w utworach literackich, biogra- totalnie i dosadnie krytykowali w³adze
fiach, archiwach policyjnych; którzy wci¹¿ administracyjne, dyrekcje zak³adu, durne
tropi¹ ugodowców i zdrajców. Nowe plemiê przepisy i procedury, bo faktycznie durnajbardziej zas³u¿onych dla Ojczyzny ne by³y. Nie zwróci³em tylko uwagi, ¿e
wielkich i ma³ych lustratorów  inkwizy- jest to krytyka nieoficjalna, po k¹tach, i
torów nieskazitelnych, bezmylnie okrut- gdy kiedy podnios³em pewne sprawy
na zebraniu ogólnym, oczekuj¹c wsparnych, chorych na podejrzliwoæ.
Ludzi, którzy w dyskusjach nad lu- cia kolegów, tego wsparcia nie otrzymastracj¹ czy te¿ jej krytyce wskazuj¹, jak ³em, mnie zarzucono braki w dyploma³atwo pope³niæ b³¹d i jak ³atwo skrzyw- cji. Ja to nazywa³em nie dyplomacj¹, a
dziæ cz³owieka, skazaæ go na cywiln¹ mieræ, ugodowoci¹, oportunizmem, dwulicowookrela siê mianem rzeczników agentów ci¹ lub zwyk³¹ ob³ud¹.
Napisa³em to dlatego, ¿e dzisiaj oba nawet maj¹cych co do ukrycia. Prawdziwy Polak to ten, który g³ono gard³u- serwujê niektórych z nich, dawnych ugoje za lustracj¹ w najostrzejszej formie, bo dowców albo by³ych dzia³aczy partyjnych,
sekretarzy zak³adowych  dzisiaj s¹ to
jakoby prawda nas wyzwoli.
Tylko ¿e czêsto zamiast prawdy mamy bezkompromisowi antykomunici, nieprzestrzêp prawdy obecny w policyjnych ar- jednani lustratorzy, zwolennicy Kaczyñchiwach, i to strzêp ró¿nie interpretowa- skich, Leppera lub Giertycha.
Pisze Michnik Nie oszczêdzi³a histony  zale¿nie od tego kto lustruje i kogo
ria polskich losów  jakby szatan napilustruje.
Ostatnio PiS wysuwa nowe pomys³y sa³ jej scenariusz. Rozbiory i zabory, rozw sprawach lustracji  podobno w tro- paczliwe spiski, przegrane powstania, zsy³ki
sce o przyspieszenie i usprawnienie pro- i zdrady, Sybir, szubienica, tchórzostwo,
cedur. Pomys³ PiS zak³ada likwidacjê s¹du korupcja, pe³no ³otrów i sprzedawczyków,
lustracyjnego, przeniesienie ca³ego pro- cwaniaków i warcho³ów, s³aboci szlachetcesu lustracji do IPN, który wystawia³by nych i chytroci pod³ych. Tak wiele razy
obywatelom wiadectwa moralnoci. sprawdzi³y siê w polskich dziejach proDopiero otrzymawszy wiadectwo nega- rocze strofy Mickiewicza.
tywne mo¿na by³oby odwo³aæ siê do s¹du
(jakiego?), ¿eby udowodniæ swoj¹ niewin- Wyzwanie przyle
mu szpieg nieznajomy,
noæ. W starych, normalnych demokracjach to s¹d (i to w kilku instancjach) Walkê z nim stoczy
s¹d krzywoprzysiê¿ny;
musi dowieæ winy, natomiast w pomyle PiS to Obywatel sam musi dowieæ, A palcem boju bêdzie dó³ kryjomy,
A wyrok o nim wyda wróg potê¿ny.
¿e nie jest wielb³¹dem.
Niestety, a mo¿e i dobrze, ¿e z racji Zwyciê¿onemu za pomnik grobowy
pónego urodzenia nie pamiêtam mrocz- Zostan¹ suche drewna szubienicy,
nych czasów stalinowskich. M³odoæ, lata Za ca³¹ s³awê krótki p³acz kobiecy
szkolne i studenckie spêdzi³em w weso- I d³ugie nocne rodaków rozmowy.
³ych czasach gierkowskich. Pamiêtam ¿arty
Dzisiaj od nas zale¿y, czy wybierzei miechy z Przewodniej Si³y Narodu, np.
kiedy wysy³aj¹c jak¹ informacjê do KW my d³ugie nocne rodaków rozmowy, czy
PZPR zaadresowa³em Polska Zjednoczona te¿ d³ugie nocne rodaków lustrowanie.
Partia Robotnicza i Ch³opska. Najbardziej Rana na czole Konrada ci¹gle krwawi...
Grzegorz Kudrzycki
przera¿ony tym by³ mój bezporedni szef,
¿e nie dopilnowa³, ¿e
zatrudnia taki element
ORODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
 niemal na kolanach
Stanis³aw Mazurkiewicz ul. Wojska Polskiego 16 (dworzec PKP)
czeka³ na instrukcje
Zapisy od 8 00 do 16 00
Tel. (087) 523-95-89; 0-691-122-423
specjalnego wys³an-
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Z komputerem do ³ó¿ka siê nie po³o¿ysz

Biblioteka ma wielu przyjació³
15 grudnia w oleckiej filii Warmiñsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej
odby³a siê uroczystoæ z okazji up³ywaj¹cego pó³ wieku istnienia tej placówki
w Olecku. W spotkaniu jubileuszowym
udzia³ wziêli m.in.: dyrektor W-MBP w
Olsztynie Sylwia Czachorowska, Wies³aw Chiliñski z Urzêdu Marsza³kowskiego, Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski, Starosta Olecki Stanis³aw Ramotowski, by³a kierownik placówki Anna Klebaniuk, samorz¹dowcy, dyrektorzy szkó³
i bibliotekarze. Referat na temat historii
dzia³ania oleckiej filii przedstawi³a kierownik El¿bieta Rowiñska, która pe³ni
sw¹ funkcjê od 1 padziernika 1989 r.
- Wiele zawdziêczam pomocy pani
Anny Klebaniuk  zaznaczy³a pani kierownik.
- Przez ten okres wiele siê u nas dzia³o.
Nasza biblioteka sta³a siê centrum edukacyjnym: odbywaj¹ siê szkolenia dla
nauczycieli, urz¹dzamy wystawy, miêdzy
innymi o O Golgocie Wschodu, czyli
o ciê¿kim losie Sybiraków. Pomog³a nam
w tym pani Janina Maciukiewicz. Wspó³pracujemy te¿ z panem Andrzejem Malinowskim, który obecnie przebywa w
Kazachstanie. Obieca³ nam, ¿e po powrocie do Polski chêtnie bêdzie naszym
gociem.

Kierownik Rowiñska gor¹co podziêkowa³a za wspó³pracê samorz¹dowi oleckiemu, m.in. Burmistrzowi Olecka W.
Olszewskiemu i by³em przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej Marianowi wierszczowi, którzy pamiêtaj¹ o pomocy w zakupie ksi¹¿ek dla biblioteki.
- Gmina Olecko sfinansowa³a nam
zakup ksi¹¿ek na kwotê 10 tysiêcy z³otych  chwali wspó³pracê z samorz¹dem
oleckim pani kierownik.
Burmistrz Olecka na spotkaniu przekaza³ kolejny dar placówce  ksi¹¿ki
i inne materia³y na kwotê 1 tys. z³.
Kolejne dary dla placówki  jubilata
pochodzi³y od W. Chiliñskiego, kierow-

nika Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku Katarzyny Je¿ewskiej,
dyrektorki SP w G¹skach Janiny Rêkawek i szefa Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej
Marka Nowickiego, który przekaza³ placówce t³umaczenia z jêzyka niemieckiego kwartalnika Treuburger Heimatbrief,
wydawanego w Niemczech przez by³ych
mieszkañców Ziemi Oleckiej.
Prawdopodobnie w nastêpnym roku
placówkê czeka kolejna przeprowadzka.
Wed³ug informacji Starostwa Powiatowego biblioteka mia³aby znaleæ siê w
budynku warsztatów Zespo³u Szkó³ Technicznych przy ul. Armii Krajowej.
Podczas jubileuszu po¿egnano te¿
gor¹co odchodz¹cego na emeryturê po
20 latach pracy w w bibliotece Lucjana
Skakuja.
Dariusz Josiewicz

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Olecku,
posiadaj¹cy siedzibê
przy ul. Wojska Polskiego 12
w Olecku, tel. (087)520 22-24;

1. Og³asza nieograniczony przetarg
ofertowy na zbycie drzew przydro¿nych  rosn¹cych przy drogach
powiatowych, w iloci 313 szt.
2. Termin realizacji zamówienia: do 20 marca 2006r.
3. Z dokumentacjê przetargow¹ mo¿na zapoznaæ
siê (lub j¹ uzyskaæ) w Powiatowym Zarz¹dzie
Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, pokój
nr 11.
4. Zamkniêt¹ kopertê zawieraj¹c¹ ofertê nale¿y
z³o¿yæ w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, pokój nr 5. Koperta
powinna byæ oznaczona napisem Oferta na drzewa
oraz posiadaæ nazwê i adres oferenta.
5. Termin sk³adania ofert up³ywa dnia 10 stycznia
2006. o godz. 1000.
6. W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci spe³niaj¹cy warunki specyfikacji przetargowej.
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Wyp³aty wiadczeñ
rodzinnych  URZ¥D MIEJSKI

