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Powietrze, wiat³o, odpoczynek uzdrawiaj¹, lecz najwiêksze ukojenie p³ynie
z kochaj¹cego serca.
Theodor Fontane
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Chytrzy s¹ po to, aby ich nabierali chytrzejsi.
Cesare Pavese

21 marca 2006 r .

Jõhvi nowy partner Olecka?

Jõhvi z lotu ptaka
Jak poinformowa³ burmistrz Wac³aw Olszewski w³adze estoñskiego miasta Jõhvi
przys³a³y do oleckiego Ratusza propozycjê wspó³pracy. Poszukuj¹ one w Polsce
miasta partnerskiego. W przysz³oci mo¿e to zaowocowaæ sk³adaniem wspólnych
wniosków na ró¿nego rodzaju inwestycje.
Wspó³praca mo¿e obj¹æ równie¿ wymianê m³odzie¿y. Szerzej o Jõhvi w nastêpnym numerze TO

25 tysiêcy z³otych...
przeka¿e Marsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Andrzej Ryñski dla
OSP Lenarty na wyposa¿enie wietlicy
stra¿ackiej oraz na sprzêt technicznoganiczy.
Warto przeczytaæ:
* Ptasia grypa  s. 4.
* Podlodowe ostatki  s. 6-7.
* List do redakcji  s. 8.
* Cudze chwalicie, swego nie znacie
 s. 12-13.
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Cena 1,40 z³

Obwodnica
olecka

28 marca na spotkanie w sprawie
budowy obwodnicy wokó³ Olecka pojad¹ do Olsztyna Starosta Stanis³aw Ramotowski oraz Burmistrz Wac³aw Olszewski.
W Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Olsztynie odbêdzie siê narada
dotycz¹ca budowy tej inwestycji.
Na naradzie bêdzie poruszony problem wykupu gruntów pod obwodnicê.
W chwili obecnej jest wykonana koncepcja przebiegu drogi i na podstawie
tego bardzo dobrze zrobionego planu
mo¿na zrobiæ projekt budowlany.
Obwodnica skracaj¹ca drogê i omijaj¹ca od zachodu Olecko zosta³a ujêta
w planach krajowych i ma byæ budowana w latach 2009  2010. Budowa jej mo¿e
nawet ulec przyspieszeniu.
Natomiast wiadukt jest przewidziany
do budowy jako jedna inwestycja z obwodnic¹ go³dapsk¹ i zostanie ukoñczony wczeniej.

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

KRONIKA PO¯ARNICZA
 13 marca o 8.31 jeden zastêp
JRG PSP gasi³ po¿ar mietnika przy ul.
Kolejowej.
 13 marca o 12.57 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w Gordejkach po¿ar mietnika
kontenerowego.
 14 marca o 12.50 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki wybuchu piecyka gazowego na osiedlu Lesk..
 15 marca o 8.13 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ skutki kolizji drogowej w Kowalach Oleckich.
 15 marca o 8.15 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ powalone na drogê drzewo
w okolicach Gryz (gm. wiêtajno).
 16 marca o 18.17 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ wodê z zalanej piwnicy domu
w okolicach jasiek.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Adrzej Milewski

Pijani kierowcy

 13 marca o 16.30 policjanci zatrzymali
w Lakielach Fiata 126p, którym kierowa³ trzydziestoletni Miros³aw S. Mia³
on we krwi 2,5 promila alkoholu, a
wczeniej s¹d orzek³ zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
 14 marca o 15.20 zatrzymano w Kowalach Oleckich rowerzystê, trzydziestojednoletniego Adama D. Mia³ on we
krwi 2,6 promila alkoholu.
 18 marca o 7.00 policjanci zatrzymali w
ImionkachVW Golfa kierowanego przez
trzydziestopiêcioletniego Zbigniewa G.
Mia³ on we krwi 3,2 promila alkoholu.

Bez wêdki, ale rybak

15 marca stra¿ rybacka wraz z jednym policjantem zatrzyma³a na jeziorze
w Golubkach piêædziesiêcioletniego Henryka S. K³usowa³ on nielegalnie od³awiaj¹c
ryby ocieniem.

W³amania do piwnic i gara¿y
W nocy z 14 na 15 kwietnia nieznani
sprawcy w³amali siê do piwnic na osiedlu Siejnik, sk¹d skradli elektronarzêdzia,
materia³y budowlane, sprzêt rtv, radia samochodowe itp.
Policjanci z uwagi na nasilaj¹ce siê
tego rodzaju procedery ostrzegaj¹ w³acicieli mieszkañ i piwnic. Prosz¹ aby

 policja ostrzega

zwróciæ uwagê na nieznane osoby zagl¹daj¹ce do piwnic i gara¿y. Mo¿e s¹
to przestêpcy badaj¹cy teren. Przestrzegaj¹, by nie zostawiaæ otwartych klatek
schodowych, a tam gdzie jest domofon
nie wpuszczaæ obcych. Proponuj¹ te¿,
aby zabezpieczaæ odpowiednio piwnice
i gara¿e.

Wszechnica Mazurska w Olecku

(V15303)

Pierwsze Juwenalia
Wszechnicy Mazurskiej!
30 kwietnia, 1 maja
www.wm.olecko.pl/parlament
maciejs@wm.olecko.pl

Msza wiêta
w intencji
Jana Paw³a II

2 kwietnia o 13.00 w kociele p.w.
NMP przy placu Wolnoci zostanie odprawiona Msza wiêta w intencji Jana
Paw³a II, a po niej o 14.00 uroczysty
koncert orkiestr kameralnych z Olecka
(pod batut¹ Tomasza Gawroñskiego) oraz
chórów ze szkó³ muzycznych w Olecku i
Mr¹gowie.
Szczegó³y w nastêpnym numerze TO.

MARKET BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

(V3205)
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Tel. (087) 520 01 20

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:
 Marek Bogdan
 Bogdan Janicki
 Leonarda Krupiñska
 Adam Mieduñ
 Jacek Tokarzewski
 Angelika Wróblewska
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)

Terminy posiedzeñ
komisji sta³ych Rady Powiatu
W dniu 29.03.2006r.(roda) o godz.
12.00 w pokoju nr 28 (biuro Rady) Starostwa Powiatowego w Olecku odbêdzie
siê posiedzenie Komisji Zdrowia, Owiaty
i Bezpieczeñstwa.
Tematy:
1) Wykonanie bud¿etu za rok 2005 
g³ównie w zadaniach nale¿¹cych do
kompetencji komisji.
2) Bezpieczeñstwo publiczne obywateli
w Powiecie Oleckim  KPPSP, KPP,
WOPR, Powiatowy Inspektor Sanitarny,
Powiatowy Lekarz Weterynarii.
3) Sprawozdanie Rzecznika Konsumenta z dzia³alnoci za rok 2005.
4) Analiza materia³ów na sesjê.
5) Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.

6) Przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia komisji.
**
W dniu 30.03.2006r. (czwartek) o
godz. 12.00 w pokoju nr 28 (biuro Rady)
Starostwa Powiatowego w Olecku odbêdzie siê posiedzenie Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki.
Tematy:
1) Plan remontów, modernizacji i utrzymania obiektów powiatowych.
2) Analiza wykonania bud¿etu za 2005r.
3) Analiza materia³ów na sesjê.
4) Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
5) Przyjêcie protoko³u z ostatniego posiedzenia komisji.
Urszula Sawicka
Biuro Rady Powiatu

To nie Syberia!!!

To nie Syberia, to nie jezioro Bajka³  to jezioro Oleckie Wielkie.
Niespotykana kawalkada pojazdów na lodzie w dniu 14 marca br. Jest to mo¿liwe dziêki nie wstêpuj¹cej od lat gruboci lodu  ponad 50 cm. To skutek tegorocznej mronej zimy.
Rybacy zespo³u PZW w Olecku dokonuj¹ po³owy ryb sieciami pod lodem ju¿
kolejny raz. A ryb w matni coraz mniej...
BOS

Zaproszenie do Olecka
19 marca (niedziela) o godz. 15:00 TVP POLONIA wyemitowa³a w cyklu Zaproszenie film o Olecku p.t. Narty, psy ipoezja.
To efekt dwudniowej wizyty w naszym miecie twórcy
cyklu - Wojciecha Nowakowskiego. O tym co w naszym miecie i okolicach zainteresowa³o autora filmu i o czym postanowi³ opowiedzieæ mo¿na by³o obejrzeæ minionej niedzieli.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

HURT DETAL PALIW, OLEJÓW I SMARÓW
(V3010)

Lekki olej opa³owy

www.klugas.mikrochip.pl

Dy¿ury
aptek
W zwi¹zku z
tym, ¿e apteka przy
ul. Kolejowej 15 nie
bêdzie mog³a pe³niæ
dy¿uru ca³odobowego w ustalonym
wg harmonogramu
terminie, w dniach
20-26 marca dy¿ur bêdzie pe³ni³a apteka przy pl.
Wolnoci 7B.
H. Kasicka

!
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OLECKI TERMINARZ
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
12.00  prapremiera spektaklu Teatru
OSA pt. Du¿y zielony problem 
sala Teatru AGT przy ul. Partyzantów
17.00  premiera spektaklu Teatru OSA
pt. Du¿y zielony problem  sala
Teatru AGT przy ul. Partyzantów
19.00  Underworld: Evolution  film,
kino ROK Mazury Garbate
25 marca
19.00  Underworld: Evolution  film,
kino ROK Mazury Garbate
26 marca
15.00  mecz Czarni-GLKS Jonkowo 
stadion miejski
19.00  Underworld: Evolution  film,
kino ROK Mazury Garbate
30 marca
* mija termin plebiscytu na flagê gminy Olecko (szczegó³y TO 10/428 z 7
marca b.r. s. 1-2)
31 marca
* mija termin sk³adania prac w konkursie Mistrz pióra (szczegó³y TO 8/
426 z 21 lutego, s. 14)
* mija termin sk³adania prac w konkursie Z dedykacj¹ do nieba (szczegó³y TO 8/426 z 21 lutego, s. 14)
1 kwietnia
14.00  mecz m³odzików Czarni-Mazur
Pisz, stadion miejski
2 kwietnia
14.00 mecz seniorów Czarni OleckoMKS Korsze _ wyjazd
3 kwietnia
* up³ywa termin sk³adania prac w konkursie Plastyczne bajania i Od
bajki do bajki (szczegó³y TO 7/425
z 14 lutego, s. 14).
4 kwietnia
18.15  Filharmonia Narodowa prezentuje: Kwartet saksofonowy. Blaszane
czy drewniane? (koncert), ROK Mazury Garbate, sala widowiskowa

"
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Ptasia grypa
W dniu 15.03.2006 r. w wietlicy Komendy Powiatowej
PSP w Olecku odby³o siê spotkanie robocze dotyczace zakresu dzia³añ przy zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków.
W spotkaniu wzi¹³ udzia³ Starosta Powiatu, Burmistrz Miasta,
wójtowie gmin, lekarze weterynarii powiatu, stra¿acy, policjanci,
s³u¿ba zdrowia, przedstawiciel WKU oraz inne s³u¿by zwi¹zane z dzia³aniami zapobiegawczymi.

