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W chwili, gdy poczujesz w sercu mi³oæ
i dowiadczysz jej g³êbi, odkryjesz, ¿e dla
ciebie wiat nie jest ju¿ taki sam, jaki by³
do tej pory.
Jiddu Krishnamurti
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Nie decyduj o sprawie,
jeli nie wys³ucha³e obu stron.
(³aciñskie)

Cena 1,40 z³

28 lutego 2006 r .

W sprawie wyciêcia
trzciny przy ujciu Legi
Odpowied Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody na
pismo, które wp³ynê³o 20 lutego 2006 roku do Urzêdu Wojewódzkiego w Olsztynie skar¿¹ce poczynania Burmistrza takie jak wyciêcie trzciny przy ujciu Legi oraz zbudowanie
progu wodnego na rzece (kilkadziesi¹t metrów za kamiennym mostem pieszym ³¹cz¹cym brzegi Legi w okolicach jej
ujcia z jeziora):

Obwodnica

na Siejniku do realizacji
Projekt budowy drogi okr¹¿aj¹cej osiedle Siejnik od strony pó³nocnej zosta³ zaakceptowany przez panel ekspertów
Urzêdu Marsza³kowskiego. Uzyska³ on bardzo wysok¹ notê
 84 punkty. Projekt zosta³ przekazany do Komitetu Steruj¹cego.
Realizacja tej drogi to inwestycja rzêdu oko³o 750 tysiêcy
z³otych. Z tej kwoty tylko 120 tysiêcy musi wydaæ miasto 
reszta to przyznana przez Urz¹d Marsza³kowski dotacja.
Ostateczn¹ decyzjê Urz¹d Marsza³kowski podejmie w marcu.
W tym te¿ roku inwestycja by³aby ukoñczona.

TARGOWA > Koncert
Zbyszek Sieñczuk

Pub

Widok ujcia rzeki Legi. Fot. sprzed I wojny wiatowej
(ok. 1900r.). Na fotografii nie ma trzcin!!!
W odpowiedzi na pismo z dnia 20.02.2006r. znak: GKO.76204/05/06 w sprawie dokonanego wykoszenia trzcin z jeziora
Oleckie Wielkie przy ujciu rzeki Lega informujê, ¿e zgodnie z
rozporz¹dzeniem nr 21 Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia
2003r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie
województwa warmiñsko-mazurskiego
jezioro to zosta³o objête ochron¹ w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Jezior Oleckich.

(L1301)

harmonijki - gitara - vokal
blues * ballada * rock * country

3 marca 2006 r., godz. 2000
Info: 0-604-779-423

Wstêp wolny
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KRONIKA PO¯ARNICZA
 21 lutego o 23.54 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar sadzy w kominie domu przy
ul. Grunwaldzkiej.
 22 lutego o 7.55 jeden zastêp JRG PSP
otwiera³ od zewn¹trz mieszkanie, w
którym znajdowa³a siê nieprzytomna
w³acicielka.
 22 lutego o 14.00 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ samochód, który blokowa³ drogê
pod wiaduktem kolejowym.
 23 lutego o 5.20 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji, do której dosz³o
na ul. 11 Listopada.
 23 lutego o 8.22 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Kowale Oleckie usuwa³y zadymienie z domu mieszkalnego w Kowalach Oleckich.
 23 lutego o 9.28 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ nad³amany konar drzewa zagra¿aj¹cy przechodniom w G¹skach.
 23 lutego o 11.51 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ sople lodowe z budynku przy
ul. Go³dapskiej.
 23 lutego o 11.30 jeden zastêp JRG PSP

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ
gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego
przy ul. Go³dapskiej.
 23 lutego o 17.04 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ zadymienie z mieszkania domu
przy ul. M³ynowej.
 24 lutego o 9.52 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji do której w Krupinie (gm. Wieliczki).
 24 lutego o 12.03 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji, do której dosz³o
w Szeszkach (gm. Wieliczki).
 24 lutego o 21.08 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y skutki kolizji, do której dosz³o na szosie Wieliczki.
 25 lutego o 8.28 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ zadymienie z kot³owni w D¹browskich.
 25 lutego o 12.54 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ nawisy nie¿ne z budynku przy
ul. Zielonej.
 25 lutego o 15.22 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mietnika przy ul. Sk³adowej.
 25 lutego o 16.09 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego w okolicach Du³.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski

Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udzia³u w XLIII Sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie
siê w dniu 2 marca 2006 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej
Urzêdu Miejskiego w Olecku.

(K43004)

Firma
DELPHIA YACHTS

sprzeda budynek
biurowy

przy alejach Lipowych 1.
Tel. (087) 520-30-37, fax
(087) 520-21-77

ciana;
b) wyra¿enia zgody na wyst¹pienie z
wnioskiem o przekazanie na mienie
Gminy Olecko nieruchomoci Skarbu
Pañstwa;
c) wyra¿enia zgody na udzielanie bonifikaty od op³at z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci gruntowych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Olecko;
d) rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa
Sienkiewicza na dzia³alnoæ Burmistrza
Olecka;
e) ustalenia wysokoci diet so³tysom;
f) zmiany bud¿etu gminy na 2006 rok.
10. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
11. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Leszek Ga³czyk

MARKET BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V3202)

Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci
w okresie miêdzy sesyjnym.
4. Informacje Biura Rady.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski radnych i Komisji Rady.
7. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej
w 2005 roku.
8. Uwagi i wnioski So³tysów i Przewodnicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce projektów uchwa³.
9. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) podjêcia realizacji zadania we wspó³pracy z innymi samorz¹dami terytorialnymi oraz zawarcia umowy ze
Stowarzyszeniem EGO - Kraina Bo-

Pijani kierowcy

 21 lutego oko³o 15.00 policjanci zatrzymali
w Norach rowerzystê piêædziesiêciopiêcioletniego Piotra B.. Mia³ on we
krwi 1,6 promila alkoholu.
 Tego samego dnia o 19.10 w Olecku
zatrzymano forda, którym jecha³ piêædziesiêciotrzyletni Adam T. Mia³ on
0,8 promila alkoholu we krwi.

Pobicie

Wieczorem 21 lutego w Drozdowie
zosta³ pobity trzydziestodziewiêcioletni
mieszkaniec tej miejscowoci. Policja ustali³a sprawców pobicie. S¹ nimi czterej
m³odzi (od siedemnastu do dwudziestu
dwu lat) mieszkañcy Drozdowa.

Kradzie¿

Wieczorem 21 lutego z gara¿u w lepiu skradziony zosta³ fiat 126p. Ju¿ po
kilku godzinach patrol policji zatrzyma³
z³odzieja na terenie powiatu e³ckiego.
Ustalono równie¿, ¿e sprawca w³amania
i kradzie¿y jest poszukiwany listem goñczym. W³amywacz zosta³ przewieziony
do aresztu ledczego w Suwa³kach.

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:
 Leon Bartnicki
 Bogdan Janicki
 Jerzy Makal
 Adam Malinowski
 Tadeusz Szy³ak
 Micha³ Ró¿añski
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ Centrum Mechaniki, Motoryzacji
i Budownictwa Agromasz, ul.
Zamostowa 10
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego 16 (rampa PKP)
√ KLUGAS, ul. E³cka 1
√ JPF FANTASTICA, Shin Yasuda,
plac Wolnoci 6d
√ Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, ul. Armii Krajowej 22A
√Grzegorz K³oczko
√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada

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

Apel do w³adz miasta

Apelujê do Burmistrza, jak i Radnych miasta Olecka. Zachowajcie zdrowy rozs¹dek i nie dajcie siê zastraszyæ jednemu ekologowi terrorycie. Nie doæ, ¿e nie
ma podstawowego wykszta³cenia w tym kierunku, to równie¿ nie bardzo wie co to
ekologia (sam jedzi samochodem bez katalizatora!).
Akcj¹ wyciêcia suchej trzciny przez Burmistrza Wac³awa Olszewskiego powinno zostaæ, moim skromnym zdaniem, objête ca³e jezioro Oleckie Wielkie i to jak
najszybciej, a nie tylko jego ma³y fragment. W czasie, kiedy to na dniach spodziewamy siê masowego przylotu dzikiego ptactwa i przywleczenia do Olecka ptasiej
grypy, wydaje mi siê co najmniej niem¹dre dyskutowanie przez naszych radnych
nad tym, czy dobrze siê sta³o, ¿e wykoszono trochê trzcinowiska przy ujciu rzeki
Legi. Przecie¿ to w tym miejscu najchêtniej zak³ada³o swoje legowiska dzikie ptactwo, dokarmiane przez Olecczan.
Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Panowie Radni. Nie koñczcie swojej,
jak¿e pomylnej dla miasta, kadencji grzechem zaniechania. Zastanówcie siê, co
mo¿ecie zrobiæ, ¿eby ograniczyæ skutki ptasiej grypy, która niew¹tpliwie nas czeka.
Jeli Was to nie przera¿a, pomylcie o swoich dzieciach i wnukach.
Z powa¿aniem
Z.J. Bereniewicz

Fotografia czêci omawianego fragmentu jeziora przed I wojn¹ wiatow¹
(oko³o roku 1900). Fot. z archiwum p. Bereniewicza.
W dniu 14 lutego 2006 r o godz. 14-ej odby³o siê posiedzenie pojednawcze w S¹dzie Grodzkim w Olecku, gdzie strony ustali³y, ¿e oskar¿ony przeprosi w prasie Tygodnik Olecki oskar¿yciela. Nie by³o podanej treci przeprosin.
Z tego powodu podajê treæ przeprosin.
Przepraszam Franciszka Pietro³aja, ¿e w dniach 14 i 15 listopada
2005 r. nies³uszne wyzywa³em, ¿e jest ubowcem, co nie jest prawd¹, za co
ja osobicie ponoszê winê.
W³adys³aw Bogdan
(V12701)

Dy¿ury
aptek

HURT DETAL PALIW, OLEJÓW I SMARÓW
(V3007)

Lekki olej opa³owy

www.klugas.mikrochip.pl

* 27.02.-5.03.2006r.
 pl. Wolnoci 7B
* 6-12.03.2006r.
 ul. Sk³adowa 6

!
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OLECKI TERMINARZ

28 lutego
* Turniej pi³ki no¿nej o Puchar Prezesa
klubu Czarni  hala LO, ul. Kociuszki
2 marca
* koniec sk³adania ofert przez organizacje po¿ytku publicznego na realizacjê
zadañ og³oszonych przez Urz¹d Miejski. (szczegó³y  TO 6/424, s. 4)
3 marca
17.00  Opowieci z Narnii: LEW, czarownica i stara szafa  film, kino
18.00  Geodezja Olecko - Viktoria II
Wiêcki, mecz tenisa sto³owego
4 marca
16.00  Viktoria I Wiêcki  Arion Olecko, mecz tenisa sto³owego
17.00  Opowieci z Narnii: LEW, czarownica i stara szafa  film, kino
5 marca
17.00  Opowieci z Narnii: LEW, czarownica i stara szafa  film, kino
6 marca
17.00  Opowieci z Narnii: LEW, czarownica i stara szafa  film, kino
18.00  Geodezja Olecko  Viktoria III
Wiêcki, mecz tenisa sto³owego
7 marca
17.00  Opowieci z Narnii: LEW, czarownica i stara szafa  film, kino ROK
MG
17.30  ABC Gi¿ycko  Pogoñ Banie
Mazurskie  Spójnia Olecko, mecz tenisa sto³owego
18.15  Filharmonia Narodowa prezentuje: Wirtuozi akordeonu (koncert), ROK
Mazury Garbate, sala widowiskowa
8 marca
17.00  Opowieci z Narnii: LEW, czarownica i stara szafa  film, kino ROK
MG
17.00  I Strefa Go³dap  Arion Olecko,
mecz tenisa sto³owego
10 marca
* mija termin nadsy³ania zg³oszeñ do udzia³u w konkursie Lodo³amacze 2006
(szczegó³y TO 7/425 z 14 lutego, s.
11)
17.00  Ja wam poka¿ê! - film
18.00  Spójnia Olecko - Viktoria I Wiêcki,
mecz tenisa sto³owego
19.00  Ja wam poka¿ê! - film
11 marca
17.00  Ja wam poka¿ê! - film, kino
19.00  Ja wam poka¿ê! - film, kino
12 marca
17.00  Ja wam poka¿ê! - film, kino
19.00  Ja wam poka¿ê! - film, kino
13 marca
17.00  Ja wam poka¿ê! - film, kino
19.00  Ja wam poka¿ê! - film, kino
18.00  Arion Olecko  Geodezja Olecko, mecz tenisa sto³owego
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Przyjazny rodowisku Warmii i Mazur
powiatowego programu ekoenergetycznego, Stowarzyszenie Na Rzecz
Ochrony Krajobrazu Kulturowego
Mazur Sadyba, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Olsztynie za wieloletni¹ dzia³alnoæ na rzecz ochrony rodowiska
oraz Zespó³ ds. Prewencji na Wodach Komendy Miejskiej Policji w
Olsztynie za utworzenie ca³orocznej s³u¿by patrolowej.
Wymienione wy¿ej zas³ugi wyró¿nionych s¹ tylko czêci¹ opisanych w katalogu imprezy, która odby³a siê w Teatrze im. Jaracza w
Olsztynie.
W swoim wyst¹pieniu Marsza³ek Województwa Andrzej Ryñski
powiedzia³:
Jak wskazywali za Norwidem
wielcy twórcy, >>Naród to wspólnota ducha<<. Tê ideê najlepiej realizuje siê poprzez pracê, która przekszta³ca nasz¹ rzeczywistoæ i wznosi j¹
na wy¿szy poziom. Praca wielu ludzi, a
przede wszystkim tych, których
dokonania zwracaj¹ uwagê w kraju
czy za granic¹, jest ród³em rozwoju i inspiracj¹ w budowaniu nowoczesnego spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Ludzie realizuj¹ swoje marzenia w ró¿ny sposób  poprzez chêæ
zmian na lepsze w najbli¿szym
otoczeniu, pracê na rzecz wspólnoty, wra¿liwoæ spo³eczn¹ czy
w koñcu rzetelne wykonywanie
swoich sobowi¹zków.
Gala Noworoczna 2006 Najlepsi z Najlepszych to kolejna
okazja do wyró¿nienia ludzi, firm,
instytucji z Warmii i Mazur, o których w minionym roku us³ysza³a
Polska, us³ysza³a Europa, us³ysza³
wiat.
W tym roku podczas Gali po