Dzieñ Nazwisko
24 styczeñ 2006 21 luty 2006r. 21 marzec 2006r.
A-I
25 styczeñ 2006r. 22 luty 2006r. 22 marzec 2006r.
J-M
26 styczeñ 2006r. 23 luty 2006r. 23 marzec 2006r.
N-S
27 styczeñ 2006r. 24 luty 2006r. 24 marzec 2006r.
T-Z
Wyp³ata wiadczeñ rodzinnych nastêpuje w Banku Spó³dzielczym w Olecku tylko w wyznaczonym terminie.
Osoba maj¹ca ustalony na dany okres zasi³kowy prawo do
wiadczeñ rodzinnych, z wyj¹tkiem zasi³ku pielêgnacyjnego, przedk³ada, w terminie do dnia 15 marca 2006r., owiadczenie o wysokoci dochodów cz³onków rodziny uzyskanych w 2005 roku.
Druk owiadczenia dostêpny w Urzêdzie Miejskim (siedziba Powiatowego Urzêdu Pracy, pok. nr 8)
Alicja Mieszuk  rzecznik prasowy UM, www.olecko.pl
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Pieni¹dze na olecki szpital

W ci¹gu najbli¿szych trzech lat gmina Olecko przeznaczy na rzecz oleckiego
szpitala 956 475 z³  tak w skrócie mo¿na
opisaæ treæ uchwa³y podjêtej przez oleckich
radnych na sesji nadzwyczajnej.
Czternastego grudnia br. oleccy radni
postanowili wprowadziæ zmiany do swojej
wczeniejszej uchwa³y w sprawie dotacji celowej przeznaczonej powiatowi oleckiemu na rzecz szpitala. W ci¹gu najbli¿szych trzech lat gmina Olecko przeznaczy na ten cel 956 475 z³
Spó³ka Olmedica otrzyma³a dofinansowanie projektu Przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Olecku
ze rodków Zintegrowanego Programu
Operacyjny Rozwoju Regionalnego
(ZPORR) w wysokoci mniejszej o ok.
1,63 mln ni¿ siê ubiega³a.
Samorz¹dy wchodz¹ce w sk³ad powiatu zosta³y poproszone o pomoc finansow¹ i wsparcie inwestycji. Po spo-

tkaniach odbytych z przedstawicielami
samorz¹dów gminnych wspólnie ustalono, ¿e zadanie powinno byæ kontynuowane, poniewa¿ jest to jedyna mo¿liwoæ realizacji zaleceñ sanepidu dotycz¹cych spe³nienia wymagañ okrelonych
w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia
22 czerwca 2005 r. (Dz. U. nr. 116, poz.985)
w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ pod wzglêdem fachowym i

sanitarnym pomieszczenia i urz¹dzenia
zak³adu opieki zdrowotnej. Zgodnie z
przepisami tego rozporz¹dzenia szpital
musi spe³niæ wymogi rozporz¹dzenia
najpóniej do koñca 2010 r., a znaczna
czêæ pomieszczeñ funkcjonuj¹cych dzi
w szpitalu znajduje siê w miejscach zastêpczych i na dzieñ dzisiejszy wymagañ tych nie spe³nia. Dziêki realizacji
zadania wspó³finansowanego w ramach
ZPORR bêdzie mo¿liwe dostosowanie do
wymogów i czêciowe wyposa¿enie m.in.:
pomieszczeñ bloku operacyjnego poprzez
uruchomienie go w docelowym miejscu
na IV piêtrze, centralnej sterylizatorni,
laboratorium analitycznego i pracowni
serologicznej, pomieszczeñ przygotowania
i dezynfekcji ³ó¿ek oraz apteki szpitalnej, kuchenki mlecznej na niskim parterze. Dziêki inwestycji planuje siê równie¿ przygotowanie trzy³ó¿kowego oddzia³u intensywnej opieki medycznej,
wykonanie prac zwi¹zanych z termomodernizacj¹ budynku.
Dokoñczenie ze s. 1.

Zabieraæ auta
pijanym kierowcom
Wiceprezes S¹du Rejonowego w Olecku,
przewodnicz¹cy II Wydzia³u Karnego sêdzia
Mariusz Mazur uwa¿a, ¿e jest to ciekawy
pomys³.
 Rzeczywicie prawo pozwala na takie dzia³ania, mo¿na to robiæ poprzez zabezpieczenie
mienia  t³umaczy sêdzia Mazur.  Policja czy
prokuratura mo¿e wykonywaæ tak¹ czynnoæ.
W takim wypadku bêdzie mo¿na skutecznie egzekwowaæ p³atnoci od osób skazanych za
przestêpstwa komunikacyjne.
Radny Bagieñski wyst¹pi³ z takim wnioskiem równie¿ do Prokuratury Rejonowej w
Olecku.
Jak podaje prasa regionalna, policja zabezpiecza ju¿ auta pijanym kierowcom w Olsztynie, E³ku i Elbl¹gu.
jester

NADLENICTWO OLECKO

og³asza wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeda¿y
zgodnie z art. 40a ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r.
Lp.

1.

Nadlenictwo
Obrêb leny
Oddzia³
pododdzia³

Nazwa obrêbu
Ewidencyjnego
Nazwa gminy
Adres nieruchomoci

Olecko
Olecko
25Ah

Olecko
Miasto Olecko
ul. Zielona l A, 1D/4
1D/3,1D,1D/5,1E
19-400 Olecko

Numer ewidencyjny
Dzia³ki, numer KW,
nazwa s¹du,
powierzchnia
dzia³ki m2
421/2, 622/6,
622/3, 622/2
KW 7089
S¹d Rejonowy Olecko
556, 314, 418, 393

Rodzaj zabudowy
i sposób
zagospodarowania

Szeregowy budynek
mieszkalny

Nadleniczy
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IV POWIATOWY KONKURS WIEDZY
O HIV/AIDS DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
Pierwszy grudnia jest wiatowym
Dniem Walki z HIV/AIDS.
W tym roku ju¿ po raz czwarty odby³ siê w Zespole Szkó³  Gimnazjum nr
1 w Olecku Powiatowy Gimnazjalny Konkurs Wiedzy o AIDS/HIV.
Konkurs organizuje Powiatowa Stacja Sanitarno  Epidemiologiczna w Olecku przy wspó³pracy z Gimnazjum nr 1 w
Olecku.
W konkursie wziê³o udzia³ 29 uczniów
z 9 gimnazjów naszego powiatu. Uczniowie reprezentowali wysoki poziom wiedzy. Na 60 punktów mo¿liwych do zdobycia zwyciêzca uzyska³ 57,5 punkta.

Jury postanowi³o przyznaæ cztery
pierwsze miejsca i szeæ wyró¿nieñ.
Pierwsze miejsce uzyska³a Klaudia
Kulbacka, która reprezentowa³a Gimnazjum z Oddzia³ami Integracyjnymi w Kijewie.
Nagroda za drugie miejsce trafi³a równie¿ do Kijewa  zdoby³a j¹ Patrycja Topór.
Na trzecim miejscu by³ Krzysztof Kasicki z Gimnazjum w Babkach Oleckich, na
czwartym  Ola Czapeczko z Gimnazjum
nr 1 w Olecku.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy wysokich wyników i nagród.
Dziêkujemy jury za owocn¹ pracê. Prze-

Odwiedziny Miko³aja

Dnia 6 grudnia 2005 r. Szko³ê Podstawow¹ nr 4 w Olecku odwiedzi³ Miko³aj. Spotka³ siê z uczniami w klasach,
wspólnie z nimi piewaj¹c kolêdy.
Dzieci z utêsknieniem czeka³y na dzieñ
imienin Miko³aja, który obdarowuje
wszystkich napotkanych prezentami i
¿yczeniami na przysz³y rok.
Miko³aj by³ zadowolony z zachowania maluchów, które odtañczy³y nowoczesny taniec dyskotekowy z bardzo
nowoczesnym Miko³ajem.
Ju¿ dzi dzieci czekaj¹ na nastêpne
spotkanie z Miko³ajem.
Izabela D¹browska

Wyró¿nienie dla Szko³y
Podstawowej w G¹skach
Szko³a Podstawowa w G¹skach znalaz³a siê wród
wyró¿nionych w programie Szko³y dla ekorozwoju 
lokalne centra aktywnoci ekologicznej.
09 grudnia br. w siedzibie Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na konferencji podsumowuj¹cej II edycjê konkursu, uhonorowano najlepszych uczestników, którzy stali siê liderami lokalnymi w swoich regionach, a
reprezentowane przez nich szko³y  Lokalnymi Centrami Aktywnoci Ekologicznej. Dziêki ich dzia³aniom
uda³o siê zainspirowaæ mieszkañców do podejmowania dzia³añ wp³ywaj¹cych na poprawê jakoci ¿ycia.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody rzeczow  odtwarzacze
DVD.
Celem konferencji by³o zebranie dowiadczeñ z realizacji tego ogólnopolskiego Programu, poprzez który kszta³towane s¹ proekologiczne i prospo³eczne postawy
m³odzie¿y oraz ca³ych spo³ecznoci lokalnych.