G³ówn¹ czêæ spotkania poprowadzi³ Powiatowy Lekarz
Weterynarii  lek. wet. Dariusz Salamon. Po prezentacji zagro¿eñ wywi¹za³a siê dyskusja dotycz¹ca kolejnoci podejmowania dzia³añ po otrzymaniu zg³oszenia o padniêtych ptakach. Powiatowy lekarz weterynarii zapewni³, ¿e ka¿de zg³oszenie nale¿y traktowaæ powa¿nie.
Informacjê przekaza³: st. kp. Tomasz Milewski
 rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Olecku

(V5007)

(V8207)

LAS I OGRÓD

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

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

(V13903)

GRÜNLAND

(V16402)

CENTRUM OGRODOWE

(K1508)

(V5008)

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

#
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Dofinansowanie
gminnej inwestycji

Gmina Olecko otrzyma³a 152 102 z³, czyli 80 % kosztów
kwalifikowanych dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnych w ramach dzia³ania 2.3 sektorowego programu operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004-2006 na budowê wietlicy wiejskiej z boksem gara¿owym na wóz OSP we wsi Borawskie.
Do 20 kwietnia br. do godz. 10 mo¿na sk³adaæ oferty na
realizacjê tej gminnej inwestycji. Do 21 sierpnia br. powstanie
nowy budynek o kubaturze 986 m3 , na który czekaj¹ mieszkañcy wsi Borawskie.
Obiekt oddany zostanie do u¿ytku 16 wrzenia br.
Stra¿ w Borawskich obchodzi w tym roku swoje 60-lecie.
Powsta³a bowiem w 1946 r.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Pracuj¹ca sobota

Zjazd gminny OSP
Dobre zaplecze lokalowe i sprzêtowe, rozwój kadry i podnoszenie jej kwalifikacji to g³ówne wnioski z odbytego Zjazdu Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Olecku. Prezes Zarz¹du, Wac³aw Olszewski,
z³o¿y³ sprawozdanie z zakoñczonej, piêcioletniej kadencji.
O 45 osób wzros³a liczba stra¿aków w jednostkach Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Gminie Olecko, w tym 32 stra¿aków w nowopowsta³ej OSP w Lenartach. Szczególnym powodem do dumy s¹ dwie dru¿yny m³odzie¿owe w G¹skach i
Lenartach, zrzeszaj¹ce szeædziesi¹t dziewcz¹t i ch³opców. Odnowiony i zmodernizowany tabor ganiczy, cyklicznie remontowane stra¿nice, nowoczesny sprzêt ratowniczy  to efekty
piêcioletniej pracy zarz¹du. I chyba z tego powodu ustêpuj¹cy prezes zosta³ wybrany na kolejn¹, piêcioletni¹ kadencjê.
Wybrano nowe w³adze OSP: prezesem zosta³ Wac³aw Olszewski, zastêpc¹ Stanis³aw Ramotowski, II zastêpc¹ Jerzy
Rynkowski. Komendantem OSP zosta³ Wac³aw Sapieha.
W zjedzie uczestniczy³ Komendant Powiatowej Stra¿y
Po¿arnej Józef Wasilewski.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Zgodnie z zapowiedziami  dni wolne od zajêæ szkolnych,
zawieszonych z powodu silnych mrozów trzeba odpracowaæ.
Burmistrz postanowi³, ¿e w najbli¿sz¹ sobotê i 21 kwietnia br.
dzieci i m³odzie¿ nadrobi¹ zaleg³oci z powodu trzydniowej
przerwy szkolnej (23-25 .01.2006) spowodowanej siarczystymi
mrozami Data ostatniego dnia, który trzeba bêdzie odpracowaæ bêdzie og³oszona w póniejszym terminie.
A¿ chce siê powiedzieæ za starym porzekad³em  co siê
odwlecze to nie uciecze.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78509)

(K6201)

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71
mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

PUB TARGOWA

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

(V4904)

OG£OSZENIE  konkurs ofert
 na sprz¹tanie obiektów
Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury
Garbate oraz prace pomocnicze przy obs³udze imprez
Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate
og³asza konkurs ofert na sprz¹tanie obiektów Regionalnego Orodka
Kultury w Olecku Mazury Garbate oraz prace pomocnicze
przy obs³udze imprez.
Zakres prac:
- sprz¹tanie pomieszczeñ budynku ROK MG przy placu Wolnoci
22 - 672m2
- sprz¹tanie pomieszczeñ budynku ROK MG przy ul. Partyzantów 2 (Teatr AGT) - 320 m2
- przygotowanie i sprz¹tanie terenów imprez plenerowych organizowanych przez ROK MG
- prace pomocnicze przy obs³udze imprez (np. obs³uga szatni,
sprawdzanie biletów wstêpu, i inne prace porz¹dkowe).
W zakres prac wchodzi równie¿ czyszczenie powierzchni
okiennych w budynkach ROK MG.
W konkursie brane bêd¹ pod uwagê nastêpuj¹ce sk³adowe ofert:
1) propozycja cenowa za sprz¹tanie powierzchni obiektów ROK
MG - miesiêczna.W przypadku przygotowania i sprz¹tania
terenów imprez plenerowych prowadzone bêd¹ ka¿dorazowo
negocjacje cenowe.
2) w kwocie propozycji cenowej nale¿y uwzglêdniæ koszt rodków czystoci oraz sprzêt niezbêdny do utrzymania czystoci.
3) dowiadczenie i referencje w zakresie prowadzenia prac porz¹dkowych oraz posia-dany sprzêt do tego typu prac.
4) oferta skierowana przede wszystkim do ma³ych firm rodzinnych.
Oferty nale¿y sk³adaæ do 29.03.2006 r. w sekretariacie ROK
Mazury Garbate lub korespondencyjnie na adres: Regionalny
Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate, Plac Wolnoci 22,
19-400 Olecko. Otwarcie ofert i wybór oferenta nast¹pi w dniu
30.03.2006r. o godzinie 1200 w gabinecie dyrektora.

$
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Podlodowe Ostatki Olecko 2006r.
W dniach 10-12 marca 2006r Klub
Wêdkarski Ukleja Olecko zorganizowa³
VIII Podlodowe Ostatki.
Jest to bardzo znana w kraju i lubiana towarzyska impreza wêdkarska. W tym
roku z powodu nagromadzenia w ostatnim czasie podlodowych zawodów, szczególnie rozgrywany co tydzieñ cykl imprez o Mistrzostwo Polski (Nowy S¹cz,
Poznañ, Nowy S¹cz), a tak¿e odbywaj¹ca siê równolegle impreza w okolicach
Olsztyna, zniechêci³y niektórych do przyjazdu na Ostatki. Jednak na naszych sta³ych goci zawsze mo¿na polegaæ.
Na starcie stanê³o 57 zawodników z
ca³ego kraju. Wielu uczestników Grand
Prix Polski, plasuj¹cych siê w pierwszej
dziesi¹tce tego cyklu, pierwszy, drugi,
pi¹ty, szósty zawodnik ubieg³orocznego GP Polski, uczestnicy Mistrzostw wiata
z Litwy i wielu innych mocarnych wêdkarzy. Jest to znakomita frekwencja! Niezmiernie cieszy nas, ¿e a¿ tylu ludzi chcia³o
do nas przyjechaæ.
Jak zwykle zawody sk³ada³y siê z
dwóch imprez. Pierwszego dnia, w sobotê, ³owilimy na jeziorze Szwa³k Ma³y
(uk³ony w stronê Andrzeja Wijasa za
udostêpnienie bardzo sportowej wody!!)
z podzia³em na sektory i stanowiska. A
oto wyniki dru¿ynowe :
1. Kasztelanek Suwa³ki (Chrulski Mariusz, Koronkiewicz Zbigniew, Dobaj
Stanis³aw)  24 pkt.
2. Ukleja II Olecko (Gryniewicz Krzysztof, Kowalewski Piotr, Hoci³³o Arnold)
 28 pkt.
3. Ukleja I Olecko (Sztukowski Andrzej,
Krajewski Krzysztof, Romanowski Stanis³aw)  33 pkt.
4. Litwa (Jablonskis Jonas, Kuzminych
Walerij, Unikas Izidorus)  34 pkt.
5.Okoñ Olecko (Jakub Sulima, Mieczys³aw Gojlik, RobertAnuszkiewicz)
 44 pkt.
6. Nowy S¹cz (Szepeta Janusz, Cyfra
Roman, Wolak Krzysztof)  54pkt.
Indywidualnie:
1. Chrulski Mariusz, Kasztelanek Suwa³ki  2 pkt
2. Romanowski Stanis³aw, Ukleja I  3pkt
3. Hoci³³o Arnold, Ukleja II  4pkt
4.Jablonskis Jonas, Litwa  6pkt
5.Gryniewicz Krzysztof, Ukleja II  7pkt
6.Krajewski Krzysztof, Ukleja I  8pkt
7.Koronkiewicz Zbigniew, Kasztelanek 
8pkt
8.Gojlik Mieczys³aw, Okoñ Olecko  8pkt

9.Kozak Piotr, Warszawa  10pkt
10.Karwat Janusz Warszawa 10pkt
Mimo zmiany regulaminu dopuszczaj¹cego ³owienie wy³¹cznie na mormyszkê, co znacznie utrudni³o ³owienie drobnych bia³ych ryb, wyniki by³y znakomite. rednio ka¿dy z³owi³ prawie 2,5 kg!!
Zda¿y³o siê kilka stanowisk, które nie
obdarzy³y wêdkarzy zbyt obficie, ale tak
jest niestety na ka¿dym ³owisku. Je¿d¿¹c
po ca³ym kraju, a jest to opinia nie tylko
nasza, ale równie¿ innych znakomitych
podlodowców, mamy porównanie i nieskromnie stwierdzamy, ¿e jezioro Szwa³k
Ma³y jest najlepszym ze znanych nam
zbiorników do przeprowadzenia zawodów
w tzw. klatkach. I dlatego z uporem maniaka bêdziemy forowaæ tê wodê do organizacji zawodów podlodowych. Dodam
tylko, ¿e Andrzej Wijas, gospodarz jeziora, robi ze Szwa³ku karpiowe eldorado. Karpie dwucyfrowe ju¿ ma, buduje
pomosty z dojazdem, na miejscu powstaje
baza noclegowa, przyje¿d¿aj¹ ju¿ znakomici karpiarze tak ¿e no, no , wielkie emocje
zapewnione, ale o tym innym razem.
Wróæmy do Ostatków. Drugi dzieñ
to tradycyjnie raj dla szukaj¹cych taaakich
okoni. Tylko te okonie musz¹ w danej
wodzie po prostu byæ. ¯e w jeziorze Oleckie
Wielkie trafiaj¹ siê piêkne garby, moglimy siê przekonaæ podczas spiningowych
Mistrzostw Olecka, jednak one tylko siê
trafiaj¹, niestety... A poza tym kilkunastorazowe przeci¹gniêcie niewodu w ci¹gu
pó³ roku, sieci stawne, a tak¿e k³usownicy i pseudowêdkarze doprowadzaj¹
nasze piêkne jezioro w zastraszaj¹cym
têpie do roli zbiornika wody, pustej wody!!

