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Mi³oæ jest czym najmocniejszym na
wiecie, a jednak nie mo¿na wyobraziæ
sobie nic bardziej skromnego.
Mahatma Gandhi
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Ca³a radoæ ¿ycia w tworzeniu...
Tworzyæ  znaczy zabiæ mieræ.

28 marca 2006 r .

Pañstwowa Szko³a Muzyczna I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Olecku, Starosta Olecki, Burmistrz Olecka maj¹ zaszczyt zaprosiæ na obchody I rocznicy
mierci Ojca wiêtego Jana Paw³a II

I ROCZNICA MIERCI JANA
PAW£A II
OLECKO - 02 kwietnia 2006 r.

PROGRAM:

2 kwietnia 2006r. (niedziela),
koció³ pod wezwaniem NMP Królowej Polski:
godz.13.00  MSZA WIÊTA
godz.14.00  UROCZYSTY KONCERT
WYKONAWCY:
 Mr¹gowski Chór Schola Vocale
 Chór Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. w Mr¹gowie
 Chór Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. w Olecku
 Orkiestra Kameralna Pañstwowej Szko³y Muzycznej
I st. w Olecku
 Recytacje: Jolanta Werner
 Przygotowanie chórów, solici: Cezary Nowakowski, Anna Szadkowska
 Dyrygent: Tomasz Wawrzyniec Gawroñski

NOWY PRZEWODNICZ¥CY OLECKIEGO
TOWARZYSTWA
SPORTU SZKOLNEGO
Zarz¹d Oleckiego Towarzystwa Sportu
Szkolnego wybra³ nowego przewodniczacego oleckiego stowarzyszenia kultury
fizycznej. Zosta³ nim Krzysztof Zaniewski, nauczyciel wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku.
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Romain Rolland

Cena 1,40 z³
Juwenalia
i w³adze miejskie

Miasto pomo¿e organizacyjnie w przeprowadzeniu imprez juwenaliowych organizowanych przez studentów Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Zostanie udostêpniony plac Wolnoci, park MOSiR
z pomnikiem.
Urz¹d Miejski pomo¿e równie¿ w zorganizowaniu biegów wokó³ jeziora. Miêdzy
innymi zostanie zorganizowana na Wiewiórczej cie¿ce sieæ punktów z wod¹
mineraln¹, nad bezpieczeñstwem biegaczy bêd¹ czuwa³y karetki pogotowia. Burmistrz przeprowadzi³ ju¿ stosowne rozmowy z prezesem Spó³ki Olmedica.
Nie bêdzie to pomoc finansowa, ale
pomoc organizacyjna oraz pomoc w sponsorska  owiadczy³ burmistrz Wac³aw
Olszewski.
Juwenalia organizowane przez studentów to nie tylko reklama Wszechnicy
Mazurskiej, to równie¿ reklama miasta.
Oleccy studenci s¹ jedynymi z naszego
regionu, którzy na tak¹ skalê chc¹ zorganizowaæ to przedsiêwziêcie.
Dokoñczenie na s. 7.

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ
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KRONIKA PO¯ARNICZA
 20 marca o 15.59 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca.
 22 marca o 15.45 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ pêkniêt¹ rurê ciekow¹ przy
Go³dapskiej.
 22 marca o 21.45 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mieci w mietniku kontenerowym przy ul. 1 Maja.
 23 marca o 10.07 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ spróchnia³y konar drzewa znad
budynku przy ul. Go³dapskiej.
 24 marca o 13.31 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ spróchnia³y konar drzewa znad
jezdni ul. Kociuszki.
 24 marca o 21.40 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ zadymienie z mieszkania przy
placu Wolnoci.
 26 marca o 15.30 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar sadzy w kominie budynku
mieszkalnego w Kukowie.
Informacji udzieli³a
stra¿ak Katarzyna Jegliñska

Pijani kierowcy

* 19 marca o 15.00 policjanci zatrzymali
w Kowalach Oleckich piêædziesiêciotrzyletniego rowerzystê. Czes³aw W.,
mieszkaniec gm. Filipów, mia³ we krwi
2.4 promila alkoholu.
* 26 marca o 20.00 w Wieliczkach policjanci zatrzymali dwudziestoszecioletniego Cezarego W., który kierowa³
Fiatem 126p maj¹c we krwi 1 promil
alkoholu. Kierowca nie posiada³ ponadto prawo jazdy.