wodnicz¹c¹ jury by³a pani Anna Ciszewska
 pracownik owiaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno  Epidemiologicznej
w Olecku, czlonkami: pani Anna Fidler z
Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
SZKOL-MED w Olecku i pani Anna
Juszkiewicz z Powiatowej Stacji Sanitarno  Epidemiologicznej w Olecku.
Dziêkujemy serdecznie sponsorom,
dziêki którym laureaci konkursu otrzymali wspania³e nagrody ksi¹¿kowe i pami¹tkowe dyplomy. Nagrody ufundowali:
Starostwo Powiatowe Wydzia³ Edukacji
w Olecku, Powiatowa Stacja Sanitarno
 Epidemiologiczna w Olecku i Zespó³
Szkó³  Gimnazjum nr 1 w Olecku.
W imieniu wspó³organizatorów:
Jolanta Wojtkowska  pedagog
szkolny Zespo³u Szkó³ w Olecku
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Cudne dla
dzieci bajanie

Pod takim has³em rozstrzygn¹³ siê 30.
11. 2005 roku, w bibliotece Szko³y Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Olecku, V Szkolny Konkurs Recytatorski. W tym roku szkolnym organizatorki konkursu: Barbara Klimaszewska.
Ewa Ciechanowska. Marzanna Brodowska, Eligia Bañkowska, siêgnê³y po utwory
wybitnego baniopisarza Hansa Christiana
Andersena.
26 uczestników, uczniów klas IV 
VI, wybra³o, przygotowa³o( pod kierunkiem pañ polonistek) i zaprezentowa³o
fragmenty bani Hansa Christiana Andersena. W trakcie wystêpów jury, panie: El¿bieta Rowiñska, Halina Matwiejczyk i Ma³gorzata Zagórska, ocenia³y nie
sy VIa; II miejscem Justynê P³awsk¹ z
klasy VIa i Karolinê Jarz¹b  klasa IVa;
III miejscem Mariê Dunaj (kl. IVa), Micha³a Saliñskiego (kl. Va). Wyró¿niono
równie¿ : Majê Burbê z klasy IVa, Aleksandrê Jankowsk¹ (kl. IVa), Rafa³a Jurewicza  ucznia klasy IVa i Oskara Trockiego (kl. IVc).
Szkolny Konkurs Recytatorski wrós³ ju¿ w tradycjê naszej szko³y. Pomys³
zrodzi³ siê miêdzy innymi po to, aby
odkrywaæ przed dzieæmi walory literatury piêknej i jej twórców, ale równie¿ rozwijaæ zainteresowania literatur¹, kszta³towaæ twórcz¹ postawê wobec ¿ycia, rozwijaæ wra¿liwoæ i osobowoæ dziecka
poprzez kszta³c¹ce i wychowawcze wartoci literatury.
Tekst: Barbara Klimaszewska

tylko recytacjê, ale równie¿ elementy gry
aktorskiej jak i zaanga¿owanie uczestników konkursu. Du¿e wra¿enie na odbiorcach zrobi³ wysoki poziom przygotowanych prezentacji i kolorowe kostiumy
m³odych aktorów.
Po zmaganiach konkursowych, przed
og³oszeniem werdyktu, uczestnicy obejrzeli przedstawienie pt. ¯ycie i twórczoæ
Hansa Christiana Andersena, przygotowane przez uczniów Gimnazjum nr 2 i
Szko³y Podstawowej nr 1: Ewelinê Milewsk¹, Emiliê Zyskowsk¹, Micha³a Zaniewskiego i Adama Blauta, pod kierunkiem
i wed³ug scenariusza Barbary Klimaszewskiej.
Pani El¿bieta Rowiñska podziêkowa³a wszystkim dzieciom za wystêpy i zaanga¿owanie , po czym og³osi³a decyzjê
jury, która w tym roku I miejscem nagrodzi³a Kingê K³oczko  uczennicê kla-
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Podatki lokalne w 2006 r.
W numerze 50 TO podano stawki
podatków lokalnych uchwalonych przez
Radê Miasta Olecka na 2006 r. Stawki te
nie mog¹ byæ wy¿sze ni¿ przyjête w ustawie sejmowej (ostatnia zmiana Dz.U. z
2005 r. nr 179, poz. 1484 ust. 1).

Do przedstawionych stawek na 2006
r. Kilka razy u¿yto komentarzy:
 w zasadzie nie zmieni³y siê,
 nieznacznie wzros³y albo pozosta³y
bez zmian,
 nie zmieni³a siê i nadal wynosi...

Rodzaj podatku
– Podatek od nieruchomoci:
1) od bud. mieszk. za 1m2 pow. u¿ytk.
2) od bud. mieszk. i gospod. w zwi¹zku z prowadz.
dzia³alnoci¹ gospodarcza za 1m2
3) od bud. pozosta³ych (np. gospodarczy, gara¿)
4) od gruntów zw. z prowadz. dzia³. gospod.
5) od gruntów pozosta³ych (np. dzia³ki przydom.)
B. Op³ata miejscowa (za 1 dzieñ pobytu)
Co to oznacza w praktyce? Ano znaczy
to ni mniej ni wiêcej tyle, ¿e za kamienicê w Olecku p³acimy dok³adnie tyle samo
co w Krakowie czy w Warszawie (patrz
pkt. A-1), a za dzia³kê, gara¿ czy budynek gospodarczy  prawie tyle samo (patrz
pkt A-3, 4, 5). Gdzie biednemu Olecku z
ponad 30% bezrobociem do bogatych
miast sto³ecznych z kilkuprocentowym
bezrobociem, cenami i zarobkami warszawskimi? Ale co to obchodzi radnych miejskich, wszak, jak kiedy powiedziano,
w³adza siê sama wy¿ywi, w co akurat
nie w¹tpiê.
Pikanterii dodaje jeszcze przekwalifikowanie gruntów w klasie V (zwolnionych dot¹d z podatku od nieruchomoci) w grunty miejskie  pod zabudowê,
opodatkowanych. Sprawi to, ¿e podatki
od nieruchomoci, np. na ul. Sembrzyckiego, wzrosn¹ od 220 do ponad 300%
rocznie. A ju¿ zupe³nym kuriozum jest
naliczanie tych podatków wstecz za 2005r.,
mimo, ¿e ju¿ wszyscy je zap³acili zgod-

Wszystko to prawda, aczkolwiek niezupe³nie, bo ani s³owem nie wspomniano, ¿e s¹ to ju¿ stawki bliskie maksymalnych i po prostu nie by³o ju¿ mo¿liwoci wiêkszych podwy¿ek.
Poni¿ej w tabeli przedstawiam porównanie stawek najpopularniejszych op³at
lokalnych, które najbardziej dotykaj¹
ka¿dego niemal mieszkañca Olecka.

Stawki
w 2005 r.

Stawki
uchwalone
na 2006 r.

Stawki maksymalne wg
ustawy

% stawki
maksymalnej

0,52

0,56

0,56

100

16,00

16,25

18,43

88,17

5,82
0,63
0,29
1,60

5,92
0,64
0,30
1,60

6,17
0,68
0,33
1,72

95,95
94,91
90,91
93,02

nie z wczeniejszymi naliczeniami miejskiego fiskusa.
Osobnym tematem, ale nie mniej ciekawym, s¹ op³aty bankowe i obs³uga bankowa osób prowadz¹cych dzia³alnoæ
gospodarcz¹. I tu ró¿nice miêdzy bankami s¹ niewielkie  wszystkie strzyg¹
równo: za prowadzenie rachunku, za ka¿dy

przelew, ba, nawet za wp³atê pieniêdzy
na konto bankowe.
Ciekawe, ¿e te same banki zagraniczne w krajach w³asnych stosuj¹ ni¿sze
op³aty ni¿ w swoich, polskich filiach. Widaæ
Polska to ELDORADO.
Grzegorz Kudrzycki

PROPOZYCJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
KSI¥¯KA TYGODNIA Bernard Lecomte: Prawda zawsze zwyciê¿y.

Jak Papie¿ pokona³ komunizm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005

Drugie wydanie ksi¹¿ki znanego francuskiego dziennikarza Bernarda Lecomtea Prawda zawsze zwyciê¿y. Jak Papie¿ pokona³ komunizm. Autor uwa¿any jest za jednego z najwybitniejszych
znawców pontyfikatu Jana Paw³a II.

nych ksi¹¿ek dziennikarsko-publicystycznych o Janie Pawle II, powiêcona specjalnie kwestii dzia³alnoci Watykanu i
Papie¿a na polu obalenia komunizmu.