raz pierwszy zostan¹ wrêczone tak¿e nagrody Przyjazny rodowisku Warmii i
Mazur, przyznawane wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za wk³ad w
ochronê przyrody.
Zatem promujmy to, co najlepsze 
ludzi, ich aktywnoæ, pomys³y, inicjatywê i pracê. I chroñmy to, co jest dla nas
najcenniejsze  bogactwo natury Warmii i Mazur.
Wyró¿nione w dniu dzisiejszym osoby s¹ przyk³adem i dowodem na to, ¿e
dysponujemy olbrzymim potencja³em ludzi utalentowanych, pracowitych i zaanga¿owanych w przeobra¿enia spo³eczne,
kulturowe i gospodarcze.
Wszystkim osobom i instytucjom, które
w ubieg³ym roku przyczyni³y siê do rozs³awienia Województwa WarmiñskoMazurskiego, sk³adam wyrazy szacunku
i serdeczne podziêkowania.
Andrzej Ryñski

(V8304)

(K2404)

W bie¿¹cym numerze TO publikujemy zdjêcia dyplomu oraz plakietki otrzymanych przez Burmistrza Olecka w tegorocznej edycji konkursu Najlepszy
z najlepszych. Konkurs organizuje Marsza³ek Województwa Warmiñsko-mazurskiego.
W roku obecnym obok oleckiego burmistrza Wac³awa Olszewskiego, który
otrzyma³ nagrodê za ochronê bioró¿norodnoci i kompleksowy program zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie oraz
dorzecza Legi nagrody otrzymali: dziennikarka Barbara Fedoniuk za cykl audycji radiowych Puls Ziemi, dziennikarka Tamara Jesionowska za fotografie promuj¹ce rodowisko przyrodnicze
Warmii i Mazur (wygra³a miêdzynarodowy konkurs fotograficzny), wójt gminy
£ukta za konsekwentn¹ politykê ekorozwoju gminy, Ryszard Niedzió³ka, prezes Philips Lighting Poland S. A. oddzia³ Ketrzyn, za szeroko pojêt¹ ochronê rodowiska, starosta powiatu lidzbarskiego Jacek Protas za wdro¿enie

#
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W sprawie wyciêcia trzciny
przy ujciu Legi
Dokoñczenie ze s. 1.
Na podstawie (...) rozporz¹dzenia nr 54 Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego (...) w sprawie obszarów chronionego
krajobrazu na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego
(...) na terenie jeziora zabrania siê min:
- ust. 1) zabijania dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieñ i miejsc rozrodu
oraz tarlisk, z³o¿onej ikry, z wyj¹tkiem amatorskiego po³owu
ryb oraz wykonywania czynnoci zwi¹zanych z racjonaln¹
gospodark¹ roln¹, len¹, ryback¹ i ³owieck¹; (...)
- ust. 3) likwidowania i niszczenia zadrzewieñ ródpolnych, przydro¿nych i nadwodnych, je¿eli nie wynikaj¹ one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy odbudowy utrzymania, remontów lub naprawy urz¹dzeñ wodnych.
Zabieg usuniêcia rolinnoci brzegowej z obszaru ujcia
rzeki Lega zosta³ uznany za cel publiczny (...), która okrela
sens powo³ania obszarów chronionego krajobrazu, zgodnie z
którym tereny te chronione s¹ ze wzglêdu na wyró¿niaj¹cy
siê krajobraz o zró¿nicowanych ekosystemach, wartociowe
ze wzglêdu na mo¿liwoæ zaspokajania potrzeb zwi¹zanych z
turystyk¹ i wypoczynkiem lub pe³nion¹ funkcj¹ korytarzy ekologicznych. Ponadto wyciêcie ujciowego odcinka trzcinowiska wynika³o z koniecznoci zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu wodnego,(...) oraz polepszenia mo¿liwoci migracji organizmów wodnych, co wi¹¿e siê z utrzymaniem funkcji korytarzy ekologicznych.
Z uwagi na bliskoæ miasta w stosunku do jeziora Oleckie
Wielkie, akwen ten stanowi g³ówn¹ atrakcjê turystyczn¹ Olecka,
na terenie którego znajduje siê kilka orodków wypoczynkowych. Jezioro Oleckie Wielkie stanowi pocz¹tek szlaku kajakowego po rzece Ledze, a z uwagi na sielawowy typ tego
zbiornika jest atrakcyjnym miejscem do amatorskiego po³owu
ryb. Ponadto jezioro Oleckie Wielkie jest obiektem przyrodniczym w oparciu o który prowadzone s¹ projekty edukacji ekologicznej.
W latach ubieg³ych wokó³ jeziora wykonano, we wspó³pracy z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, cie¿kê ekologiczn¹ Wiewiórcza cie¿ka, szczególnie cenion¹ za liczne

ciekawostki. Ju¿ wówczas zwracano uwagê na postêpuj¹cy
proces eutrofizacji (¿yznoci) jeziora i koniecznoæ wykonywania dzia³añ ochronnych tego przyrodniczo i turystycznie
atrakcyjnego zbiornika. W ramach tych dzia³añ wykonano próg
stabilizuj¹cy poziom zwierciad³a wody jeziora, co umo¿liwi³o
zachowanie odpowiednich warunków dla utrzymania bioró¿norodnoci na po¿¹danym poziomie. Ponadto proces zarastania rolinnoci¹ jeziora (jako efekt nadmiernego wzbogacania
wód w substancje biogenne) wraz z utrat¹ jego turystycznoprzyrodniczych wartoci zosta³ poruszony na I Warmiñsko Mazurskim Forum rodowiskowym.
Wyeksponowanie punktu widokowego przez usuniêcie rolin
ze wskazanego obszaru nie narusza zakazów zawartych w rozporz¹dzeniu nr 54 Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego (...).
Zabieg ten zosta³ wykonany zgodnie z zasadami ochrony przyrody m.in. poza okresem lêgowym i tar³em wiêkszoci gatunków ryb, nie zachodzi zatem kolizja z zapisem (...) w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego.
Przedsiêwziêcie to nie wymaga³o równie¿ specjalnych
uzgodnieñ w Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Olsztynie, poniewa¿ nie wykracza³o poza ustalenia wczeniejsze,
poczynione w procesie powo³ania cie¿ki ekologicznej wokó³
jeziora oraz omawianych na ww. konferencji.
Nale¿y stwierdziæ, ¿e dotychczasowa dzia³alnoæ w³adz miasta jest zgodna z za³o¿eniami ochrony przyrody i wskazuje tendencje prowadzenia dzia³añ wed³ug zasady zrównowa¿onego rozwoju
z poszanowaniem zasobów przyrodniczych rodowiska.
Po analizie dokumentów i relacji osób odpowiedzialnych
za proces wykonaniaprzedsiêwziêcia nie stwierdzono uchybieñ merytoryczno - proceduralnych w sprawie, w zwi¹zku z
powy¿szym nie wnosi siê uwag do wykonanych czynnoci.
Wojewódzki Konserwator Przyrody
Maria Mellin
(Wyt³uszczenia - red.)

LEPIEJ HARCERZOWI NI¯ FISKUSOWI
Aby przekazaæ 1% swojego podatku organizacji po¿ytku
publicznego dokonaj odpowiedniej adnotacji w swym zeznaniu podatkowym PIT i przeka¿ deklarowan¹ kwotê na konto:
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Olecku nr
konta 60 9339 0006 0000 0006 5663 0001 z dopiskiem dla Hufca
ZHP w Olecku 1% podatku zgodnie z art. 27 Ustawy. Nic nie
tracicie, bo wp³acon¹ kwotê Urz¹d Skarbowy zwróci.
Z harcerskim pozdrowieniem  Czuwaj!
Oleccy harcerze

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71
FIRMA HANDLOWO-US£UGOWA

Oferujemy:  materia³y budowlane, elektryczne i hydrauliczne,  narzêdzia,  elektronarz¹dzia

Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41 w. 22

(V9603)

BUD-MET

LAS I OGRÓD

* pilarki ju¿ od 260 z³
* odnie¿arki
* ³añcuchy, prowadnice, oleje

Olecko, Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78
E³k, Stary Rynek 12
Go³dap, plac Zwyciêstwa 18

(V5205)

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78506)

(V5005)

$
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Quo vadis Solidarnoci szkolna i co dalej
W pierwszym odcinku stara³em siê
odpowiedzieæ mej Szanownej interlokutor tylko na czêæ zagadnieñ i spraw poruszonych przez Ni¹ w odpowiedzi dla
mnie na tytu³ow¹ kwestiê. Pierwsz¹ czêæ
odpowiedzi zakoñczy³em na sprawie trzeciej.
Aby pisaæ dalej, chcê wróciæ ponownie do zdania Solidarnoæ to jeden i
drugi, ale nigdy jeden przeciw drugiemu. Nazwa³em to herezj¹, nie dodaj¹c,
i¿ jest to cytat przytoczony wy³¹cznie
dla wygody w³asnej i nie maj¹cy prawdziwoci i prawdy. Prawdziwy cytat Jana
Paw³a II dotycz¹cy powy¿szego brzmi
nastêpuj¹co: Solidarnoæ to znaczy: jeden
i drugi, a wiêc nigdy jeden przeciw drugiemu i nigdy brzemiê dwigane przez
cz³owieka samotnie bez pomocy drugich.
S¹dzê, i¿ dalszy komentarz jest zbyteczny.

Pamiêtajmy

Sprawa czwarta
Mój interlokutor pa³a wielkim oburzeniem i powiada, jakim prawem oskar¿am cz³onków Solidarnoci o pisanie
donosów czy podrabianie podpisów i sk¹d
czerpiê takie informacje. Ju¿ w swym
pierwszym artykule na temat Solidarnoci szkolnej we wstêpie wyjani³em, jakim prawem zabieram g³os. Ponadto w
tej sprawie zupe³nie logiczne jest powi¹zanie tego z konkretnymi faktami i zdarzeniami, a skoro one mia³yby byæ nieprawdziwe i nies³usznie przypisywane
konkretnym bohaterom, to przede
wszystkim rol¹ ich powinno byæ dojcie
do prawdy bezwzglêdnej i oczyszczenie
siê z przypisywanego z³a. Pierwszy z³o¿ê ho³d takim bohaterom.
Sprawa pi¹ta
Interlokutor mój pisze, i¿ nigdy nie

o ogrodach 

Ruszy³y szkolenia w ramach projektu Piêkne ogrody Ziemi
Oleckiej. W t³usty czwartek odby³o siê pierwsze szkolenie
z zakresu projektowania ogrodów. Dwudziestoosobowa grupa s³ucha³a z zaciekawieniem Pañstwa Kopiczko, którzy przybli¿ali arkana sztuki projektowania. A i wiedzê praktyczn¹ wyk³adowcy posiadaj¹ niema³¹, bowiem od wielu lat prowadz¹
w³asn¹ firmê produkuj¹c¹ sadzonki rolin ozdobnych.
Kolejna  trzydziestoosobowa grupa  rozpocznie szkolenia z zakresu rêkodzie³a artystycznego (wyplatanie ze s³omy, hafty, podstawy sztuk plastycznych, kompozycje kwiatowe) w marcu br.
W ramach projektu przeprowadzimy równie¿ konkurs na
Najpiêkniejszy ogród oraz zorganizujemy wystawy, na których poka¿emy prace bêd¹ce wynikiem szkolenia z zakresu
rêkodzie³a oraz fotografie z konkursu Piêkne ogrody. Latem odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja na temat kierunków wspó³pracy transgranicznej w dziedzinie kultury oraz
uka¿e siê album ilustruj¹cy temat przewodni projektu, tj. piêkne
ogrody Ziemi Oleckiej. Zwieñczeniem pracy nad projektem
za bêdzie utworzenie biura wspó³pracy transgranicznej.
Wszystkie powy¿sze dzia³ania maj¹ na celu poprawê estetyki miejscowoci gminnych z zachowaniem zasad ekologii
oraz wyposa¿enie grupy mieszkañców w wiedzê i umiejêtnoci umo¿liwiaj¹ce podjêcie dzia³alnoci gospodarczej lub pozyskiwanie alternatywnych dochodów.
Projekt zosta³ dofinansowany ze rodków Unii Europejskiej. Jego wartoæ wynosi 76 880 euro, z czego 54470,14 euro,
czyli 70,85%, pokryje program Phare (Program Wspó³pracy
Region Morza Ba³tyckiego 2002/2003.
www.um.olecko.pl

zwracalimy siê do ZNP z prob¹ o poparcie. Zaiste, rozbrajaj¹ca szczeroæ i
go³os³owna. Proszê wybaczyæ, ale dowodzi to braku znajomoci ustawy o
zwi¹zkach zawodowych, która w tym
wypadku mówi, ¿e tam gdzie dzia³a³ wiêcej ni¿ jeden zwi¹zek zawodowy na terenie zak³adu pracy wszelkie sprawy dotycz¹ce pracowników, nie tylko zwi¹zkowców, s¹ uzgadniane wspólnie. Jeli
takich wspólnych uzgodnieñ brak, prawo ostatecznej decyzji ma prze³o¿ony
zak³adu pracy. Wyliczanie, kto jest liczebnie wiêkszy, a kto mniejszy jest go³os³ownoci¹ i w moim przekonaniu
miesznoci¹, a zatem mo¿e byæ k³amstwem, czyli grzesznoci¹ zgodnie z nauk¹ Kocio³a Katolickiego.
C.d.n.
Wac³aw Koz³owski

