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W reumatyzm i prawdziw¹ mi³oæ
wierzy siê dopiero wtedy, gdy jest siê
przez nie nawiedzonym.
Marie von Ebner-Eschenbach
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Strze¿my siê czyniæ rzeczy dobre
 czyñmy rzeczy najlepsze.
Tadeusz Kordyasz

14 marca 2006 r .

Po¿ar na Osiedlu Siejnik II

Fot. Boles³aw S³omkowski

Po¿ar mia³ miejsce w dniu 10 marca na Osiedlu Siejnik II.
Trzy rodziny, które straci³y dach nad g³ow¹, otrzyma³y mieszkania
zastêpcze. Szczegó³y i fotoreporta¿ na s. 11.

Warto przeczytaæ:

* Konkurs na koncepcjê pomnika Jana
Paw³a II  s. 3.
* Na wariackich papierach  s. 5.
* IV Gala Poezji Pogranicza  s. 8.
* Dyskusja o wyciêciu trzciny  s. 10
* IV Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne  s. 14.
* Srebrny medal Piotra Witkowskiego na Makroregionalnych Mistrzostwach Polski w Biegach Prze³ajowych  Elbl¹g 2006  s. 19.

Nr 11
(429)

Cena 1,40 z³
Nowe owietlenie

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Burmistrz zapowiedzia³ odnowienie owietlenia na Wiewiórczej cie¿ce. Nowe lampy
stan¹ na docinku pomiêdzy kamiennym
mostem na Ledze a dzik¹ Pla¿¹. Bêd¹ to
lampy tego samego typu, które stanê³y
przy placu Wolnoci.
Burmistrz jednoczenie zapowiedzia³
walkê z chuliganami, którzy niszcz¹ nasze wspólne mienie takie jak tablice informacyjne, lampy, s³upy i ³awki.
Zaapelowa³ te¿ do mieszkañców, by
interweniowali w chwili gdy stan¹ siê
wiadkami aktów wandalizmu.
W kontekcie wypowiedzi Burmistrza
g³os zabra³ radny Stanis³aw Nowel, który zwróci³ uwagê zabranych na fakt nieobecnoci na sesjach Rady przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji. Zwróci³
uwagê radnych na problem nieprzestrzegania prawa. Z wypowiedzi radnego wynika³o, ¿e nowa palarnia marihuany jest
w przejciu na podwórko przy domu plac
Wolnoci 7.
W tej samej sprawie wypowiedzia³a
siê Krystyna Ko³odziejska w g³osie
wolnym wolnoæ ubezpieczaj¹cym z propozycj¹ powo³ania stra¿y miejskiej.
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KRONIKA PO¯ARNICZA
 6 marca o 12.20 jeden zastêp
JRG PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca na stadionie miejskim.
 7 marca o godz. 19.55 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki wycieku z szamba
przydomowego w Sedrankach.
 9 marca o godz. 9.03 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z domu mieszkalnego w Gi¿ach (zapalenie sadzy w
kominie).
 9 marca o godz. 18.15 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z domu mieszkalnego w Kukowie (zapalenie sadzy w
kominie).
 10 marca o godz. 9.50 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni samochód ciê¿arowy, który z powodu liskiej jezdni zablokowa³ drogê w Kukowie.
 10 marca o godz. 10.46 piêæ zastêpów
JRG PSP oraz 1 zastêp OSP G¹ski gasi³y po¿ar budynku mieszkalnego na Osiedlu
II w Siejniku.
 11 marca o godz. 10.10 jeden zastêp JRG

PSP i jeden OSP Kowale Oleckie usuwa³y zadymienie z domu mieszkalnego
w Rogówku.
Informacji udzieli³
starszy kapitan Tomasz Milewski

Zatrzymano w³amywacza
3 marca policjanci zatrzymali szesnastoletniego olecczanina Jaros³awa S., podejrzanego o dokonanie szeregu w³amañ i
kradzie¿y.
Zatrzymanemu udowodniono w³amania
do co najmniej 6 samochodów, 2 kradzie¿e
z otwartych samochodów. Krad³ przede
wszystkim radia samochodowe, dokumenty, p³yty CD, portfele, telefony komórkowe
i wszystko to co stanowi³o jak¹kolwiek wartoæ, a le¿a³o w samochodach.
Zatrzymany okaza³ siê równie¿ sprawc¹ w³amania do szafki pracowniczej w przychodni lekarskiej oraz do piwnicy domu
przy ul. Zyndrama. Jego te¿ dzie³em by³o
okradzenie mieszkania przy ul. Go³dapskiej.

Wszechnica Mazurska w Olecku

Pierwsze Juwenalia
Wszechnicy Mazurskiej!
(V15302)

30 kwietnia, 1 maja
www.wm.olecko.pl/parlament
maciejs@wm.olecko.pl

F kupiê

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

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V3204)

MARKET BUDOWLANY

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

Zatrzymany nie oszczêdzi³ równie¿ domu
parafialnego przy ul. Zamkowej, sk¹d skrad³
wzmacniacz muzyczny.
£¹czna wartoæ skradzionych przez
m³odego przestêpcê przedmiotów to oko³o 5000 z³otych. Czêæ skradzionego mienia ju¿ odzyskano.
Przy okazji ledztwa ustalono równie¿,
¿e czêæ przestêpstw dokona³ on razem z
zatrzymanym w styczniu dwudziestolatkiem
Micha³em S., który przebywa w areszcie
ledczym w Suwa³kach.

Pijani kierowcy

10 marca oko³o 18.10 policjanci zatrzymali w wiêtajnie Fiata 126p, którym
kierowa³ czterdziestoomioletni Miros³aw
J. Mia³ on we krwi 2,2 promila alkoholu.
11 marca oko³o 23.00 patrol policji
zatrzma³ do kontroli VW. Kieruj¹cy nim
trzydziestodwuletni Jacek K. Mia³ we krwi
0,8 promila alkoholu.
12 marca oko³o 3.00 zatrzymano na
placu Wolnoci Forda, którym kierowa³
trzydziestoletni Robert D. Kierowca mia³
we krwi 2,0 promile alkoholu.

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:
 Jan Anisimowicz
 Adam Gozdecki
 Krystyna Ko³odziejska
 Jerzy Makal
 Mateusz Szy³ak
 Ryszard ¯ukowski
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ Wypo¿yczalnia kaset video, ul. Armii
Krajowej 8.
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac
Wolnoci 3
√ 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

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

OLECKI TERMINARZ

O¿ywienie
w Specjalnej Strefie
Ekonomicznej
Do Warmiñsko-Mazurskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A. wp³ynê³a oferta na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej na terenie Olecka. Nabyciem terenów
po³o¿onych w s¹siedztwie Terenów Aktywnoci Gospodarczej zainteresowany
jest zagraniczny przedsiêbiorca. Jeli rokowania zakoñcz¹ siê podpisaniem aktu
notarialnego to powstanie nowy zak³ad
pracy  pierwszy na terenie Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Olecku. Warto
dodaæ, ¿e potencjalny inwestor otrzyma
zwolnienia z podatku dochodowego  ulga
w wysokoci 65% poniesionych nak³adów inwestycyjnych oraz nie zap³aci
podatków lokalnych przez 10 lat.

Konkurs na koncepcjê pomnika Jana Paw³a II
w Olecku wraz z koncepcj¹ zagospodarowania
przestrzeni wokó³ pomnika
Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika Jana Paw³a II w Olecku og³asza otwarty
konkurs rzebiarski na koncepcjê pomnika
Jana Paw³a II wraz z koncepcj¹ zagospodarowania przestrzeni wokó³ pomnika.
Termin sk³adania prac up³ywa z dniem
30 sierpnia 2006 r.
1. Zamawiaj¹cy: Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika Jana Paw³a II w Olecku.
2. Organizator: Spo³eczny Komitet Budowy
Pomnika i Jana Paw³a II w Olecku.
3. Prowadz¹cy Konkurs: Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika Jana Paw³a II
w Olecku.
4. Adres korespondencyjny: Spo³eczny
Komitet Budowy Pomnika Jana Paw³a
II w Olecku, Urz¹d Miejski w Olecku,
pok. nr 2 ul. Plac wolnoci 3, 19-400
Olecko, tel.087 520 21 68, fax. 087 520
25 58, http://www.um.olecko.pl
5. Telefon kontaktowy: Alicja Mieszuk 
tel. 087 520 19 50
6. Rodzaj i forma konkursu: Konkurs ma
charakter otwarty, rzebiarski.
Cel konkursu
Celem konkursu jest wy³onienie najlepszego projektu pomnika ku czci Jana
Paw³a II, projektu oryginalnego i spe³niaj¹cego za³o¿enia ideowe organizato-

ra. Autorowi zwyciêskiej pracy zostanie
powierzone wykonanie pomnika oraz sporz¹dzenie planu zagospodarowania terenu
(bez realizacji).
Za³o¿enia ideowe
Papie¿
Jan Pawe³ II
to wielki nauczyciel
prawd wiary, cz³owiek
ogromnej
dobroci,
wzór chrzecijañskich
cnót oraz mi³oci i szacunku do
ka¿dego
cz³owieka.
Pomnik ku
czci Jana Paw³a II ma byæ wyrazem
wdziêcznoci i pamiêci mieszkañców Ziemi
Oleckiej za ogromn¹ rolê, jak¹ odegra³
On w historii Kocio³a, Polski i wiata.
Forma, materia i uk³ad przestrzenny pomnika powinny jak najlepiej wyra¿aæ osobowoæ Jana Paw³a II i przes³anie zawarte w wyg³oszonej homilii podczas
wizyty duszpasterskiej w E³ku.

Dy¿ury
aptek

HURT DETAL PALIW, OLEJÓW I SMARÓW
(V3009)

Lekki olej opa³owy

www.klugas.mikrochip.pl

!
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14-19.03.2006r.
 ul. Zielona 37
20-26.03.2006r.
 ul. Kolejowa 15

15 marca
* up³ywa termin sk³adania owiadczeñ
o dochodach za rok 2005 do zasi³ków
rodzinnych (informacja TO51/417 z 20
grudnia 2005, s. 8)
10.00  szkolenie dot. zagro¿enia ptaci¹
gryp¹ - budynek KP PSP, organizator: Powiatowe Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego
17.00  Ja wam poka¿ê!  film, kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Ja wam poka¿ê!  film, kino ROK
Mazury Garbate
17 marca
16.30  Czarni Olecko  Sparta Augustów  mecz pi³ki no¿nej, stadion MOSiR
17.00  Hooligans  film, kino ROK
Mazury Garbate
17.00  Spójnia Olecko  ABC Gi¿ycko ,
mecz tenisa sto³owego
19.00  Pi³a II film, kino ROK Mazury
Garbate
18 marca
7.00  Podlodowe Otwarte Mistrzostwa
Klubu Ukleja, zbiórka na parkingu
przy jez. Przytulskim.
17.00  Hooligans film, kino ROK Mazury
Garbate
19.00  Pi³a II film, kino ROK Mazury
Garbate
19 marca
7.00  Podlodowe Zawody Wêdkarskie
Z³ota Dziura, G¹ski, Jezioro Przytulskie
17.00  Hooligans film, kino ROK Mazury
Garbate
19.00  Pi³a II film, kino ROK Mazury
Garbate
21 marca
* wyp³ata wiadczeñ rodzinnych, nazwiska
zaczynaj¹ce siê na litery od A do I 
Bank Spó³dzielczy
22 marca
* wyp³ata wiadczeñ rodzinnych, nazwiska
zaczynaj¹ce siê na litery od J do M 
Bank Spó³dzielczy
23 marca
* wyp³ata wiadczeñ rodzinnych, nazwiska
zaczynaj¹ce siê na litery od N do S 
Bank Spó³dzielczy
24 marca
* wyp³ata wiadczeñ rodzinnych, nazwiska
zaczynaj¹ce siê na litery od T do Z 
Bank Spó³dzielczy
19.00  Underworld: Evolution  film, kino
ROK Mazury Garbate
25 marca
19.00  Underworld: Evolution  film, kino
ROK Mazury Garbate
26 marca
19.00  Underworld: Evolution  film, kino
ROK Mazury Garbate

"
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Nowy sprzêt na drogi
Staraniem Starostwa Powiatowego w Olecku oraz Powiatowego Zarz¹du Dróg w Olecku zakupiono ci¹gnik Ursus Agro
Bis wraz z osprzêtem dla potrzeb zimowego utrzymania dróg,
tj. p³ug oraz odnie¿arkê OW-1 o wartoci 124.000 z³.