Ksi¹¿ka obejmuje okres od konklawe w 1978 roku do zburzenia muru berliñskiego. Dotyczy wp³ywu dzia³añ Watykanu i osobicie Ojca wiêtego Jana
Paw³a II na obalenie re¿imów komunistycznych w ca³ej Europie rodkowej (nie
tylko w Polsce). Jest to jedna z nielicz-

Ksi¹¿ka ukaza³a siê w momencie szczególnym  kilka tygodni po mierci Ojca
wiêtego Jana Paw³a II, a na krótko przed
obchodami 25 rocznicy powstania Solidarnoci i podpisania porozumieñ sierpniowych.
El¿bieta Rowiñska

Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna
w Olsztynie Filia w Olecku, ul.
Aleja Zwyciêstwa 7, tel. 523
93 53 zaprasza:
poniedzia³ek
wtorek-pi¹tek
sobota

9.00-15.00,
9.00 -17.00,
9.00 -15.00

!
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Nie ma dna w nieszczêciu ludzkim (8)
Okruchy wspomnieñ z Syberii 1941-1946
 A wiêc trumna nie bêdzie zamkniêta, bêdzie zsuwa³a siê z sanek, a cia³o w
nieg  odpowiedzia³.
Rzeczywicie, tak te¿ i by³o. Kilka razy
w drodze na cmentarz zw³oki wypada³y,
tylko g³owa pozostawa³a w trumnie, poniewa¿ w tej czêci trumna by³a zabita.
Z trudem dobrnêlimy na cmentarz. Nastêpnie spucilimy trumnê do do³u.
Zasypalimy. Podziêkowa³ymy naszemu pomocnikowi. On zabra³ swoje powrozy i poszed³. My zmówi³ymy Anio³
Pañski za duszê zmar³ej. Potem chwila
¿alu i zadumy. Wraca³ymy w milczeniu,
ale ka¿da z nas myla³a o tym samym,
aby nikt wiêcej z Polaków nie zostawi³
swoich koci na nieludzkiej ziemi. Oby
Dobry Bóg przed³u¿y³ ¿ycie do powrotu
do Ojczyzny.
Szczególnie takie chwile mocno prze¿ywa³am, poniewa¿ daleko od naszego
miasta, w 1942 roku w ko³chozie, zmar³
mój piêtnastoletni brat cioteczny Konrad Polkowski i jego babcia Józefa Omanowska, która odesz³a rok wczeniej, tu¿
po przyjedzie na Syberiê.

Nie potrafiê kraæ

Dobre wiadomoci rozchodzi³y siê
wród Polaków b³yskawicznie. Otrzyma³am
od Izydora Kowalewskiego, kolegi Polaka, informacjê, ¿e do Abakanu przyjecha³ kolejowy transport pó³tusz ciel¹t,
kóz, owiec, przeznaczony dla wojska, a
który nale¿a³o prze³adowaæ na samochody
ciê¿arowe. Podpowiedziano mi w wielkim sekrecie, ¿e mo¿na zg³osiæ siê do
prze³adunku w ramach czynu spo³ecznego. Ponadto mój informator doda³, ¿e
mo¿na zdobyæ, czyli ukraæ, chocia¿ trochê
ma³ych obrzynków miêsa. Z wielkim zadowoleniem przyjê³am tê wiadomoæ i ju¿
nastêpnego dnia wsiad³am wraz z innymi Polakami do poci¹gu.
Pó³ godziny póniej bylimy na dworcu w Abakanie. Transport sta³ na bocznicy. Na miejscu okaza³o siê, ¿e chêtnych do pracy by³o bardzo wielu, bowiem ka¿dy myla³ o tym samym  ukraæ
chocia¿ trochê miêsa, którego nie jedlimy od trzech lat. Na kartki otrzymywalimy od czasu do czasu rybê suszon¹,
bardzo s³on¹, bez smaku. Byæ mo¿e by³a
zgni³a, a potem j¹ wysuszono. Rosjanie
partyjni, na stanowiskach, na te same
kartki otrzymywali w konsumach (tzw.
sklepy zakryte) amerykañskie miêsne
konserwy. Jad¹c do pracy, jeszcze w
poci¹gu, ustalilimy, ¿e ka¿dy dzia³a w

pojedynkê, udajemy, ¿e siê nie znamy.
Ponadto nasz kolega Zygmunt Truszkowski powiedzia³, ¿e jeli kto nie zd¹¿y do
poci¹gu jad¹cego do Czernogorska, mo¿e
przenocowaæ. Podano nam adres.
Pó³tusze by³y niewielkie, prze³adowywanie nie sprawia³o wiêkszych trudnoci. Gorzej by³o z pozyskaniem chocia¿
ma³ego obrzynka miêsa, które by³o
zamarzniête, mróz bowiem siêga³ minus
50 stopni, a mój scyzoryk by³ têpy. Zdawa³o
mi siê, ¿e te pó³tusze to tylko same koci bez miêsa. Ani kruszyny nie mog³am
ukroiæ. Znajomy Polak, widz¹c moj¹ bezradnoæ, da³ mi swój nó¿. By³am bardzo
zdziwiona.
 Mam jeszcze drugi  uspokoi³
mnie. Teraz by³am pewna, ¿e uda mi siê,
ale niestety ogarn¹³ mnie paniczny strach.
Zdawa³o mi siê, ¿e wszyscy podgl¹daj¹,
¿e widz¹ ka¿dy ruch mojej rêki. By³am
wiadoma, ¿e za niewielk¹ iloæ skradzionego miêsa gro¿¹ dwa lata wiêzienia. Co
robiæ? Kraæ czy nie? G³ód bywa silniejszy
od strachu wiêc krad³am. Wci¹gu omiu
godzin uda³o mi siê ukroiæ tych obrzynków miêsa mo¿e z pó³ kilograma. Nastêpny
problem: jak przejæ przez portierniê. By³am
bardzo zaniepokojona, zdenerwowana,
oci¹ga³am siê z wyjciem. W koñcu trzeba
by³o podj¹æ decyzjê. Portier zauwa¿y³ moje
zdenerwowanie. Wiedzia³ ju¿, ¿e muszê
mieæ miêso.
 Wy³o¿yæ na stó³  powiedzia³ gronie. Wyjê³am z kieszeni te drobne obrzynki. On nie odezwa³ siê. Upokorzona, zawstydzona, pe³na bólu i goryczy,
wysz³am na zewn¹trz. Poci¹g do Czernogorska ju¿ odjecha³, musia³am wiêc
nocowaæ w Abaknie. Uda³am siê pod
podany adres. By³a to cha³upina na peryferiach miasta. Zasta³am w niej dwoje
staruszków. Widok straszny. Ciemno,
brudno, dech zabija³a cuchn¹ca woñ.
Pr¹du nie by³o. Pali³ siê knot w ma³ej
buteleczce z jak¹ ciecz¹.
Mieszkanie by³o jednoizbowe. Staruszek przykryty ³achmanami le¿a³ przy
piecu, staruszka na ³awie obok. Przyjêli
mnie serdecznie. Mówili le po polsku.
Z rozmowy dowiedzia³am siê, ¿e ich rodzice zostali zes³ani na Sybir jeszcze za
cara.
Zadziwi³a mnie ich serdecznoæ. Byæ
mo¿e liczyli na jak¹ pomoc. Kiedy opowiada³am im wszystko dok³adnie, by³am
zdenerwowana, zziêbniêta, pe³na bólu i
goryczy. Staruszka próbowa³a pocieszaæ
mnie. Poleci³a mê¿owi po³o¿yæ siê na

Janina Maciukiewicz
pod³odze, a mnie wyznaczy³a miejsce na
przypiecku. Widz¹c ten brud, zdjê³am z
siebie tylko wierzchnie ubranie i z przera¿eniem k³ad³am siê w te ³achmany.
Usnê³am szybko, ale po pewnym czasie
rozbudzi³am siê. Czu³am, jak gdybym
znalaz³a, siê w mrowisku. Stwierdzi³am,
¿e wszêdzie s¹ wszy. Ale a¿ tyle? Nie
usnê³am ju¿ do witu. Pierwszym poci¹giem odjecha³am do domu. Tam mama
szybko upora³a siê z tymi wszami. Wierzchnie ubranie wynios³a na piêædziesiêciostopniowy mróz, a pozosta³¹ odzie¿ i
bieliznê wrzuci³a do kot³a z wrz¹tkiem.
W naszej rodzinie nie mia³ymy wszawicy, a to dlatego, ¿e siostra pracowa³a
w kopalni wêgla, a wiêc otrzymywa³a
przydzia³owe myd³o. Jakiej jakoci ono
by³o  trudno powiedzieæ. Nie pieni³o
siê, czuæ by³o dziegciem i to chyba nie
sprzyja³o wszawicy. Mama pra³a we³niane
chusty ¿onom oficerów. Ich staæ by³o
na taki luksus. Dawa³y myd³o w takich
ilociach, ¿e i chusty by³y czyste i nam
na w³asne potrzeby wystarcza³o.
W nied³ugim czasie znowu ta sama
wiadomoæ  prze³adunek miêsa. Nie
pojecha³am. Stwierdzi³am, ¿e nie potrafiê ani kraæ, ani k³amaæ. Zasady moralne, jakie wynios³am z domu rodzinnego,
mocno wros³y w moj¹ wiadomoæ. Nieludzkie warunki pracy i ¿ycia, jakie zgotowali nam sowieci, zmusza³y nas do
kradzie¿y i k³amstwa, aby ocaliæ ¿ycie.
Zawsze jednak czu³am siê upokorzona,
a tak zdobyta ¿ywnoæ wci¹¿ by³a powodem wyrzutów sumienia i dowodem
na upodlenie cz³owieka.