Na Szwa³ku
trochê po³owili

W tym miejscu apelujê!! Wêdkarze, nie
b¹dcie bezsilni. Reagujcie na ka¿dy przejaw k³usownictwa i walczcie z tym. Nie
zabierajcie wszystkich z³owionych ryb,
zawsze mo¿ecie przecie¿ z³owiæ je po raz
kolejny gdy urosn¹. Je¿eli my wêdkarze
damy dobry przyk³ad, to mo¿e uda siê
uratowaæ Olecko Wielkie dla ryb i wêdkarstwa. Ratujmy Olecko Wielkie. Niech
dop³ywy i odp³ywy szybko i skutecznie
oczyszczaj¹ wodê (w pe³ni popieram
usuniêcie nadmiaru trzcin i innej rolinnoci!). Niech rybacy dadz¹ odpocz¹æ
jezioru chocia¿ przez piêæ lat. Wszyscy
na tym skorzystamy.
Ale o czym to ja mia³em pisaæ... przecie¿ o Ostatkach.
Wyniki drugiego dnia:
1. Lipiec Wies³aw, Siedlce  1165g
2. Ga³aj Pawe³, Gamma Muskie  1150g
3. Krajewski Krzysztof Ukleja Olecko
1105g
4.Unikas Izidorus, Litwa  720g
5.Auszkiewicz Robert, Okoñ Olecko  650g
6. Ferens Dariusz, Ostro³êka  605g
7. Koronkiewicz Zbigniew, Kasztelanek

%
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 440g
8.Gorlewski Andrzej, Augustów  425g
9.W³odarczyk Grzegorz, Gamma Muskie
 405g
10.Gojlik Mieczys³aw, Okoñ Olecko  370g
Sklasyfikowano 36 wêdkarzy (wielu
uratowa³y jazgarze!!), 21 wróci³o bez ryby,
zbyt wielu...
**
A teraz o pozytywach. Piêkna pogoda, umiechniêci ludzie, rodzinna atmosfera,
puchary, medale, znaczki, liczne pami¹tkowa zdjêcie, wiele cennych nagród 
kombinezony wêdkarskie, sprzêt agd i
rtv, a tak¿e udzia³ Panów Burmistrzów,
za wszystko dziêkujemy!! By³ z nami
równie¿ Wiesiek Dêbicki, naczelny Wêdkarza Polskiego, wietny facet, bardzo
nam pomaga, dziêki Wiesiu!! Szkoda tylko,
¿e kolejny raz bardzo liczne Ko³o Miasto Olecko nie mia³o ochoty wystawiæ
swojej reprezentacji, aby zmierzy³a siê z
najlepszymi w kraju. Trudno, mo¿e ju¿
za rok. Przecie¿ wysokie koszty imprezy
mo¿na roz³o¿yæ na raty zbieraj¹c od dzisiaj do skarbonki po 10z³ miesiêcznie.
Mylê, ¿e jednak wielu wêdkarzy staæ
na to. Zapraszamy serdecznie. Ju¿ za roczek
IX Podlodowe Ostatki.
Prezes Klubu Ukleja
Arnold Hoci³³o
PS. Pe³ne wyniki, zdjêcia i inne informacje na stronie www.ukleja-olecko.pl

Urz¹d Skarbowy w Olecku

informuje mieszkañców powiatu oleckiego,
¿e zeznania na podatek dochodowy

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

Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:
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z
oc u
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o
R k

Codziennie w godz. 800-1800

27
marca

tel. 520-23-36

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

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.)

(V15902)

SERWIS OGUMIENIA

(V10505)

od osób fizycznych za 2005 rok
przyjmowane s¹

&
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Listy do redakcji
W artykule pt.Refleksje z lutowej sesji
Rady Powiatu jego autor Pan Wac³aw
Koz³owski zawar³ stwierdzenie, ¿e niewiele z tej sesji zrozumia³. Wnioski, które jednak Pan wyci¹gn¹³ i opisa³ s¹ b³êdne
i uwa¿am, ¿e nale¿y je bezwzglêdnie sprostowaæ.
Rzeczywicie na pocz¹tku sesji zosta³y wrêczone kwiaty pracownikom starostwa  Pani Kasickiej i Panu Adamczykowi, ale z zupe³nie innych powodów ni¿ poda³ to Pan Koz³owski. Pani
Kasicka otrzyma³a kwiaty za koordynacjê akcji zbiórki pieniêdzy organizowanej przez Caritas na rzecz szpitala a nie
na rzecz Caritasu i Pana Owsiaka. Akcja ta by³a jak co roku organizowana na
terenie wszystkich powiatów Diecezji
E³ckiej zawsze z przeznaczeniem rodków
na rzecz lokalnych szpitali. Upominek
(album) ufundowa³ Caritas za pomoc w
organizacji zbiórki na naszym terenie i
na rzecz naszej jednostki.
Kwiaty Sekretarzowi Powiatu wrêcza³
osobicie Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, poniewa¿ tak obieca³ na wczeniejszej sesji. A postanowi³ tak, poniewa¿
Pan Adamczyk jako radny Sejmiku Warmiñsko-Mazurskiego od kilku lat dba o
to, aby wnioski o rodki finansowe na
ró¿nego typu inwestycje, które sk³adaj¹
nasze samorz¹dy gminne, powiat, czy np.

szpital, by³y dostrzegane w Olsztynie.
Sekretarz robi to bezinteresownie i z du¿ym
powodzeniem. Oczywicie, najwa¿niejsze
jest to, aby wniosek by³ w ogóle przez
dyrektorów przygotowany, z³o¿ony poprawnie wg wymagañ i zawiera³ treci,
które wiadcz¹ o tym, ¿e zak³adane cele
s¹ istotne z punktu widzenia interesu
ca³ego województwa. Ale te cele wa¿ne
dla ca³ego regionu ustalane s¹ w³anie
na poziomie województwa i kto z terenu (czyli od nas) musi wczeniej zadbaæ,
aby nasze priorytety i potrzeby umieszczano w strategiach wojewódzkich, a nas
informowaæ, co jeszcze zawarto w strategiach wojewódzkich, aby z kolei umieszczaæ stosowne cenne zapisy w naszych
wnioskach. Tym samym zwiêkszamy nasze
szansê na uzyskanie dobrej punktacji
projektów i podpisanie umowy na ich
realizacjê. Ostatni du¿y sukces to przyjêcie do realizacji projektu z³o¿onego przez
powiat ze wspó³udzia³em wszystkich gmin
i spó³ki, dotycz¹cego dostosowania do
wymogów sanitarnych, rozbudowy i modernizacji naszego szpitala.
Najbardziej zadziwiaj¹ce jest stwierdzenie Pana W. Koz³owskiego, ¿e starostwo czuje niechêæ do Fundacji Zdrowe Olecko, poniewa¿ dziêki jej cz³onkom powsta³a Olmedica! Po raz kolejny
okazuje siê, ¿e sukces ma wielu  w tym
wypadku  ojców. Ja mylê, ¿e starostwo jednak siê cieszy, ¿e Olmedica
powsta³a, bo utworzenie spó³ki by³o

PEGAZ 2003  edycja 2006
Warmiñsko-Mazurski Oddzia³ PFRON w Olsztynie kontynuuje realizacjê programu pn. PEGAZ 2003 w obszarach:
- A  pomoc w zakupie i monta¿u oprzyrz¹dowania do samochodu osobowego,
- B  pomoc w zakupie sprzêtu komputerowego,
- C  pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym.
W roku 2006 rozszerzono zakres obszaru B o mo¿liwoæ
zakupu sprzêtu komputerowego dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej z ubytkiem s³uchu od 90 decybeli, które posiadaj¹ wa¿ne orzeczenie o niepe³nosprawnoci i realizuj¹ obowi¹zek szkolny (szko³a podstawowa i gimnazjum) lub obowi¹zek
szkolny (klasa O).
Podstawowym celem programu jest realizacja prawa osób
niepe³nosprawnych do swobodnego porozumiewania siê oraz
poruszania i przemieszczania siê poprzez likwidacjê barier w
komunikowaniu siê i transportowych uniemo¿liwiaj¹cych lub
utrudniaj¹cych im funkcjonowanie w ¿yciu spo³ecznym i zawodowym, a tym samym umo¿liwienie dostêpu do dóbr i us³ug
oraz wszechstronnej rehabilitacji. Realizacja programu przyczyni siê równie¿ do ograniczenia skutków niepe³nosprawnoci i aktywizacji osób niepe³nosprawnych, a w konsekwencji
zmniejszenia liczby osób, które z powodu barier w komunikowaniu siê oraz transportowych maj¹ trudnoci z pozyskaniem pracy i osi¹gniêciem ¿yciowej samodzielnoci.

dzia³aniem zamierzonym, tyle ¿e Fundacja Zdrowe Olecko nie mia³a nic wspólnego z powstaniem tej spó³ki. Pomys³odawc¹ by³ obecny starosta Stanis³aw
Ramotowski, który po objêciu urzêdu
niejednokrotnie przedstawia³ ten pomys³ na sesjach i komisjach jako swój trzeci program naprawy szpitala. Zosta³ on
przyjêty do realizacji po niepowodzeniu
dwóch wczeniejszych pomys³ów. Decyzjê o utworzeniu spó³ki podjêli radni
powiatowi podczas sesji 24 kwietnia 2003
roku, a fizycznie organizacjê i kierowanie powierzono prezesowi zarz¹du tej
spó³ki. Dzia³alnoæ statutowa rozpoczê³a siê 16 lipca 2003, a Fundacja Zdrowe
Olecko posiada datê wpisu do KRS 17
listopada 2003.
Fundacja Zdrowe Olecko jest temu
szpitalowi z pewnoci¹ potrzebna. Wspó³praca jest bardzo owocna, ale nie ma ona
wymiaru politycznego, a wy³¹cznie merytoryczny. Zas³ugi Fundacji, czyli zakup sprzêtu do szpitala (ssaki, dop³ata
do aparatu do urodynamiki, termometry)
by³y odnotowane w sprawozdaniach
szpitala analizowanych na posiedzeniach
komisji i sesjach, jak te¿ podawane do
prasy. Za tê wspó³pracê i pomoc naszemu szpitalowi wszystkim cz³onkom Fundacji oraz darczyñcom niniejszym gor¹co dziêkujê.
Prezes Zarz¹du
Olmedica w Olecku sp. z o.o.
Katarzyna Mróz

Wnioski mo¿na uzyskaæ w Oddziale PFRON w Olsztynie,
na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl oraz w
Starostwie Powiatowym w Olecku ul. Kolejowa 32, 19-400
Olecko, pok. nr 3.
Szczegó³owych informacji udziela Oddzia³ PFRON w Olsztynie, tel. 087 534-91-51.
Wnioski nale¿y sk³adaæ w Warmiñsko  Mazurskim Oddziale PFRON, ul. Kopernika 46a, 10-959 Olsztyn w terminie
od 15 marca do 15 maja 2006r. (w przypadku wniosków
sk³adanych drog¹ pocztow¹ za datê z³o¿enia uwa¿a siê datê
stempla pocztowego).
Sporz¹dzi³a: H. Kasicka

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

'

W ho³dzie papie¿owi

Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika Jana Paw³a II w Olecku og³osi³ konkurs rzebiarski na projekt pomnika papie¿a-Polaka. Decyzjê o budowie pomnika
podjêli radni miejscy w kwietniu 2005 r.
na fali wie¿ej ¿a³oby narodowej po mierci
Wielkiego Papie¿a.
Kilka tygodni temu na ³amach TO
o refleksje na temat budowy pomnika
apelowa³ D. Josiewicz z Olecka. Przy³¹czam siê do tego apelu i proponujê, by
radni jeszcze raz rozwa¿yli swoj¹ decyzjê o budowie pomnika, tym razem na
spokojnie, gdy¿ pierwsza by³a chyba
podyktowana wie¿ymi emocjami.
Chcia³bym wyranie zaznaczyæ, ¿e nie

broniê pomników Papie¿owi i ¿e nale¿y
pamiêtaæ i czciæ wielkiego cz³owieka,
wielkiego Polaka, niekwestionowany
autorytet moralny ostatnich czasów.
Tylko czy musi to byæ monument z br¹zu,
stali, granitu czy czegokolwiek podobnego?
Mylê o pomniku ¿ywym, daj¹cym
po¿ytki na co dzieñ, pe³ni¹cym funkcje
wychowawcze. Mo¿e to byæ np. powiêcone papie¿owi: wietlica dla trudnej
m³odzie¿y, klub internetowy lub organizacja corocznych konkursów plastyczno-literackich lub poetycko-piewaczych
oleckich szkó³. Mog¹ byæ inne pomys³y, mo¿e lepsze i w³aciwsze. Ja chcê
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tylko wskazaæ kierunek mylenia  chyba nie tylko mój, ale i wielu ludzi w tym
miecie i s¹dzê, ¿e sam Papie¿ bêdzie
bardziej rad z pomnika ¿ywego, a nie z
monumentu ze spi¿u.
W listopadzie 2005 ogl¹da³em i s³ucha³em w oleckim domu kultury wystêpy m³odzie¿y szkolnej pod nazw¹ Przegl¹d Pieni Patriotycznych z okazji Rocznicy Niepodleg³oci. Mo¿na by³oby rozpocz¹æ coroczn¹, kwietniow¹ (miesi¹c
mierci Papie¿a) edycjê konkursów poetycko-piewaczych powiêconych pamiêci Papie¿a Jana Paw³a II. To te¿ wymaga du¿o pracy i rodków finansowych,
ale mylê,. ¿e mieszkañcy Olecka i oleckie przedsiêbiorstwa nie posk¹pi¹ grosza na ciekawe prezentacje m³odych artystów, które sami bêd¹ mogli podziwiaæ.
Grzegorz Kudrzycki