Zakup tego typu sprzêtu przyczyni siê do poprawy dzia³añ przy odnie¿aniu dróg powiatowych. Powy¿szy zestaw
odnie¿aj¹cy jest wykorzystywany i sprawdza siê w tegorocznym sezonie zimowym.
Ponadto ci¹gnik pos³u¿y do prac utrzymaniowych na drogach
powiatowych, tj. przy remontach cz¹stkowych nawierzchni,
koszeniu poboczy oraz jako rodek transportu materia³ów drogowych.
Sylwester K³os

Olecko czeka na
rodaków z Kazachstanu

BUD-MET

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

FIRMA HANDLOWO-US£UGOWA

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

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

Gmina Olecko otrzyma³a 152 102 z³ ( 80% kosztów kwalifikowanych) na budowê wietlicy wiejskiej z boksem gara¿owym na wóz OSP we wsi Borawskie. Wniosek z³o¿ony do
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach dzia³ania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ¯ywnociowego oraz
Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006 zosta³ zakwalifikowany do dofinansowania. Pod koniec lutego br. Burmistrz Olecka, Wac³aw Olszewski podpisa³ stosowan¹ umowê. Obecnie
trwa procedura przetargowa na wy³onienie wykonawcy robót.
Termin realizacji zadania przewidziany jest na 21 sierpnia br.

(V13902)

GRÜNLAND

(V16401)

CENTRUM OGRODOWE

Dofinansowanie inwestycji

(K1507)

Od grudnia 2005 r. prowadzê korespondencjê z Panem
Andrzejem Malinowskim, nauczycielem z Judzik, który od
wrzenia pracuje w Kazachstanie, w Czka³owie. Nauczycielpodró¿nik tym razem pracuje z tamtejsz¹ Poloni¹, wywiezion¹
z II Rzeczpospolitej Polskiej na rozkaz Stalina. Dot¹d ¿yj¹ tam
jeszcze najstarsi Polacy oraz ich potomkowie, którzy bardzo
têskni¹ za swoj¹ Ojczyzn¹.
Jak pisze do mnie w ostatniej korespondencji z Kazachstanu pan Andrzej, korzenie polskie i katolickie s¹ bardzo silne
wród wywiezionych i ich rodzin. Budzi wra¿enie ogrom emocji, jaki towarzyszy relacjom p. Andrzeja, który wraca do Polski 23 maja br. dok³adnie szlakiem deportacji Polaków na Wschód.
Jak zapowiedzia³, na pewno przywiezie ze sob¹ wiele materia³ów filmowych, fotograficznych i zapisów rozmów z Polakami, którzy relacjonuj¹ swoje prze¿ycia zwi¹zane z wysy³k¹ z
Polski do Kazachstanu i pobytem na tej ziemi.
A. Malinowskiego bardzo martwi fakt, ¿e Polacy przejmuj¹
siê losem Polonii na Bia³orusi, a zapominaj¹ o swoich skrzywdzonych przez historiê rodakach z Kazachstanu, którzy podobnie jak Rosjanie znajduj¹ siê pod coraz silniejszym wp³ywem kultury muzu³mañskiej.
Jak zapewni³ mnie zastêpca burmistrza Olecka Henryk
Trznadel, w³adze lokalne pamiêtaj¹ o losie rodaków i maj¹
zamiar zaprosiæ na sta³e do Olecka tak¹ rodzinê.

Urzêdowi Miejskiemu zale¿y jednak bardzo, aby ci Polacy
znaleli u nas przede wszystkim godne warunki do zamieszkania i pracy. Kiedy ju¿ bêd¹ takie mo¿liwoci, magistrat wyst¹pi do konsulatu polskiego z oficjalnym zaproszeniem do
Olecka rodziny rodaków. Jak informuje A. Malinowski, pracownik konsulatu polskiego w Almacie Marek Sandulowicz
prowadzi rejestr rodzin polskich, którym zale¿y na powrocie
do Ojczyzny.
Dariusz Josiewicz

#

Tygodnik Olecki nr 11 (429)

Mia³em nadziejê, ¿e ju¿ niebawem i PAC przejrzy na oczy
i wróci mu historyczne mylenie i zdrowy rozs¹dek Pawlaka. Ale nic z tego, PAC ca³kiem oczadzia³, jak mawia³ s¹siad
Kargula.
W cotygodniowych Pamiêtnikach wariata... czy jako
tam podobnie, zgadza siê tylko pocz¹tek, ¿e min¹³ kolejny
tydzieñ, który jak zwykle mia³ 7 dni, które s¹ ju¿ za nami, z
ty³u tak jak z przodu jest d... i ¿e to se ne wrati.
Za to wracaj¹, jak melodie na zdartej pozytywce wypaczone komentarze polityczne PACa. Pisze PAC:  Czy s¹ w Polsce wolne media? Dla mnie wygl¹da, ¿e nie.
Byæ mo¿e PAC z racji m³odego wieku nie pamiêta mediów
w dawnej PRL, byæ mo¿e nie s³ysza³ o funkcjonowaniu mediów tu¿ za nasz¹ wschodni¹ granic¹, w Rosji i na Bia³orusi, ¿eby
tak bezkrytycznie za prezesem Kaczyñskim powtarzaæ o braku wolnych mediów w Polsce.
To, ¿e wiêkszoæ mediów odnosi siê krytycznie do poczynañ braci
Kaczyñskich, jest wy³¹czn¹ zas³uGrzegorz
g¹ bliniaków. Proszê przypomnieæ
nader czêste, dosadne i obraliwe
wypowiedzi prezesa, a to o ³¿e-elitach, a to o sêdziach Trybuna³u Konstytucyjnego, adwokatach, lekarzach, prof. Zollu, Balcerowiczu, Mazowieckim, Wa³êsie, nie mówi¹c ju¿ o Kwaniewskim, Belce czy Hausnerze,
po których jedzi³ do woli i na ca³ego przy milcz¹cym przyzwoleniu reszty towarzystwa.
- Czy PAC popiera Kaczyñskich w ich spiskowej teorii
dziejów, zmowy i zdrady narodowej, przy Okr¹g³ym Stole, tajnym porozumieniu czerwono-ró¿owych ³¿e-elit?
- Czy tak samo uwa¿a ostatnie 17 lat demokracji za czas
stracony, i ¿e na uznanie zas³uguj¹ tylko krótkie, piêciomiesiêczne rz¹dy Olszewskiego?
Mecenas Olszewski mo¿e byæ dobrym adwokatem, ale jako
szef rz¹du okaza³ siê najwiêkszym pierdo³¹, jak by powiedzia³
dzielny wojak Szwejk, niezdolnym do podejmowania decyzji.
Ale by³ sterowany przez Kaczyñskich, tak jak teraz sterowany jest premier Marcinkiewicz.
Wed³ug Kaczyñskich Polsk¹ od 17 lat rz¹dzi³ jaki wyimaginowany uk³ad polityczno-biznesowo-mafijny. Zapomina tylko,
¿e wczeniej jeden z Kaczyñskich by³ prezesem Najwy¿szej
Izby Kontroli, ministrem sprawiedliwoci i prokuratorem generalnym, a drugi  szefem Biura Bezpieczeñstwa Narodowego przy prezydencie Wa³êsie. A jeszcze wczeniej obaj Kaczyñscy siedzieli przy Okr¹g³ym Stole, przy którym jakoby
dosz³o do zmowy.
S³ucha³em sejmowego wyst¹pienia prezesa Kaczyñskiego

z okazji 100 dni rz¹dów PIS-u. By³em zdumiony i przera¿ony.
Mowa frustrata lub wariata. Inwektywy, pomówienia, oskar¿enia, groby. Totalna krytyka III Rzeczypospolitej  korupcyjne bagno, Rywiland, spiski ³¿e-elit, dyskredytacja mediów
 ¿e nie s¹ wolne. Bzdury, bzdury i jeszcze raz bzdury chorego z nienawici cz³owieka o niezaspokojonych dot¹d ambicjach, frustrata na wariackich papierach, któremu nie pomog³y nawet kolorowe pigu³ki PACa. I zapowied rewan¿u na
politycznych przeciwnikach zaanga¿owania struktur Pañstwa
do swojej prywatnej wendetty.
To przestaje ju¿ byæ mieszne, to staje siê grone. Grone
dla Polski, bo zmarnuje swoje szanse na rozwój jako cz³onek
Unii Europejskiej. Mo¿emy zostaæ w narodowym skansenie
europejskich dziwade³, op³akuj¹c
historiê  bohaterskie walki, efektowne klêski i zmarnowane zwyciêstwa, obwiniaj¹c wszystkich i wszystko, a nie dostrzegaj¹c w³asnych wad,
win i zaniechañ.
Jest powiedziane: Polak m¹dry
po szkodzie..., a ja obawiam siê,
Kudrzycki
¿eby nie mówiono, ¿e Polak przed
szkod¹ i po szkodzie g³upi  jak
zalepiony PAC, któremu znudzi³a
siê demokracja. Bo PAC pisze dalej: Podobno idziemy w stronê
polityki zamordyzmu. Ciekawe, bo przez 16 lat ca³a Polska czeka³a na taki rodzaj polityki, gdy co siê chwyci mocno za
pysk...
Teraz ju¿ jasne, jaka demokracja marzy siê dla PACa i braci
Kaczyñskich  wszystkich oponentów za pysk i do gu³agu,
jednych do resocjalizacji, a innych do eliminacji  a¿ zostanie
zdrowa tkanka narodu polskiego.
Czy PAC jeszcze nie widzi, ¿e wszystkie przedwyborcze
obiecanki Kaczyñskich s¹ diab³a warte? Nie ma ani tañszego
Pañstwa, ani moralnej odnowy, nie bêdzie te¿ 3 mln mieszkañ,
ni¿szych podatków i wzrostu gospodarczego. Jeszcze kilka
miesiêcy takiej polityki i trzeba bêdzie nowelizowaæ bud¿et,
podnieæ podatki, albo zwiêkszyæ deficyt bud¿etowy. Jeszcze
kilka miesiêcy i skoñczy siê pokerowy blef prezesa. To zwykli
ludzie, na których obecnie powo³uje siê Kaczyñski, za¿¹daj¹
konkretów.
A co do wolnoci mediów, to najlepszym dowodem na ich
wolnoæ jest chocia¿by to, ¿e drukuj¹ wszystkie bzdury PACa
i wszystkie moje pochwa³y prezesa K.