Rok 1945
Zawiedzione nadzieje

Ju¿ cztery lata minê³y na zes³aniu.
Skoñczy³a siê wojna (1945 rok), a tu ¿adnej wiadomoci o powrocie do Kraju. Raz
ju¿ okrutnie zawiod³a nas nadzieja, a by³
to rok 1942. Brat Adam by³ wówczas w
Armii Andersa i mia³ prawo zabraæ rodzinê z Syberii.
C.d.n.

"
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Ka¿da kampania wojenna, ka¿da bi- z³o¿yli przysiêgê, ¿e ¿ywi nie opuszcz¹ i mokrad³ami Wizny. Rozwalone schrony
twa maj¹ swoich bohaterów. Tak¿e kam- pozycji. W czasie najciê¿szych ataków bojowe przypominaj¹ tamte wrzeniowe
pania obronna 1939 r. ma ich wielu. S¹ to pojawia³ siê wród ¿o³nierzy kpt Raginis dni, dni krwi i chwa³y. Nie s³ychaæ huku
przewa¿nie dowódcy wiêkszych jednostek: w³asnym przyk³adem zagrzewaj¹c do walki. dzia³, spadaj¹cych bomb, serii karabinów
armii, korpusów, dywizji, czy pu³ków. W
9 IX od godz. 10-tej Niemcy rozpo- maszynowych ani wybuchów granatów.
tej pracy pragnê przypomnieæ sylwetkê czêli nawa³ê artyleryjsk¹, która trwa³a ca³y Tylko wieczorami, gdy nad ³¹kami Wibohaterskiego obroñcy naszych granic dzieñ. W³¹czy³o siê tak¿e lotnictwo bom- zny, Kurpików i Gie³czyna rozciela
na pó³nocnych rubie¿ach Rzeczypospo- barduj¹c pozycje. Rozbiciu uleg³a jedy- siê mg³a, s³ychaæ jakie krzyki rozkazów,
litej, który w sk³adzie Samodzielnej Gru- na bateria dzia³, a jej dzielny dowódca bitewn¹ wrzawê i jêki rannych. To dupy Operacyjnej Narew, dowodzi³ obro- por. Brykalski poleg³ na stanowisku. chy kpt Raginisa, por. Brykalskiego i ich
n¹ odcinka Wizna. Odcinek Wizna Dotrzyma³ przysiêgi z³o¿onej 8 IX. Po wiernych ¿o³nierzy wracaj¹, by trwaæ na
by³ najbardziej newralgicznym pasem nawale artyleryjskiej na pododcinku Gie- pozycjach. A z niebios s³ychaæ g³os kpt
obrony na linii Narwi-Bugu i Biebrzy. ³czyn uderzy³a Brygada Forteczna Löt- Raginisa, który s³owami poety krzyczy do
Dowódc¹ tego odcinka mianowano m³o- zen. Odcinka broni³a kompania piecho- nas ¿yj¹cych:
dego obiecuj¹cego oficera, d-cê batalio- ty i za³ogi schronów. Trwa³a zaciêta i pe³na
Wo³am Ciê obcy cz³owieku
nu Korpusu Ochrony Pogranicza, kapi- mêstwa obrona. Jednak w godzinach
Co koci odkopiesz bia³e
tana W³adys³awa Raginisa.
popo³udniowych Gie³czyn pad³. ResztKiedy wystygn¹ ju¿ boje...
Newralgicznoæ odcinka Wizna ka za³ogi schronów wycofa³a siê unosz¹c
Szkielet mój w rêku bêdziesz mia³
polega³a na tym, ¿e zamyka³ on nieprzy- ze sob¹ rannego d-cê por. Kiewlicza.
Sztandar Ojczyzny mojej....
jacielowi drogê na Bia³ystok i potem na
Tego samego dnia (9 IX) Niemcy
Przez dziesi¹tki lat PRL-u cyniczni i
Brzeæ. Odcinek ten ci¹gn¹³ siê na d³u- uderzyli w godzinach przedpo³udniowych dyspozycyjni historycy czêsto z tytu³agoci 9 km. i by³ podzielony na 3 podod- na pododcinek Kurpiki. Mimo druzgo- mi (po¿al siê Bo¿e!) profesorów przemilcinki: Wizna - Kurpiki - Gie³czyn. c¹cej przewagi wroga i ca³kowitego bra- czali, albo zak³amywali najdumniejsze fakty
Trzon obrony stanowi³o 3 ciê¿kie i 6 red- ku broni p-pancernej trwa³a zaciek³a, choæ naszej historii. Dla nich kpt Raginis nie
nich schronów bojowych. Na przedpolu beznadziejna walka. O godz. 16-tej kpt by³ bohaterem. Wiern¹ s³u¿bê Ojczynie,
odcinka pobudowano zasieki z drutu kol- Raginis zameldowa³ przez radiostacjê, ¿e najwiêtszy obowi¹zek ¿o³nierza nazywali
czastego, zapory przeciwczo³gowe oraz sam jest ranny i ma bardzo du¿e straty. bohaterszczyzn¹. Dla nich bohaterami
stanowiska dla piechoty i karabinów Powiedzia³ te¿, ¿e nie opuci ¿ywy sta- byli J. Krasicki, wierczewski, Wasilewmaszynowych. Najwa¿niejsz¹ rolê mia³y nowiska. By³ to jego ostatni meldunek ska, Nowotko, Rokossowski i inni. Ci zdrajcy
odegraæ 3 ciê¿kie schrony bojowe: Wi- do D-twa S.G.O. Narew. Artyleria wro- i zaprzañcy mieli byæ wzorcami dla m³ozna, Kurpiki i Gie³czyn.
dych Polaków. W ¿adnym podrêczMp. d-cy obrony odcinka kpt
historii pisanym przez tych speWizna - polskie Termopile niku
W³adys³awa Raginisa znajdowaców od k³amstwa ani s³owa o boPamiêci kpt. W³adys³awa Raginisa
³o siê w ciê¿kim schronie bojohaterskich obroñcach Odcinka Wiw
65 rocznicê Jego ¿o³nierskiej mierci.
wym Wizna. Pododcinkiem Kurzna i Ich dowódcy.
piki dowodzi³ kpt Wac³aw Schmidt
Po 65 latach cisn¹ siê na usta pya pododcinkiem Gie³czyn por. Witold ga rozbi³a radiostacjê d-cy odcinka, a kpt tania: Czy gdzie w Polsce jest szko³a,
Kiewlicz. Obsada odcinka liczy³a 20 ofi- Raginis i garstka jego ¿o³nierzy w schro- dru¿yna ZHP nosz¹ca imiê kapitana W³acerów, 700 podoficerów i szeregowych, nie bojowym pozbawionym wentylacji, to- dys³awa Raginisa? Mo¿e gdzie na Pod6 dzia³ kal. 76 mm, 24 c-kaemy, 18 r-ka- czyli ostatni bój w odosobnieniu i bez lasiu? A mo¿e nie ma takiej szko³y, druemów i 2 karabiny przeciwpancerne.
nadziei na pomoc. Huraganowy ogieñ dzia³ ¿yny ani hufca?
Na ten odcinek run¹³ w dniu 7 IX ca³y oraz naloty lotnictwa wroga zrobi³y swoZ autopsji wiem, ¿e nadal strasz¹ staXXI Korpus Pancerny gen. Faikenhor- je. Wiêkszoæ za³ogi schronu poleg³a, wielu re upiory. Jeszcze w tym roku w woj. ³ódzkim
sta w sk³adzie X Dywizja Pancerna oraz by³o rannych. O godz. 18-tej Niemcy oto- natkn¹³em siê na szko³ê im. I. KrasickieForteczna Brygada Lötzen. Natarcie czyli schron, w którym resztka za³ogi za- go, który ca³e doros³e ¿ycie spêdzi³ szkorozpoczê³o siê nawa³¹ artylerii oraz ata- truta gazami prochowymi nadal walczy- dz¹c Polsce, naszej Ojczynie, bêd¹c etakiem czo³gów i piechoty. Drugie natarcie ³a.
towym agentem NKWD. Jeszcze w ubienast¹pi³o 8 IX. Walki trwa³y na ca³ej szeOstatni atak Niemcy przypucili 10 IX g³ym roku w jednym z powiatowych miast
rokoci odcinka. Dochodzi³o nawet do walki rano. Przez megafon, wbrew prawu miê- woj. wiêtokrzyskiego szko³a rednia (Techna bagnety i granaty. Obroñcy dokony- dzynarodowemu, zagrozili d-cy, ¿e jeli nikum Ekonomiczne) nosi³a imiê gen.
wali cudów bohaterstwa W nocy z 8-9 nie podda schronu, to wszyscy jeñcy wziêci Waltera - wierczewskiego, który w
IX na kierunek odcinka Wizna przyby³ dotychczas do niewoli na tym odcinku, 1920r. uczestniczy³ jako komisarz w nanastêpny XIX Korpus Pancerny gen zostan¹ rozstrzelani. W tej beznadziejnej jedzie na swoj¹ podobno Ojczyznê a
Guderiana w sk³adzie: III Dywizja Pan- sytuacji kpt Raginis podziêkowa³ za³odze w PRL-u jako wiceminister obrony setcerna oraz XX Dywizja Zmotoryzowana. za spe³niony ¿o³nierski obowi¹zek i roz- kami zatwierdza³ swoim podpisem wyroDosz³o do niespotykanej dysproporcji si³: kaza³ im opuciæ schron bez broni. Gdy ki mierci na ¿o³nierzy Armii Krajowej.
ze strony niemieckiej cztery wielkie jed- ¿o³nierze wyszli, wynosz¹c rannych, dTak. Upiory jeszcze strasz¹. Od nas
nostki, w tym dwie dywizje pancerne, do ca wierny z³o¿onej przysiêdze odebra³ sobie zale¿y czy i kiedy uwolnimy siê a pozotego potê¿ne wsparcie lotnicze a z pol- ¿ycie detonuj¹c granat rêczny.
stanie po nich tylko mroczna pamiêæ tamskiej strony garstka obroñców  l pe³ny
Tak zgin¹³ kpt. W³adys³aw Raginis d- tych ponurych lat, lat komunistycznego
batalion piechoty i 20 oficerów.
ca odcinka Wizna, do koñca spe³niaj¹c zniewolenia.
Mimo tej ogromnej przewagi w ludziach najwiêtszy obowi¹zek ¿o³nierski. Dzi ma³o
Tadeusz Barañski - Tatar
i sprzêcie, kpt. Raginis postanowi³ wal- kto pamiêta o walce i ofierze obroñców
wiêtokrzyskie Zgrupowanie A.K.
czyæ do koñca. Wraz z dowódc¹ artylerii odcinka Wizna i bohaterskiego dowódcy.
Ponury-Nurt
odcinka por. Stanis³awem Brykalskim
Po 65 latach cisza panuje nad ³¹kami
£ód, wrzesieñ 2004 r.