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

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 panieñ-

PROPOZYCJA

skiego, 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 absolwen-

tów).
Mo¿na sk³adaæ indywidualne zamówienia na kasety video/cd z nagraniem uroczystoci (koszt jeszcze nieznany). Przywidujemy tak¿e sprzeda¿ zdjêæ.
Komitet Organizacyjny

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

KSI¥¯KA TYGODNIA
Encyklopedia Pedagogiczna XXI
wieku to najbardziej wspó³czesne i wszechstronne kompendium wiedzy pedagogicznej w Polsce.
Tom IV o objêtoci 1295 stron zawiera 423 has³a zaczynaj¹ce siê na literê
P opracowane przez 190 autorów. Nad
ca³oci¹ opiekê sprawowa³, kieruj¹c jednoczenie 11-osobowym komitetem redakcyjnym, profesor Tadeusz Pilch z
Uniwersytetu Warszawskiego.
Czytelnik znajdzie tu has³a zarówno
z dziedziny socjologii i psychologii opi-

Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Tom 4, P. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie ¯ak 2005
suj¹ce problemy i zagro¿enia spo³eczne, takie jak podkultury m³odzie¿owe,
prostytucja, przemoc oraz nowe pojêcia
pedagogiki, jak pedagogika lecznicza,
emancypacyjna czy prze¿ywana.
Pierwsze 3 tomy ciesz¹ siê du¿ym
zainteresowaniem studentów i nauczycieli, dlatego te¿ szczególnie polecamy
najnowsz¹ czêæ tego wartociowej publikacji.
Agnieszka Makarewicz

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V9007)

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

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

9.00-15.00
9.00 -18.00
9.00 -15.00
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Wydarzenia minionego roku
Mandat roku
Wypisa³ go w padzierniku w miecie Craiova rumuñski policjant, Marius
Vlasceanu. Zatrzymanemu kierowcy
wystawi³ mandat, w którym stwierdzi³,
¿e drogowy winowajca musi zap³aciæ
równowartoæ oko³o 50 dol., poniewa¿
ma twarz jak debil i jest wielk¹ ma³p¹.
Kierowca Gheorge Thosa poskar¿y³ siê
prze³o¿onym dowcipnego stró¿a prawa.
Vlasceanu zosta³ zawieszony w pe³nieniu obowi¹zków za szarganie dobrego
imienia policji.
Aforyzm roku
U³o¿y³ go lider Korei Pó³nocnej, Kim
Dzong Il. Aforyzm g³osi: Przeznaczenie
Narodu jest przeznaczeniem Jednostki,
a ¿ycie Jednostki jest zagwarantowane
przez ¿ycie Narodu. W grudniu media
w Phenianie przyjê³y utwór Drogiego
Przywódcy z gor¹cym entuzjazmem i
dosz³y do wniosku, ¿e tylko poprzez
zastosowanie siê do tych wiat³ych zaleceñ Koreañczycy mog¹ siê zjednoczyæ.
Gej roku
Hannes Look z austriackiego miasta
Graz. Doczeka³ siê ze sw¹ ¿on¹ Alin¹
dwanaciorga dzieci, lecz w koñcu wyprowadzi³ siê z domu i zamieszka³ z pewnym mê¿czyzn¹. W lipcu wyzna³, ¿e zawsze by³ gejem, a o liczne potomstwo
postara³ siê tylko dlatego, aby ¿ona mia³a
siê czym zaj¹æ. Porzucona kobieta opisa³a swe prze¿ycia w ksi¹¿ce ... I nie by³o
czasu na modlitwy w nadziei, ¿e dochody ze sprzeda¿y tych szokuj¹cych wspomnieñ pozwol¹ jej utrzymaæ rodzinê.
Zakaz roku
Wyda³a go w grudniu rada brazylijskiego miasta Biritiba Mirim pod Sao
Paulo. Radni przyjêli uchwa³ê nastêpuj¹cej treci: Pod grob¹ stosownej kary
mieszkañcom Biritiba Mirim zabrania siê
umieraæ a¿ do odwo³ania. Burmistrz
Roberto Pereira da Silva obawia siê jednak, ¿e mog¹ zdarzyæ siê przypadki niepos³uszeñstwa. Zakaz jest krzykiem protestu, gdy¿ w³adze Sao Paulo nie chc¹
sfinansowaæ budowy nowego cmentarza, Rada Ochrony rodowiska za nie
zgadza siê na rozszerzenie starego, na
którym zabrak³o miejsca.
Przesy³ka roku
Wys³ano j¹ przed 60 laty w Wielkiej
Brytanii. Adresatem pocztówki by³: Führer Adolf Hitler. Parlament Reichstag,
Berlin, Niemcy. Poczta niemiecka dostarczy³a przesy³kê dopiero w lutym br.

do gmachu Bundestagu, z komentarzem,
¿e adres by³ nieaktualny i musia³ zostaæ
zmieniony. Politycy zaczêli oskar¿aæ
pocztowców o przejaw z³ego smaku,
ci jednak na swej stronie internetowej
bronili siê dzielnie: Jeli na przesy³ce
jest adres, musi zostaæ dostarczona, niezale¿nie od tego, czy adresat pozostaje
przy ¿yciu, czy te¿ nie.
Rolnik roku
Wieniak o imieniu Christian z Zimbabwe, z miejscowoci Rushinga, który
w lutym zirytowa³ siê niezmiernie, gdy¿
s³onie depta³y jego zasiewy kukurydzy.
Pomys³owy rolnik uda³ siê wiêc na granicê z Mozambikiem i wykopa³ tam a¿
piêæ wymytych przez deszcz min l¹dowych, by za ich pomoc¹ rozprawiæ siê
ze szkodnikami. Pospiesznie pod¹¿a³ do
domu, taszcz¹c swój ³adunek, niestety,
potkn¹³ siê i run¹³ jak d³ugi. S¹siedzi z
daleka us³yszeli g³ony huk. To, co zosta³o z Christiana, pochowano na cmentarzu. S³onie maj¹ siê dobrze.

zimno.
Pechowiec roku
Niemiecki profesor informatyki, Ronald Jurisch z Dessau, któremu w styczniu przyjaciele wykupili na 50. urodziny
wycieczkê do Kostaryki. Niestety, profesor musia³ zg³osiæ siê do szpitala w
San Jose, gdy¿ spuch³a mu noga. Zazwyczaj takie problemy zdrowotne Jurisch skutecznie zwalcza³ aspiryn¹, ale
lekarze z Kostaryki sprawnie upili protestuj¹cego pacjenta. Jurisch obudzi³ siê
na lotnisku, z walizkami, za to bez prawej nogi i bez 250 dolarów w portfelu,
ale z opiewaj¹cym na tê kwotê rachunkiem za amputacjê. Zabieg przeprowadzono tak niedbale, ¿e wda³o siê zaka¿enie krwi. Profesor trafi³ do prywatnej
kliniki, potem specjalnym samolotem przewieziono go do Niemiec, gdzie lekarze
musieli operowaæ go a¿ 23 razy.

Zrozpaczona roku
22-letnia Rumunka Elena T. z Focsani, która w padzierniku wyst¹pi³a o rozwód po zaledwie dziesiêciu miesi¹cach
ma³¿eñstwa, gdy¿ nie mog³a znieæ koszmaru, jakim by³y codzienne obiady z
teciow¹. S¹d jednak nakaza³ mê¿atce,
aby przedstawi³a powa¿niejsze powody.

Szczêciarz roku
23-letni Rosjanin W³adimir Rasimow
z miejscowoci Dmitrijewka, który, wracaj¹c z weso³ej zabawy w barze, przewróci³ siê i usn¹³ na torach, dok³adnie
pomiêdzy szynami. Najwyraniej skonsumowa³ tak du¿o wódki, ¿e nie obudzi³
siê nawet wtedy, gdy z hukiem przetoczy³ siê nad nim 140-tonowy poci¹g towarowy. Maszynista W³adimir S³abij
opowiada³ o tym w padzierniku: Ca³e
szczêcie, ¿e by³ tak pijany. Gdyby zbudzi³ siê i uniós³ g³owê, by³oby ju¿ po
nim.

Pies roku
Czarny labrador Sonar, pies fiñskich
s³u¿b ratowniczych, niezrównany w odszukiwaniu zw³ok znajduj¹cych siê pod
wod¹. W marcu Sonar wytropi³ swego
95. topielca  cia³o rybaka na dnie jeziora Tarjanne. Treser i ratownik Reino Savukoski nie kryje zadowolenia: Sonar
to kolega z wielk¹ motywacj¹. Chcia³bym
mieæ jego entuzjazm, zw³aszcza kiedy jest

wiêtuj¹cy roku
Brytyjski elektryk, Andy Park z Melksham, który tak pokocha³ Bo¿e Narodzenie,
¿e od 12 lat codziennie urz¹dza sobie
wiêta. Do tej pory wyda³ równowartoæ
365 tys. euro na 4380 indyków, 87.600
pulpecików miêsnych i 26.280 sma¿onych
kartofli. Podarowa³ sobie tak¿e 21.900
paczek z prezentami. Andy zaczyna dzieñ
od obfitego niadania z³o¿onego z klop-
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sików i kanapek z indykiem. Potem idzie
do pracy, ale wraca o wpó³ do dwunastej, aby w³o¿yæ do pieca indyka, którego, jako tradycyjne danie wi¹teczne w
Wielkiej Brytanii, spo¿ywa wieczorem i
odpala bo¿onarodzeniowe strzelaj¹ce
cukierki. Ogl¹da te¿ z kieliszkiem sherry
w rêku nagrane na wideo wi¹teczne
przemówienie królowej. Parker zapowiada, ¿e bêdzie codziennie wiêtowa³ przez
nastêpne 12 lat. W koñcu Bo¿e Narodzenie jest takie piêkne.
Przemylny roku
S³owak Richard Kral, który zosta³
zasypany przez lawinê w swym samochodzie marki Audi. Sta³o siê to w styczniu
w s³owackich Tatrach. Kral usi³owa³ siê
wykopaæ, spostrzeg³ jednak, ¿e nieg, który
usun¹³ rêkoma, zaczyna wype³niaæ samochód. Na szczêcie jecha³ wtedy na
urlop i mia³ w aucie 60 butelek piwa. Zacz¹³
metodycznie piæ jêczmienny trunek, potem sika³ na nieg, aby go stopiæ. By³o
ciê¿ko, teraz bol¹ mnie nerki i w¹troba,
ale jestem szczêliwy, ¿e piwo okaza³o
siê tak u¿yteczne i dziêki niemu zdo³a³em siê wydostaæ, relacjonowa³ Kral,
którego ratownicy odnaleli, gdy wêdrowa³ górsk¹ drog¹ cztery dni po zejciu
lawiny.
Wymagaj¹cy roku
Burmistrz Moskwy, Jurij £u¿kow. W
lutym zapowiedzia³, ¿e meteorolodzy bêd¹
odpowiadaæ za straty finansowe, które
poniesie miasto na skutek ich b³êdnych
prognoz. Jeli np. niespodziewanie spadnie
nieg, który sparali¿uje Moskwê, synoptycy nie unikn¹ wysokich grzywien.
Pierwsi jednak t¹ drog¹ poszli Rumuni.
Szef Narodowej Agencji Meteorologicznej,
Ion Poiana, zapowiedzia³ nadejcie ciep³ego frontu, lecz tego dnia temperatury spad³y do rekordowych minus 36 stopni.
Wkrótce potem Poiana znalaz³ siê wród
bezrobotnych.
Fucking roku
Austriackie miasteczko Fucking, co,
jak wiadomo, nie oznacza bynajmniej po
angielsku Zbieranie kwiatów. Tysi¹ce
anglojêzycznych turystów odwiedzaj¹cych co roku Salzburg urz¹dzaj¹ sobie
tak¿e ma³¹ wycieczkê, aby sfotografowaæ siê na tle napisu: Welcome to Fucking. Wielu kradnie szyldy i znaki drogowe z nazw¹, uwa¿an¹ przez Anglosasów za s³owo jednoznacznie nieprzyzwoite.
Wielokrotnie znika³a tablica g³osz¹ca:
Fucking. Proszê nie tak szybko. W
sierpniu burmistrz Siegfried Hauppl straci³
w koñcu cierpliwoæ i kaza³ mocno zakotwiczyæ wszystkie przydro¿ne napisy
za pomoc¹ betonu i stali. Turyci s¹ mile