Szkolenie w zakresie OC

W dniu 20.02.2006 r. na terenie Komendy Powiatowej PSP
w Olecku odby³o siê szkolenie zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku dla dyrektorów szkó³ w zakresie
OC, ochrony ludnoci oraz zarz¹dzania kryzysowego. Podczas szkolenia stra¿acy zademonstrowali pokaz ratownictwa
technicznego wraz z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Informacji udzieli³: : st. kpt. Tomasz Milewski
rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Olecku

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

(V6604)

Ceny najni¿sze w regionie!
KEY, aleja Wojska Polskiego 16
Z kuponem - 5% rabatu! (z wyj¹tkiem c.o.)

GRÜNLAND

www.olecko.prawojazdy.com.pl
(K1505)

CENTRUM OGRODOWE

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

Nowoæ! Baterie do kuchni
z wyci¹ganym prysznicem. Tanio!
Tel. (087) 520-22-33.
Olecko, ul. Produkcyjna 11
tel. (087) 523-90-09

(Ci¹g dalszy)

Orodek czynny:

ie
êc
z
oc u
zp urs
o
R k

Codziennie w godz. 800-1800

tel. 520-23-36

%
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Rzecz o lokalach u¿ytkowych

wiêc nie lepiej sprzedaæ rudery i daæ mo¿liwoæ nowym w³acicielom wykonania remontów kapitalnych, co poprawi³oby
estetykê i warunku handlu oraz estetykê miasta Olecka?
Tylko nie w formie przetargu, który mo¿e byæ dla wielu
rosyjsk¹ ruletk¹, a w drodze wyceny przez rzeczoznawcê. Mylê, ¿e wieloletni dzier¿awcy, którzy przez 10 czy 15 lat solidnie
p³acili czynsze i w tym czasie niejednokrotnie ponosili wydatki
na ró¿ne remonty i naprawy maj¹ prawo do specjalnego potraktowania, a nie byæ poddawani ryzyku przetargowemu i to
po uprzednim zwolnieniu lokalu z towaru i urz¹dzeñ handlowych.
Takie decyzje podobno mo¿e podj¹æ Rada Miasta na wniosek Burmistrza. Podobno, bo nie wiem na pewno...
Grzegorz Kudrzycki

SERWIS OGUMIENIA

(V10502)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V8204)

Na pewien czas pozostawiam politykê krajow¹, niech inni
pou¿ywaj¹ na PiS-owskim rz¹dzie. Chcê odpocz¹æ od tego
zgie³ku. Dla zainteresowanych podam tylko, ¿e bodaj najtrafniej oceny 100 dni pisowsczyzny dokona³ Wojciech Olejniczak w czwartkowej Gazecie Wyborczej.
Wracam do spraw oleckich, do dziwnej polityki w³adz miejskich
w stosunku do dzier¿awców lokali u¿ytkowych bêd¹cych w³asnoci¹ Urzêdu Miasta.
Wiele z tych lokali znajduje siê w starym, poniemieckim
budownictwie i jest w z³ym stanie, wymaga gruntownego remontu. Dzier¿awcy na ogó³ wykonuj¹ tylko drobne i niezbêdne naprawy  malowanie, klajstrowanie itp., co w sumie te¿
co tam kosztuje, a efekt jest mizerny i krótki. Lokale te po
prostu wymagaj¹ remontu kapitalnego. Jest to remont kosztowny, ale czêsto niezbêdny i jedynie skuteczny i racjonalny.
Tylko jak inwestowaæ du¿e rodki w remont lokalu, którego
nie jest siê w³acicielem?
I tu jest pies pogrzebany  jak mawia³ dziadek Bolek. Dzier¿awcy, w tym i pisz¹cy te s³owa, od wielu lat staraj¹ siê o
nabycie tych lokali na w³asnoæ. Od lat odpowied z urzêdu
jest taka sama. Uprzejma pani jak pozytywka odpowiada: Zarz¹d Miasta i Burmistrz nie przewiduj¹ sprzeda¿y lokali u¿ytkowych... itd.
Po d³u¿szych dywagacjach okazuje siê, ¿e sprzeda¿ jest
mo¿liwa, ale w drodze przetargu i decyzjê o sprzeda¿y mo¿e
podj¹æ Burmistrz.
Jestem sk³onny zrozumieæ intencje gospodarza miasta, ¿e
czynsze za lokale u¿ytkowe to comiesiêczna gotówka do kasy
miejskiej, ale to tylko pó³ prawdy. Tak mo¿na myleæ o lokalach w centrum miasta, w dobrym stanie, które faktycznie s¹
z³ot¹ kur¹ znosz¹c¹ z³ote jaja. Inaczej rzecz ma siê z lokalami w
przedwojennych, poniemieckich ruderach, gdzie czynsze s¹
stosunkowo niewielkie, wiêc i zarobek miasta niedu¿y. Czy

Zaapelowa³em niedawno na ³amach
TO i do w³adz lokalnych oraz Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika Papie¿a Jana Paw³a II, aby przemyleæ dok³adnie
sensownoæ realizacji uchwa³y Rady
Miejskiej w Olecku z kwietnia 2005 r. o
budowie pomnika. Jak siê dowiadujê z
prasy lokalnej, dyrekcja Zespo³u Szkó³
w Olecku oraz SP wiêtajno organizuj¹
wspólnie I Powiatowy Przegl¹d Poetycki dla uczniów klas IV, V i VI dedykowany pamiêci zmar³ego Papie¿a-Polaka.
Pomys³ to zaiste godzien pochwa³y, nios¹cy g³êbokie treci edukacyjne dla wychowanków naszego powiatu. Nie po raz
pierwszy ta olecka placówka, prowadzona
przez Stanis³awa Kopyckiego, organizuje
ciekaw¹ imprezê. Projekt ten odczytujê
jako wyran¹ intencjê budowania przez
spo³ecznoæ tej placówki TRWA£EGO
POMNIKA dla naszego Papie¿a. Przegl¹dowi temu przywieca znane motto
Horacego Non omnis moriar, czyli Nie
wszystek umrê... Dariusz Josiewicz

(V6904)

Trwa³y pomnik
dla Papie¿a

&
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ZAINWESTUJ W SWOJE KOCI

OSTEOPOROZA
U MÊ¯CZYZN (3)

KOÆ - ¯YWA TKANKA
Koæ jest unikaln¹ tkank¹, o wytrzyma³oci stali i lekkoci drewna. Potrafi
siê adaptowaæ do wymagañ czynnociowych i samonaprawiaæ.
Istniej¹ dwa g³ówne typy koci: koæ
beleczkowa (g¹bczasta) i koæ korowa,
tworz¹ca zewnêtrzne powierzchnie koci.
Koæ beleczkowa tworzy dodatkowe
wzmocnienie koñców koci przenosz¹cych obci¹¿enia.
Szkielet ma zdolnoæ odnawiania siê
przez ca³e ¿ycie, jego stare fragmenty
s¹ zastêpowane przez now¹ koæ. Kiedy stara, lub uszkodzona koæ zostanie
usuniêta, komórki kociotwórcze, zwane osteoblastami, w tym miejscu tworz¹
now¹ koæ. Jednak¿e, w tym procesie
iloæ koci nowo tworzonej jest nieznacznie mniejsza ni¿ koci usuniêtej. Oznacza to, ¿e w ka¿dym kolejnym cyklu renowacyjnym powstaje nieco mniej koci ni¿ by³o. W skali wielu lat prowadzi
to do systematycznego zmniejszania siê
masy kostnej.
U mê¿czyzn opisany proces ubytku
masy kostnej jest nieco mniej wyra¿ony, ni¿ u kobiet. U kobiet dochodzi do
kompletnej destrukcji beleczek kostnych
i utraty po³¹czeñ miêdzybeleczkowych.
U mê¿czyzn poszczególne beleczki ulegaj¹ cienieniu, ale po³¹czenia miêdzybeleczkowe z regu³y pozostaj¹ lepiej zachowane. Istnieje jeszcze inna istotna
ró¿nica pomiêdzy koæmi mê¿czyzn i
kobiet, prawdopodobnie t³umacz¹ca, dlaczego z³amania wystêpuj¹ u mê¿czyzn
rzadziej. W czasie, gdy dochodzi do utraty
koci po³o¿onej wewn¹trz, otaczaj¹cej jamê
szpikow¹, nowa koæ jest deponowana,
jak warstwa nowej farby, na zewnêtrznej jej powierzchni. Jednak iloæ tej nowej koci jest u mê¿czyzn trzykrotnie
wiêksza, ni¿ u kobiet. To tak, jakby u
mê¿czyzny po³o¿ono trzy warstwy farby, a u kobiety tylko jedn¹. W wyniku
tego procesu zwiêkszaj¹ siê wymiary koci,
a co za tym idzie, jej wytrzyma³oæ.
WP£YW HORMON I WITAMIN
Wiele hormonów i witamin wp³ywa
na zachowanie siê koci w procesie starzenia siê. Dwoma wa¿nymi hormonami
s¹ hormon mêski, testosteron i hormon
¿eñski, estrogen. Estrogeny s¹ obecne
w organizmie mê¿czyzny w znacznie
mniejszych ilociach, ni¿ u kobiet, ale
równie¿ odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w jego

zdrowiu. Kiedy stê¿enia obu tych hormonów w wyniku starzenia siê spadn¹
poni¿ej po³owy wartoci stwierdzanej u
m³odych mê¿czyzn, rozpoczyna siê utrata
masy kostnej i spadek jej wytrzyma³oci  podobnie jak u kobiet. Niedobór
estrogenów u mê¿czyzn, podobnie jak u
kobiet, wydaje siê odpowiadaæ za spadek gêstoci koci beleczkowej. Nie ma
pewnoci dlaczego mê¿czyni odk³adaj¹
wiêcej koci na zewnêtrznej jej powierzchni
ni¿ kobiety, jednak wydaje siê prawdopodobne, ¿e dziêki wy¿szym stê¿eniom
testosteronu.
Jelita mê¿czyzn i kobiet po 65 roku
¿ycia nie s¹ w stanie wch³aniaæ wapnia
z po¿ywienia tak dobrze, jak u ludzi m³odych. W konsekwencji produkujemy
hormon, który powoduje, ¿e nasze koci oddaj¹ wapñ do krwi. Nazywany
parathormonem (PTH), nasila w efekcie
utratê koci w wieku podesz³ym. Jednym
z powodów, dla których tabletki z wapnem s¹ zalecane starszym osobom, jest
próba prze³amania problemu gorszego
wch³aniania wapnia, a dalej zahamowania nadmiernego wydzielania parathormonu, który niszczy nasze koci.
ROZPOZNAWANIE I LECZENIE
Czêsto pierwszym momentem, gdy
pacjent zdaje sobie sprawê ze swojej
choroby, jest z³amanie koci, a nawet wtedy
rozpoznanie osteoporozy mo¿e byæ przeoczone, o ile lekarz nie zleci badania
gêstoci koci (BMD). Najlepszym sposobem identyfikacji zagro¿enia z³amaniem
jest pomiar gêstoci mineralnej koci. To
nieinwazyjne i niebolesne badanie okrela wytrzyma³oæ koci i powinno byæ
zalecane mê¿czyznom obawiaj¹cym siê
osteoporozy, podobnie jak badania stê¿enia cholesterolu we krwi lub cinienia
krwi pomagaj¹ wyodrêbniæ mê¿czyzn
zagro¿onych chorob¹ serca lub udarem
mózgu. Generalnie, gêstoæ mineralna koci
odpowiadaj¹ca dolnej granicy normy dla
zdrowych, m³odych mê¿czyzn powinna
byæ uwa¿ana za granicê odciêcia, a
ka¿dy mê¿czyzna z gêstoci¹ mineraln¹
poni¿ej tej wartoci powinien byæ uznany za chorego na osteoporozê i nale¿y
rozwa¿yæ podjêcie leczenia. Jednak¿e zdarza siê, ¿e dochodzi do typowych z³amañ osteoporotycznych u osób z prawid³owym T-score. W takich przypadkach nale¿y bezwzglêdnie równie¿ podj¹æ leczenie, zw³aszcza w przypadkach