#
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BLISKO 16 LAT DZIA£ALNOCI NA RYNKU VIDEO
OFERUJEMY:
 najwiêkszy w regionie wybór kaset (blisko 7000 zgromadzonych tytu³ów),
 ponad 700 tytu³ów DVD  ci¹gle powiêkszaj¹ca siê oferta (5 tytu³ów tygodniowo)
 sta³ym klientom rabat  20%
 telefoniczna rezerwacja filmów,
 filmy dla koneserów.
(V41603)
(V39402)

OLECKO, Armii Krajowej 8, tel. (087) 520-37-20

HITY WYPO¯YCZALNI  LISTOPAD 2005
Lp. Nr kat.

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

1

718

Królewstwo niebieskie

histor.

16

702

Sin City. Miasto grzechu

thriller

2

726

Batman. Pocz¹tek

fantasy

17

698

El Alamein

wojenny

3

678

Hitch

komedia

18

689

Lot Feniksa

akcja

4

691

Roboty

anim.

19

728

Ziemiomorze

fantasy

5

710

Si³a strachu

thriller

20

721

Autostopem przez galaktykê

kom.

6

708

Cz³owiek pies

thriller

21

666

Pi³a

thriller

7

729

Z³o

dramat

22

682

7 sekund

akcja

8

725

Amityville

horror

23

722

Miss Agent 2

kom.

9

684

Constantine

thriller

24

681

T³umaczka

thriller

10

714

Kung Fu. Sza³

akcja

25

633

Soul Plane

kom.

11

723

Be Cool

kom.

26

762

Dom woskowych cia³

horror

12

705

Sahara

przygod.

27

757

Trzêsienie ziemi

katastrof.

13

737

Szeregowiec Dolot

anim.

28

687

Trudne s³ówka

kom.

14

719

Boogeyman

horror

29

711

Grunt to rodzinka

kom.

15

659

13 dzielnica

akcja

30

716

Zakochany anio³

kom.

kom./sens.

JU¯ W WYPO¯YCZALNI
1

759

Ob³êd

thriller

4

769

Czas surferów

2

764

3

767

Wojna wiatów

thriller/sf

5

772

Madagaskar

anim.

Piêkny Boxer

akcja

6

775

Wyspa

thriller

NIEKTÓRE PREMIERY GRUDNIA
Fantastyczna czwórka

Pitbull

Perfect Man

1

Ziemia ¿ywych trupów

Gwiezdne wojny – Zemsta Sithów
5
8 i 12

Osaczony
Mr. & Mr. Smith

15

Atak na posterunek 13

19

Czekaj¹c na cud

Klucz do koszmaru
¯ycie Carlita - Pocz¹tek

Garbie super bryka
Boudu

Szalony weekend
Imperium wilków

¯ona dla Miko³aja

Evilenko
American Pie 4
XXX2

Zapraszamy: pon.sob.  1000-1900, niedziela  1200-1700

$
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CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

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

(K40805)

(V72702)

Glazura, terakota, drzwi, armatura sanitarno-³azienkowa

ul. Wojska Polkskiego 16
(dworzec PKP - rampa)

Tel. (087) 520-13-87

(V69903)

/ KUPIÊ
* motocykl zabytkowy. Tel. 0-602-235-182.
(L1601)
/ PRACA
* AVON, wpisowe 0 z³. Tel. 0-609-600-338.
(V58620)
/ SPRZEDAM
* dzia³ki budowlane. Tel. 0-601-210-819.
(K43402)
* kiosk. Tel. (087) 523-94-10; 0-509-994-258.
(K42602)
* meble sklepowe, ladê ch³odnicz¹, wagê, sypialniê  tanio
sprzedam. Tel. 0-660-099-070.
(K41703)
* Skoda Faworit 1,3; 1992; 95000km. Tel. 0-698-010-900(K42701)
/ US£UGI
* Autokomis, Targowa, u¿ywane czêci samochodowe. Tel.
0-500-299-464.
(V73304)
* Mia³e wypadek bêd¹c pasa¿erem, pieszym, rowerzyst¹,
kto zmar³ wskutek wypadku, pomo¿emy odzyskaæ odszkodowanie. Tel. 0-604-856-353.
(43002)
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L1409)
* Wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski. Targowa 20, tel. (087)
520-21-13.
(V73402)
* Wypiek sêkaczy. Targowa 6. Tel. (087) 520-30-69. (V73204)
/ WYNAJEM
* mieszkanie do wynajêcia. Tel. 0-500-299-464.
(V73302)
* mieszkanie do wynajêcia. Tel. 0-609-738-204.
(K42101)

Aby wszystkie dni w Nowym Roku by³y tak piêkne i szczêliwe jak ten jeden Wigilijny Wieczór,
¿yczy wszystkim mieszkañcom Olecka

Ceny najni¿sze w regionie!
KEY, aleja Wojska Polskiego 16

(V69307)

OG£OSZENIA DROBNE

W grudniu promocja na artyku³y
³azienkowo-sanitarne.

Tel. (087) 520-22-33.
OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

cie
zê
c
o u
zp urs
o
R k

Codziennie w godz. 800-1800

28

listopada

tel. 520-23-36

2 godziny gratis!!!

LECZNICA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V73002)

Uwaga Czytelnicy
W dniu 24 grudnia (sobota - Wigilia)
biblioteka czynna do godz. 14:00

DOM WESELNY

(K41503)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
O
le
ck
o
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* przyjêcia weselne, okolicznociowe12345678901234567890123456789012
tel. +(87) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012

Tel. (087) 523-01-00; 0-503-085-215

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(K42902)

za³o¿ony w 1994 roku
Wojska Polskiego 20
.7674) Autokomis

(V72902)

EDE N

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

(207)

Rok 1993/94 (c.d.)

Ta wzmianka ukaza³a siê
w Gazecie Wspó³czesnej.

Te wszystkie dziwol¹gi zosta³y wykonane przez uczennice pani Gocik
pod jej nadzorem podczas odwil¿y trwaj¹cej przez dwa dni z hakiem.

Poczynaj¹c od 1 lutego zima zaczyna panowanie na dobre. Mróz jest coraz wiêkszy i przybywa sporo niegu.
Jednak m³odzie¿ nie garnie siê do robienia rzeb. Bal przebierañców, który mia³
odbyæ siê zaraz po feriach, ze wzglêdu
na du¿y mróz, zostaje prze³o¿ony na 19
lutego.
16 lutego ch³opcy z jazdy szybkiej
i Z³otego Kr¹¿ka wyje¿d¿aj¹ do Bia³egostoku na mistrzostwa makroregionu.
Ch³opcy w jedzie szybkiej zadobyli IV
miejsce, a w Z³otym Kr¹¿ku drugie,
kwalifikuj¹c siê do zawodów centralnych
w widnicy, gdzie wywalczyli VI miejsce.
C.d.n.