Na wariackich
papierach

PUB TARGOWA

19-400 OLECKO, UL. TARGOWA 20, TEL. 0-604-779-423

(V4903)

mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

(V5007)

LAS I OGRÓD

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

* 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

(V5207)

(V78508)

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

$
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23 lutego 2005 r. na stadionie MOSiR odby³ siê II Zimowy Turniej Pi³ki
No¿nej na niegu o Puchar Dyrektora
Szko³y Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Olecku.
W zawodach wziê³o udzia³ 6 dru¿yn
ze szkó³ podstawowych z powiatu oleckiego.
W drodze losowania dru¿yny podzielono na dwie grupy, w których mecze
rozegrano systemem ka¿dy z ka¿dym.
Cztery najlepsze zespo³y awansowa³y do
grupy fina³owej.
Ostateczne wyniki turnieju:
1. miejsce  ZS Olecko (op. Renata Januszczyk),
2. miejsce  SP Kowale Oleckie (op. Miros³aw Mularczyk),
3. miejsce  SP nr 1 Olecko (op. Krzysztof Dawidziuk),
4. miejsce  SP Babki Oleckie (op. Robert Smyk),
5. miejsce  SP Wieliczki (op. Karol Warsewicz),
6. miejsce  SP nr 3 (op. Zbigniew Polakowski).
Wszystkim dru¿ynom wrêczone zosta³y dyplomy, natomiast 3 pierwsze
zespo³y otrzyma³y puchary.
Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³
Wojciech Kozielski (SP Babki Oleckie),
tytu³ najlepszego bramkarza zdoby³ Maciej Makowski (ZS), najwiêcej bramek
strzeli³ Sylwester Olszewski (Kowale

II Zimowy Turniej Pi³ki No¿nej
na niegu o Puchar Dyrektora SP1

Oleckie). Zawodnicy ci uhonorowani zostali pami¹tkowymi pucharami.
W przerwach miêdzy spotkaniami
uczestnicy mogli wypiæ gor¹c¹ herbatê,
posiliæ siê pieczon¹ kie³bask¹ z bu³eczk¹.
Bardzo dziêkujemy za pomoc w zorganizowaniu turnieju: panu dyrektorowi Andrzejowi Kamiñskiemu za udostêpnienie stadionu i ufundowanie pucharu, pracownikom MOSiR za przygotowanie boiska i ognisk, pp. Skorupskim
za kie³basy na ognisko, p. Piotrowi Su-

chockiemu za dostarczone bu³ki, p. Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu Wac³awowi Sapiesze za ufundowanie pami¹tkowych pucharów dla najlepszych zawodników. Dziêkujemy równie¿ p. Tadeuszowi Boguszowi za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu turnieju oraz Micha³owi Wasilewskiemu i Kamilowi Szarneckiemu za sêdziowanie zawodów.
Organizatorzy: nauczyciele wych. fiz.
w SP nr 1: Danuta Kisielewska, Krzysztof
Dawidziuk, Krzysztof Zaniewski

%

Olimpus 2006
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6 stycznia 2006 roku odby³a siê kolejna edycja
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z matematyki Olimpus. W tym roku w olimpiadzie startowa³o 9
uczniów Szko³y Podstawowej nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku. Udzia³ w tym konkursie sta³ siê
tradycj¹ tej szko³y. W tegorocznej edycji bra³o udzia³
949 uczniów. Najwy¿ej, na czwartym miejscu, uplasowa³ siê uczeñ klasy VI c Artur Tomkiewicz. Po raz
kolejny wykaza³ siê du¿¹ wiedz¹ matematyczn¹. Pozostali uczniowie równie¿ osi¹gnêli wysokie wyniki.
Uczniów przygotowywa³a oraz konkurs przeprowadzi³a
p. Anna Domasik. Olimpiada stanowi cenne rozszerzenie programu nauczania, jest urozmaiceniem programu zajêæ, a tak¿e stanowi zewnêtrzne ród³o oceny poziomu wiedzy ucznia.
Anna Domasik

II urodziny grupy
integracyjnej
w Przedszkolu
z Oddzia³ami
Integracyjnymi
w Olecku

24 lutego grupa integracyjna obchodzi³a swoje II urodziny. Jubilaci zaprosili dzieci przedszkolne, rodziców, pani¹
dyrektor oraz nauczycieli z naszego przedszkola do wspólnej zabawy. Dzieci z
paniami przygotowa³y ciekawe konkursy (uk³adanie puzzli, ozdabianie balonów,
najciekawszy rysunek), pl¹sy i tañce
integracyjne.

W tym dniu w naszej grupie panowa³a niezwyk³a atmosfera, radoæ czuæ
by³o w ka¿dym zak¹tku sali, czulimy siê
szczêliwi, ¿e mo¿emy przebywaæ w tak
piêknym miejscu, jakim jest nasze przedszkole.
To tutaj poznajemy otaczaj¹cy nas
wiat, uczymy siê rozumieæ ludzi sprawnych inaczej. S³owo tolerancja towarzyszy nam w ¿yciu codziennym i to nam,
jako przedszkolakom, sprawia du¿o satysfakcji.
Punktem kulminacyjnym uroczystoci by³ piêkny, kolorowy tort z fajerwerkami, który zosta³ podzielony na kilkadziesi¹t kawa³ków, tak aby ka¿dy móg³
delektowaæ siê jego niepowtarzalnym
smakiem. Jak przysta³o na urodziny, by³y
¿yczenia, prezenty i s³odycze.
Anna Woliñska

&
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IV GALA POEZJI POGRANICZA
W s³oneczne piêkne przedpo³udnie
9 marca w Wielkiej Sali Miejskiego Ratusza odby³ siê Koncert Laureatów IV
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i
Suwalszczyzny pod patronatem Burmistrza Miasta  Wac³awa Olszewskiego

Wita³ymy Goci, zapowiada³ymy
z Dorot¹ W³odarsk¹ recytatorów z jakim dog³êbnym przekonaniem, ¿e dzieje siê co niepowtarzalnego, piêknego,
mimo ¿e to ju¿ czwarty rok, a niebawem
ma³y jubileusz. ¯adnej rutyny, sztampy,
choæ trema czasami dawa³a o sobie znaæ.

W s³usznoci, celowoci i wadze oraz
potrzebie kontynuacji integracyjnego
dzie³a dwóch szkó³ utwierdzi³ zebranych
w obecnoci kierowniczki gminnego Wydzia³u Owiaty El¿biety Rêkawek oraz
przewodnicz¹cego powiatowej i gminnej
Komisji Owiaty Mariana wierszcza
i Jana Grzyba  wiceburmistrz Olecka 
Henryk Trznadel.
i Starosty Powiatu  Stanis³awa Lucjana Ramotowskiego. Uroczysta gala by³a
okazj¹ do zaprezentowania zgromadzonym gociom najlepszych recytatorów
z ich piêknymi interpretacjami wierszy
wspó³czesnych i dawnych poetów Tej
Ziemi. Recytuj¹cy o¿ywiali poetyckimi
obrazami przesz³oæ i przybli¿ali wspó³czesnoæ. Choæ zima za oknami, w pe³nej krasie rozkwit³o piêkno kresowej mowy.
Natalia Andryszczyk ze Szko³y Podstawowej w wiêtajnie przedstawi³a w ostrych
kontrastach zmiany obyczajowe w wierszu Marka Barañskiego Ludzka mowa.
Tylko nagraæ i jest piêkny materia³ do
dyskusji na godzinach wychowawczych.
Mi³osz Pi¹tkowski z Gimnazjum nr 2
ods³oni³ uroki mazurskiego krajobrazu w
sekwencji wiersza Zbigniewa Chojnowskiego Nad niardwami. Tren Zbigniewa Tanajewskiego mówiony z uczuciem przez Urszulê Retel poruszy³ najczulsze struny serc zas³uchanej publicznoci.

U f n y m ,
otwartym sercem
przyjê³ymy serdecznoci z ust
naszych pañ dyrektorek: Anny
Siemiatyckiej z
Gimnazjum nr 2 i
Beaty Stypu³kowskiej z Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych. Ciep³ymi
s³owami laureatom, ich opiekunom, organizatorom, sponsorom
podkreli³y to, co nam le¿y najbardziej
na sercu  integracyjny i kulturotwórczy charakter przedsiêwziêcia, które
piêknie wpisa³o siê w 60-lecie mojego
ZSL i Z i bêdzie czym pochwaliæ siê na
V Zjedzie Absolwentów 23 wrzenia
2006 roku.

Mi³ym akcentem prze³omowym gali
by³y podziêkowania i dyplomy z Biedronk¹ upamiêtniaj¹c¹ p. ksiêdza  poetê
Jana Twardowskiego dla opiekunów, recytatorów, dyrektorów szkó³ i sponsorów. Pami¹tki powêdrowa³y pierwszy raz
poza powiat do Zespo³u Szkó³ Mechaniczno-Elektrycznych w E³ku, którego
uczeñ Arkadiusz Szypulewski wyró¿niony zosta³ za Niewys³any list Erwina Kruka.
Nikt z 65 zgromadzonych goci nie
odszed³ od gocinnego sto³u z pustymi
rêkoma. Upominki by³y skromne, ale mi³e.
Recytatorzy otrzymali bibliofilskie wydanie
Wierszy Jana Twardowskiego, a wszyscy  pami¹tkowe znaczki. Niech bêdzie
to dobry znak i zapowied równie udanego spotkania za rok.
Romualda Mucha  Marciniak
nauczyciel  bibliotekarz, Zespó³
Szkó³ Licealnych i Zawodowych

'
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WM
na targach
edukacyjnych
8-go marca 2006 roku Wszechnica
Mazurska w Olecku prezentowa³a swój
dorobek i propozycje dla kandydatów
na studia podczas targów edukacyjnych
w £om¿y.

Gie³da pomys³ów na ¿ycie po raz szósty zosta³a zorganizowana przez III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. ¯o³nierzy Obwodu £om¿yñskiego AK w
£om¿y. W targach uczestniczy³o oko³o 25 uczelni
z: Olsztyna, Bia³egostoku, £om¿y oraz Warszawy. Targi i stoisko uczelni odwiedzi³o ponad 1000
maturzystów. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê kierunki filologia oraz zarz¹dzanie i marketing. Nie mniej pozosta³e  administracja, pedagogika, ochrona rodowiska i wychowanie fizyczne
cieszy³y siê równie¿ du¿¹ popularnoci¹.
Zainteresowanie wzbudzi³, bêd¹cy w organizacji, kierunek pielêgniarstwo. Bardzo wielu kandydatów interesowa³o siê stacjonarnym trybem
studiowania.
WarmiñskoMazurska
Biblioteka
Pedagogiczna
w Olsztynie
Filia
w Olecku,
ul. Aleja
Zwyciêstwa 7,
tel. 523 93 53
zaprasza:

PROPOZYCJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
Robert B. Cialdini: Wywieranie wp³yKSI¥¯KA TYGODNIA
Jest to przegl¹d klasycznych, a tak¿e najnowszych teorii i badañ z zakresu
psychologii wp³ywu spo³ecznego, zajmuj¹cej siê mechanizmami, dziêki którym
ludzie wywieraj¹ wp³yw na innych i mog¹
siê przed takim wp³ywem broniæ. Autor
tej niezwykle interesuj¹cej publikacji w
umiejêtny sposób - nie stroni¹c od dowcipu - ³¹czy wyk³ad teoretyczny z praktycznymi zastosowaniami omawianych
teorii. Jest to ksi¹¿ka adresowana zarówno

wu na ludzi. Gdañsk: Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne 2001
do studentów psychologii, jak i do dziennikarzy, nauczycieli, mened¿erów, polityków i specjalistów zajmuj¹cych siê
marketingiem, zarz¹dzaniem, rozwi¹zywaniem konfliktów, innymi s³owy  do
wszystkich osób, dla których umiejêtnoæ wp³ywania na innych jest elementem zawodowego kunsztu.