z³amañ krêgów. Istniej¹ ró¿nice pomiêdzy p³ciami w przewidywaniu ryzyka z³amania uda.
U starzej¹cych siê kobiet z³amania krêgów stanowi¹ istotny czynnik ryzyka z³amania uda, podczas gdy u mê¿czyzn lepszym wskanikiem ryzyka tego z³amania
jest wczeniejsze z³amanie nadgarstka (koci promieniowej, z³amanie Collesa). Indywidualn¹ pomoc¹, zarówno dla kobiet
i dla mê¿czyzn, mo¿e tak¿e byæ IOF One
Minute Risk Test. Pomaga on okreliæ
indywidualne ryzyko osteoporozy i mo¿e
stanowiæ dobry punkt wyjciowy do
rozmowy z lekarzem, który w konsekwencji
mo¿e zaleciæ badanie gêstoci koci.
Ryzyko z³amania uda lub krêgu, w
zale¿noci od gêstoci koci, jest podobne dla kobiet i mê¿czyzn. Przyczyn¹, dla której mniej mê¿czyzn ni¿ kobiet
doznaje z³amañ jest fakt, ¿e w dowolnej
grupie wiekowej jest mniej mê¿czyzn o
BMD poni¿ej progu z³amañ ni¿ kobiet.
Ponadto mê¿czyni ¿yj¹ krócej ni¿ kobiety i rzadziej siê przewracaj¹.
Mniej jest zarejestrowanych leków dla
mê¿czyzn ni¿ dla kobiet
Jedynie pojedyncze schematy leczenia osteoporozy zosta³y zarejestrowane
dla mê¿czyzn  inne nie sta³y siê jak dot¹d przedmiotem wymaganych d³ugotrwa³ych i kosztownych badañ klinicznych.
Istnieje znacznie mniej badañ nad
leczeniem osteoporozy u mê¿czyzn, w
porównaniu do kobiet. Obecnie lekiem
o najlepiej udokumentowanej skutecznoci u mê¿czyzn jest lek z grupy bisfosfonianów, alendronian. Dokumentowano tak¿e skutecznoæ innych bisfosfonianów: rizedronianu i etidronianu, a
tak¿e leku odbudowuj¹cego koæ, parathormonu, który stymuluje syntezê nowej koci na zewnêtrznych i wewnêtrznych powierzchniach koci pomagaj¹c
rekonstruowaæ szkielet i odtwarzaæ utracone po³¹czenia miêdzybeleczkowe w obrêbie koci g¹bczastej
 Testosteron zwiêksza gêstoæ mineraln¹ koci u mê¿czyzn z niskimi stê¿eniami tego hormonu.
 Nie badano skutecznoci suplementacji wapnia u mê¿czyzn, ale prawdopodobnie powinien byæ zalecany mê¿czyznom spo¿ywaj¹cym mniej ni¿ gram wapnia
dziennie.
Wyniki pomiarów BMD czêsto wyra¿ane s¹ jako wskanik T-score, odzwierciedlaj¹cy wielkoæ odchylenia standardowego (SD) BMD pacjenta w stosunku
do szczytowej masy kostnej m³odych,
zdrowych doros³ych osób tej samej p³ci.
Osteoporozê rozpoznaje siê gdy T-score wynosi poni¿ej -2.5 SD. Wartoci BMD
pomiêdzy -1.0 a-2.5 SD okrela siê jako
osteopeniê (nisk¹ masê kostn¹).
C.d.n.
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Drodzy
mieszkañcy

1. Zakupiono i przekazano w formie darowizny urz¹dzenie do wyposa¿enia
karetki  Ssak OB. 2012 za kwotê
4.211,48 z³
2. Przekazano w formie darowizny, zgodnie
z zawart¹ umow¹, kwotê 16.314,00 z³
na dofinansowanie zakupu sprzêtu.
3. Zakupiono i przekazano w formie darowizny 8 sztuk termometrów elektronicznych na kwotê 1060, 05 z³.
£¹cznie na sprzêt wydatkowano ze
rodków Fundacji kwotê 21.585,53 z³otych.
Konwent Fundatorów na zebraniu w
dniu 25 stycznia 2006 roku przyj¹³ jednog³onie Uchwa³¹ Konwentu Sprawozdanie Zarz¹du Fundacji oraz Bilans za
2005 rok.
Serdecznie dziêkujemy Tygodnikowi Oleckiemu za emisjê loga i numeru

konta fundacji oraz wszystkim za okazan¹ pomoc finansow¹ w 2005 roku. Liczymy na dalsz¹ wspó³pracê w 2006 roku.

PROPOZYCJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
Jan-Uwe Roggie, Bettina Mahler: Jak
KSI¥¯KA TYGODNIA

WarmiñskoMazurska
Biblioteka
Pedagogiczna
w Olsztynie
Filia
w Olecku,
ul. Aleja
Zwyciêstwa 7,
tel. 523 93 53
zaprasza:

W 2003 roku powsta³a Fundacja Zdrowe Olecko. Celem jej jest wspieranie
placówek publicznej s³u¿by zdrowia. Istnienie Fundacji jest form¹ aktywnoci
obywatelskiej
Konwent Fundatorów dziêkuje Starocie i pracownikom Starostwa Powiatowego, Burmistrzowi i pracownikom
Urzêdu Miasta i Gminy, pracownikom
Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej, pracownikom Orodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci G³uchych oraz wszystkim
anonimowym ofiarodawcom za dobrowolne wp³aty na konto fundacji.
Uzyskane rodki przeznaczylimy na
nastêpuj¹ce cele statutowe:

Olecko 2006-02-27
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

wychowywaæ wyj¹tkowe dzieci : poradnik dla rodziców. Kraków: Wydawnictwo WAM 2005

Dr Jan-Uwe Rogge, autor bestsellerów pedagogicznych, i Bettina Mähler
informuj¹ - udzielaj¹c rad i przytaczaj¹c
przyk³ady - o rozwijaniu siê ró¿nych zdolnoci u dzieci. I zachêcaj¹ rodziców, by
spokojniej przygl¹dali siê swoim dzieciom
i bardziej im ufali - nawet, jeli ich rozwój odbiega od normy.



Niektóre dzieci potrzebuj¹ na wszystko
wiêcej czasu ni¿ pozosta³e, a inne pêdz¹
przez ¿ycie z szybkoci¹ huraganu; jedne maj¹ trudnoci z pisaniem i liczeniem,
a inne nie chc¹ byæ typowymi dziewczynkami i ch³opcami. Wszystkie one burz¹
stereotypy tego, co zwyk³o siê uwa¿aæ
za normalnoæ. Sygnalizuj¹ potrzebê pomocy i dok³adaj¹ wszelkich starañ, ¿eby
je widziano i s³yszano. Niektóre robi¹ to
stosuj¹c odpowiednie rodki, inne - nieodpowiednie, ale skuteczne, stosownie
do swoich mo¿liwoci.

Przewodnicz¹cy Konwentu Fundatorów
Sylwester Kaczor
Prezes Fundacji
Bo¿ena Bielska-wie¿yñska

El¿bieta Rowiñska

poniedzia³ek
wtorek-pi¹tek
sobota

8.00-15.00
8.00 -18.00
8.00 -15.00

(V10602)

Verte

Je¿eli nie PIZZA to....
1. BU£A I SPÓ£A ....................................................... 5,00z³
hamburger/chickenburger XXL
bu³ka, kotlet, sos, ketchup, warzywa, dodatki
2. ZAPIEKANKA .......................................................... 4,00z³
bu³ka, wêdlina, sos, ser, warzywa, dodatki
3. FRYTKI, ZIEMNIACZKI ............................ 100g ...... 2,50z³
4. GOLONKA PIECZONA .............................. 100g ...... 4,00z³
golonka, ketchup, chrzan, musztarda, pieczywo
5. PODWAWELSKA PIECZONA .................. 100g ...... 4,00z³
kie³basa podwawelska, cebulka, musztarda, chrzan, pieczywo

6. PIEROGI Z OWOCAMI .............................. 200g ...... 4,00z³
pierogi, cukier, bita mietana , sos owocowy, s³odkie dodatki,
7. PYZY Z MIÊSEM ....................................... 250g ...... 4,00z³
pyzy, cebulka sma¿ona, skwareczki
8. PYZY BEZMIÊSNE ..................................... 200g ...... 3,00z³
pyzy, cebulka sma¿ona, skwareczki
9. TWOJA ZUPKA Z KUBKA ..................................... 1,50z³
zupki knorr z dodatkami
10. TAKIE ROGI .......................................................... 6,00 z³
placek pizza, dwa kabanosy, warzywa, sos , ketchup, przyprawy
11. FASOLKA PO BRETOÑSKU ................... 400g ...... 5,00z³
12. FLACZKI PO ZAMOJSKU ...................... 400g ...... 5,00z³
13. BIGOS POLSKI TRADYCYJNY .............. 400g ...... 5,00z³

Pod Papugami

P I Z Z A

i wszystko jasne

Nie mo¿na przy muzyce Marka Ga³¹zki jeæ, czytaæ, robiæ na drutach. Nie
mo¿na skupiæ siê na mijanych twarzach,
krajobrazach, mimo, ¿e generalnie ca³e
Jego piewanie jest o wêdrowaniu. Nawet gdy siê zna, gdy obcuje z Jego
muzyk¹ ponad æwieræ wieku (w przypadku ni¿ej podpisanego). Nie mo¿na
nie podzieliæ siê zdeptanymi butami z
drugim cz³owiekiem, gdy razem trzeba
jeszcze prze¿yæ Zawiejê w Michigan albo
odnaleæ Bia³¹ Lokomotywê. W tej muzyce trzeba uczestniczyæ!
Pojawiaj¹ siê m³ode tygrysy poetyckich dwiêków i na Stachurze têpi¹ pazury. Stare lwy, by jeszcze istnieæ te¿
go (nad)u¿ywaj¹. Edwarda Stachurê

PODWÓJNE CIASTO .............................tylko do du¿ej ..... 1,50z³
SOS: meksykañski, salsa, bia³y, ketchup ............................... 1,00z³

1. MA£GOKA .......................................................... 7z³ .......... 9z³
ser, sos pomidorowy, przyprawy, oregano
2. GRZYBOBRANIE................................................... 8z³ ........ 11z³
ser, sos, pieczarki, przyprawy oregano
3. TYGRYSICA ........................................................... 9z³ ........ 14z³
ser, sos, boczek, cebula, papryka, przyprawy, oregano
4. S£ODKA JADZIA ............................................... 10z³ ........ 15z³
ser, sos, kurczak, kukurydza, ananas, przyprawy, oregano
5.OGNIEM I MIECZEM ............................................ 10z³ ........ 15z³
ser, sos, chili, salami, oliwki, peperoni, ,cebula, przyprawy, oregano
6.SEROWA PANIENKA .......................................... 10z³ ........ 14z³
dwa rodzaje sera, sos, szynka , pieczarki, przyprawy , oregano
7. KILER ................................................................ 9,50z³ ........ 14z³
ser, sos, salami, pieczarki, cebula ,papryka ostra , przyprawy, oregano
8. MORSKA BRYZA ................................................ 11z³ ........ 15z³
ser, sos, kalmary, krewetki, ma³¿e, oliwki, cebula, przyprawy, oregano
9.TAKA RYBA.......................................................... 10z³ ........ 15z³
ser, sos, tuñczyk, cebula, papryka, oliwki, przyprawy, oregano
10.TRZY WINKI ................................................ 9,50z³ ........ 14z³
ser, sos, trzy rodzaje szynki, oliwki , papryka, przyprawy, oregano
11. BAMBUSOWA ................................................... 11z³ ........ 16z³
ser, sos, oliwki, papryka, pieczarki, cebula, pêdy bambusa,
kie³ki sojowe, przyprawy, oregano
12. ZRÓB TO SAM ................................................. 11z³ ........ 15z³
ser, sos, cztery dodatki klienta, przyprawy, oregano
13. Z£OTA PAPUGA ............................................. 12z³ ........ 16z³
ser, sos, szynka , salami, boczek, pieczarki, kukurydza, papryka,
cebula, czosnek, przyprawy, oregano
14. ZIELONA £¥CZKA........................................... 10z³ ........ 14z³
ser,sos,groszek, szpinak, broku³y, pieczarki,przyprawy, oregano
15. MISS PIGGY ....................................................... 9z³ ........ 12z³
ser,sos,szynka ,pieczarki, przyprawy,oregano
16. PIZZA RZENIKA ............................................. 10z³ ........ 14z³
ser, sos, kie³basa, pomidor, cebula, przyprawy, oregano
17. HUNO-LULU ....................................................... 12z³ ........ 15z³
ser, sos, banan, brzoskwinia, ananas, rodzynki, oregano,
DODATKI: .................................................................. 1z³ .......... 2z³
Pieczarki, cebula, oliwki, kukurydza, ananas, papryka,
szynka, salami, kurczak, boczek, tuñczyk, ser,
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¯egnaj pustko, sp³yñ z lodami
Marek Ga³¹zka piewa od ponad trzydziestu lat niezmiennie znakomicie!
Równie znakomicie Ga³¹zka piewa
Ga³¹zkê. I te¿ ma fanów i naladowców. Taki na przyk³ad aktor kabaretowy Grzegorz Halama, który swoje muzyczne talenty umieszcza³ na listach przebojów, mówi krótko  moim nauczycielem i mistrzem jest Marek Ga³¹zka.
Coraz czêciej spotykam m³odzie¿ piewaj¹c¹ Ga³¹zkê.
Tak te¿ by³o w sennym zimowo wiêtajnie w ramach literacko-muzycznego
cyklu Pi¹tek 18:30. Tym razem nie w
salce GOKiS-u, a w przytulnym barze
Orze³, przy wiecach i ciep³ym migotaniu p³on¹cych szczap w kominku,