&
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Kalendarz imion

20 grudnia
Bogumi³y, Dominiki, Igi, Ignacji
Abrahama, Amona, Bogumi³a, Dominika, Ignacego, Jowisza, Juliana, Juliusza,
Liberata, Teofila, Urbana, Zefiryna
21 grudnia
Balbiny, Honoraty, Jenny, Seweryny
Balbina, Honorata, Jana, Piotra, Seweryna, Tomasza, Tomis³awa
22 grudnia
Balbiny, Beaty, Bo¿eny, Franciszki, Gryzeldy, Honoraty, Judyty, Lidii, Zenony
Drogomira, Flawiana, Franciszka, Ksawerego, Zenona
23 grudnia
Dagny, Ilony, Iwony, Mo³gorzaty, Miny,

S³awomiry, Wiktorii
Dagoberta, Iwona, Jana, Jana Kantego,
Kantego, S³awomira, Wiktora
24 grudnia
Adaminy, Adeli, Eweliny, Ewy, Godzis³awy, Grzymis³awy, Herminy,Irminy
Adama, Ewelina, Grzegorza, Noego, Zenobiusza
25 grudnia
Anastazji, Anety, Eugenii, Glorii, Oliwii,
Teresy
Alberta, Eugeniusza, Grzymis³awa, Natana, Piotra, Rafa³a, Spirydona
26 grudnia
Dionizego, Kaliksta, Szczepana, Wróciwoja

KOZIORO¯EC

Ikebany
bo¿onarodzeniowe

21 grudnia - 20 stycznia

Ludzie urodzeni pod znakiem Kozioro¿ca odznaczaj¹ siê dobrym zdrowiem i
d³ugowiecznoci¹. Wytrwali i uparci,
konsekwentnie d¹¿¹ do celu. Nie ma dla
nich zadania zbyt trudnego. Z zaciêt¹ pasj¹
pokonuj¹ przeszkody piêtrz¹ce siê na ich
drodze. Pomylna odmiana losu spotyka ich jednak dopiero w wieku dojrza³ym. Wysokie stanowisko czy dobr¹ sytuacjê materialn¹ osi¹gaj¹ drog¹ wytrwa³ej
pracy. Kariery zawodowe dziêki szczêliwym zbiegom okolicznoci, wygrane
na loterii zdarzaj¹ siê im raczej rzadko.
Kiedy ludziom urodzonym pod znakiem Kozioro¿ca doradzono wszelkie zajêcia zwi¹zane z budownictwem, rolnictwem i nauczaniem.

1. W p³askiej miseczce ustawiamy kenzan (ciê¿ka p³ytka z wystaj¹cymi kolcami, na które nak³uwa siê roliny) i
umieszczamy na nim ga³¹zkê jod³y
pokryt¹ mchem oraz jedn¹ du¿¹ chryzantemê. Z boku ustawiamy wiecê.
2. Do ma³ego pnia przymocowujemy trzy
ga³¹zki wierku. W rodku ustawiamy
1-2 wysokie wieczki.
3. W w¹skim wazonie umieszczamy d³ug¹ ga³¹ sosny, ró¿ê i wiecê.
4. Du¿y kulisty krzew jemio³y zawieszamy na cianie, ozdabiamy bia³ymi lub
przezroczystymi bombkami.
5. Na cianie zawieszamy ga³¹zkê jod³y
o ciekawym kszta³cie. Ozdabiamy j¹ kolorowymi pierniczkami lub pomalowanymi
na srebrno d³ugimi szyszkami.

W Kraju rodka panuje przekonanie,

¿e u¿ywaj¹c codziennie czosnku mo¿na zapobiec wielu chorobom. W tym równie¿
przypad³ociom kosmetycznym, zwi¹zanym z cer¹, w³osami i zêbami.
Kompres na nagniotki: zmia¿d¿ony czosnek przy³o¿yæ na nagniotek i zakleiæ
plastrem. Zabieg powtarzaæ tak d³ugo, a¿ odcisk zmiêknie. Wtedy usun¹æ go delikatnie pumeksem

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo

Treæ: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

#

Iloæ publikacji:
px1
p x2
px3
Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

Przys³owia
i powiedzenia
 Zim¹ trzymaj siê blisko komina.
 Mrony grudzieñ i wiele niegu, ¿yzny
roczek bêdzie w biegu.
 Na pasterkê po wodzie, Alleluja po lodzie.
 Gdy choinka stoi na lodzie, to pewnikiem utonie w wodzie.
 Mrone Gody (Bo¿e Narodzenie), wczesne wody, a jak s³ota, póne b³ota.
 Mrone Gody (Bo¿e Narodzenie), ³adne lato, przepowiedzia³ stary tato.
 Gdy na Gody (Bo¿e Narodzenie) le¿y
nieg srogi, to na Wielkanoc zielone
od³ogi.
 Komu wiêta, to wiêta, a brzuch zawsze o g³odzie pamiêta.
 Jedyn¹ specjalnoci¹, która hañbi cz³owieka jest pró¿niactwo.

Wigilia

Samo s³owo pochodzi z ³aciñskiego
vigilia i oznacza m.in. czuwanie w nocy.
Kiedy bowiem wigilie poprzedza³y wszystkie wiêta, wierni za oczekiwali ich czuwaj¹c przez ca³¹ noc na modlitwach. W
Wigiliê Narodzenia Pañskiego obowi¹zuje post  obowi¹zek powstrzymania
siê od pokarmów miêsnych.

Nasz przepis
Legumina wigilijna z maku

Sk³adniki: 1/2 kg maku, 1/2 kg cukru,
ok. 1/2 szklanki wody, rozerwana laska wanilii,
25 dkg gotowych ma³ych bezów (lub bezy
upieczone w domu), bakalie (ok. 1/2 kg 
jakie s¹ w domu: orzechy, rodzynki, sma¿ona skórka pomarañczowa, suszone morele,
figi, daktyle), 1/4 litra kremowej mietanki,
trochê os¹czonych kwanych konfitur lub pomarañcza

Mak zaparzyæ wrz¹tkiem i pozostawiæ na noc. Woda musi siêgaæ 2 cm
ponad jego powierzchniê. Nastêpnego
dnia mak os¹czyæ, a potem przepuciæ
3 razy przez maszynkê do miêsa lub raz
przez specjaln¹ maszynkê do maku. Ugotowaæ syrop do nitki (ostatnia kropla spuszczona z ³y¿ki ci¹gnie cieniutka niteczkê), w³o¿yæ do niego zmielony mak, wymieszaæ, odstawiæ z ognia.
Dodaæ bakalie. Ubiæ mietanê.
Na okr¹g³ym du¿ym pó³misku uk³adaæ na przemian w kszta³cie piramidy,
ostudzony mak, bezy i mietankê, przybraæ z wierzchu bezami, mietank¹ i
konfiturami lub cz¹steczkami pomarañczy. Zamroziæ.

'
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Wyniki Ligi Halowej z 10 grudnia:

1. FC Ogólni  GROM 2:3 (2:1); bramki: Tomasz Kupiec i
Kamil Jawiñski  Wojtek Leszczyñski, Grzegorz Bomber
i Przemys³aw Niebrzydowski.
2. TSV Victory - LIDERZY Hamasu 2:4 (1:4); bramki: Dominik
Ga³¹zka i Marcin Rudziewicz  Artur Æwikowski 2 i Krzysztof
Czuper 2.
3. FC Ogólni - LIDERZY Hamasu 4:9 (3:3); bramki: Daniel
Koprowski 2 i Tomasz Kupiec 2  Adam Konopko 3, Artur
Æwikowski 3, Marcin Pietraszewski i Krzysztof Czuper 2.
4. Absolwent  GROM 13:1 (7:0); bramki: Micha³ M³ynarczyk 3, Jacek Marciniak 3, Bartosz Zyskowski 4, Maciej
Zyza³a 2 i Kamil ¯yliñski  Przemek Niebrzydowski.
5. Absolwent  Belfers 4:6 (3:3); bramki: Micha³ M³ynarczyk 2, Maciej Zyza³a i Tomasz Gibowicz  Marcin Putra
2, Sebastian Antkiewicz 2, Jacek Matwiejczyk i Andrzej
Kozubowski.
6. FC Ogólni  Belfers 0:8 (0:5); bramki: Sebastian Ant-

kiewicz 4, Jacek Matwiejczyk, Adam Wyszyñski, Marcin
Putra i Robert Smyk.
W tabeli prowadzi zespó³ kierowany przez Jerzego Wojnowskiego  Belfers, natomiast na czele klasyfikacji króla strzelców
jest obecnie Sebastian Antkiewicz (Belfers)  14 goli przed
Micha³em M³ynarczykiem (Absolwent) - 11 bramek.
W przysz³¹ sobotê zagraj¹: FC OGÓLNI  Absolwent godz.
13.30, FC OGÓLNI  TSV Victory 14.00, Absolwent - TSV
Victory 14.30, GROM Olecko  LIDERZY Hamasu 15.00, GROM
 Belfers 15.30 i Belfers - LIDERZY Hamasu 16.00.
Rozgrywki organizuje MOSiR i Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Jana Kochanowskiego w Olecku.
Aktualna tabela:
Nazwa dru¿yny,Miejsce,Punkty,Bramki strzelone, Bramki stracone

BELFERS
LIDERZY Hamasu
ABSOLWENT
TSV Victory
GROM Olecko
FC OGÓLNI

1
2
3
4
5
6

19
12
10
8
3
0

39
27
37
22
10
10

9
13
24
10
50
39

PÓ£NOCNA LIGA REGIONALNA
TENISA STO£OWEGO

Viktoria I mistrzem pó³metka

Zakoñczy³a rozgrywki Pó³nocna Liga
Regionalna tenisa sto³owego. W dwóch
zaleg³ych spotkaniach zwyciê¿yli faworyci. Na czo³o tabeli wróci³a Viktoria I
Wiêcki pokonuj¹c Pogoñ Banie Mazurskie 8:0. I Strefa Go³dap wygra³a u siebie z Viktori¹ III Wiêcki 8:0, spychaj¹c
Spójniê Olecko na trzecie miejsce.
Tabela
1. Viktoria I Wiêcki
15
63:26
2. I Strefa Go³dap
13
60:31
3. Spójnia Olecko
13
60:34
4. ABC Gi¿ycko
10
53:39
5. Viktoria II Wiêcki
8
52:39
6. Pogoñ Banie Maz.
7
47:51
7. Geodezja Olecko
6
45:46
8. Arion Olecko
1
14:61
9. Viktoria III Wiêcki
1
10:71
Organizator: Franciszek Pietro³aj

Uwaga!