El¿bieta Rowiñska

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V9006)

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

poniedzia³ek
wtorek-pi¹tek
sobota

9.00-15.00
9.00 -18.00
9.00 -15.00
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Dyskusja o wyciêciu trzciny
Na ostatniej sesji Rady Miejekiej podjêto uchwa³ê o niezasadnoci skargi
Zbigniewa Sienkiewicza na wyciêcie trzciny u ujcia Legi. Jako skargê niezasadn¹ uzna³o j¹ 18 radnych oraz trzech
wstrzyma³o siê od g³osu. Nikt nie by³
przeciwny odrzuceniu skargi.
Trzeba tutaj nadmieniæ, ¿e jeszcze na
konferencji naukowej powiêconej degradacji jeziora Olecko Wielkie i ochronie jego bioró¿norodnoci nawietlono
problem opadania poziomu wody oraz
coraz wiêksze jej zanieczyszczenie. Jezioro na skutek zarastania trzcin¹ ujcia
rzeki nie potrafi³o siê samo oczyszczaæ.
Prace podjête przy okazji budowy
wiewiórczej cie¿ki, takie jak zbudowanie stopnia wodnego kilkadziesi¹t metrów od ujcia, pozwoli³y na znaczne podniesienie lustra wody, a wyciêcie trzciny rozpoczê³o proces samooczyszczania
siê zbiornika.
Wyciêcie trzciny oraz zbudowanie
stopnia wodnego na Ledze zaskar¿y³ do
wojewódzkiego konserwatora przyrody
Zbigniew Sienkiewicz. Konserwator uzna³
jednak, ¿e przedstawione wy¿ej czynnoci
nie spowodowa³y ¿adnych zaburzeñ w

W budynku ROK MG trwaj¹ szkolenia w ramach projektu Piêkne ogrody
Ziemi Oleckiej.
Na zdjêciach grupa, która rozpoczê³a szkolenia z zakresu rêkodzie³a artystycznego (wyplatanie ze s³omy, hafty,
podstawy sztuk plastycznych, kompozycje kwiatowe).
Projekt zosta³ dofinansowany ze rodków Unii Europejskiej.
Fot. Boles³aw S³omkowski

funkcjonowaniu systemu. Badania prowadzone w ramach pisania pracy magisterskiej przez studenta Wszechnicy
Mazurskiej udowodni³y, ¿e wody jeziora na skutek podniesienia poziomu s¹
coraz bardziej czyste. Równie¿ badania
naukowców z Gdañska, którzy równoczenie nadzoruj¹ procesy oczyszczania
w jeziorze e³ckim, potwierdzi³y poziom
tego procesu.
Przy okazji wyciêcia trzciny oczyszczono równie¿ jezioro z zalegaj¹cych w
wodzie nieczystoci (butelki plastikowe,
torby, szk³o, papiery oraz ró¿nego rodzaju opakowania).
Samo wyciêcie trzciny, jak powiedzia³
na Sesji Burmistrz, odby³o siê nieodp³atnie
przez jego znajomego, który mieszka w
Bia³ymstoku, a pochodzi z Olecka.
G³os w sprawie zabra³ równie¿ przewodnicz¹cy Rady Leszek Ga³czyk, który
stwierdzi³, ¿e dbanie o czystoæ tych wód
nie nale¿y do kompetencji Rady Gminy.
Zaoponowa³ mu Stanis³aw Nowel, który
stwierdzi³, ¿e bardzo ceni takich ludzi
jak Pan Sienkiewicz, którzy maj¹ jak¹
pasjê, z której wynika od czasu do czasu co dobrego. Ci ludzie s¹ swego ro-

dzaju sumieniem. Dostrzegaj¹ jak¹ nieprawoæ, niegodziwoæ. Ale w tym wypadku Pan Sienkiewicz pomyli³ siê we
wszystkim. Nie jest on specjalist¹ od
ekologii jezior. Bo jak mo¿na pisaæ, ¿e
jest to obszar lêgowy ptactwa wodnego
i tarlisko ryb - to jedno drugiemu dok³adnie przeczy. I na koniec doda³:
Rozumiem, ¿e jeziorem naszym ma siê
zaj¹æ agenda wojewody bêd¹ca w Go³dapi. Jak tak to oddajmy wszystko: oddajmy ulice powiatowi, oddajmy jezioro
itd., itd. To nie chodzi o to, ¿e skarga
jest niezasadna. Chodzi o to, ¿e to my
powinnimy siê problemem zaj¹æ. Jezioro le¿y w obrêbie naszego miasta.
Pan Sienkiewicz uwa¿a, ¿e natura to
to, do czego ³ap nie trzeba wyci¹gaæ.
W chwili obecnej ¿aden obszar na wiecie nie mo¿e byæ chroniony bez ingerencji cz³owieka. Sam zginie. Dlaczego
dyrektor Biebrzañskiego Parku Narodowego p³aci rolnikom, ¿eby kosili trawy?
Bo torfowiska bez tego zmurszej¹.
Jezioro Oleckie umiera³o i nie wiem
czy jeszcze nie umiera. Poni¿ej pó³tora
metra poziomu wody nie ma tlenu 
zakoñczy³ wyst¹pienie Stanis³aw Nowel.
Opracowa³
Bogus³aw M. Borawski
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Po¿ar
na Siejniku
W dniu 10.03.2006 r. o godz. 10:46
Powiatowe Stanowisko Kierowania w
Olecku otrzyma³o zg³oszenie o po¿arze
budynku mieszkalnego w Olecku, Osiedle Siejnik II.
Na miejsce zdarzenia zadysponowano 5 zastêpów PSP i OSP G¹ski.

Fot.
Z archiwum KP PSP Olecko.

W trakcie dzia³añ ganiczych podano 4 pr¹dy wodne w natarciu na pal¹cy siê
budynek i zu¿yto ogó³em 18
000 l wody. Straty oszacowano wstêpnie na 22 000 z³,
a wartoæ uratowanego mienia na 150 000 z³.
W dzia³aniach ganiczych
bra³o udzia³ 18 stra¿aków PSP
i 5 druhów z OSP G¹ski.
Informacjê przekaza³
rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Olecku st. kpt. Tomasz Milewski.
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Konkurs KANON TWÓRCÓW

KinOFFteka zaprasza autorów filmów
animowanych, wideoartu, grafiki 3d i 2d
oraz wszystkich zainteresowanych tworzeniem za pomoc¹ nowych technologii
 do wziêcia udzia³u w konkursie KANON TWÓRCÓW.
Jeste autorem animacji? Filmów?
Tworzysz grafikê?
Wiesz, jak przedstawiæ za pomoc¹
techniki cyfrowej to, co wymyli Twoja
nieokie³znana wyobrania? KinOFFteka
zaprasza m³odych twórców cyfrowych
sztuk wizualnych do wziêcia udzia³u w
wyj¹tkowym konkursie.
Kanon Twórców Digital Edition 2006
to niezwyk³a okazja do zaprezentowania
w³asnej kreatywnoci, oryginalnych pomys³ów i swojego talentu potencjalnym
pracodawcom. Kanon Twórców uchyla
drzwi do bran¿owych projektów i zleceñ.
Daje realn¹ szansê na zaistnienie na trud-

nym i wymagaj¹cym rynku pracy.
Chcesz zawodowo realizowaæ swoje
pasje? Sprawd, czy jeste ju¿ gotów
wejæ do gry. Do³¹cz do Kanonu Twórców. Cenne nagrody czekaj¹.
Prace mo¿na nadsy³aæ do 15 maja
2006r. Wyró¿nione i nagrodzone, wraz z
danymi kontaktowymi ich autorów, zostan¹ zaprezentowane na presti¿owym
albumie DVD, który bêdzie rozes³any do
najlepszych firm bran¿owych.
Prace w kategoriach: Digital Motion,
Digital Graphics i Digital Photography
oceni grono wybitnych jurorów: Andrzej
wietlik, wybitny fotografik, wspó³za³o¿yciel grupy £ód Kaliska, Pawe³ Joñca,
wielokrotnie nagradzany grafik, w³aciciel studia PEJOT, Marcin Wawrzkiewicz,
wspó³twórca Mama Studio, za³o¿yciel Stowarzyszenia Twórców Grafiki U¿ytkowej,
Wojtek Wawszczyk, re¿yser i animator

w studiu Digital Domain w Los Angeles.
Wiêcej informacji o konkursie na:
www.kanontworcow.pl
Patronat medialny telewizja Kino
Polska
Joanna Ro¿en-Wojciechowska
Kierownik Redakcji M³odego Kina
Telewizja Kino Polska
ul. Huculska 6
00-730 Warszawa
tel. /22/ 851 43 32, w .108
tel. kom. 0512-097-540
fax /22/ 851 43 40
e-mail: jrozen@kinopolska.pl
www.kinopolska.pl

Zjazd absolewntów Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Jana Kochanowskiego w Olecku
w 60. rocznicê powstania szko³y

2-3 czerwca 2006 r. (pi¹tek-sobota).
Szczegó³owy program na stronie www.lo.olecko.pl

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Zjazdu Absolwentów
19.00  Bal Absolwentów w Dworku
Mazurskim
3 czerwca (sobota)
10.00-15.00  spotkanie klasowe z wychowawcami w szkole przy ul. Kociuszki 29
16.00  ognisko (amfiteatr nad jeziorem
przy ulicy Zamkowej), w programie przewidujemy krótkie wyst¹pienie przedstawicieli poszczególnych roczników;
bigos, kie³baski, itd. (mile widziane gitary
i inne instrumenty muzyczne).

Technologie grzewcze, sanitarne,
bojlery, kot³y
Tel. (087) 520-22-33.

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

(V15901)

SERWIS OGUMIENIA

nia na kasety video/cd z nagraniem uroczystoci (koszt jeszcze nieznany). Przywidujemy tak¿e sprzeda¿ zdjêæ.
Program
2 czerwca (pi¹tek)
8.00 -10.45  odbiór identyfikatorów, programu i medali pami¹tkowych (Dom
Parafialny przy ul. Zamkowej)
11.00-12.30  Msza w. w Kociele Podwy¿szenia Krzy¿a w.
12.30-13.30  przemarsz ulicami miasta
do szko³y na ul. Kociuszki 29
14.00-15.30  oficjalne rozpoczêcie II

(V10504)

Przewidywany koszt 130 z³ (w tym bal
w Dworku Mazurskim), 80 z³ bez balu.
Mo¿liwa jest rezerwacja noclegów.
Zg³oszenia do 15 kwietnia 2006 r. (prosimy o podawanie roku zdania matury,
danych osobowych i nazwiska panieñskiego, klasa). Telefony kontaktowe:
Barbara Dowejko - (087) 5234083 (szko³a), 0504017182 2)
Krystyna Stasiak - 0601448058.
Wp³aty na konto 89 93390006 0000 0000 0130
0001 (z dopiskiem - zjazd absolwentów).
Mo¿na sk³adaæ indywidualne zamówie-

Olecko, Aleje Lipowe 3

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

27
marca

tel. 520-23-36

(V8206)

www.olecko.prawojazdy.com.pl
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ZAINWESTUJ W SWOJE KOCI

OSTEOPOROZA
U MÊ¯CZYZN (4)

JAK POWINNIMY ZAPOBIEGAÆ
PIERWSZEMU Z£AMANIU?
Osteoporoza jest jedn¹ z najlepiej
poddaj¹cych siê zapobieganiu chorób
wieku podesz³ego. Dba³oæ o zdrowie koci
przez ca³e ¿ycie, od wczesnego dzieciñstwa, jest najbardziej skuteczn¹ drog¹
do budowania i utrzymywania masy i
odpornoci koci, a w konsekwencji do
hamowania utraty koci i jej kruchoci
które prowadz¹ do pierwszego z³amania.
Rola pacjenta
 Okrel swoje zagro¿enie i zg³o siê
po poradê do swojego lekarza.
W³aciwa dieta, æwiczenia fizyczne,
leczenie hormonalne, styl ¿ycia i stosowanie odpowiednich leków stanowi¹ najwa¿niejsze sposoby na utrzymanie i odtwarzanie zdrowych koci
 Na staroæ: naucz siê, jak unikaæ
upadków, w tym popraw si³ê miêni poprzez odpowiednie æwiczenia oraz sprawd
swoje zmys³y równowagi i wzrok. Wyeliminuj potencjalne zagro¿enia w domu,
takie jak niedostateczne owietlenie czy
lizgaj¹ce siê dywaniki. Je¿eli masz rozpoznan¹ osteoporozê, pomyl o odpowiednim zabezpieczeniu ortopedycznym
(laska, balkonik, ochraniacze bioder)
 Dieta: zbilansowana dieta, bogata
w podstawowe elementy od¿ywcze koci: wapñ, wzmacniaj¹cy koci i witaminê D, u³atwiaj¹c¹ wch³anianie wapnia.
Pomiêdzy 25 a 65 rokiem ¿ycia mê¿czyzna potrzebuje co najmniej jeden gram
wapnia dziennie, po 56 roku ¿ycia zapotrzebowanie to wzrasta do 1,5 grama
dziennie. wiat³o s³oneczne stanowi naturalne ród³o witaminy D, a ekspozycja
na nie przez 10 minut dziennie na ogó³
jest wystarczaj¹ca.
 Aktywnoæ fizyczna: æwiczenia fizyczne z obci¹¿aniem miêni antygrawitacyjnych, jak marsze, tenis i bieganie
s¹ najskuteczniejsze. Æwiczenia odpornociowe i dwiganie ciê¿arów mo¿e pomóc
w utrzymaniu masy kostnej.
 Styl ¿ycia: pal¹cy tytoñ trac¹ masê
kostn¹ szybciej ni¿ niepal¹cy  rzuæ papierosy. Nadu¿ywanie alkoholu mo¿e
hamowaæ wch³aniane wapnia i tworzenie koci. Znaczenie prawid³owej budowy masy kostnej w czasie dojrzewania
szczegó³owo opisane jest w raporcie IOF.
 Leki: stosowanie niektórych leków,
np. kortykosteroidów (czêsto stosowanych w astmie, zapaleniu stawów czy
chorobach nerek) lub leków przeciwdrgawkowych mo¿e przyspieszyæ ujawnienie
siê osteoporozy