widziani w Fucking, ale kraæ nie powinni.
Ognioodporny roku
Benedict Frank, w³aciciel lokalu ze
striptizem Cabaret Club w Kienberg (Szwajcaria). Kiedy w listopadzie przybyli doñ
inspektorzy ochrony przeciwpo¿arowej,
Frank zapewnia³, ¿e Cabaret Club jest
w³aciwie ognioodporny. Aby udowodniæ
swe s³owa, zacz¹³ podpalaæ zapalniczk¹
papierowe dekoracje. Ogieñ rozprzestrzeni³
siê b³yskawicznie. Klub i restauracja
sp³onê³y a¿ do fundamentów. Straty
oceniono na pó³ miliona euro. Frank
odpowie za ³amanie przepisów przeciwpo¿arowych i zaprószenie ognia.
Pokuta roku
Odby³ j¹ 22-letni Brian z Auckland
w Nowej Zelandii, który, oszo³omiony
alkoholem, zwymyla³ w lutym policjantów od wiñ. S¹d odst¹pi³ od wymierzenia kary pieniê¿nej, ale nakaza³ winowajcy przepracowanie jednego dnia na
wiñskiej farmie. Brian musia³ tak¿e napisaæ krótki esej na temat swych dowiadczeñ wród nierogacizny. M³odzieniec
daremnie powo³ywa³ siê na wydany w
Oksfordzie s³ownik jêzyka angielskiego,
w którym stró¿e prawa czêsto nazywani
s¹ pigs.
Rabu roku
Anonimowy z³oczyñca, który w grudniu usi³owa³ obrabowaæ wiedeñski Landesbank. Grozi³ bomb¹, jednak uciek³, gdy
kasjerka skierowa³a go do innego okienka.
Grabarze roku
Grabarze z belgijskiego miasta Merksem, którzy w lipcu urz¹dzili sobie przyjêcie z grillem na cmentarzu. Zabawê
umila³a im p³yn¹ca z g³oników g³ona
piosenka: Sex bomb, sex bomb. Kiedy
zaszokowani ludzie odwiedzaj¹cy groby
swoich bliskich z³o¿yli skargê, grabarze
bronili siê, ¿e takie cmentarne party to
stara tradycja ich profesji. W³adze miejskie nakaza³y imprezowym kopido³om, aby

na przysz³y raz pielêgnowali tradycje gdzie
indziej.
winie roku
D³ugonogie winie, które w bie¿¹cym
roku specjalnie zaczêli hodowaæ Rosjanie, maj¹cy nowe hobby  wiñskie wycigi. Siergiej Spirin, przewodnicz¹cy
Federacji Hodowców wiñ Sportowych,
poinformowa³ w lipcu, ¿e jeden z torów
wycigowych znajduje siê w pawilonie
Crocus w moskiewskim kompleksie wystawowym Expo. To s¹ winie wycigowe, szybkie i ¿¹dne zwyciêstwa. Przed
wycigiem nie dostaj¹ nic do jedzenia,
za to na mecie czeka na nie marchewka, chwali³ swoje podopieczne Spirin.
Piwosz roku
Prezydent Rosji, W³adimir Putin, który
w maju wyg³osi³ nie do koñca jasny
wyk³ad na temat trudnej historii pañstw
ba³tyckich, a nastêpnie zadeklarowa³: Byæ
mo¿e niezbyt pilnie uczy³em siê na uniwersytecie, bo pi³em wtedy du¿o piwa.
Czarny humor roku
Demonstruje go iracki karykaturzysta, 53-letni Muajjad Naama, który kreli gorzk¹ rzeczywistoæ swego kraju
terroru, korupcji i zamachów bombowych.
Na jednym z rysunków widaæ eksplozjê
samochodu pu³apki. W powietrzu lec¹
na wszystkie strony g³owy, rêce, nogi,
lecz obserwuj¹cy wybuch mê¿czyzna pij¹cy
herbatê mówi do przyjaciela: Nie ma
obawy, to nie nasz samochód. Inna
karykatura, któr¹ w maju opublikowa³
New York Times, pokazuje handlarza
samochodów przekonuj¹cego osobnika
wygl¹daj¹cego jak rozmodlony d¿ihadysta, ¿e auta, które sprzedaje, znakomicie
nadaj¹ siê do samobójczych zamachów
bombowych.
Z miesiêcznika Gacek wydawanego przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich (opracowano na podstawie materia³ów z internetu)
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CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE ...
gminê wród m³odego pokolenia mieszkañców powiatu. Tak to ju¿ bywa, ¿e
jedzimy w odleg³e rejony kraju lub za
granicê, a tego, co jest blisko, nie znamy zupe³nie.
A dzia³o siê tego dnia wiele...
Atrakcj¹ by³o zwiedzanie, pochodz¹cego z XVII wieku zabytkowego kocio³a
w Wieliczkach, o którego dziejach opowiada³ nasz nauczyciel historii Mariusz
Bartnicki  rodowity mieszkaniec miejscowoci. Dowiedzielimy siê trochê o
przesz³oci wsi i wi¹tyni, a tak¿e wiemy ju¿, i¿ s¹ tam lochy, które, jako klasa
historyczna, chcielimy koniecznie zwiedziæ... Niestety... nie wolno.

10 marca klasa 1b Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego
w Olecku by³a na kuligu krajoznawczym.
G³ównym celem naszej wyprawy by³o
poznanie urokliwych rejonów naszego
powiatu, a do takich z pewnoci¹ nale¿y le¿¹ca w pobli¿u gmina Wieliczki. Nale¿y
dodaæ, ¿e zarówno miejsce, jak i trasa
nie by³y przypadkowe. Z inicjatyw¹ zorganizowania takiej imprezy wyst¹pi³ wójt
Wieliczek Pan Jan Jakimowicz, który w
ten sposób pragn¹³ wypromowaæ swoj¹

!
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Kolejnym etapem naszej wyprawy by³a
wizyta w Urzêdzie Gminy w Wieliczkach,
gdzie wójt Jan Jakimowicz opowiedzia³
m³odzie¿y o swojej pracy. Uczniowie
dowiedzieli siê, ¿e rada Gminy w Wieliczkach liczy 15 radnych. Przewodnicz¹cym Rady jest Józef Leniewski. Radni
dzia³aj¹ w 3 komisjach resortowych. Sekretarzem Gminy jest mgr Barbara Mas³owska, a Skarbnikiem Gminy Maria
£aszczyñska. M³odzie¿ mia³a okazjê dowiedzieæ siê, z ust pani Sekretarz, w jaki
sposób funkcjonuje urz¹d i z jakimi trudnociami boryka siê jej wójt w swojej
codziennej pracy. Poznalimy równie¿
plany w³odarzy gminy i wiemy, ¿e oprócz
doskona³ej sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliczkach powstanie wkrótce stadion sportowy. Mamy nadziejê, ¿e
pojawi¹ siê w okolicy równie¿ gospodarstwa agroturystyczne, bo s¹ ku temu
warunki, o czym przekonalimy siê w trakcie
naszej wyprawy saneczkowej, na któr¹
ca³a grupa uda³a siê wraz z opiekunami,
gdy¿ naszemu wychowawcy towarzyszy³,
jak zwykle pomocny - nieoceniony anglista pan Micha³ Kamiñski.
Przeja¿d¿kê saniami wokó³ jeziora
Olecko Ma³e zakoñczono ogniskiem i tradycyjnym pieczeniem kie³basek. Bawilimy siê fantastycznie, ale wszystko ma
kiedy swój koniec... Dlatego ko³o 16:00
wrócilimy do Olecka.
Uwa¿am, ¿e to fantastyczny pomys³, aby pieni¹dze gminy przeznaczone by³y
w³anie na takie cele  przyznaje Bartosz Chiliñski, uczestnik kuligu  dziêki
temu my, m³odzie¿, dowiemy siê czego
wiêcej, a gmina bêdzie mog³a mieæ satysfakcjê, ¿e zrobi³a co po¿ytecznego
dla m³odszego pokolenia.
Chcielibymy serdecznie podziêkowaæ
wszystkim organizatorom, a szczególnie
w³adzom Gminy Wieliczki , ca³y wyjazd
by³ fantastycznie zorganizowany i dopracowany w ka¿dym szczególe. Ten dzieñ
z pewnoci¹ bêdziemy d³ugo i mile wspominaæ, a Wieliczki jeszcze odwiedzimy.
Mo¿e biwak klasowy w czerwcu... - dodaje Agata Pojawa.

"
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SZKO£Y DZIENNE na podbudowie gimnazjum
 4-letnie Technikum kszta³c¹ce w zawodach:
- technik ekonomista
- technik informatyk
- technik handlowiec
 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce -profil ogólny
 2-letnia Zasadnicza Szko³a Zawodowa kszta³c¹ca w zawodach:
- stolarz
- sprzedawca
- kelner
SZKO£Y ZAOCZNE na podbudowie gimnazjum lub szko³y podstawowej
 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil ogólny
na podbudowie szko³y zawodowej
 2-letnie Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil ogólny
SZKO£A POLICEALNA DLA DOROS£YCH
1,5-roczna lub 2- letnia na podbudowie szko³y redniej
OFERUJE KSZTA£CENIE W ZAWODACH:
- technik informatyk
- technik handlowiec
- technik administracji
- technik rachunkowoci
- technik prac biurowych
- technik bezpieczeñstwa i higieny pracy
Szko³y posiadaj¹ uprawnienia szkó³ publicznych, zapewniaj¹ bezpieczne
i komfortowe warunki nauki

Przeka¿
1% dla ZHP

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

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

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 199

Dokoñczenie ze s. 20

Oszukani powinni byæ Ci, którym
obiecano stanowiska i obiecano to, ¿e
bêd¹ rz¹dziæ odpowiedni ludzie. Dlaczego wyborca PO, SLD czy inny wmawia
mi, ¿e PiS go oszuka³. Bo mnie nie. PiS
realizuje to o czym marzê od paru ³adnych lat. Zaj¹³ siê nietykalnymi. Jakie¿ to oburzenie powiedzieæ o gronie
prawników, tj. sêdziów, adwokatów, prokuratorów, ¿e s¹ nie w porz¹dku. Jako