Stachura-Ga³¹zka brzmia³ tak samo Potêgowo jak przed laty. Brzmia³ tak znajomo i swojsko, ¿e sala piewa³a Ga³¹zkê-Stachurê.
I na sam koniec Marek Ga³¹zka us³ysza³ Sto lat od wiêtajniaków, bo piewa³ pysznie, bo jest swojakiem na swojej
tu¿ obok Polanie Ca³ej Jaskrawoci...
no i akurat w dniu koncertu obchodzi³
urodziny.
piewaj Marku jeszcze sto lat tak
jak to robi³e nad skutym lodem jeziorem, tu¿ obok zasypanego biel¹ lasu,
przez który wije siê Twoja £ana Struga, której biegu nawet siarczysty mróz
zatrzymaæ nie jest w stanie.
W. Anuszkiewicz
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PROWINCJA£KI

V. Lilka

chwili epifanii najbardziej do zapamiêtania warto.
Gdy zamknê³a drzwi za sob¹ z po¿egnaniem kulturalnym, do Jêdrusia oczywicie skierowanym, Boss strzelaj¹c kapslem z du¿ego browara tak po prostu i
zwyczajnie powiedzia³ do Jêdrusia: Masz,
ona zap³aci³a!.
Nie wybieg³, bo ca³y nagle zabetonowany, walniêty w ³eb, dobity tym browarem. Zreszt¹, jak reszta klubowiczów,
bo nie mo¿na powiedzieæ, ¿e codziennie
takie rzeczy w sklepiku siê zdarzaj¹. Co
takiego pierwszy raz. A ¿e Jêdru prze¿y³, to potem wszyscy d³ugo, d³ugo siê
dziwili.
Zatrzyma³a kilka dni póniej swego
czarnego Golfika na mocie, gdy Jêdru w wodzie lepia chowa³, tak by³y
g³upie i zamurowane.
- Czy w tym lesie grzybów mo¿na
nazbieraæ?  tak bez przywitania i wysiadania, jakby to piwo piêæ minut temu
by³o.
- Za co to piwo?  Jêdru nagle odmurowany, te¿ tak po prostu, jakby to w
sklepiku przed chwil¹ siê zdarzy³o.
- Pomóg³ mi pan zim¹. Tu zaraz, nie
pamiêta pan? Z drogi wylecia³am.
Ju¿ obok Jêdrusia oparta o barierkê z
br¹zowymi paterami oczu, sk³onnymi zanurzyæ siê w leniwym ruchu £anej Strugi.

F kupiê



Przezwanie Jêdrusia Stryjn¹ by³o niewyobra¿alnym bandyctwem. Wacek pope³ni³ grzech nierozgrzeszalny przeciw
bliniemu, a mo¿e nawet bardziej przeciw
samemu sobie. W jego ogólnie znanej
wielkiej ³agodnoci, wiêkszej bezwarunkowo od dobrotliwoci Jêdrusia by³o to
seri¹, lawin¹ ciosów w powy¿ej i poni¿ej
pasa podkutym buciorem. Sponiewierany jedn¹ odzywk¹ Jêdru poczu³ siê strasznie okropnie podwójnie. Zrozumia³, jak
bardzo musia³ Wacek poraniæ sobie od
rodka gêbê wypowiedzianym plugastwem.
Dlatego postanowi³ zhandlowaæ swoj¹
najwiêksz¹ tajemnicê, co myla³, ¿e bêdzie tylko jego w³asnoci¹. Co za co 
takie naprawianie czego, czego w zasadzie nie rozumia³. Co nast¹pi³o, co siê
dokona³o. Taki kamieñ miêdzy oczy. Taki
nó¿ miêdzy ³opatki. Albo i poæwiartowanie ca³ego ludzkiego cierwa nie wiadomo dlaczego. Krzywda urodzi³a krzywdê,
a kara karê.
W sklepiku jaki czas temu, w rodku
lata, dziwne zdarzenie. Dla Jêdrusia osobicie zdarzenie nieprawdopodobne. W
kilkuosobowym browarkowym wianuszku Jêdru w rozdziawie maksymalnym na
laskê, która wchodz¹c po co z podró¿y
zapomniane a potrzebne, swoje dzieñ
dobry do niego skierowa³a. Tak, wyranie, przy okazaniu kultury osobistej w
miejscu jak najbardziej cywilizowanym. gapi³
siê wiêc bardziej ni¿ pozostali na ³ydki i
ramiona zgrabniutkie i opalone i na domys³ okr¹g³oci w miejscu akurat nadmiernie
ubranym. Br¹zowe w³osy w ostrzy¿eniu
tak chytrym, by zwieñczenie szyi i karku
pokazywaæ i nie, kusiæ i ukrywaæ, wszystko
przy najmniejszym nawet ruchu g³owy. Gdy
siê ju¿ od sklepowej lady odwróci³a, mêska flanelowa koszula z przewag¹ krat
br¹zowych okaza³a siê jeszcze bardzo za
ma³o niedopiêta pod wielkimi br¹zowymi
paterami oczu.
Tak, ta wredna koszula gada³a: gap
siê w ucz niesamowitoæ, bo w krótkiej

Epifania, czyli opowieæ dosyæ odlotowa

NAJTAÑSZY KUPON
NA OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F sprzedam
F wynajmê
F inne

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

Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V9004)

- Pamiêtam. Pani sama wyjecha³a. Ja
tylko pokaza³em co i jak trzeba ze sprzêg³em i gazem, no i nieg nogami przed
samochodem bada³em  bez fa³szywej
skromnoci, ale jednak po³echtany, bo to
niby nic takiego, a zapamiêta³a.
Jêdru nie pamiêta³, bo opatulona w
czapki, golfy i szaliki kobieta niekoniecznie jest do zapamiêtania. Jak muzu³manka jaka, które wszystkie maj¹ czarne lub
br¹zowe lepia.
Sta³a na pocz¹tku brzozowej alei zamurowana. Ócz jej b³¹dzenie pijane i o
jego w niej zagapienie zahacza³o. Wie.
By³ w tamtej chwili jednym z tych drzew
w ich niekoñcz¹cym siê szeregu. o grzybach nie by³o mowy. Stali tak i stali. Mo¿e
kwadrans, mo¿e dwa. Wie. Jeszcze wtedy go nie widzia³a.
- Lilka. Mamusia mówi do mnie Lilia,
ale nikomu wiêcej nie pozwalam, chocia¿
tak jest pewnie ³adniej  nareszcie otrzewia³a.
- Andrzej.
Jej d³oñ, a w zasadzie koniuszki palców, przez sekundê w bezpoufalnym bruderszafcie zapamiêta³ ogniem. Nawet w tej
chwili, kiedy po latach opowiada Wackowi, oczy ma mokre. Tak ten po¿ar w rodku soki gotuje i na zewn¹trz wydala.
Jan Nowak-Kowalski
Ci¹g dalszy za tydzieñ

Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.
0-500-044-685
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T³uSTO i dla cia³a i dla ducha,
czyli co w AGT nawyprawia³a Szko³a
Spo³eczna i co z tego wynik³o...
Goni¹c za prac¹, terminami i za³atwia-

o¿ywili scenê tañcem, piewm i feeri¹

niem najró¿niejszych spraw, mamy coraz mniej czasu dla w³asnych dzieci. My
 postanowilimy choæ na chwilê zatrzymaæ wskazówki zegara. Zorganizowalimy wiêto Szko³y Spo³ecznej, aby razem spêdziæ t³ustoczwartkowy wieczór i
bawiæ siê w gronie rodziców, uczniów,
nauczycieli i goci. Chcielimy, aby dzieci
pokaza³y rodzicom, jak wcielaj¹ siê w role
aktorów, tworz¹c na deskach AGT magiczn¹ atmosferê teatru. Rodzice natomist mieli okazjê przypomnieæ sobie w³asne
dzieciñstwo i walczyæ o miano najlepszej dru¿yny w przygotowanym specjalnie
dla nich Turnieju Rodziców. Chcielimy
tak¿e, aby odbywaj¹ca siê impreza by³a
przedsmakiem wielkiego, jesiennego
wiêtowania. Wówczas bêdziemy obchodzili 15. urodziny naszej szko³y!
Dochodzi³a 16.30. Sala pêcznia³a. Miejsc
siedz¹cych zaczyna³o brakowaæ. Napiêcie wród aktorów siêga³o zenitu. Jednak nie by³o ju¿ odwrotu... Wielkie oczekiwanie prze³ama³y Kasia, Ania i Ula 
uczennice III G. Uroczycie powita³y goci
i przedstawi³y program imprezy. Po krótkich, acz treciwych mowach pañ Jolanty
Kalaty (prezes oleckiego ko³a Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego) i Anny
Iwanowskiej (dyrektor naszej szko³y) g³os
zabrali aktorzy. Zaczê³o siê!
Nasi najm³odsi uczniowie z klas I-III

kostiumowych barw. Zaprezentowali siê
w tañcu z chusteczkami do muzyki Johanna Straussa Polka i w piosence Pada
nieg. Oprócz wystêpów grupowych
ka¿da klasa przedstawi³a swój w³asny
program. Pierwszaki wyst¹pi³y w scence Masz tu kotku, uczniowie z klasy
II  w piêknych kostiumach  przedstawili Dary Nowego Roku a boysband z
klasy III wypiewa³ znany hit Ch³opaki
nie p³acz¹. Dobrze, ¿e prezentacje nie

mia³y formy konkursu, bo nastêpne wystêpy by³y równie genialne. Klasa IV,
oprócz dwóch inscenizacji Maszyna
prawdy i Pozjadaæ wszystkie rozumy
przygotowa³a wiersz O naszej klasie.
Tañcem, piewm, rekwizytem i humorem
rozbawili publicznoæ uczniowie z klasy
V w prezentacji Z muzyk¹ przez wiat.
Natomiast szóstoklasici zaprezentowali siebie i polsk¹ rzeczywistoæ w skeczu Dziadek i Babcia. Gimnazjalici natomiast pod¹¿yli drog¹ absurdu i groteski. Kabaret Horrorek  czyli uczniowie IG  pokazali dwa nied³ugie, acz b³yskotliwe i zabawne skecze. Ju¿ na samo
s³owo Tofik robi siê weso³o, nic dziwnego, ¿e salwy miechu towarzyszy³y prezentacji klasy IIG, która przypomnia³a
przesympatycznego wampira wpisanego
ju¿ na dobre w polsk¹ kulturê kabaretow¹. Intelektualno  absurdalny deser, czyli
Zielon¹ Gê mia³a zaszczyt przedstawiæ klasa IIIG. W kilku scenicznych drobiazgach, nie trwaj¹cych d³u¿ej ni¿ mgnienie, przywo³ali galeriê fantastyczno-groteskowych postaci i ca³y smak Najmniejszego Teatru wiata.
Uff.... Teraz pora na t³ustoczwartkowy poczêstunek. By³y oczywicie p¹czki i smakowite ciasta upieczone przez rodziców. Gdy sta³o siê zadoæ staropolskiej tradycji na scenie zaprezentowali
siê rodzice. Stanêli w bojowe szranki w
przygotowanym dla nich turnieju. Budowa wie¿y z klocków, rzut beretem,
obieranie jab³ka, skoki przez skakankê i