Rola lekarza
Osteoporoza u mê¿czyzn stanowi
problem zdrowia publicznego. Kiedy
mê¿czyzna wchodzi do gabinetu lekarskiego, lekarz myli o chorobach uk³adu sercowo-naczyniowego, lipidach, nadcinieniu, nadu¿ywaniu alkoholu i tytoniu, raku gruczo³u krokowego  tylko
nie o utracie wzrostu, kyfozie, hipogonadyzmie czy objawowych lub nieobjawowych z³amaniach. Jest nieprawdopodobne, aby nadcinienie czy hiperlipidemia pozosta³y nieleczone u mê¿czyzny wypisywanego ze szpitala po zawale serca. Jednoczenie, jedynie 10-20%
kobiet i prawdopodobnie jeszcze mniej
mê¿czyzn z osteoporoz¹ i z³amaniami
poddawanych jest dalszym badaniom i
leczonych, niezale¿nie od faktu, ¿e przebyte z³amanie jest czynnikiem ryzyka z³amañ kolejnych. Przyczyna jest historyczna:
wiêkszoæ praktykuj¹cych wspó³czenie
lekarzy nie uczy³a siê o osteoporozie na
studiach, metody okrelania gêstoci
mineralnej koci by³y wówczas nieznane a skuteczne leki niedostêpne. St¹d,
osteoporozê i wynikaj¹ce z niej z³amania uznawano za normalne starzenie
siê, nieodwracaln¹ i nie poddaj¹ca siê
leczeniu konsekwencjê wieku, a nie za
chorobê. Konieczne s¹ programy edukacyjne, dziêki którym lekarzy zaczn¹
identyfikowaæ problem osteoporozy i
z³amañ u mê¿czyzn, a w konsekwencji
zaczn¹ rozpoznawaæ i leczyæ, podobnie
jak to ma miejsce w stosunku do kobiet.
Coroczna kontrola zdrowia mê¿czyzny po piêædziesi¹tce. Rola ortopedy i
radiologa.
Ka¿dy ortopeda powinien braæ pod
uwagê, ¿e dowolne z³amanie u osoby po
50 roku ¿ycia mo¿e byæ z³amaniem osteoporotycznym. Radiolog powinien znaæ
rentgenowsk¹ charakterystykê tej choroby i zwracaæ na to uwagê w opisie
zdjêæ. Program edukacyjny przeznaczony dla radiologów Yertebral Fracture lnitiative -to improve the recognition and
reporting ofvertebral fractures jest dostêpny na stronie internetowej IOF:
www.osteofound.org/health_professionals/education_radiologists/
Rola pielêgniarki
Czêsto pielêgniarka jest pierwsz¹
osob¹, z któr¹ kontaktuje siê pacjent.
Pielêgniarki mog¹ odgrywaæ istotn¹ rolê
w edukacji pacjenta, zwracaj¹c uwagê na
zagro¿enia oraz omawiaj¹c z nim 10F One
Minute Risk Test i mo¿liwoci oceny masy
kostnej.

Rola urzêdników kieruj¹cych polityk¹ zdrowotn¹ i instytucji ubezpieczeniowych
Istnieje potrzeba, aby czynniki rz¹dowe zrozumia³y d³ugoterminowe korzyci
 spo³eczne i ekonomiczne  wynikaj¹ce z zapobiegania pierwszemu z³amaniu.
Poniewa¿ wyst¹pienie pierwszego z³amania
mo¿e zainicjowaæ szybki postêp z³amañ
kolejnych (tzw. kaskada z³amañ), jest
szczególnie wa¿ne, aby promowaæ rozpoznawanie osteoporozy zanim do niego dojdzie. Kluczowym elementem powinno byæ zapewnienie odpowiedniej
refundacji zarówno diagnostyki, jak i leczenia osteoporozy. Je¿eli chcemy zatrzymaæ lawinê kosztów zwi¹zanych z osteoporoz¹, nale¿y tak¿e zwiêkszyæ nak³ady przeznaczone na badania w tej dziedzinie.
Rola badaczy
Problem osteoporozy u mê¿czyzn jest
znacznie gorzej poznany w porównaniu
z osteoporoz¹ u kobiet. Powoduje to m.
in. brak rejestracji leczenia. Konieczne
jest zwiêkszenie wysi³ków badawczych,
aby odwróciæ ten stan rzeczy. Popierany przez IOF projekt Thematic Network
on Ma³e Osteoporosis ma pos³u¿yæ stworzeniu algorytmu umo¿liwiaj¹cego ocenê indywidualnego ca³kowitego ryzyka
z³amania u mê¿czyzny, w oparciu o kombinacjê ró¿nych czynników ryzyka. Realizacjê projektu rozpoczêto w 2002 roku,
w oparciu o fundusze Komisji Europejskiej. Badania te maj¹ staæ siê podstaw¹
do podejmowania decyzji terapeutycznych
w oparciu o prawdopodobieñstwo z³amania, a nie, jak dotychczas, Jedynie w
oparciu o wynik badania densytometrycznego. Wartoæ tej nowej koncepcji jest
aktualnie oceniana przez grupê robocz¹
WHO (powo³an¹, w 1998), która we wspó³pracy z IOF i NOF (US) oceni jej dok³adnoæ i powtarzalnoæ. Celem jest
opracowanie przyjaznej pacjentowi metody oceny ryzyka, do wykorzystywania przez lekarzy rodzinnych we wszystkich krajach wiata, w pracy z pacjentami obu p³ci, w ka¿dym wieku i z dowolnej grupy etnicznej.
PODSUMOWANIE
Mamy przed nami d³ug¹ drogê do
pokonania, aby osi¹gn¹æ ten poziom zrozumienia osteoporozy u mê¿czyzn, jaki
dzi mamy w odniesieniu do osteoporozy u kobiet. Badania densytometryczne
powinny byæ równie dostêpne dla mê¿czyzn, jak dla kobiet. Konieczne jest
zwiêkszenie wiadomoci zagro¿enia
mê¿czyzn osteoporoz¹ na wszystkich poziomach spo³ecznych  wród samych
mê¿czyzn, wród lekarzy, polityków i w
instytucjach finansowych. Jest to jedyna droga, na której mo¿emy zacz¹æ zapobiegaæ osteoporozie.
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IV OGÓLNOKRAJOWY KONKURS

BEZPIECZNE
GOSPODARSTWO ROLNE

wy³ania trzy najbezpieczniejsze gospodarstwa i przekazuje do dnia 31 maja
kompletn¹ dokumentacjê tych gospodarstw do komisji wojewódzkich, w³aciwych ze wzglêdu na po³o¿enie geograficzne gospodarstwa
· Konkurs wojewódzki trwa do 30 czerwca. Jego uczestnikami s¹ 3 najbezpieczniejsze gospodarstwa z ka¿dego Konkursu regionalnego. Komisje wojewódzkie dokonuj¹ porównania nades³anych
Arkuszy ocen gospodarstw i dokumentacji zdjêciowych. Przeprowadzaj¹
wizytacje gospodarstw i wype³niaj¹
ponownie Arkusze oceny gospodarstw. Liczbê nagrodzonych laureatów Konkursu wojewódzkiego ustalaj¹ komisje wojewódzkie. Wy³aniaj¹
sporód laureatów jedno najbezpieczniejsze gospodarstwo z danego województwa i w terminie do dnia 30 czerwca
przesy³aj¹ do Centralnej Komisji Konkursowej Arkusze oceny gospodarstwa wraz z dokumentacj¹ zdjêciow¹
z pierwszego i drugiego etapu.
· Konkurs ogólnokrajowy trwa do 31 lipca. Centralna Komisja Konkursowa w
oparciu o otrzyman¹ dokumentacjê
oceny gospodarstw i wizytacje 16.
gospodarstw zwyciêzców Konkursów
wojewódzkich wy³ania najbezpieczniejsze
gospodarstwa w kraju.
3. Postanowienia koñcowe
· Centralna Komisja Konkursowa okrela
miejsce i termin podsumowania, sposób og³oszenia wyników Konkursu oraz
decyduje o przyznaniu nagród dla w³acicieli najbezpieczniejszych gospodarstw
w kraju.
· Warunkiem odbioru nagród przez laureatów jest uiszczenie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami. Sposób przekazania nagród zostanie uzgodniony indywidualnie pomiêdzy fundatorami nagród a laureatami.
· Laureaci Konkursu zobowi¹zani s¹ do
osobistego uczestnictwa w fina³ach
poszczególnych etapów Konkursu i
pokrywaj¹ we w³asnym zakresie zwi¹zane z tym koszty.
· Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Centralna Komisja
Konkursowa.
Warszawa, grudzieñ 2005 r.

REGULAMIN
I. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest promocja zasad
ochrony zdrowia i ¿ycia w gospodarstwach
rolnych oraz wy³onienie gospodarstw
maj¹cych osi¹gniêcia we wdra¿aniu tych
zasad.

pieczenia,
· stan techniczny pilarek tarczowych i
³añcuchowych,
· warunki obs³ugi i bytowania zwierz¹t
gospodarskich,
· stosowanie, stan i jakoæ rodków ochrony
osobistej.

II. Organizatorami s¹:
1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego,
3. Pañstwowa Inspekcja Pracy,
4. Inne instytucje i organizacje dzia³aj¹ce
na rzecz poprawy bezpieczeñstwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz
producenci maszyn i urz¹dzeñ rolniczych
o ile zadeklaruj¹ swój udzia³ w organizacji Konkursu.

V. Organizacja Konkursu
1. Postanowienia ogólne
· Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i
jest organizowany corocznie. Przebiega w trzech etapach: regionalnym,
wojewódzkim i centralnym a za jego przebieg odpowiedzialne s¹ komisje konkursowe poszczególnych etapów.
· Komisje regionalne i wojewódzkie powo³uj¹ dyrektorzy OR KRUS w porozumieniu z organizatorami odpowiedniego
szczebla.
· Centraln¹ Komisjê Konkursow¹ w porozumieniu z organizatorami powo³uje
Prezes KRUS. Komisja ta nadzoruje
przebieg ca³ego Konkursu i odpowiada za przebieg fina³u.
· Komisje konkursowe wizytuj¹ gospodarstwa, sporz¹dzaj¹ protokó³y oceny
i przesy³aj¹ kopie do komisji konkursowych wy¿szego szczebla wraz z arkuszami oceny i dokumentacj¹ zdjêciow¹ gospodarstw zwyciêzców danego etapu.
· Organizatorzy poszczególnych etapów
wspó³uczestnicz¹ w pokrywaniu kosztów organizacyjnych i zakupu nagród
na zasadach uzgodnionych pomiêdzy
sob¹. Organizatorzy mog¹ pozyskiwaæ
rodki finansowe i nagrody od sponsorów.
· Oddzia³y Regionalne KRUS oraz Biuro
Prewencji i Rehabilitacji Centrali Kasy
pe³ni¹ odpowiednio rolê sekretariatów
komisji konkursowych i udostêpniaj¹
swoje adresy do korespondencji zwi¹zanej z Konkursem.
2. Rozstrzygniêcie Konkursu
· Konkurs regionalny trwa do 30 maja.
Obejmuje zasiêgiem obszar dzia³ania oddzia³ów
regionalnych
Aby przekazaæ 1% swojego podatku organizacji po¿ytku
KRUS. Liczba
publicznego dokonaj odpowiedniej adnotacji w swym zeznauczestników jest
niu podatkowym PIT i przeka¿ deklarowan¹ kwotê na konto:
nieograniczona.
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Olecku nr
Liczbê nagrodzokonta 60 9339 0006 0000 0006 5663 0001 z dopiskiem dla Hufca
nych laureatów
ZHP w Olecku 1% podatku zgodnie z art. 27 Ustawy. Nic nie
Konkursu regiotracicie, bo wp³acon¹ kwotê Urz¹d Skarbowy zwróci.
nalnego ustala komisja regionalna,
Z harcerskim pozdrowieniem  Czuwaj!
sporód których
Oleccy harcerze