F kupiê

sami nie potrafi¹ siebie oczyciæ z mend,
które psuj¹ im opiniê. Mnie nie oszuka³
PiS twierdz¹c, ¿e prawo musi byæ prawem i musi dotyczyæ wszystkich. Mnie
nie oszuka³ PiS daj¹c w rz¹dzie stanowisko ministra zdrowia cz³owiekowi, który, jak sam powiedzia³, mo¿e zrobiæ porz¹dn¹ reformê s³u¿by zdrowia. Przecie¿
prof. Religa nie nale¿y do oszo³omów
popieraj¹cych Kaczorów! Czy oszo³omem

NAJTAÑSZY KUPON
NA OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F sprzedam
F wynajmê
F inne
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jest minister Gilowska? Kobieta, która
do niedawna by³a filarem PO... Pani profesor oszukuje nas twierdz¹c, ¿e posuniecie prof. Balcerowicza jest co najmniej dziwne. Czy oszo³omem jest minister Dorn? Mo¿e Ziobro? A mo¿e premier Marcinkiewicz? Z ciekawoci przejrza³em internetowe strony rz¹du, prezydenta, partii, sejmu... Jestem ciekaw kto
jest wiêkszym oszo³omem? Ci co pisz¹ i
opowiadaj¹ bzdury opieraj¹c siê na wymys³ach i przepowiadaniem przysz³oci,
czy ci co rz¹dz¹ i mówi¹ nam o tym jak
to robi¹ w danej chwili? Nie umiem dyskutowaæ z ludmi, którzy na pytanie dlaczego wg. nich jest le odpowiadaj¹:
DLATEGO!
Nie rozumiem WIELKICH INTELKTUALISÓW stwierdzaj¹cych, ¿e zapowied Jaros³awa Kaczyñskiego o wyborach w maju to znak, ¿e PiS nie ma pomys³u na rz¹dzenie. Dlaczego tylko taka
interpretacja? A dlaczego nie to, ¿e to
ludzie powinni jeszcze raz pokazaæ kogo
chc¹ mieæ na czele rz¹du i wreszcie elyty powinny zrozumieæ, ¿e demokracja
to wola ludu, a nie kilku redaktorów gazet i jednej s³usznej partii.
PAC

#
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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
* Ma³gorzata, towarzyskie, tel. 0-507-414-570
K5901
* potrzebny wózek inwalidzki, tel. 0-87-523-94-10, 0-509-994-258

KUPIÊ

L1201

* mieszkanie w³asnociowe 2-3 pokojowe do IIp.
* motorowery, dokumenty, tel. 0-692-297-494

K6901

V15413

SPRZEDAM
* dom, szeregówka, tel. 0-601-811-142
K5102
* dom wolnostoj¹cy z dzia³k¹ budowlan¹, cena do uzgodnienia, dwa gara¿e, tel. 0-87-520-24-92, po 14.00
K5302
* siano, tel. 0-605-171-286
K4802
* sukniê lubn¹, tel. 0-87-520-31-91
K3904
* Ursus 1204, tel. 0-87-523-86-11
K6301
* VW Golf, 1,9TD, 12.12.92, 10000z³. Tel. 0-880-223-111 K7001

US£UGI

* ABC Alkoholi, plac Wolnoci 8c, tel. 0-87-520-42-72
K3005

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V16502)

* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep
zoologiczny, ul. Kolejowa
L804
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K4404
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3609
Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16928
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L108
* Biuro Rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
V17302
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V18501
* Centrum Ogrodowe, ul. Rzenicka 6, tel. (087) 520-22-07
V18801

* Compensa  ubezpieczenia wszystkie, tel. 0-87-520-46-76

V7007

* dewocjonalia, ul. Wisniowa 3
V10705
* geodezyjne, ksero wielkoformatowe, ul. Letnia 12, tel.
0-87-520-28-67
V76612
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V16006
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V16010
* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, tel. 0-501-703-381
K6101
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73
V17602

* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V16302
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50
V12004
V12504

(K3405)

KOMINKI GRZEWCZE I TRADYCYJNE

V5108

(K6001)

* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995
* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych, tel.
0-87-520-49-33
V3709
* korepetycje, matematyka, mgr Danuta Szrajbert, tel.
0-600-045-656, 0-87-520-40-12
K5802
* kredyty, tel. 0-87-520-22-47
K410
* kredyty, ubezpieczenia, tel. 0-87-520-20-55
V9906

* piecz¹tki, plac Wolnoci 7c (I piêtro nad sklepem miêsnym Mazury, tel. 0-87-520-04-80
V8107
* poczta kwiatowa, tel. 0-87-520-24-74
K810
* pralnia, tel.0-607-373-479
V3110
* pralnia, magiel, chemia, tel. 0-606-756-380
K6401
* przewozy, przeprowadzki, tel. 0-504-146-460
V4509
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K5402
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V4908)
* salon meblowy, Jan Bagiñski, ul. RZENICKA 6, tel.
0-87-520-29-23
V3909
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.
* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród,
rampa PKP, tel. 0-87-520-48-78
K6501
* sklep BHP i p. po¿, Grunwaldzka 16a, tel. 0-87-520-17-89
(K6701)

V16902

V17402

* sklep miêsny Mazury, tel. 0-87-520-23-14
V6007
* skup metali, surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najlepsze ceny, tel 0-501-611-961
V18002
SKLEP SPO¯YWCZY TOMEK
Du¿y wybór alkoholi i herbat na wagê
Czynny: codziennie  do 2200, pi¹tek-sobota  do 2400
Plac Wolnoci 24
Zapraszamy

(V11804)

* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
* zatrudniê mechanika, tel. 0-87-520-02-12

(K4603)

* Solarium, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. (087) 520-32-10
V18701
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
V12604
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2510
wie¿e ryby morskie i s³odkowodne, wyroby z ryb
Sklep rybny KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00
(V16312)

K5002

PRACA

* hydraulik, tel. 0-502-383-533
JAZDY KONNE; POKOJE GOCINNE
Szczecinki 7, Tel. (087) 520-20-35;
kom. 0-660-685-547
www.marek.imakar.com

* naprawa sprzêtu ogrodniczego Husqvarna, tel. 0-87-52002-12
V15403
* naprawa sprzêtu RTV, tel. 0-87-520-24-82
V17702
* niemiecki, kursy, Wojciech Wojtkowski, tel. 0-87-52394-55 wieczorem
K4503
* optyk, Kolejowa, tel. 0-87-520-43-56
V15503

* tani kredyt, tel. 0-87-520-01-89
V11904
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K310
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2210
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L906
* transport, tel. 0-503-040-639
V15603
* transport, tel. 0-508-192-094
V12614
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065770
K4204
* wêdkarstwo, sklep Kolejowa, tel. 0-503-040-639
V15613
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73415
* WYPOZYCZALNIA DVD, tel. 0-87-523-01-54
V5308
* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78

V17802
V2313
V2610

WYNAJEM
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1005
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1105
* mieszakanie lub pokój do wynajêcia. Tel. 0-609-738-204
K6801

%
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Wspomnienia  po latach

W³adys³aw ¯urowski

Rok 1996/97 (c.d.)

W³adys³aw ¯urowski
Harcerska lilijka i napis ZHP oraz
elektronowy prze³¹cznik wiate³ gdzie
zginê³y. S³u¿y³y one nam przez 30 zim,
a wykonane zosta³y przez pana Narcyza Ciborowskiego i reklamowa³y harcerstwo. Wszystkie komplety choinkowe
i te zawieszane nad lodowiskiem spotka³ niewiadomy los. Lada poniemiecka, któr¹ otrzymalimy bezp³atnie z Powiatowego Zarz¹du Gminnych Spó³dzielni skoñczy³a swój ¿ywot. Wszystkie p³yty
d³ugograj¹ce, a by³o ich ponad 100 sztuk,
podzieli³y los kompletów wietlnych.
Ulotni³y siê te¿ tamy magnetofonowe, zginê³a tama z nagraniem melodii, w tak których jedzi³ na Igrzyskach
Zimowych nasz 45-osobowy zespó³
nie¿ynek. Proszê wiêc sobie wyobraziæ, jak mog³em zgodziæ siê na wspó³pracê?
Prywaciarze, pomimo starañ, splajtowali po paru latach. Dwa pomieszczenia lodowiska s¹ niewykorzystane.
Na cianie budynku od ul. Sokolej pozosta³y tylko reklamy napojów i pizzy,
a od strony lodowiska napis Kawiarnia Bajka.
Po skoñczonej zimie, która nie poprawi³a mego samopoczucia i stanu
zdrowia, chocia¿ po³yka³em sporo pigu³ek przypisywanych na receptê przez
lekarkê domow¹, wyp³ywa³em na pobliskie jeziora, przywo¿¹c z nich szczupaki i okonie. Wystarczy³o ich dla siebie,
dwóch przyjació³ek z numerem 1 i 3, bo
jednej z dwójk¹ zabrak³o. Dostawali te¿
inni s¹siedzi i przyjaciele. W po³owie

czerwca odstawi³em spinning do k¹ta i
zaopatrzony w wiadro lub inne naczynie penetrowa³em lasy zbieraj¹c poziomki,
czasem czarne jagody, a po nich maliny, których najwiêcej dostarcza³em pani
Sabinie, która sma¿y³a z nich d¿em na
ca³¹ zimê, a jedno pe³ne wiadro przeznacza³a na wino owocowe z dodatkiem
wini i porzeczek, a czasem winogron
zerwanych w ogrodzie przyjació³ki nr 3
pani Buskowej.
Ze zbli¿aniem siê sierpnia nastawa³
czas zbierania borówek, których spor¹
iloæ zu¿ywa³em na potrzeby w³asne, nie
zapominaj¹c o przyjacio³ach i dobrych
znajomych emerytach. Zdarza³o siê i tak,
¿e czêæ borówek sprzedawa³em na
pokrycie kosztów podró¿y autobusem
czy te¿ autostopem.
Niesprzyjaj¹ca pogoda, np. po obfitym deszczu, zmusza³a mnie do pozostania w domu lub odwiedzania s¹siadki,
lecz nie trwa³o to zbyt d³ugo. Kiedy
drzewa i trawy obesch³y, wyrusza³em
znowu do lasu. Lubi³em bardzo zrywaæ
dojrza³e orzechy i konkurowaæ z wiewiórkami. Niestety, ostatnie trzy lata by³y
bez orzechów. Du¿e przymrozki wiosenne
zmrozi³y zal¹¿ki orzecha. Wiewiórki musia³y
trudniæ siê zbieraniem na zimê szyszek.
W padzierniku pozostawa³y do zbierania tylko resztki rydzów, zielonki i
¿urawiny, do których dojazd autobusem
PKS z rowerem by³ utrudniony, a odleg³oæ od Olecka wynosi³a 17 km. Dopóki ¿y³ Wiesiek Styczyñski, mój dawny uczeñ, sprawa by³a prosta. Dowozi³
mnie do bagna, pozostawia³ w lesie, a
nastêpnie o umówionej godzinie przywozi³ mnie do domu. Dostawa³ za tê
fatygê kilka litrów ¿urawin.
***
9 padziernika 1998 r. zmar³ we Wroc³awiu Ziutek  syn naszego dru¿ynowego Grzeka Czarnego.
Ziutka pozna³em w 1931 r., kiedy
wst¹pi³em do Seminarium Nauczycielskiego Mêskiego im. Tomasza Zana w
Wilnie i jednoczenie do Czarnej Trzynastki Wileñskiej Dru¿yny Harcerzy w
Wilnie. Izba Czarnej Trzynastki mieci³a siê wówczas przy ul. Wielka Pohulanka w parterowym budynku drewnianym, w którym mieszka³ Czarny z
¿on¹ Maryn¹ i Ziutkiem. Uczêszczaj¹c
na zbiórki dru¿yny oraz zastêpu widywa³em siê czêsto z Ziutkiem, który w
tym czasie mia³ 9 lat i nale¿a³ do gro-