!
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ny by³ Tofik. Mama powiedzia³a, ¿e by³o
bardzo fajnie.
Uczniowie z klasy V: Podoba³y nam
siê wystêpy. Zgodnie z tradycj¹ jedlimy p¹czki. Bawilimy siê razem z rodzicami  by³y dla nich konkursy i wspólne zabawy.
Ula (klasa IIIG): Mia³am tremê, ale
gdy wysz³am na scenê nerwy puci³y.
By³o bardzo mi³o. Chcia³abym, aby takich imprez by³o wiêcej.
Pani Jolanta Kalata:  Szkolna uroczystoæ pozwoli³a mi mile i inaczej ni¿
zwykle spêdziæ czas razem z synem i mê¿em,
w gronie bliskich mi osób. Bawi³am siê
wymienicie, a wystêpy uczniów prze¿ywa³am nie mniej ni¿ oni.
Dzielnym konferansjerkom i cudownym aktorom dziêkujemy za teatr. Rodzicom za to, ¿e po prostu byli ze swoimi dzieæmi.
projektowanie pomnika na boisko szkolne
wymaga³y nie lada wysi³ku i pomys³owoci. Bezkonkurencyjana okaza³a siê
dru¿yna mêska w sk³adzie: Jaros³aw Gutowski, Bogdan Skórkiewicz i Marek
Borawski. Niczym lwice walczy³y te¿
kochane mamy: Katarzyna WerstakKasiñska, Ewa Wasilewska i Bo¿ena Bielska-wie¿yñska. Nie ustêpowa³a im trzecia dru¿yna, któr¹ tworzyli Jolanta Kalata, Anita Kowalewska i Zdzis³aw Maksimowicz. Zwyciêzcy wygrali trzy kilogramy p¹czków, którymi poczêstowali
wszystkich uczestników imprezy. Wspólne
zabawy na scenie zakoñczy³y wieczór.
Jednak emocje wcale nie opad³y. Nastêpnego dnia uczniowie wci¹¿ prze¿ywali
swoje wystêpy...
Justyna, Ola, Bartek i Mateusz (klasa
II): Troszeczkê siê denerwowalimy. By³y
weso³e przedstawienia. Bardzo mieszPodziêkowania nale¿¹ siê tak¿e Panu
Dyrektorowi Markowi Ga³¹zce za udostêpnienie sali, a Panu Radkowi Skrodzkiemu za nag³onienie sali. Wspólnie siê
bawilimy, zatrzymuj¹c na chwilê pêdz¹ce
wskazówki zegara. Na tym nam przecie¿
zale¿a³o!
Ma³gorzata B³a¿ewicz

"
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Mo¿na by³o z tym dobrym wiêtym porozmawiaæ, zatañczyæ, a nawet po¿artowaæ; przedszkolaki popisywa³y siê swoim piewem, umiejêtnociami recytatorskimi oraz tañcem. Miko³ajowi bardzo
podoba³y siê popisy dzieci.
Wielkim zaskoczeniem wród dzieci
by³o, ¿e Miko³aj dobrze wiedzia³ kto nie
pije mleka, kto nie je surówek, a kto czasem jest trochê niegrzeczny.
Trochê szkoda wszystkim by³o, ¿e ten
dzieñ tak szybko min¹³, ale za rok Miko³aj znowu do nas przyjedzie na swoich
zaczarowanych saniach z ogromnymi
prezentami.
Ewa Skindzier

Bal nad bale

Dnia 16 lutego, w kierunku przedszkola
pod¹¿a³y: ksiê¿niczki, królowie, wró¿ki,
supermani i wiele innych bajkowych
postaci. To by³ szczególny dzieñ w ¿yciu przedszkola  bal przebierañców, którego uwieñczeniem jest spotkanie z Miko³ajem.
W tym dniu w przedszkolu królowa³a muzyka, miech i radoæ dzieci, podczas licznych konkursów, korowodów,
pl¹sów i tañców. By³o weso³o i bardzo
s³odko.
Punktem najwa¿niejszym balu jest
przybycie Miko³aja z workiem prezentów.

#
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(K1604)

1 marca 2006 r.
 16. rocznica dzia³alnoci

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

Z tej okazji w dniu 1 i 2 marca
promocyjne ceny wypo¿yczeñ  50% TENIEJ
 drobne upominki
Oferujemy:
- ponad 7000 tytu³ów VHS (mo¿liwoæ wypo¿yczenia na kilka dni)
- blisko 900 tytu³ów DVD
Ponadto oferujemy us³ugi:
- przegrywanie nagrañ prywatnych DVD-VHS, VHS-DVD, DVD-DVD, VHS-VHS
- regeneracja p³yt DVD, CD (nawet bardzo porysowanych)
HITY WYPO¯YCZALNI  LUTY 2006

Lp. Nr kat.
1

847

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Cz³owiek ringu

dramat

16

807

Imperium wilków

Gatunek
thriller

2

845

Wierny ogrodnik

thriller

17

763

Sposób na teciow¹

kom.

3

863

Plan lotu

thriller

18

803

Atak na posterunek

akcja

4

783

Osaczony

thriller

19

811

XXX2

akcja

5

854

Niewidzialny

akcja

20

729

Z³o

6

788

American Pie 4

kom.

21

775

Wyspa

akcja

7

718

Królestwo Niebieskie

hist.

22

785

Klucz do koszmaru

horror

8

838

Dark Water  Fatum

horror

23

849

Na ostrzu. Droga po z³oto

obycz.

9

759

Ob³êd

horror

24

836

Yamakasi 2

akcja

10

806

Morderca ze wschodu

thriller

25

828

6 batalion

11

846

Jazda na maksa

kom.

26

826

Uliczne psy

sens.

12

852

Zaklête serca

kom.

27

787

Mr.&Mrs. Smith

kom.

13

832

Skazany na bluesa

dramat

28

678

Hitch

kom.

14

834

Pracownik miesi¹ca

kom.

29

805

Boudu

kom.

15

861

Komornik

dramat

30

848

Revolver

dramat

wojenny

krymin.

JU¯ W WYPO¯YCZALNI
1

865

Przek³adaniec

thriller

4

876

Rozdro¿e Kafe

dramat

2

874

Smak ¿ycia 2

kom.

5

881

Szansa na sukces

obycz.

3

875

G³osy

horror

6

883

Pan ¿ycia i mierci

akcja

NIEKTÓRE PREMIERY MARCA
6

Gnij¹ca panna m³oda

Podwójna gra (Al. Pacino)

Gol!

9

Polowanie na druhny

Piêcioro dzieci i co

Replikate

13

Jestem

Czarny wit (Segal)

B³êkitna G³êbia

20

Nieustraszeni bracia Grimm

Zejcie

Moje nowe ¿ycie

27
30

Godzilla: Ostatnie wojny
Harry Potter i czara ognia

Kurczak ma³y
King Kong

Pi³a 2

Miasto gniewu
Zakonnica

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

$
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* hydraulik, tel. 0-502-383-533

US£UGI

* ABC Alkoholi, plac Wolnoci 8c, tel. 0-87-520-42-72
Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891

(V78409)

K3002

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* artyku³y wêdkarskie, wyprzeda¿, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L803
* autoczêci zachodnie: £ada, Tawria, Skoda. Grunwaldzka,
tel. (087) 520-01-21.K4401
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3606
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L107
* budowa pomostów na wodzie w okresie zimowym, tel. 0-607208-389
K1305
* Centrum Ogrodnicze, Rzenicka 6
V4306
* Compensa  ubezpieczenia wszystkie, tel. 0-87-520-46-76
V7004

(V9503)

* dewocjonalia, ul. Wisniowa 3
V10702
* domki letniskowe sprzedam, tel. 0-607-208-389
K1205
* geodezyjne, ksero wielkoformatowe, ul. Letnia 12, tel. 0-87520-28-67
V76609

T/4).^

Pl. Wolnoci 15A tel. (087) 520-26-12

PIECZ¥TKI, KSERO, DORABIANIE KLUCZY
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V6814
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V6809
* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, tel. 0-501-703-381
V10003
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V6704
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50

Arnold

Go³dapska 31, tel. (087) 520-22-13; (087) 520-15-30

serdecznie zaprasza na zakupy miêsa,
drobiu, wêdlin, mro¿onek i konserw.

(VV10605)

Hurtownia wêdlin

V12001

(K3402)

* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V5105
* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych, tel. 087-520-49-33
V3706
* korepetycje, matematyka, mgr Danuta Szrajbert, tel.
0-600-045-656, 0-87-520-40-12
V9702
* kredyty, tel. 0-87-520-22-47
K407
* kredyty, ubezpieczenia, tel. 0-87-520-20-55
V9903
* lakiery samochodowe, dorabianie, ul. Targowa 14a, K3302
* piecz¹tki, plac Wolnoci 7c (I piêtro nad sklepem miêsnym
Mazury, tel. 0-87-520-04-80
V8104
* PIZZA NA TELEFON, 0-87-523-00-43
L605
* poczta kwiatowa, tel. 0-87-520-24-74
K807
* pralnia, tel.0-607-373-479
V3107
* przewozy, przeprowadzki, tel. 0-504-146-460
V4506
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K2603

us³ugi
weterynaryjne
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V4905)
* salon meblowy, Jan Bagiñski, ul. RZENICKA 6, tel. 0-87520-29-23
V3906

Serwis ogumienia, Go³dapska 31, tel. (087) 520-16-93
Opony nowe i bie¿nikowane od 65 z³. TIR, rolnicze;
pompujemy gazem; komputerowe wywa¿anie kó³.

(V11202)

SPRZEDAM
* karmid³a dla drobiu, plastikowe i metalowe, tel. 0-601-210819
K3702
* materac przeciwodle¿ynowy, Fiat 125p gaz, spawarkê
1-fazow¹. Tel. (087) 520-31-40.
K4501
* mieszkanie, Gordejki, 47 m.kw., tel. 0-508-097-660
K1704
* mieszkanie w centrum, nowe budownictwo, ok. 50 m.kw.,
tel. 0-510-145-909
K2903
* mieszkanie 60 m.kw. centrum, nowy atrakcyjny budynek,
tel. 0-513-433-038
K4301
* mieszkanie 61 m.kw. z gara¿em, tel. 0-696-452-326 po 15.00
K4101
* siano, tel. 0-87-615-66-45
K4001
* sukniê lubn¹, tel. 0-87-520-31-91
K3901

V12501

* sklep BHP i p. po¿, Grunwaldzka 16a, tel. 0-87-520-17-89
V10203

* sklep miêsny Mazury, tel. 0-87-520-23-14
SKLEP SPO¯YWCZY TOMEK

Du¿y wybór alkoholi i herbat na wagê
Czynny: codziennie  do 2200, pi¹tek-sobota  do 2400
Plac Wolnoci 24
Zapraszamy

V6004

* solarium le¿¹ce, stoj¹ce, tel. 0-87-520-32-10
V10802
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
V12601
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2507
* suknie lubne, wypo¿yczalnia, sprzeda¿, tel. 0-886-364-909,
www.vivienvigo.com
V2407

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne, wyroby z ryb
Sklep rybny KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00

(V6709)

INNE
* zamieniê mieszkanie 30 m.kw. na wiêksze, tel. 0-500-073945
K3801
KUPIÊ
* kawalerkê, chêtnie w starym budownictwie, tel. 0-696-858594
K2204
* mieszkanie do 40 m.kw. tel. 0-660-466-270
K2703
PRACA
* zatrudniê ludzi do produkcji skarpet, mê¿czyzn i kobiety
do 35 lat, tel. 0-605-855-504, 0-605-855-506,
K3502

JAZDY KONNE; POKOJE GOCINNE
Szczecinki 7, Tel. (087) 520-20-35;
kom. 0-660-685-547
www.marek.imakar.com

(V11801)

OG£OSZENIA DROBNE

* tani kredyt, tel. 0-87-520-01-89
V11901
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K307
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2207
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L903
* transport, tel. 0-508-192-094
V12611
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770
K4201

* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73412
* WYPOZYCZALNIA DVD, tel. 0-87-523-01-54
V5305
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2310
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78
V2607
WYNAJEM
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00