III. Uczestnicy i zg³oszenie udzia³u w Konkursie
1. Udzia³ w Konkursie mog¹ braæ pe³noletnie osoby prowadz¹ce produkcyjn¹
dzia³alnoæ rolnicz¹.
2. Zg³oszenia dokonuje siê na formularzu stanowi¹cym za³¹cznik nr 2, z³o¿onym do najbli¿szej Placówki Terenowej lub Oddzia³u Regionalnego KRUS
- osobicie, za porednictwem poczty
lub innych osób w nieprzekraczalnym
terminie do koñca marca.
3. Formularze zg³oszeniowe dostêpne s¹
w PT i OR KRUS, w prasie, na stronie
internetowej KRUS oraz w przedstawicielstwach wspó³organizatorów.
4. W³aciciele trzech najbezpieczniejszych
gospodarstw etapu regionalnego i
wojewódzkiego nie mog¹ braæ udzia³u
w Konkursie przez okres trzech kolejnych lat.
IV. Kryteria oceny
Podstaw¹ oceny gospodarstw s¹ stwierdzone zagro¿enia, które nale¿y wpisaæ w
Arkuszu oceny gospodarstwa - stanowi¹cym za³¹cznik nr 1. Elementy rodowiska pracy zosta³y wybrane na podstawie liczby i czêstotliwoci wystêpowania wypadków. Przy ocenie szczególnie
bêd¹ brane pod uwagê:
· ³ad i porz¹dek w obrêbie podwórza, zabudowañ i stanowisk pracy,
· stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i u¿ywanych drabin oraz instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych,
· wyposa¿enie maszyn i urz¹dzeñ u¿ywanych w gospodarstwie w os³ony ruchomych czêci, podpory i inne zabez-

Przeka¿ 1% dla ZHP

#
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16 LAT DZIA£ALNOCI
NA RYNKU VIDEO

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

Oferujemy:
 ponad 7000 tytu³ów VHS (mo¿liwoæ wypo¿yczenia na kilka dni)
 blisko 900 tytu³ów DVD
 sta³ym klientom rabat  20%
 telefoniczna rezerwacja filmów,
 filmy dla koneserów.

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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OG£OSZENIA DROBNE
INNE

* siano zamieniê na sadzarkê do ziemniaków, tel. 0-692-297-494
K4901

US£UGI

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V16501)

* ABC Alkoholi, plac Wolnoci 8c, tel. 0-87-520-42-72 K3004

(V9505)

* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L804
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K4403
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3608
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16927
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L108
* Biuro Rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
V17301
* Centrum Ogrodnicze, Rzenicka 6
V4308
* Compensa  ubezpieczenia wszystkie, tel. 0-87-520-46-76 V7006
* dewocjonalia, ul. Wisniowa 3
V10704
* geodezyjne, ksero wielkoformatowe, ul. Letnia 12, tel.
0-87-520-28-67
V76611
Pl. Wolnoci 15A tel. (087) 520-26-12

PIECZ¥TKI, KSERO, DORABIANIE KLUCZY
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V16005
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V16009
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V17601
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V16301
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V12003
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
V12503
JAZDY KONNE; POKOJE GOCINNE
Szczecinki 7, Tel. (087) 520-20-35;
kom. 0-660-685-547
www.marek.imakar.com

(K3404)

* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V5107
* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych, tel.
0-87-520-49-33
V3708
* korepetycje, matematyka, mgr Danuta Szrajbert, tel.
0-600-045-656, 0-87-520-40-12
K5801
* kredyty, tel. 0-87-520-22-47
K409
* kredyty, ubezpieczenia, tel. 0-87-520-20-55
V9905
* lakiery samochodowe, dorabianie, ul. Targowa 14a, K3304
* naprawa sprzêtu ogrodniczego Husqvarna, tel. 0-87-52002-12
V15402
* naprawa sprzêtu RTV, tel. 0-87-520-24-82
V17701

* piecz¹tki, plac Wolnoci 7c (I piêtro nad sklepem miêsnym
Mazury, tel. 0-87-520-04-80
V8106
* PIZZA NA TELEFON, 0-87-523-00-43
L607
* poczta kwiatowa, tel. 0-87-520-24-74
K809
* pralnia, tel.0-607-373-479
V3109
* przewozy, przeprowadzki, tel. 0-504-146-460
V4508
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K5401

us³ugi
weterynaryjne
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V4907)
* salon meblowy, Jan Bagiñski, ul. RZENICKA 6, tel. 0-87520-29-23
V3908

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.

(V11204)

* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
V16901
* zatrudniê mechanika, tel. 0-87-520-02-12
V15412
* zatrudniê przedstawiciela handlowego z dowiadczeniem,
tel. 0-510-189-301
K4702
SPRZEDAM
* dom, szeregówka, tel. 0-601-811-142
K5101
* dom wolnostoj¹cy z dzia³k¹ budowlan¹, cena do uzgodnienia, dwa gara¿e, tel. 0-87-520-24-92, po 14.00
K5301
* Mercedes 124, 2D, 1989, 7900 z³. Tel. 0-502-088-497.K5501
* mieszkanie 60 m.kw. centrum, nowy atrakcyjny budynek,
tel. 0-513-433-038
K4303
* Nissan Sony combi 2D, 1995, 9600 z³. Tel. 0-502-088-497.K5701
* siano, tel. 0-605-171-286
K4801
* sukniê lubn¹, tel. 0-87-520-31-91
K3903

(K4602)

* sklep BHP i p. po¿, Grunwaldzka 16a, tel. 0-87-520-17-89 V17401
* sklep miêsny Mazury, tel. 0-87-520-23-14
V6006
SKLEP SPO¯YWCZY TOMEK
Du¿y wybór alkoholi i herbat na wagê
Czynny: codziennie  do 2200, pi¹tek-sobota  do 2400
Plac Wolnoci 24
Zapraszamy

(V11803)

K5001

praca:

* skup metali, surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najlepsze ceny, tel 0-501-611-961
V18001
* solarium le¿¹ce, stoj¹ce, tel. 0-87-520-32-10
V10804
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
V12603
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2509
wie¿e ryby morskie i s³odkowodne, wyroby z ryb
Sklep rybny KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00
(V16311)

KUPIÊ
* motorowery, dokumenty, tel. 0-692-297-494

T/4).^

* niemiecki, kursy, Wojciech Wojtkowski, tel. 0-87-523-9455 wieczorem
K4502
* optyk, Kolejowa, tel. 0-87-520-43-56
V15502

* tani kredyt, tel. 0-87-520-01-89
V11903
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K309
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2209
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L905
* transport, tel. 0-503-040-639
V15602
* transport, tel. 0-508-192-094
V12613
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770 K4203
* wêdkarstwo, sklep Kolejowa, tel. 0-503-040-639
V15612
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73414
* WYPOZYCZALNIA DVD, tel. 0-87-523-01-54
V5307
* Zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V17801
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2312
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78
V2609
WYNAJEM
* lokal do wynajêcia, 25m2, centrum, pod dzia³alnoæ gospodarcz¹. Tel. (087) 520-36-38.
K5601
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1004
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1104
Najbli¿szy termin poboru krwi w 2006r. odbywa³ siê bêdzie w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32,
od godz. 8.15 w dniu 6 kwietnia 2006r.

%
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Wspomnienia  po latach

W³adys³aw ¯urowski

Rok 1995/96

sta³o istnieæ. A jak wygl¹da³a tafla lodu, wylewana przez
nauczycieli w-f i starszych uczniów, to mo¿na sobie wyobraziæ. By³a taka nauczycielka, która ze swoimi uczniami
ani razu nie wysz³a na lód, bo nauczyciele korzystaj¹cy z
lodu musieli go sobie sami przygotowaæ.
Przez ca³¹ zimê bezczynny tryb ¿ycia, jaki prowadzi³em,
spowodowa³, ¿e na wiosnê, kiedy zacz¹³em jedziæ na rowerze pod górê, czu³em ucisk w klatce piersiowej. Lekarka domowa
stwierdzi³a niedotlenienie miênia sercowego i przypisa³a
trzy rodzaje tabletek i na wszelki wypadek nitroglicerynê.
Pomimo niedomagañ zdrowotnych kontynuowa³em dotychczasowy tryb ¿ycia, daj¹cy mi mo¿liwoæ przed³u¿enia
go, spêdzaj¹c go na ³onie przyrody.

Rok 1996/97

W³adys³aw ¯urowski
Zdarza³o siê te¿, ¿e wyje¿d¿aj¹c do lasu w Zajdach na
borowiki, rydze i kurki te¿ zabiera³em rower, aby na piechotê
nie pokonywaæ zbyt du¿ych odleg³oci. Z lasów po³o¿onych
ko³o Zajd przewa¿nie wraca³em rowerem, bo odleg³oæ oko³o
10 km pokonywa³em bez trudu.
**
Pón¹ jesieni¹, w drugiej po³owie grudnia roku szkolnego
1995/96, pan mgr Wojnowski przyszed³ osobicie do mojego
mieszkania, zapraszaj¹c mnie do dyrekcji szko³y dla ustalenia
warunków zatrudnienia przy lodowisku. Obieca³em przyjæ,
lecz gdy dowiedzia³em siê, ¿e dwa pomieszczenia magazynu
oraz kawiarniê lodowiskow¹ oddano prywaciarzowi, postanowi³em zaprotestowaæ przeciwko tym posuniêciom i dlatego
do dyrekcji nie poszed³em.
Szkoda, jak¹ swoimi niefortunnymi decyzjami uczyni³a dyrekcja
wspólnie z ówczesnym burmistrzem i nauczycielem w-f dzieciom oraz m³odzie¿y z Olecka i ca³ej Polski (m³odzie¿ z du¿ych
miast korzysta³a i podziwia³a piêkno naszych lodowisk podczas ferii zimowych) by³a niepowetowana. Mnie te¿ uczyniono wielk¹ przykroæ, pozbawiaj¹c pracy przy lodowiskach,
która by³a moim ulubionym hobby zimowym pozwalaj¹cym
na zdrowe spêdzenie wszystkich zim, a by³o ich a¿ 39.
W ramach umowy prywaciarz odmalowa³ pomieszczenia
wewn¹trz budynku i ca³y budynek na zewn¹trz i rozpocz¹³
dzia³alnoæ handlow¹. Poniewa¿ jednak nie przynosi³a ona
zysków, na jakie liczy³, pod koniec lutego 1995 r. zrezygnowa³ z prowadzenia kawiarni, nie mog¹c zarobiæ miliona z³otych na op³acenie dwóch pomieszczeñ.
O tym co siê tej zimy dzia³o na lodowisku informowa³a
mnie córka Zosia, korzystaj¹ca z klasy w szkole na prowadzenie prywatnych zajêæ lekcji jêzyka angielskiego. Z lodowiska
najpiêkniejszego w Polsce sta³o siê takim, jak setki innych.
Dooko³a le¿a³y zwa³y niegu, z którego nie ulepiono nawet
symbolu zimy  ba³wana. Istnia³y oprócz du¿ego dwa mniejsze lodowiska, lecz w krótkim czasie rednie zosta³o zasypane niegiem i ca³kowicie zadeptane i nikomu nie chcia³o siê
go odnie¿yæ, tote¿ lodowisko Zuch w krótkim czasie prze-

(216)