Kalendarz na 2006 r. z okazji 60. rocznicy powstania sportu oleckiego

Ukaza³ siê kalendarz na 2006 rok wydany z okazji 60. rocznicy powstania sportu oleckiego. Kalendarz ten w sposób syntetyczny przedstawia historiê sportowców i sportu oleckiego. Opisane s¹ w
nim kluby jakie dzia³a³y na przestrzeni 60 lat w Olecku, historia pierwszego powojennego meczu
pi³karskiego, który to Gwardia Olecko rozegra³a w dniu 16 czerwca 1946 roku. Znajdzie w nim ka¿dy
datê urodzenia i mierci znanych sportowców.
Kalendarz przedstawia wiele zdjêæ sportowców naszego miasta. Jest to pierwszy taki kalendarz w
dziejach Olecka powiêcony sportowcom.
Pomys³odawca kalendarza dziêkuje ludziom dobrej woli, a zw³aszcza firmie Delphia Yachts S.A.,
Wszechnicy Mazurskiej, p. Janowi Staniszewskiemu, p. Jerzemu Miliszewskiemu, p. Januszowi Sosnowskiemu, Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji oraz sportowcom oleckim za pomoc w
realizacji przedsiêwziêcia.
Kalendarz mo¿na nabyæ w kiosku lub u pomys³odawcy  Franciszka Pietro³aja.
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. 1200-17 00.
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 186

Jak mówi¹ w pewnej reklamie us³ug
telefonicznych: zdrabniamy jak cholera.
No i z tego zdrobnienia mamy Wolne
Sobotki. Wielka czerwona ³apka zadzia³a³a. Bo to przecie¿ taki porz¹dny i uczciwy cz³owiek. Wiadomo, ¿e jak wiat wiatem
to w wiêzieniach zawsze siê roi³o od uczciwych i dobrych ludzi, a prawdziwy przestêpcy to chodz¹ po ulicach. Bo policja
te¿ siê boi i nie bêdzie nara¿aæ zdrowia i
¿ycia na ³apanie gronych przestêpców.
Pan Prezydent (ten ju¿ tylko kilkudniowy) to ma gest! Ale nasz Ziobro nie w
ciemiê bity i te¿ ma pomys³y. Zaproponowa³ dla Lwa Rywina zwolnienie za
mówienie. Jak ten co powie o GTW to
nawet mo¿e wyjæ na wolnoæ. Ale jak
kto ogl¹da filmy gangsterskie to wie, ¿e
taka Grupa Trzymaj¹ca W³adzê mo¿e zbyt
wiele, by pokusiæ siê o jak¹kolwiek opowieæ o niej. Lepiej siedzieæ cicho by ani
rodziny, ani znajomych nie spotka³a przykroæ. Znaj¹c historiê zapominamy, ¿e
panowie (i panie) w bia³ych ko³nierzykach
nale¿¹cy do takich grup s¹ zazwyczaj nietykalni. To tacy ludzie maj¹ na sumieniach ¿ycie dziesi¹tków, setek, tysiêcy i
milionów ludzi. Tylu ludzi ilu zabili i ilu
doprowadzili do tragedii politycy, nie maj¹
na swoim koncie ¿adni tyrani i dyktatorzy. Historia wojen jest prosta: dla interesu kilku lub kilkunastu ludzi niszczono cywilizacje, narody i kraje. Ostatnie
lata w naszym kraju wyranie pokaza³y,
¿e dla wielkich pieniêdzy i w³adzy mo¿na nawet zabijaæ ludzi i niszczyæ w³asny
kraj. Ci¹gn¹ca siê od wielu lat afera paliwowa, gdzie najpotê¿niejsi ludzie zaanga¿owani w tê sprawê nie wahaj¹ siê podejmowaæ nawet zbrodniczych decyzji. Cz³owiek czyta informacje o tym jak powieæ
sensacyjn¹: porwania, zabójstwa, niewyjanione wypadki, gra wp³ywów. Normalnie
horror. Ludzie ci obracaj¹ tak wielkimi pieniêdzmi, ¿e wygrane w totolotka wydaj¹
siê drobnym kieszonkowym. I to wszystko dzieje siê przy ogólnej bezsilnoci ludzi, którzy wreszcie chcieliby, ¿eby w tym
kraju rz¹dzi³o prawo... Wiêc przy ca³ym
szacunku i sympatii dla pana ministra
Ziobro: Rywin nie puci farby. W przeciwieñstwie do Pana Sobotki, który przedstawiany jako delikatny i uczciwy robi³
wszystko, by nie wyl¹dowaæ za kratami.
Wiêc gdyby nie interwencja Jeszcze Pana
Prezydenta i popiech z tym zwi¹zany,
to kto wie na jaki pomys³ wpad³by by³y
wiceminister. Wiêc proszê siê nie dziwiæ
zadowoleniu i radoci cz³onków SLD... 
jedynej formacji zadowolonej z decyzji

Prezydenta. Ja im siê nie dziwiê  to naprawdê wielka ulga.
Ale mamy wiêta i o tym nale¿y pamiêtaæ. Pan Prezydent oszczêdzi³ spêdzenia
wi¹t w wiecie za kratkami dla wielu, bardzo
wielu kolegów z SLD. Wiêc po raz drugi
nie dziwiê siê, ¿e ta partia tak radonie
urz¹dzi³a po¿egnanie Pana K. Wolnoæ
dla kolegów to du¿y prezent. Ale najwiêcej radoci po³¹czonej ze zdziwieniem mia³em
z wypowiedzi Pana K. Z rozmowy, jak¹
mia³ w ubieg³y czwartek z Panem Lisem.
Powieci Braci Grimm to czysta amatorka
w porównaniu z opowieciami Wkrótce
By³ego Prezydenta. Albo goæ znowu mia³
co z kolanami jak w Miednoje, albo sam
uwierzy³ w to co pisz¹ o nim w Trybunie. Za swój sukces uwa¿a wejcie Polski do NATO i Unii Europejskiej. Czy¿by
mia³ a¿ tak krótk¹ pamiêæ? Proszê Pañstwa, Pan Wkrótce By³y Prezydent by³
przeciwnikiem naszego wejcia do NATO!
Dla tych co maj¹ problem z pamiêci¹ chcia³bym przypomnieæ, ¿e ten goæ uwa¿a³
nasze wejcie do tego paktu wojskowego  obronnego jako: za wczesne, zbyt
szybkie, niepotrzebne w tej chwili itd. Potem
mówi³, ¿e robi to tylko pod wp³ywem
parlamentu, gdzie przeciwnikami wejcia

do NATO byli ludzie z SLD. Czy nikt nie
pamiêta tej krytyki SLD przeciwko naszemu
udzia³owi w NATO i g³osu Wkrótce By³ego Prezydenta, który popiera³ SLD? A
dzi to SUKCES Wkrótce By³ego Prezydenta i lewicy z SLD na czele! I co takiego by³o naszym Prezydentem przez 10
lat! To by³o 10 lat wzrostu wp³ywów lewicy na gospodarkê i to wcale nie ekonomicznego, ale uzale¿niaj¹cego gospodarkê od wp³ywów interesów lewicy. Te
10 lat to niejasne interesy, których nitki
zawsze prowadzi³y do Pa³acu Namiestnikowskiego. Te 10 lat to liczne afery, które doprowadzi³y wielu znacznych polityków lewicy do s¹dów i widzenia wiata
poprzez kraty. Te 10 lat to niewyjanione do dzi zabójstwo gen. Papa³y, gdzie
z wielkim entuzjazmem t³umiono i eliminowano wszelkie powi¹zania tego zabójstwa z ludmi z pierwszych stron gazet.
Te 10 lat to afera Rywina, sprawa kielecka, przyciemniane szyby w samochodzie
Dochnala itd. Dla mnie Pan Wkrótce By³y
Prezydent zrobi³ najlepszy prezent: NIE
BÊDZIE JU¯ PREZYDENTEM.
Wiêc: WESO£YCH I POGODNYCH
WI¥T!
PAC