L1002
L1102

%
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Wspomnienia  po latach

W³adys³aw ¯urowski

Rok 1995/96

W³adys³aw ¯urowski
Do udzia³u zapraszamy wszystkich
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ druha Józefa Grzesiaka Czarny, a tak¿e przedstawicieli dru¿yn maj¹cych Go za patrona.
Henryk Marzecki  zastêpowy
Or³ów 13 Wileñskiej Dru¿yny Harcerzy
Tadeusz Mieczkowski  zastêpowy
¯bików Wileñskiej Dru¿yny Harcerzy
Ucieszy³em siê z tego listu, skierowanego do mnie przez by³ych starszych
harcerzy Czarnej Trzynastki i postanowi³em wzi¹æ udzia³ w tej uroczystoci. Poniewa¿ do 16 wrzenia 1995 roku,
kiedy zamierza³em wyruszyæ do Gdañska, pozosta³o jeszcze 4 dni, wiêc ten
czas postanowi³em zu¿yæ na zbieranie
borówek, grzybów i orzechów, które w
tym roku obrodzi³y i zdo³a³em ich uzbieraæ
oko³o 15 kilogramów.
Wyje¿d¿aj¹c do Kolbud ko³o Gdañska w dniu 26 wrzenia zabra³em ze sob¹
5 kg orzechów. Po³owê z nich zostawi³em u siostry, a drug¹ porcj¹ postanowi³em obdarzyæ wnuczkê Ziutka Grzesiaka, który mia³ przyjechaæ z ¿on¹ Jank¹
na cmentarz w Gdañsku-Srebrzysko.
17 wrzenia wyjecha³em na cmentarz w Gdañsku z córk¹ siostry Dank¹,
samochodem s¹siada, który wysadzi³ nas
przed cmentarzem, gdzie zebra³a siê spora
iloæ harcerek i harcerzy z Gdañska i
innych miast Polski. Wszyscy zebrani
przeszli na cmentarz, gdzie wys³uchali
Mszy w. odprawionej za duszê Czar-

nego, po czym przeszli na grób Grzesiaka, gdzie z³o¿ono kwiaty. Nastêpnie
g³os zabra³ harcerz Czarnej Trzynastki
Wileñskiej Dru¿yny Harcerzy Teodor
Sawicki. W przemówieniu zobrazowa³
piêknie dzia³alnoæ i ¿ycie Czarnego przed
wojn¹, podczas wojny i po wojnie. Po
przemówieniu zebrani odpiewali modlitwê
harcersk¹ raz marsyliankê dru¿yny. Na
tym uroczystoæ zakoñczono. Miejscowi
udali siê do swoich domów, przyjezdni
maj¹cy po³¹czenia kolejowe do miejsc
zamieszkania, a jeszcze inni musieli czekaæ
na poci¹gi odchodz¹ce w Polskê. Mnie
Danka odwioz³a taksówk¹ do swego
domu, sk¹d po przenocowaniu odjecha³em autobusem PKS na dworzec w Gdañsku, a st¹d do Olecka.
Do koñca wrzenia i przez ca³y padziernik zajmowa³em siê po³owem szczupaków, których by³o coraz mniej w okolicznych jeziorach.
Nadchodzi³a nowa zima 1995/96 roku,
trwaj¹ca a¿ 4 miesi¹ce, przez które pozbawiony pracy przy lodowisku nie wiedzia³em czasami co ze sob¹ zrobiæ. Ogl¹danie telewizji, czytanie ksi¹¿ek i prasy, pisanie wspomnieñ, krótkie spacery i odwiedzanie znajomych nie dawa³o
mi satysfakcji.
Wreszcie nadszed³ maj, po nim czerwiec. W dniach 7 i 8 czerwca zosta³ zwo³any zjazd absolwentów Liceom
Ogólnokszta³c¹cego w Olecku dla uczczenia 50-tej rcznicy istnienia szko³y. Zorganizowaniem zjazdu zaj¹³ siê mój dawny
uczeñ z lat piêædziesi¹tych Wies³aw Styczyñski. Na zjazd, wp³acaj¹c 800 z³otych,
zg³osi³o siê przesz³o 200 osób i istnia³a
obawa, ¿e zabraknie miejsc na balu zaplanowanym w Dworku Mazurskim.
Przyje¿d¿aj¹cy do Olecka absolwenci
mieli w dniu 7 czerwca zjawiæ siê w Oleckim
Centrum Kultury, aby potwierdziæ swoj¹
obecnoæ, po czym wszyscy udali siê
do kocio³a przy ul. Zamkowej, gdzie
nabo¿eñstwo za dusze zmar³ych odprawi³
wspomniany wczeniej ksi¹dz Julian
¯o³nierkiewicz. Po maszy wszyscy gremialnie udali siê do gmachu nowego
liceum, po³o¿onego przy ul. Kociuszki, maszeruj¹c ul. Zamkow¹, 1 Maja, Placem
Wolnoci, Nocznickiego i Kociuszki.
W sali gimnastycznej odby³o siê zebranie
wszystkich by³ych licealistów i wzajemne
zapoznanie siê. Pani Alicja Fiodor wyczytywa³a nazwiska przyby³ych na zjazd,

(214)

a ka¿dy wyczytany wstawa³ i przedstawia³ siê wszystkim. W miêdzyczasie
rozdawano pami¹tkowe plakietki z 50lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. J.
Kochanowskiego w Olecku. Po zapoznaniu odby³o siê wrêczenie sztandaru
ufundowanego przez by³ych licealistów.
Na zakoñczenie zebrania postanowiono zorganizowaæ powtórny zjazd za 5
lat  w roku 2001. Potem nast¹pi³a przerwa
obiadowa. Wa¿niejsze osoby wraz z trzema ksiê¿mi, moimi uczniami, spo¿yli obiad
przygotowany w internacie LO, a inni
w restauracjach lub u znajomych. Czas
po obiedzie przeznaczono na zwiedzanie odbudowanego miasta.
Wieczorem autokary odwioz³y z przed
Centrum Kultury pragn¹cych uczestniczyæ w balu do Dworku Mazurskiego,
gdzie przy suto zastawionych sto³ach i
dobrej orkiestrze odby³ siê bal do bia³ego rana.
Nazajutrz uczestnicy podzieleni na
trzy grupy poszli odwiedzaæ by³e szko³y, które mieci³y siê przy ul. S³owiañskiej w gmachu Szko³y Podstawowej nr
2, przy ul. Lenina (Kolejowej) w Szkole
Podstawowej nr 4 i przy ul. Kociuszki.
Z grup¹ najstarszych absolwentów
poszed³em do Szko³y Podstawowej nr
2. Oprowadzi³em ich po budynku, a
nastêpnie pokaza³em boiska, na których
odbywa³y siê zajêcia w-f. Koñcz¹c zwiedzanie dawnej szko³y wst¹pi³em do
swojego mieszkania i zaopatrzony w s³oik
marynowanych rydzów uda³em siê do
mieszkania Jurka Stankiewicza na ul.
Sembrzyckiego, gdzie umówi³em siê na
spotkanie z Bogdanem Nowickim, Bohdanem Rymsz¹, Sawickim i Jurkiem Stankiewiczem  moimi najstarszymi uczniami
z lat piêædziesi¹tych. Poczêstowawszy
ich rydzami ka¿demu wrêczy³em s³oik
marynowanych rydzów, aby mieli czym
poczêstowaæ swoje rodziny.
Popo³udnie znowu by³o wolne, a¿
do wieczora, kiedy to w amfiteatrze przy
Szkole Zawodowej mia³o siê odbyæ
ognisko. Rozpoczê³o siê ono odpiewaniem pieni harcerskiej P³onie ognisko
i szumi¹ knieje i kilku innych. Po nich
rozpoczê³y siê pokazy w wykonaniu poszczególnych roczników. Ogniskiem dyrygowa³ Michaluk.
Ja te¿ wyst¹pi³em na nim z pieni¹
dziadowsk¹.
C.d.n.

&
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Kalendarz imion

28 lutego
Antonii, Erminy, Eugenii, Ludmi³y, Wiliany
Antoniego, Chwaliboga, Hilarego, Kózefa, Lecha, Ludomira, Lutomira, Makarego, Oswalda, Prokopa, Romana, Ryszarda, Teofila
1 marca
Albiny, Antoniny, Joanny, Rados³awy
Albina, Antoniego, Budzis³awa, Dawida,
Feliksa, Herkulesa, Józefa, Rados³awa,
Rogera
2 marca
Agnieszki, Halszki, Heleny, Henryki, Lucji
Budzis³awa, Franciszka, Hemryka, Karola, Krzysztofa, Micha³a, Paw³a, Rados³awa, Symplicjusza, Wiktora
3 marca
Danieli, Kingi, Kunegundy, £ucji, Maryny, Teresy

Anzelma, Asteriusza, Budzis³awa, Fryderyka, Gerwina, Hieronima, Pakos³awa,
Tycjana, Wierzchos³awa
4 marca
Adriany, Adrianny, Dainy, Jagody, £ucji, Kazimiery, Wac³awy
Adriana, Arkadiusza, Eugeniusza, Kazimierza, Lucjana, Lucjusza, Lutos³awa,
Wac³awa, Witos³awa
5 marca
Adory, Adriany, Aurory, Oliwii, Teofilii, Wac³awy
Adriana, Euzebiusza, Ferdynanda, Fryderyka, Jana, Pakos³awa, Teofila, Wac³awa
6 marca
Agnieszki, Elwiry, Eugenii, Felicyty, Klaudii,
Kolety, Ró¿y
Jordana, Klaudiana, Klaudiusza, Marcina, Marcjana, Wiktora, Wojs³awa

ZASADY SAMOLECZENIA
 nie ma leku na wszystko
 nie siêgaj od razu po tabletkê, wiele niedomagañ - choæby niemigrenowe
bóle g³owy - natura leczy sama
 stosuj najmniejsz¹ dawkê leku
 nie stosuj kilku leków jednoczenie,
ewentualne objawy uboczne na³o¿¹ siê
wówczas na siebie i utrudni¹ ocenê wyników leczenia lub postawienie trafnej

diagnozy przez lekarza
 lecz siê krótko; d³u¿sze samoleczenie mo¿e utrudniæ specjalicie rozpoznanie
pocz¹tków powa¿nej choroby
 pamiêtaj, ¿e nie wszystkie leki tzw.
naturalne s¹ nieszkodliwe  wszystko zale¿y od w³aciwoci substancji czynnej
leku, jego dawki, stê¿enia we krwi i czasu leczenia.

Gdy dokucza w¹troba
(apteczka babuni)

Dlaczego ciasto siê nie uda³o?

Przys³owia
i powiedzenia

 Æwiczenie rozum sprawuje, przechadzka si³y szanuje.
 Gdy marzec mglisty, w lecie czas d¿d¿ysty
 Gdy suchy marzec, kwiecieñ mokry, maj
przych³odny, wtenczas wnosi gospodarz, nie bêdzie rok g³odny.
 Gdy suchy marzec, kwiecieñ nagradza,
bo deszcze sprowadza.
 Gdy w marcu grzmi, w maju niegiem æmi.
 Gdy w marcu z nieba od po³udnia ryknie, wielki z tego urodzaj wyniknie.
 W marcu gdy grzmot na lody spada, w
lecie grad zapowiada.
 Ile mg³y w marcu, tyle deszczu w lecie.
 Ile w marcu dni jasnych, ale z rana mglistych, tyle w ¿niwa czasów d¿d¿ystych.
 Jeli na w. Kazimierza (4 marca) pogoda, to na kartofle uroda.
 Kiedy starzec prze¿y³ marzec, bêdzie
zdrów, lecz gdy baba w maju s³aba,
pacierz zmów.
 W marcu nie¿ek sieje, czasem s³onko
grzeje.
 W marcu kto siaæ nie zaczyna, biednyæ to gospodarz.

Nasz przepis
Surówka pysznoci

1/2 ma³ej g³ówki kapusty w³oskiej
1/2 ma³ej g³ówki kapusty czerwonej
10 dkg ³uskanych w³oskich orzechów
jedno du¿e winne jab³ko
2 pomarañcze
1 puszka ryb w oleju (tuñczyk, led,
sardynka)
sól, pieprz, sok z cytryny
³y¿eczka ³agodnej musztardy
ga³¹zka zieleniny
Szatkujemy oba rodzaje kapusty, solimy i odstawiamy na 10 minut. Orzech
grubo siekamy. Ods¹czone z zalewy
ryby dzielimy na spore kawa³ki, a sos
zostawiamy do sporz¹dzenia zalewy.
Jab³ko kroimy w kostkê.
Przygotowujemy sos rozcieraj¹c odcedzony olej z musztard¹, sokiem z cytryny i sol¹ do smaku.
Teraz ³¹czymy wszystkie sk³adniki surówki i mieszamy je z sosem. Wk³adamy surówkê do pó³miska i uk³adamy
na niej cz¹stki pomarañczy i przybieramy ga³¹zk¹ zieleniny.