W roku szkolnym 1996/97 nast¹pi³a zmiana na stanowisku dyrektora Szko³y Podstawowej nr 2 w Olecku. Zosta³
nim pan W³adys³aw Gawroñski, dawny nauczyciel matematyki, który prowadz¹c kó³ko fotograficzne w SP 2 wykonywa³ piêkne zdjêcia lodowiskowe. Nastêpnie w latach 198890 pe³ni³ funkcjê inspektora szkolnego.
Po reorganizacji szkolnictwa pan Gawroñski zosta³ dyrektorem szko³y w Szczecinkach, a w roku 1996/97 wygra³
konkurs na dyrektora SP 2 w Olecku.
W po³owie grudnia 1996 r. nauczycielka w-f Beata Koz³owska (dawna Królowa Zima i miss nie¿ynek) przyby³a
do mego domu z liczn¹ grup¹ swoich uczennic, aby zaprosiæ mnie na rozmowê z nowym dyrektorem. Ucieszy³em siê
bardzo, s¹dz¹c, ¿e bêdê móg³ nadal sprawowaæ opiekê nad
lodowiskiem, przywróciæ mu dawn¹ s³awê i przygotowaæ do
obchodów 40-lecia, przypadaj¹cych 12 lutego 1997 r. Uda³em siê do nowego dyrektora, który poinformowa³ mnie o
zaistnia³ej sytuacji.
Poniewa¿ burmistrz nie znalaz³ pieniêdzy na remont budynku gospodarczego, pan Gawroñski znalaz³ dwóch prywaciarzy, którym za zgod¹ burmistrza i nauczyciela w-f odda³ magazyn i kawiarniê w dzier¿awê, a ci po odmalowaniu
ca³ego budynku o dwa pomieszczenia zadbali szczególnie
starannie. Magazyn powiêkszyli o 1,5 m kosztem szatni, a
sufit i ciany kawiarni wy³o¿yli bia³ym plastikiem. W magazynie za³o¿yli sklep spo¿ywczy. Dyrektor oznajmi³ mi, ¿e ju¿
ma konserwatora lodowisk, któremu bêdzie p³aci³ miesiêcznie 1800 z³, a ja mam zaj¹æ siê tylko dekoracj¹ lodowisk aby
piêknie wygl¹da³y na 40-lecie.
Pocz¹tkowo na propozycjê dyrektora wyrazi³em zgodê i
nawet uda³em siê do kawiarni, w której dwie moje dawne
uczennice, a obecnie ¿ony prywaciarzy, poda³y nam herbatê i ciastka gratisowo. Póniej jednak powiadomi³em dyrektora o swojej rezygnacji ze wspó³pracy przy lodowisku,
sprawdziwszy przed tym, co pozosta³o przy lodowisku z
tych rzecz, które s³u¿y³y do jego upiêkszania. Piêkne zdjêcia w ramkach upiêkszaj¹ce ciany kawiarni i rozbieralni zosta³y
wyrzucone na mietnik, gablotka ze zdjêciami z lodowiska
zaginê³a, dyplom za zajêcie pierwszego miejsca w plebiscycie z roku 1980/81 znalaz³ siê równie¿ na mietniku. Piêkny
szyld Lodowisko Bajka, wykonany przez by³ego ucznia
Marka Piechowskiego, który przez 17 zim reklamowa³ nasze
lodowisko powêdrowa³ równie¿ na mietnik.
C.d.n.

&
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Kalendarz imion

KSI¥¯Ê POETÓW

Ignacy Krasicki urodzi³ siê w 1735 r.
w Dubiecku. Koñczy³ szko³y zakonne we
Lwowie i Warszawie, a nastêpnie studiowa³ w Rzymie. Po elekcji Stanis³awa
Augusta zosta³ jednym z jego najbli¿szych wspó³pracowników. W latach 17651772 cile wspó³pracowa³ z Monitorem, za³o¿onym z inspiracji króla, jako
redaktor i autor wielu artyku³ów. W roku
1766 otrzyma³ biskupstwo warmiñskie,
a w 1795 zosta³ arcybiskupem gnienieñskim.
Twórczoæ Krasickiego zwi¹zana by³a
z klasycyzmem. Pisa³ bajki (Lew i zwierzêta, Szczur i kot), satyry (¯ona modna, Pijañstwo), poematy heroikomiczne
(Monachomachia); by³ tak¿e twórc¹
pierwszej polskiej powieci Miko³aja Dowiadczyñskiego przypadki. £¹czy³
umiejêtnoæ wnikliwej obserwacji z elegancj¹ i wytwornoci¹ stylu i jêzyka, ironiê
i humor z dyscyplin¹ intelektualn¹.
Wykpiwa³ ciemnotê i zacofanie, lepe
uleganie modzie, pijañstwo.
Zmar³ w14 marca 1801 roku w Berlinie. W 1829 r. jego zw³oki z³o¿ono w
katedrze gnienieñskiej.

Zbigniewy
Jana, Patryka, Zbigniewa, Zbyszka
18 marca
Adeli, Boguchwa³y, Narcyzy, Zbys³awy
Aleksandra, Anzelma, Boguchwa³a, Cyryla, Edwarda, Gwidona, Narcyza, Zbys³awa
19 marca
Aleksandry, Aleksandryny, Bogdany,
Laili, Nicety, Sybilli
Bogdana, Bohdana, Chryzanta, Józefa,
Marka
20 marca
Aleksandry, Eufemii, Eufenii, Eugenii,
Eulalii, Kiry, Klaudii
Aleksandra, Ambro¿ego, Anatola, Bogus³awa, Cyriaki, Herberta, Joachima, Kanimierza, Leona, Maurycego, Patrycjusza, Sebastiana, Wincentego

Nasz przepis
Piero¿ki pieczone z grzybami

Ciasto: 2 szklanki m¹ki, 1/2 szklanki
mietany, 12,5 dkg mas³a, 1 dkg dro¿d¿y.
Farsz: 75 dkg wie¿ych grzybów
1 cebula, sól, pieprz, estragon, ³y¿eczka mas³a, 2 ³y¿ki tartej bu³ki
Ciasto nale¿y dobrze wyrobiæ, a
nastêpnie sch³odziæ w lodówce.
Nastêpnie rozwa³kowujemy cienko
na 2-3 mm i z tak przygotowanego
wykrawamy spodkiem kó³ka, na które
nak³adamy farsz. Zalepiamy.
Wstawiamy do nagrzanego doæ
mocno piekarnika (225°C) i pieczemy
na rumiano. Podajemy ze szpinakiem
lub innymi jarzynami.
Przygotowanie farszu: grzyby starannie umyæ i rozdrobniæ. Na patelni
rozpuciæ mas³o i zeszkliæ na nim drobno
posiekan¹ cebulê, dodaæ grzyby i dusiæ pod przykryciem ok. 40 minut.
Odkryæ rondel, dodaæ przyprawy i dusiæ
do odparowania soku. Dodaæ wówczas tart¹ bu³kê i wymieszaæ.
(Przepis, który zamiecilimy
w poprzednim numerze TO przys³a³a
Pani Krystyna Ko³odziejska)

Armatury CERSANIT - dobra cena!
Tel. (087) 520-22-33, KEY - dworzec PKP
DOM WESELNY

(V15905)

14 marca
Dalii, Ewy, Florentyny, Jarmi³y, Matyldy
Benedykta, Bo¿eciechy, Jakuba, Leona,
£azarza, £ukasza, Micha³a, Rocis³awa,
15 marca
Delfiny, Heloizy, Longiny, Ludwiki, Lutos³awy
Gocimierza, Jana, Klemensa, Krzysztofa, Leona, Longina, Ludwika, Lutos³awa, Zachariasza
16 marca
Euzebii, Gabrieli, Henryki, Hiacyntii, Hiacynty, Izabeli. Oktawii
Ciriaka, Gabriela, Henryka, Herberta, Hiacynta, Hilarego, Juliana, Mi³ostryja, Oktawiana
17 marca
Gertrudy, Giny, Patryki, Reginy, Reny,
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(V16001)
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* przyjêcia weselne, okolicznociowe12345678901234567890123456789012
tel. +(87) 520-40-50
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* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012
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Przys³owia
i powiedzenia
 Za z³¹ g³owê i nogi musz¹ cierpieæ.
 Nie nale¿y mieszaæ rzeczy wiêtych z
wiatowymi. (³aciñskie)
 Gdy Matylda (14 marca) spotka siê z
boækiem, bêdzie szczêcie za ka¿dym
kroczkiem.
 Gdy w Matyldê (14 marca) leje, pole,
³¹ka wnet zielenieje.
 wiêta Gertruda (17 marca)  zaprzêgaj wo³y do p³uga.
 Ogrodniku, wiêta Gertruda (17 marca) gdy s³onkiem b³ynie, zrobi cuda.
 Marzec odmienia wiatry, deszcze miesza z pogod¹, wiêc nie dziw, jeli starzy czuj¹ go sw¹ szkod¹.
 Kiedy ¿urawie wysoko lataj¹, prêdkiej
siê wiosny ludzie spodziewaj¹.
 Suchy marzec, maj za ch³odny, kwiecieñ mokry, rok nieg³odny.
 wiêty Józef (19 marca) kiwnie brod¹,
pójdzie zima razem z wod¹.
 Na wiêtego Józefa (19 marca) przez
pole bruzda. (Dawniej zgodnie z tradycj¹ niezale¿nie od pogody zaczynano
wtedy orkê i wykonywano co najmniej
jedn¹ bruzdê, w latach gdy by³o zbyt
zimno lub mokro).
 wiêty Józef Oblubieniec (19 marca)
niechaj ma z rozsady wieniec.
 Na wiêty Józef pogoda, bêdzie w polu
uroda.
 Jak na w. Józefa (19.III) chmurki, to
sad ziemniaki gdzie ogórki, a jak pogoda, to sad gdzie woda.
 Od dnia 20 marca s³oñce zagrzewa nawet starca.

Gdy dokucza reumatyzm
(ze starych przepisów)
£y¿kê ziarna soczewicy utrzeæ na
proszek i zalaæ 10 ³y¿kami koniaku. Postawiæ w cieple i po 14 dniach przefiltrowaæ. Codziennie po kilka razy za¿ywaæ
po 4-6 kropli na cukrze.
wie¿e p¹czki brzozy zalaæ spirytusem, a gdy p³yn postoi i ciemnieje, smarowaæ nim zreumatyzowane miejsca. Na³o¿yæ pe³n¹ butelkê lici i potem zalaæ
spirytusem. Dawniej zalewano te¿ licie
czêsto denaturatem.

Trwa konkurs pt.

Pozytywnie o Olecku

Prosimy przysy³aæ na adres redakcji artyku³y lub krótkie notatki dotycz¹ce pozytywnych aspektów ¿ycia w naszym miecie. Artyku³y powinny byæ podpisane z ewentualnym zastrze¿eniem imienia i nazwiska do wiadomoci redakcji.
Redakcja postara siê publikowaæ je w miarê jak bêd¹ nap³ywaæ.
Przewidzielimy równie¿ nagrody i upominki. Artyku³y nie powinny przekraczaæ jednej strony maszynopisu. Wszystkie artyku³y, które
wp³yn¹ do godziny 14.00 w ka¿dy pi¹tek maj¹ szansê ukazaæ siê w
najbli¿szym wydaniu pisma.