(217)

Ziutek, syn naszego dru¿ynowego
Czarnego.
mady Zuchów. Pierwszym obozem, na
jaki wybra³ siê Ziutek z ojcem, by³ Zlot
Skautów S³owiañskich w Pradze Czeskiej w 1931 r. Nasza dru¿yna wraz z
dwoma dru¿ynami warszawskimi, reprezentuj¹cymi Polskê, obozowa³a w parku królewskim.
Na drugi obóz Czarny zabra³ syna
w roku 1932 do Estonii, gdzie reprezentowalimy Polskê, w lesie, nad zatok¹
Morza Ba³tyckiego. Na tym obozie prezydent Estonii, siedz¹c wród nas w fotelu
wykonanym z ga³êzi sosnowych, trzyma³ na kolanach Ziutka z d³ugimi w³osami.
Nastêpne obozy sta³e, organizowane w kraju, Ziutek spêdza³ ju¿ jako m³ody
harcerz nad jeziorem Szwakszta ko³o
Naroczy i tu przydarzy³ mu siê nieprzyjemny wypadek. Pewnego dnia jego
zastêp, z³o¿ony z najm³odszych harcerzy, pe³ni³ s³u¿bê wartownicz¹ w nocy.
Kolejka wypad³a Ziutkowi o 24. Obudzony przez wartownika szybko ubra³
siê, wyszed³ na zewn¹trz namiotu. Poniewa¿ pe³nienie s³u¿y w lesie bardzo
go zaniepokoi³o, popêdzi³ budzik obozowy o godzinê, obudzi³ nastêpnego
wartownika i po rozebraniu po³o¿y³ na
pryczy i usn¹³. Ostatni harcerz pe³ni¹cy s³u¿bê mia³ obowi¹zek o 7. rano zarz¹dziæ pobudkê. Kiedy wszyscy wstali okaza³o siê, ¿e pobudka nast¹pi³a o
godzinê za wczenie, bo inne zegary,
które posiadali starsi harcerze i komendant obozu, wskazywa³y na godz. 6.
Komendant wykry³ winowajcê wczeniejszej pobudki i Ziutek zosta³ ukarany
nagan¹.
C.d.n.
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Kalendarz imion

21 marca
 20 kwietnia
Ludzie urodzeni pod tym znakiem
s¹ ekstrawertykami.
¯yj¹ intensywnie.
Zawsze trzymaj¹
rêkê na pulsie. Interesuje ich wszystko co nowe i oryginalne. S¹ otwarci, odwa¿ni, pe³ni dynamizmu i wiary w siebie. Trzewo oceniaj¹ rzeczywistoæ. Nie potrafi¹ byæ bierni
i zawsze aktywnie uczestnicz¹ w budowaniu w³asnego ¿ycia. Barany s¹ niecierpliwe. Chc¹ w jak najkrótszym czasie osi¹gn¹æ cel, gubi¹c po drodze dyplomacjê i taktykê. Stale potrzebuj¹ nowych impulsów i bodców, a tak¿e ryzyka, przygody, hazardu i du¿o wolnoci. Posiadaj¹ praktyczne uzdolnienia. S¹
bardzo samodzielne. Myl¹ konkretnie,
praktykê przedk³adaj¹ nad teoriê. Brzydz¹ siê k³amstwem i podstêpem. Ich zalety: odwaga, otwartoæ, dynamizm, chêæ
czynu i walki, dzielnoæ, umi³owanie
wolnoci, poleganie na sobie.
Ich wady: arogancja, lizusostwo, pycha, brak taktu, agresywnoæ. Znaki przychylne: Lew, Wodnik, Strzelec.

miry, Seweryny
Dzierzys³awa, Gabora, Gabriela, Lutomira, Marka, Sewera, Seweryna, Szymona,
Teodora, Zier¿ys³awa
25 marca
Lucji, £ucji, Marii, Marioli, Tamary
Bolka, Cezariusza, Dyzmy, Ireneusza,
Prokopa, Wawrzyñca, Wieñczys³awa
26 marca
Dory, Emanueli, Larysy, Ma³gorzaty,
Manueli, Olgi
Duszana, Emanuela, Feliksa, Kasjana, Ludgera, wiêtoboja, Teodora, Tworzymira,
Tymoteusza, Wieñczys³awa
27 marca
Ditty, Lidii, Ligii, Peregryny
Benedykta, Ernesta, Humberta, Jana,
Marka, Mateusza, Peregryna, Rocimira, Ruperta

Chleb razowy  samo
zdrowie

B³orwit - chleb pszenny, z dodatkiem
otr¹b pszennych (cenny dla osób cierpi¹cych na obstrukcjê). Zawiera witaminy z grupy B.
Chleb sezamowy - z zawartoci¹ pe³nego ziarna pszenicy i nasion lnu. Smaku przydaje mu sezam. Lekko strawny,
zalecany dla osób na diecie.
Razowy na miodzie - korzystnie dzia³a
na przemianê materii.
Chleb s³oneczny - pszenny, z dodatkiem ziaren s³onecznika i sezamu. Zalecany przy dietach ¿o³¹dkowych i w¹trobianych.
Chleb wileñski - ciemny, ¿ytni, z dodatkiem syropu ziemniaczanego i karmelu.
U³atwia trawienie.
Chleb proteinowy - z du¿¹ zawartoci¹ soi. Wskazany dla dzieci i rekonwalescentów.

12345678901234567890123456789012
(V16002)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
O
lecko
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
* przyjêcia weselne, okolicznociowe12345678901234567890123456789012
tel. +(87) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012

EDE N

Nasz przepis
Sos ostry z czosnkiem
(pisownia oryginalna )

Wlej w rondelek szklankê wina i
tyle¿ roso³u, zagotuj, dodaj dwie szalety, pó³ z¹bka czosnku, je¿eli go lubisz, je¿eli nie, to cebulê; pietruszki,
trybulki, szczypiorku, estragonu, pimpemeli, drobno bardzo siekanych; pieprzu i soli, niech siê trochê wygotuje. Na wydaniu, wmieszasz ci¹gle obracaj¹c, mas³a 1/8 funta z ³y¿k¹ ziemniaczanej m¹ki, wygnieciesz, póki siê
nie rozpuci. Oblejesz sztukê miêsa.

Przyprawa z rodziny imbirowatych. Nasiona z orzeszków krzewu kardamonu
rosn¹cego w krajach tropikalnych maj¹ bardzo mocny, ale przyjemny cytrynowoimbirowy zapach i ostry smak. Kardamonu u¿ywa siê czêsto w kuchni indyjskiej
i arabskiej oraz jako dodatku do kruchych ciasteczek, s³odkich sosów, wêdlin i
likierów. Doskona³e s¹ pomarañcze posypane kardamonem, a kawa z odrobin¹ tej
przyprawy nabiera wspania³ego smaku.

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

 Jak po Benedykcie (21.III) ciep³o, to
i w lecie bêdzie piek³o.
 Na wiêtego Benedykta (21 marca) kaczka
jaje myk.
 Niech Gabriela (24.III) marcowej s³ocie
nie wierzy, tylko patrzeæ, jak grom z
nieba uderzy.
 Nie ma w marcu wody, nie ma w kwietniu trawy.
 Jakie Zwiastowanie (25 marca), takie
Zmartwychwstanie.
 W Zwiastowanie (25.III) i robaczek, i
¿mija z ziemi zmartwychwstanie.
 Na Zwiastowanie (25.III) na polskiej
ziemi bocian stanie
 Na Zwiastowanie (25.III) zlatuj¹ siê bocianie. (Uwa¿ano, ¿e bociany winny z
zimowych wêdrówek wróciæ na Zwiastowanie Matki Boskiej. Gdy tak siê
nie stawa³o by³ to z³y znak wró¿¹cy
nieurodzaj w polu w danym roku.
 Wiosna piêkna kwiatkami, a jesieñ snopkami.

KARDAMON (Elettaria cardamomum}

(V15906)

21 marca
Angeliki, Bernadety, Eleonory, Filomeny, Klemencji, Lubomiry, Ludomiry
Benedykta, Filemona, Filona, Hugolina,
Lubomira, Ludomira, Miko³aja
22 marca
Beaty, Bogumi³y, Bogus³awy, Jagody, Katarzyny
Arnolda, Baldwina, Benwenuta, Bogumi³a, Bogus³awa, Godzis³awa, Kazimierza, Oktawiana, Paw³a, Turybiusza, Wszemira
23 marca
Oktawii, Oty, Pelagii, Zbys³awy
Adriana, Eberharda, Feliksa, Konrada,
Oktawiana, Pelagiusza, Piotra, Tyberiusza, Wiktoriana, Wiktoryna, Zbis³awa,
Zbys³awa
24 marca
Dzier¿ys³awy, Gabrieli, Katarzyny, Luto-

Przys³owia
i powiedzenia

Trwa konkurs pt.

Pozytywnie o Olecku

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

'
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Pó³nocna Liga Regionalna
Tenisa Sto³owego
Viktoria liderem
meczu wygraæ na wyjedzie z Viktori¹ 8:5.

Osiemnasta kolejka Pó³nocnej Ligi
Regionalnej Tenisa Sto³owego sprawi³a
kilka niespodzianek. Lider tabeli I Strefa
Go³dap przegrywa u siebie ze Spójni¹ Olecko
8:4. Spójnia straci³a szansê na zajêcie pierwszego miejsca w Wiêckach, remisuj¹c niespodziewanie z Viktori¹ 7:7. Remis w tym
meczu Viktorii praktycznie daje jej zwyciêstwo w Lidze.
Viktoria w ostatnim zaleg³ym meczu
podejmuje u siebie I Strefê Go³dap i nie
mo¿e przegraæ tego spotkania wy¿ej ni¿
5:8. Uzyskany lepszy wynik daje jej zwyciêstwo w tegorocznych rozgrywkach.
Do rozegrania pozosta³y dwa zaleg³e
spotkania Vikroria III Wiêcki  Pogoñ Banie
Mazurskie i Viktoria I Wiêcki  I Strefa
Go³dap. Ten drugi mecz ma du¿e znaczenie w uk³adzie tabeli decyduje o trzech
pierwszych miejscach.
Wyniki XVIII kolejki:
Viktoria I Wiecki  Geodezja Olecko 8:4
Geodezja Olecko  Viktoria Wiêcki III 8:0
Spójnia Olecko  Viktoria Wiêcki I 7:7
Geodezja Olecko  Pogoñ Banie Mazurskie 8:5
Spójnia Olecko  ABC Gi¿ycko 8:3
Tabela
1. Viktoria Wiêcki I
24102:49
2. I Strefa Go³dap
22103:55
3. Spójnia Olecko
22 98:59
4. ABC Gi¿ycko
19106:79
5. Viktoria Wiêcki II
16 91:67
6. Pogoñ Banie Mazurskie14 86:81
7. Geodezja Olecko
13 87:88
8. Arion Olecko
4 33:92
9. Viktoria Wiêcki III
1 22:127
Viktoria I Wiêcki
 Spójnia Olecko 7:7
Podopieczni trenera Piotra Lewki tym
remisem ze Spójni¹ Olecko praktycznie
zapewnili zwyciêstwo tegorocznych rozgrywkach. Pierwszej pora¿ki indywidualnej w lidze dozna³ Krzysztof Kosela z
Arturem Konwiego.
Punkty dla Wiêcek zdobyli: Krzysztof Kosela, Tomasz Wojtków oboje po
2,p. Bogdan Deneka 1,5p. Dariusz Zió³kowski 1,5.p.
Dla Spójni: Artur Konwiego 3,5p.
Marek Kondracki 1,5p. Tadeusz Pietro³aj, Andrzej Karniej oboje po 1 p.
I Strefa Go³dap  Spójnia Olecko 4:8
Do niespodzianki dosz³o w Go³dapi,
gdzie Spójnia wygra³a wysoko z I Stref¹
Go³dap 4:8. Go³dap chc¹c zaj¹æ pierwsze
miejsce w rozgrywkach musi w zaleg³ym

Punkty dla Go³dapi zdobyli: Grzegorz
Weso³owski 2. Bogdan Wikarski 1,p.
Dla Spójni: Artur Konwiego 3,p. Andrzej Karniej 2,5p. Marek Kondracki 1,5p.
Tadeusz Pietro³aj 1.p.
Franciszek Pietro³aj

Og³oszenie

Klub Wêdkarski Ukleja Olecko organizuje w dniach 29-30 kwietnia wyjazd na
dorsze do £eby. Koszt dwudniowego ³owienia plus transport i jeden nocleg ok. 350z³.
Iloæ miejsc ograniczona. Zainteresowani
proszeni o kontakt i szybk¹ rezerwacjê pod
numerami Klubu
087 520 22 13 dni powszednie od 7 do
14 oraz 607 302 389 Arnold Hoci³³o, 601
152 462 Krzysztof Gryniewicz.
Serdecznie zapraszamy

Zaproszenie na turniej tenisa ziemnego

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku zaprasza na Otwarty Turniej
Tenisa Ziemnego w grze podwójnej o Puchar Dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Olecku Leszka Olszewskiego.
Turniej rozpocznie siê w dniu 26 marca (wtorek) o godz. 13.00 w hali sportowej LO.