Wypieki popêkane - ciasto by³o za
ma³o wyroniête przed wstawieniem do
Przy dolegliwociach w¹troby kuracjê piekarnika lub zbyt gêste i ciasno u³o¿okorzeniem podró¿nika mo¿na prowadziæ ne na blasze.
Skórka odchodzi od miêkiszu - temherbat¹ przygotowan¹ w nastêpuj¹cy sposób:
pó³tora ³y¿ki zió³ zalaæ wod¹, podgrzaæ peratura w piekarniku by³a zbyt wysoka.
do wrzenia, gotowaæ pod przykryciem Utworzy³a siê mocno zrumieniona skórna wolnym ogniu 3-5 minut. Odstawiæ. ka, a miêkiszu nie zd¹¿y³y spulchniæ rozPrzecedziæ, mo¿na dos³odziæ lekko mio- prê¿aj¹ce siê gazy.
Opad³e, zakalcowate - to ciasto nadem. Piæ po pó³ szklanki trzy razy dziennie, pó³ godziny przed jedzeniem. Spe- zbyt wczenie wyjête z pieca, sk³adniki
cyfik dzia³a ¿ó³ciopêdnie, tak¿e wspomaga nie zd¹¿y³y siê dobrze zestaliæ.
Du¿e, nierówne pory w miêkiszu - temtrawienie.
peratura w piekarniku
by³a zbyt niska. Dro¿d¿e
Urz¹d Skarbowy w Olecku
szybko siê rozmno¿y³y,
informuje mieszkañców powiatu oleckiego,
wytwarzaj¹c zbyt du¿o
¿e zeznania na podatek dochodowy
gazu, i ciasto przeros³o.
od osób fizycznych za 2005 rok
Aby tego unikn¹æ, temprzyjmowane s¹
peratura w piekarniku
w pokoju nr 8 w siedzibie Urzêdu Skarbowego:
przy wypieku ciast
Olecko ul. Wojska Polskiego 7
dro¿d¿owych powinna
w dniach:
wynosiæ 200-220°C.
poniedzia³ki
8:30  16:00 wtorki 8:30  16:00
rody
8:00  14:30 czwartki 8:00  14:30
DOM WESELNY
12345678901234567890123456789012
pi¹tki
8:00  14:30
(V6804)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
Informacje udzielane s¹ pod nr tel. 520-30-22 wew. 150,151.
12345678901234567890123456789012
O
lecko
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
Wzory formularzy zeznañ wraz z objanieniami umieszul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
* przyjêcia weselne, okolicznociowe12345678901234567890123456789012
tel. +(87) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
czone s¹ na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012
www.mofnet.gov.pl
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Pó³nocna Liga Regionalna
Tenisa Sto³owego
Piêtnasta kolejka Pó³nocnej Ligi Regionalnej Tenisa Sto³owego zanotowa³a pierwszy w tym sezonie walkower. Do Gi¿ycka nie przyjecha³ na mecz najpowa¿niejszy kandydat do
pierwszego miejsca  Viktoria I Wiêcki.
Najciekawszym meczem kolejki by³o spotkanie w Gi¿ycku,
gdzie ABC pokona³o Pogoñ Banie Mazurskie 8:5. O zwyciêstwo w lidze zadecyduj¹ trzy pierwsze zespo³y w tabeli, gdzie
walka rozegra siê pomiêdzy tymi dru¿ynami.
Wyniki XV kolejki:
Arion Olecko - Pogoñ Banie Mazurskie 2:8
ABC Gi¿ycko - Viktoria I Wiêcki 8:0 w:o
ABC Gi¿ycko - Pogoñ Banie Mazurskie 8:5

Lekka atletyka
Dobry wystêp P. Szlaszyñskiego
na Halowych Mistrzostwach
Polski Seniorów
W ostatni¹ sobotê i niedzielê lutego
w Spale rozegrano Halowe Mistrzostwa
Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce.
Zawody by³y rozegrane w nowoczesnej, doskonale wyposa¿onej hali  z
typowymi standardami europejskimi.
Uroczyste otwarcie imprezy po³¹czono
z uhonorowaniem najlepszych lekkoatletów Polski za miniony 2005 rok. Zostali
nimi, zgodnie z oczekiwaniami, Monika
Pyrek i Szymon Zió³kowski  medalici
Mistrzostw wiata w LA.
Przemys³aw Szlaszyñski debiutowa³
w tego typu imprezie, czyli Halowych
Mistrzostwach Polski Seniorów.. Zadebiutowa³ zupe³nie dobrze  dosta³ siê do
cis³ego fina³u, zajmuj¹c w nim 8. lokatê

Viktoria III Wiêcki - Viktoria I Wiêcki 3:8
Viktoria III Wiêcki - Viktoria II Wiêcki 2:8
Tabela
1. I Strefa Go³dap
15
2. Viktoria I Wiêcki
13
3. Spójnia Olecko
13
4. ABC Gi¿ycko
16
5. Viktoria II Wiêcki
14
6. Pogoñ Banie Mazurskie
14
7. Geodezja Olecko
13
8. Arion Olecko
12
9. Viktoria II Wiêcki
14
/spotkania- punkty  ma³e punkty

rezultatem 14,97 m. Wynik, jaki uzyska³,
nie jest rewelacyjny, ale nie maj¹c skoczni
w okresie zimowym oraz innych niezbêdnych do szkolenia potrzeb  nie jest le!
A propos szkolenia  na tym etapie
wynikowym to ju¿ nie jest zabawa w sport.
Pracuj¹c, jednoczenie studiuj¹c trudno
znaleæ czas na obowi¹zkowe treningi dwa
razy dziennie, czyli 12-14 treningów w
tygodniu. Wystarcza czasu zaledwie na
5-6 zajêæ tygodniowo. Warto o tym wiedzieæ! A gdzie znaleæ czas i kasê na
opiekê medyczn¹ (tygodniowy rejestr
badañ), masa¿ystê, odnowê biologiczn¹,
od¿ywki, zabiegi fizykoterapeutyczne,
p³ywanie?? Trzeba byæ po prostu realist¹ i uszanowaæ to, co siê ma. Bo jak siê
nie ma...
Stworzenie systemu szkolenia wyczynowego na poziomie mistrzowskim i jego
realizacja to ju¿ nie zabawa w sport. Dlatego te¿ wielu medalistów Mistrzostw
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Franciszek Pietro³aj

Polski Juniorów podejmuje studia sportowe w renomowanych uczelniach, jak
w Warszawie, Wroc³awiu, Gdañsku. To
zjawisko wystêpuje równie¿ i w naszym
miecie i nie ma w tym nic z³ego.
OTSS

Harmonogram
akcji poboru krwi

organizowanych w Powiecie
Oleckim w 2006r.

Pobór krwi w 2006r. odbywa³ siê
bêdzie w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32, od godz. 8.15 w
poni¿szych terminach:
- 6 kwietnia 2006r.
- 1 czerwca 2006r.
- 3 sierpnia 2006r.
- 5 padziernika 2006r.
- 7 grudnia 2006r.
Sporz¹dzi³a: H. E. Kasicka
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.
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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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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 196

Mylê, ¿e nie zaskoczê Pañstwa pisz¹c: siedem dni za nami. Podobno tak
ju¿ jest, ¿e co zawsze musi byæ za nami,
a co przed nami. Bo tak ju¿ jest, ¿e jakby siê cz³owiek nie obróci³ to d...a zawsze z ty³u. Tak wiêc z ty³u mamy te
ostatnie 7 dni. I jak jest w jednej czeskiej piosence: to se ne wrati.
Ale wiadomo, po co siê czyta ostatni¹ stronê. Oczywicie czyta siê, by zadaæ sakramentalne pytanie jak Czepiec
w Weselu Wyspiañskiego: Co tam Panie
w polityce, PiSiaki trzymaj¹ siê mocno?.
Ano, z ostatniej chwili, jak mi donios³a
prasa, radio i telewizja, jeszcze rz¹dz¹ i
niewiele wskazuje na jakiekolwiek zmiany. Co ró¿ne polityczne wernyhory
w swoich snach i wizjach przewiduj¹
upadek. We wrzeniu przepowiadali upadek, w padzierniku  w listopadzie, listopad  grudzieñ, grudzieñ  styczeñ,
w styczniu  koniec rz¹dów PiS zapowiadany w lutym te¿ jako nie nast¹pi³.
Do kitu z takimi wizjonerami. Jak z zapowiadaniem pogody: bêdzie s³onecznie,
a leje jak z cebra. Co prawda ostro¿niejsi przepowiadacze przysz³oci swoje wizje
opieraj¹ na cyklach pó³rocznych, albo
rocznych. Rozs¹dniejsi staraj¹ siê przepowiedzieæ koniec rz¹dców PiS za nieca³e 4 lata  czyli po skoñczeniu kadencji. Tak, ¿e element parapsychologiczny
w naszym kraju jest bardziej niepewny
ni¿ rz¹dy PiS.
Z mediów, na ulicy dowiadujemy siê,
¿e wszyscy s¹ przeciw rz¹dom PiS. Przeciw
PiSowi s¹ intelektualici, robotnicy, prawnicy, dziennikarze, artyci itd. Ciê¿ko
spotkaæ zwolenników PiS. W zasadzie
sta³o siê to praktycznie niemo¿liwe. Czasami zastanawiam siê, czy to nie mnie
pytaj¹ ró¿ne orodki badaj¹ce opiniê
publiczn¹, wybieraj¹ce na oko 1000 reprezentuj¹cych spo³eczeñstwo ludzi, i robi¹
to tak, ¿e poparcie i PiS i rz¹du siêga 3238% poparcia, zostawiaj¹c zawsze z ty³u
zwolenników PO i innych partii.
Kto z nas nie chce mieæ Pañstwa, w
którym przestêpca jest przestêpc¹ ciganym przez prawo, cz³owiek nie boi siê
wyjæ w nocy na spacer, bêd¹c ofiar¹
przestêpstwa nie czuje siê jak natrêt i
przyczyn¹ nieszczêcia. Kto z nas nie
chce mieæ wiadomoci, ¿e urzêdnik nie
bêdzie na nas odbija³ sobie w³asnych
niepowodzeñ ¿yciowych lub nie bêdzie
chcia³ wspomagaæ pozytywnego za³atwienia naszej sprawy od wniesienia indywidualnej op³aty, koñcz¹cej swój obieg
w kieszeni... Skoro mo¿na sprawê za³a-

twiæ pozytywnie za pomoc¹ ³apówki 
to dlaczego nie zastosowaæ tych samych
rozwi¹zañ bez tego? Nie bardzo rozumiem. Czy¿ nie chcemy mieæ kraju, gdzie
nie bylibymy natrêtami w urzêdach,
szpitalach itd. Czy nie chcemy mieæ choæ
g³upiej wiadomoci, ¿e jestemy tak samo
traktowani przez innych maj¹c w kieszeni
guzik i posiadaj¹c konto na Kajmanach.
Ani lepsi, ani gorsi. Czy nie chcemy kraju,
gdzie wszystko jest proste, nikt nikomu
nie wypomina przesz³oci i nie szuka
haków na nikogo.
Dzi nawet najnowsza historia jest
zafa³szowana, czasem gorzej ni¿ za PRLu.
Kiedy nazywa³o siê to cenzur¹. Dzi
po prostu nazywa siê poprawnoci¹
polityczn¹. Ale wychodzi na to samo.
Nasze dzieci ucz¹ siê fa³szywej historii,
polakierowanej przez samowybieraj¹ce
siê autorytety moralne i intelektualne.
Mo¿e w tym kraju doæ zakulisowych
rz¹dów, ró¿nego rodzaju autorytetów
moralnych, intelektualnych itd. Jeli siwe
w³osy i brody mia³yby wiadczyæ o
m¹droci  to taniej utrzymywaæ by by³o

stado baranów i kóz. Przecie¿ to to samo.
Beczeliby wspólnym chórem. Dziwiê siê,
ze zawsze g³ono mówi siê o jednej grupie mêdrców i intelektualistów... a skromnym milczeniem pomija siê, ¿e drug¹
stronê te¿ reprezentuj¹ i s¹ w niej obecni w tak samo du¿ym stopniu profesorowie, artyci, dziennikarze i inni intelektualici. Ale gin¹ w wiêkszej masie
prostszych ludzi. Ale oczywicie inteligencja z chêci¹ popisuje siê g³upim i niedojrza³ym argumentem, ¿e innych popieraj¹ ch³opi, robotnicy itd. To jest upadek inteligencji, która tym argumentem
wystawia sobie wiadectwo w³asnej niedojrza³oci. To jest pseudointeligencja.
No có¿. Mamy tak¹ inteligencjê na
jak¹ sobie zas³u¿ylimy. To, ¿e wywodz¹ siê z ni¿szych klas, uwa¿aj¹ za hañbê. A to tylko przejaw g³upoty.
Wiêc jako nie widzê w czym mo¿na
potêpiæ obecny rz¹d i PiS... Chc¹ rz¹dziæ
i dokonaæ zmian? To chwa³a im za to, a
nie ostentacyjne protestowanie i obra¿anie siê.
PAC

Insynuacje niekonieczne
Cz³owiek znów czuje siê nomadem, a szybko rozwiniête poczucie komfortu sprawia, ¿e chce mieæ wszystko obok siebie, pod rêk¹. Ogólnie pojête s³owo globalizacja prowadzi do minimalizacji, chocia¿ nie wszystko jeszcze da siê zminimalizowaæ.
Czy bêdziemy siê pomniejszaæ w przysz³oci? Zmienia siê interpretacja wolnoci.
***
Zapomnienie w ciemnych zak¹tkach cmentarza. Patrzy siê na nie zazwyczaj przez
pryzmat siebie i codziennoci, przechodzi popiesznie obok. Czasem, od wiêta,
staæ cz³owieka na gest, z litoci i zapobiegliwej dobroczynnoci. Gdy cmentarz
przykrywa gruba warstwa niegu wreszcie mo¿na pomyleæ logicznie. Dlaczego
smutek? Czy¿ to nie s¹ ludzie, którzy odwa¿yli siê ¿yæ, lub nie ¿yæ, i którzy nie
potrzebuj¹ litoci? Cena ¿ycia nie wzrasta opiniotwórczo. ¯yciowe instalacje. Wszystko
udekorowane, nawet filozofia.
Ewa Koz³owska