'

SPORT
Lekka atletyka

Srebrny medal

Piotra Witkowskiego
na Makroregionalnych
Mistrzostwach Polski w
Biegach Prze³ajowych
 Elbl¹g 2006

W bardzo trudnych warunkach, na
trasach zlokalizowanych na lotnisku,
odby³y siê w Elbl¹gu w dniach 11-12 marca
2006 r. Makroregionalne Mistrzostwa
Polski w Biegach Prze³ajowych. W zawodach rywalizowali m³odzicy oraz juniorzy m³odsi. Dla tej drugiej grupy wiekowej by³y one jednoczenie eliminacjami
do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w Biegach Prze³ajowych.
Z ka¿dym rokiem poziom Makroregionalnych Mistrzostw Polski jest co-
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raz wy¿szy, dlatego reprezentacje powiatów oraz kluby wysy³aj¹ na biegi prze³ajowe coraz lepszych zawodników. Awansowaæ do fina³ów OOM lub zaj¹æ miejsce punktowane w kategorii m³odzika jest
bardzo trudne. Warto przy tym dodaæ,
¿e dla m³odzików na tym, etapie koñcz¹
siê ju¿ starty  st¹d ten poziom i szalenie zaciêta rywalizacja.
Start naszych biegaczy - reprezentantów naszego powiatu i sekcji LA przy
Klubie Czarni zakoñczy³ siê tradycyjnie, bowiem od wielu lat zdobywamy
medale i plasujemy siê na miejscach
punktowanych w tych kategoriach wiekowych.
W minion¹ sobotê na wielkie s³owa
uznania zas³u¿y³ Piotr Witkowski, który
na dystansie 2000 m w kategorii m³odzika zaj¹³ drugie miejsce, zdobywaj¹c srebrny
medal. O jego postêpach najlepiej wiadczy
fakt, ¿e w roku ubieg³ym na podobnej
imprezie w Olecku zaj¹³ 14. miejsce. Jest
to niew¹tpliwie talent, który poparty jest

Urz¹d Skarbowy w Olecku

informuje mieszkañców powiatu oleckiego,
¿e zeznania na podatek dochodowy

od osób fizycznych za 2005 rok
przyjmowane s¹

w pokoju nr 8 w siedzibie Urzêdu Skarbowego:
Olecko ul. Wojska Polskiego 7 w dniach:
poniedzia³ki
8:30  16:00 wtorki 8:30  16:00
rody
8:00  14:30 czwartki 8:00  14:30
pi¹tki
8:00  14:30
Informacje udzielane s¹ pod nr tel. 520-30-22 wew. 150,151.
Wzory formularzy zeznañ wraz z objanieniami umieszczone s¹ na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
www.mofnet.gov.pl

ZAPROSZENIE

Dnia 18 marca 2006r Klub wêdkarski Ukleja serdecznie zaprasza na Podlodowe Otwarte Mistrzostwa Klubu Ukleja. Zawody Odbêd¹ siê na Jeziorze Przytulskim ko³o G¹sek. £owimy w dwóch 3-godzinnych turach z podzia³em na
sektory i stanowiska zgodnie z aktualnym regulaminem.
Dopuszczalna metoda to mormyszka i b³ystka podlodowa.
Prawo startu maj¹ wszyscy chêtni posiadaj¹cy zezwolenie
na po³ów ryb na jeziorze Przytulskim (mo¿liwoæ wykupienia jednodniówki na miejscu). W celu uatrakcyjnienia rywalizacji zawodnicy zostan¹ podzieleni losowo na dwa lub trzy
sektory.Op³ata 5z³ (kobiety startuj¹ GRATIS!!!)
Zbiórka uczestników na parkingu przy jeziorze o 7 rano.

CENNIK REKLAM  TYGODNIK OLECKI

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

z jego strony 90% prac¹ na treningach.
Na tym samym dystansie w Elbl¹gu
jego m³odszy brat zaj¹³ punktowane 16
miejsce.
W kategorii m³odziczek najlepsz¹, bo
12., lokatê wywalczy³a Marta Grzêda w
biegu na 2500 m. W punktacji klubowej
MLKS Czarni Olecko zaj¹³ 4. miejsce,
tu¿ obok podium (na 25 startuj¹cych
klubów).
Juniorzy m³odsi te¿ powalczyli, ale
nie mieli zaplanowanej w taktyce biegów
walki o medale. Dla nich najwa¿niejszy
by³ awans do Ogólnopolskiej olimpiady
M³odzie¿y i Mistrzostw Polski (W³oc³awek, 25-26 marca). Awans ten uzyskali:
1. Piotr Grzêda  5000m (7 miejsce), 2.
Maciej Zalewski  3000 m (8 m.), Paulina Powiata  3000 m.
Miejsca punktowane (poza awansem)
zdobyli: Justyna Zieliñska (3000m), Adrian Moroz (5000 m), Dominik Szczodruch
i Arek Zackiewicz (3000 m) oraz Martyna Zambrzycka (2000 m).

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

macie tif (o rozdzielczoci graficznej
300dpi), wmf lub cdr (Corel Draw
max v. 9.0)
4. Koszt opracowania graficznego (dop³ata) na ¿yczenie zleceniodawcy: do wielkoci 6 modu³ów  50 z³ + VAT, wielkoci powy¿ej 6 modu³ów  100z³ + VAT.
Materia³ do obróbki nale¿y dostarczyæ
do pi¹tku poprzedzaj¹cego wydanie pisma.
TERMIN PRZYJMOWANIA MATERIA£ÓW DO DRUKU
1. Poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 12 00-1700.
2. Reklamy nale¿y dostarczaæ najpóniej do
godz. 15 00 w poniedzia³ek (poprzedzajcy wydanie pisma).
2. Reklamy i og³oszenia drobne do poszczególnych numerów gazety zbiera
* Bogus³aw Marek Borawski, tel. (087) 52002-30; kom. 0-601-152-454.

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 198
Jak zwykle kolejne siedem dni by³o dla
Nas bardzo interesuj¹ce. Bo ju¿ tak jest,
¿e to co siê dzieje wokó³ nas, jest zawsze
ciekawe. Szczególne w tym kraju. Siedem
dni, a wokó³ zmienia siê wszystko.
Przepraszam, ¿e w tej chwili zastosujê jak¹ parabolê mylowo-dygresyjn¹.
Ludzie mówi¹ (bardzo ciekawe sformu³owanie), ¿e jestem zwolennikiem PiS. To
bardzo ciekawy wniosek, ale gdybym by³,
to najprawdopodobniej by³bym ju¿ dawno
cz³onkiem tej partii i kto wie... mo¿e by³bym ministrem w rz¹dzie. To taki ¿art dla
roz³adowania atmosfery. Nie jestem ani
zwolennikiem PiS, ani cz³onkiem PiS. Ja
po prostu tak piszê jak mylê, a ¿e partia PiS i jej liderzy maj¹ takie same pogl¹dy jak ja  to tylko chwa³a im za to.
Wygl¹da na to, ¿e to PiS jest moim zwolennikiem, a nie odwrotnie. Przecie¿ ja
tak piszê i mówiê, zanim Bracia Kaczyñscy przeszli z opozycji do w³adzy. Zaczynam podejrzewaæ, ¿e wiele swoich pomys³ów zaczerpnêli po prostu z moich
felietonów. To bardzo dobrze... Trzeba
korzystaæ z dobrych rad i pomys³ów. Tu
oczywicie wychodzi moje poczucie humoru. Ja po prostu lubiê normalnoæ.
Wierzê, ¿e ten kraj kiedy stanie siê krajem sprawiedliwym i przyjemnym dla
swoich obywateli. Na razie ka¿de ¿¹danie normalnoci ostatnio koñczy siê ostrym
zwarciem. Okazuje siê, ¿e dla wielu normalnoci¹ jest bezkarnoæ i nietykalnoæ
wiata prawniczego. Obra¿eni s¹ adwokaci, sêdziowie, dziennikarze... Wszyscy
oni t³umacz¹ istnienie demokracji tym,
¿e zale¿y ona od tego jak d³ugo oni pozostaj¹ poza granic¹ dzia³ania prawa.
Chcesz byæ bezkarnym w naszym kraju,
to zostañ adwokatem, sêdzi¹ czy dziennikarzem! Trzeba pamiêtaæ, ¿e obecnie
obowi¹zuj¹ce w Polsce prawo jest bardzo humanitarne! To zawdziêczamy dzisiejszym oportunistycznym krêgom prawników i sêdziów. Oczywicie ca³y humanitaryzm opiera siê na humanitarnym traktowaniu wiêniów, oskar¿onych itd. Prawo
jest tak ludzkie dla ludzi dokonuj¹cych
gwa³tów, napadów, zabójstw, pobiæ, kradzie¿y, ¿e najbardziej bezczelni s¹ sami
poszkodowani. Cz³owiek nawet nie mo¿e
broniæ siê w czasie napadu, bo ma zagwarantowane, ¿e zostanie oskar¿ony i
os¹dzony za naruszenie czyjej nietykalnoci cielesnej. Dzi dochodzi nawet do
tego, ¿e tak niedawno bandyta, który
zamordowa³ m³od¹ dziewczynê w bardzo
bestialski sposób, wyst¹pi³ do s¹du o
odszkodowanie od rodziny ofiary, bo

nazwali go bandyt¹ i zezwierzêconym
morderc¹. Rzeczywicie... Nasze Pañstwo
schodzi na psy pod rz¹dami ministra
sprawiedliwoci Zbigniewa Ziobro. Facet chce szybkiego karania przestêpców
w s¹dach 24-godzinnych. Podobno to
niezgodne z jakimi wytycznymi Unii
Europejskiej  tak zabawnie t³umacz¹
intelektualici-myliciele i znawcy prawa. Jak na przedstawicieli inteligencji
- to plot¹ bzdury i duby smolone. Podobne rozwi¹zania funkcjonuj¹ w Europie i s¹ na etapie wprowadzania w wielu krajach, np. w Niemczech. Ale minister Ziobro jest wci¹¿ atakowany. Ostatnio
za to, ¿e szefem wiêziennictwa zosta³
cz³owiek, który ma co na sumieniu z
roku 1982. Tylko grono intelektualistów
nie chce przyznaæ, ¿e to ich dzia³ania i
stosowanie zasady grubej kreski doprowadzi³o do tego, ¿e nie przeprowadzono na czas lustracji i nie ma dokumentów na wiele tzw. mend, które dzi
chc¹ bezkarnie wróciæ do w³adzy. Senator Borusewicz by³ zniesmaczony, ¿e na
szefa wiêziennictwa wybrano takiego
cz³owieka. Dlaczego takiego samego
zniesmaczenia nie mia³ wielokrotnie spotykaj¹c siê z tym cz³owiekiem i nawet
bior¹c udzia³ przy udzielaniu mu nagród
i pochwa³ za pracê. Rozumiem sformu³owanie Ministra Ziobry, ¿e nie bra³ udzia³u
w bitwie pod Grunwaldem i nie musi znaæ

wszystkich faktów.
Ostatnia wojna to z szefem NBP. Szef
NBP  wyrzuci³ z zebrania cz³onka przedstawiciela rz¹du, bo uzna³ go za stronniczego. Czyli reprezentuj¹cego wolê rz¹du by nie ³¹czyæ dwóch banków, które
jest wbrew wczeniejszej umowie reprywatyzacyjnej tych banków. Nie podoba³o
siê  to WON! Goæ by³ stronniczy! Nie
przeszkadza za to Panu Prezesowi, ¿e inny
jego wspó³pracownik ma ¿onê na bardzo wysokim stanowisku i akurat naruszenie prawa i umowy w tej kwestii by³oby dla niego bardzo korzystne. Mamy
wiêc kolejn¹ grupê, której bezkarnoci
bêdzie siê broniæ do upad³ego (dla zasady)  bo jest to kolejne naruszenie demokracji.
Zaczynam siê zastanawiaæ, ¿e przy takiej
iloci osób bezkarnych od których zale¿y demokracja to jak¹ rolê mamy spe³niaæ MY  szarzy obywatele? Bo do tej
pory wydawa³o mi siê, ¿e to na nas opiera
siê ta demokracja, a My wybieramy swoich
przedstawicieli, którym dajemy mandat do
w³adzy. Jeli popar³em PiS i ci realizuj¹
program, z którym siê uto¿samiam, to
oznacza, ¿e pluj¹cy w tej chwili na PiS i
rz¹d  pluj¹ na mnie, a zdaje siê, ¿e to ja
 skromny wyborca  jestem podstaw¹
demokracji, a nie jacy oburzeni dziennikarze, bankowcy, sêdziowie czy adwokacki.
PAC

Insynuacje niekonieczne
Medytuj¹c kilka lat w jednym miejscu niewiele zrozumie siê wiata, chocia¿ s¹
na to przecz¹ce dowody. Czasem przechodnie wnosz¹ historiê i wiedzê, lub magiê
i potrzeby trywialne i oczywiste. D¹¿ymy do niemiertelnoci, a tylko chwila jest
prawdziwym ¿yciem, za reszta wymylon¹ na potrzeby wegetacji iluzj¹. ¯ycie i tak
le¿y od³ogiem. Optymizm, inteligencja i Pascal  najwiêksze s³aboci ludzkoci.
Trzeba zrozumieæ, ¿e odejæ jest lepiej bez po¿egnania.
Ewa Koz³owska