TERMINARZ ROZGRYWEK SEKCJI PI£KI NO¯NEJ
MLKS CZARNI OLECKO - WIOSNA 2006 ROK
data
Seniorzy
Junior M³odszy
M ³odzicy
26.03.06
Czarni  GLKS Jonkowo
(niedziela)
D  15.00
1.04.06
Czarni  Mazur Pisz
(sobota)
D  14.00
2.04.06
MKS Korsze  Czarni
(niedziela)
W  14.00
8.04.06
Czarni  Mamry Gi¿ycko
Czarni  MKS Rominta Go³dap
(sobota)
D  12.00
D  14.00
9.04.06
Czarni  Têcza Biskupiec
(niedziela)
D  15.00
14.04.06
MKS Szczytno  Czarni
Vêgoria Wêgorzewo  Czarni
Vêgoria Wêgorzewo  Czarni
(pi¹tek)
W  17.00
W  12.00
W  14.00
22.04.06
Czarni  MKS Rominta Go³dap Czarni  GKS Mamry Gi¿ycko
(sobota)
D  12.00
D  14.00
23.04.06 CzarniLKS Pisa Barczewo
(niedziela)
D  15.00
29.04.06 Mamry Gi¿ycko  Czarni
£yna Sêpopol  Czarni
Mazur E³k  Czarni
(sobota)
W  16.00
W  11.00
W  10.00
3.05.06
Czarni  £yna Sêpopol
Czarni  P³omieñ E³k
(roda)
D  15.00
D  14.00
06.05.06
Warmia Olsztyn  Czarni
Czarni  Nida Ruciane-Nida KS Pogoñ Banie Maz.  Czarni
(sobota)
W  16.00
W  14.00
D  12.00
13.05.06
GOSiR Wilkasy  Czarni
Czarni  Znicz Bia³a Piska
(sobota)
W  12.00
D  14.00
14.05.06 Czarni  Polonia Lidzbark
(niedziela)
Warmiñski
D  15.00
20.05.06
Granica Bezledy  Czarni
Czarni  MKS Korsze
START Kruklanki  Czarni
(sobota)
W  16.00
W  14.00
D  12.00
27.05.06
Czarni  Hetman Baranowo
Czarni  Olimpia Mi³ki
(sobota)
D  12.00
D  14.00
28.05.06
Czarni  B³êkitni Pasym
(niedziela)
D  15.00
03.06.06 Górowo I³awieckieCzarni
Jurand Barciany  Czarni
Mazur Wydminy  Czarni
(sobota)
W  17.00
W  12.00
W  14.00
10.06.06
Czarni  MKS Szczytno
(sobota)
D  12.00
11.06.06
Czarni  Mazur Pisz
(niedziela)
D  15.00
15.06.06
Czarni  Jurand Barciany
(czwartek)
D  15.00
18.06.06
Vêgoria Wêgorzewo
Victoria Bartoszyce  Czarni
(niedziela)
-Czarni
W  10.30
W-16.00

W  mecz wyjazdowy, D  mecz na w³asnym boisku
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 199
I nikogo nie zaskakuj¹c mogê z czystym sumieniem napisaæ: siedem dni
minê³o. Nie osiem, nie dziewiêæ, a siedem. Czyli ca³y tydzieñ. Dobrze, ¿e tylko siedem, bo zabrak³oby mi tej ostatniej strony na opisanie tego co siê dzieje. A dzia³o siê w tym ostatnim tygodniu... ¿e uuuuu uuu. Kolega Red. Nacz.
chcia³by bardzo bym jak zwykle ustosunkowa³ siê do pewnych wypowiedzi.
Kolego Red. Nacz., a czy ja jestem rzecznikiem rz¹du albo jakiej partii? Nie p³ac¹ mi, wiêc nie mam takich obowi¹zków.
Wypomina mi siê m³ody wiek. Aleksander Wielki by³ m³odszy ode mnie. Kiedy wypomnia³ mi to jeden z nauczycieli, ¿e w moim wieku, a nie mia³em wtedy
jeszcze 20 lat, to Aleksander Macedoñski dowodzi³ armiami i zdoby³ znaczn¹
czêæ ówczesnego wiata. Wtedy by³em
za m³ody by podwa¿aæ autorytet tego
nauczyciela. Dzi z chêci¹ dopowiedzia³bym, ¿e Aleksandra Wielkiego to uczy³
Arystoteles, wiêc nie ma siê co dziwiæ
jego osi¹gniêciom. Po latach wiem, ¿e
mia³em dobrych nauczycieli, którzy jednak potrafili wskazaæ cz³owiekowi odpowiedni¹ drogê i wyposa¿yli w odpowiednie wytrychy, które umo¿liwiaj¹ rozumieæ ten wiat i wyci¹gaæ wnioski. Nie
jestem tak m³ody, by nie pamiêtaæ czasów Gierka, Jaruzelskiego, pierwszej
Solidarnoci i lat osiemdziesi¹tych  czasów,
które wielu wspomina jak raj. Pamiêtam
czas, gdy dzisiejsi obroñcy demokracji
byli gotowi mi na plecach 70 cm blondyn¹ wypisaæ o dobroci PRLu, przyjani polsko-radzieckiej i wy¿szoci socjalizmu nad kapitalizmem. Pamiêtam jak
dzi SB-eka krzycz¹cego na mnie i moich kolegów, ¿e nie mamy racji, jestemy gówniarze i to, ¿e w ka¿dej chwili
mog¹ nas za³atwiæ na cacy. Wtedy nie
mia³em racji bo by³em za m³ody. Potem
by³ 1989 i a¿ do dzisiaj. Te nie mia³em
racji trwa ju¿ 17 lat. I znowu krzyczy
siê na mnie ¿e nie mam racji bo jestem
za m³ody. Nie mam oczywicie racji, ¿e
popieram rz¹d, który ma od samego pocz¹tku doæ du¿e zaufanie spo³eczne. Rozumiem wciek³oæ ludzi pisz¹cych, ¿e
ich teoria zdalnie sterowanego premiera
leg³a w gruzach i teraz staraj¹ siê wymyliæ znowu co innego. Stosuje siê najstarsz¹ metodê budowania negatywnej
wizji wiata. Na pytanie: dlaczego rz¹d
jest z³y? Zawsze otrzymamy odpowied:
BO JEST Z£Y! To dziwne, ¿e w dzisiejszych czasach: prasa, radio, telewizja,
internet  jest to nadal argument nie do

podwa¿enia. Jak czytam pewne wypowiedzi, to chwytam siê za g³owê. Rz¹d
jest z³y, bo w przysz³oci mo¿e zrobiæ
co tak a tak... Wiele ocen jest po prostu ocen¹ dzia³añ rz¹du w przysz³oci!
Wg. wielu rz¹d nale¿y ju¿ rozliczyæ z tego
co bêdzie w przysz³oci. Podobnie odbywa sie ocena dzia³ania PiS. Nie podoba mi wiele dzia³añ PiS. Mam do tego
prawo jako wyborca tej partii, ale po
bli¿szym zapoznaniu siê z sytuacj¹ po
prostu widzê, ¿e idealnie pasuj¹ w takich wypadkach s³owa Kazimierza Górskiego: gra siê tak jak przeciwnik pozwala. Jaros³aw Kaczyñski bardzo podoba mi siê jako polityk. Przez tyle lat
praktycznie nie by³ cz³owiekiem w³adzy.
Dzi oskar¿any jest o to, ¿e chce mieæ
w³adzê! Czysta paranoja. Czy ogl¹dacie
i s³uchacie ludzi, którzy to mówi¹? Jeszcze raz powtórzê: Jaros³aw Kaczyñski i
PiS chc¹ w³adzy. Gdzie tu absurd? Przepraszam... moje pytanie bêdzie proste.
Po co partie i ugrupowania polityczne
startuj¹ w wyborach parlamentarnych?
Po co pisz¹ swoje programy wyborcze?

Chyba, ¿e czego tu nie rozumiem... Bo
jeli robi siê co takiego to chyba tylko
po to by mieæ w³adzê? Albo siê mylê i
partie robi¹ to dla w³asnej przyjemnoci.
Nie dla rz¹dzenia, a dla czystej przyjemnoci zasiadania w ³awach sejmowych.
Oczywicie, ¿e na przyk³ad Platforma
Obywatelska czy Sojusz Lewicy Demokratycznej nie robi¹ tego dla w³adzy. PiS
jest tak bezczelny, ¿e nawet mówi o tym.
PiS chce rz¹dziæ. Takie chamstwo! Ale
PO ci¹gle twierdzi, ¿e PiS le rz¹dzi. Dlaczego? Otó¿ wracamy do najwa¿niejszej
odpowiedzi: DLATEGO! Dlatego, ¿e jest
to le dla przysz³oci! Mamy wiêc do
czynienia z przewidywaniem przysz³oci.
I dalej dziwi mnie, ¿e ludzie wyzywaj¹cy
tych co popieraj¹ PiS od oszo³omów czy
idiotów siebie nazywaj¹ inteligencj¹? Jaka
to inteligencja innym mówi, ¿e nie s¹
inteligentni, albo wrêcz g³upi. Ja nie czujê
siê oszukany przez PiS. To dlaczego oszukanymi przez PiS czuj¹ siê osoby nie g³osuj¹cy na tê partiê? To ich oszukali ci,
którym powierzyli swoje g³osy.
Dokoñczenie na s. 14.

Insynuacje niekonieczne
Obyczajowe filmy instrukta¿owe
niczym reporta¿e przyrodnicze z Animal
Planet. Z nich wiadomo jak siê zachowaæ, co, po czym nast¹pi i kiedy jest siê innym lub wynaturzonym.
Ludzie ogl¹daj¹ i siê kszta³tuj¹, czekaj¹ dumnie. Cokolwiek nie nast¹pi,
nic nie nast¹pi póniej, ale odnowa
biologiczna w cenie. Nikt nie dora-

sta do mitów, wiêc dlaczego na ich
schemacie maniakalnie opiera siê ¿ycie,
nie wiem. Honory to nagroda za
przystosowanie. Ludzkoæ jest leniwa czy zapobiegliwa? M¹droci ¿yciowe zawsze s¹ na zawo³anie. Kr¹¿¹
gotowe historie w eterze.
Ewa Koz³owska