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V10906)

MARKET BUDOWLANY

Zatrzymanie w³amywaczy
W nocy 21 marca policjanci z Augustowa zatrzymali dwudziestoszecioletniego mieszkañca gm. Wieliczki i dwudziestodwuletniego mieszkañca gm. Raczki.
Zatrzymani w³amali siê wczeniej do gara¿u
w Augustowie. Podczas przes³uchania
przyznali siê do kilkudziesiêciu innych
w³amañ równie¿ na terenie powiatu oleckiego. W zwi¹zku z tym obaj zostali
umieszczeni w areszcie w Olecku.
Zatrzymani podejrzani s¹ o co najmniej 32 w³amania do gara¿y na terenie
Olecka i powiatu. W Olecku w³amali siê
m.in. na Lesku, Siejniku, przy ul. £¹kowej oraz w Wieliczkach.
Od lutego do marca okradli 13 gara¿y zabieraj¹c ró¿nego rodzaju sprzêt. By³y
to m.in. elektronarzêdzia, akcesoria samochodowe, pi³y elektryczne i spalino-

Znów narkotyki

21 marca o 16.20 policjanci zatrzymali dziewiêtnastoletniego Jaros³awa W.,
który mia³ przy sobie amfetaminê. Zatrzymany po wyjanieniu zosta³ zwolniony.
Grozi mu do dwóch lat pozbawienia
wolnoci.

Harmonogram
akcji poboru krwi

organizowanych w Powiecie
Oleckim w 2006r.

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

Wszechnica Mazurska w Olecku

(V15304)

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

we, kosiarki, paliwo i inne drobne przedmioty.
Zagarniête przez przestêpców mienie
oszacowano na ok. 15 tysiêcy z³otych.
Nie by³y to jednak jedyne straty pokrzywdzonych. Przestêpcy aby dostaæ siê do
rodka niszczyli czasami bardzo drogie
zabezpieczenia.
Wiêkszoæ skradzionych rzeczy odzyskano i zostan¹ one zwrócone w³acicielom.
Sprawa ta jest okrelana przez policjê roboczym mianem rozwojowej.
Podczas przes³uchañ wysz³o bowiem na
jaw, ¿e zatrzymani s¹ sprawcami w³amañ
do gara¿y na terenie powiatu e³ckiego.
Wobec zatrzymanych S¹d Rejonowy
w Olecku zastosowa³ trzymiesiêczny
areszt. Grozi im kara od jednego do dziesiêciu lat pozbawienia wolnoci.

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:
 Zenobia Andrzejewska
 Lilia Chmielewska
 Krystyna Ko³odziejska
 Mariusz Koszycki
 Regina Rojek
 Wies³awa Wojciechowska
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ 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)

Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na XLI Sesjê Rady Powiatu w Olecku na dzieñ 6 kwietnia
2006 roku (czwartek) godz. 1200 w sali
konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa
Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek Sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³
Rady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹du
w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski i owiadczenia radnych.
7. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania bud¿etu powiatu za 2005r. oraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Olecku
w likwidacji za 2005r. i sprawozdania z
wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki D³ugoterminowej w Jakach za 2005r.
a) wyst¹pienie informacyjne Starosty i
Skarbnika
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Olecku oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania
bud¿etu Powiatu w Olecku za 2005r.
c) dyskusja, wnioski, odpowiedzi.
9. Przyjêcie sprawozdania z wykonania
bud¿etu Powiatu w Olecku za 2005r.
przez g³osowanie.
10. Podjêcie uchwa³y w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz¹du Powiatu
w Olecku.
11. Informacja o dzia³alnoci Komendy
Powiatowej Policji w Olecku, WOPR.
12. Informacja o dzia³alnoci Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku.
13. Informacja o dzia³alnoci Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Olecku.
14. Informacja o dzia³alnoci Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Olecku.

15. Ocena realizacji powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci oraz
porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli.
16. Informacja Powiatowego Rzecznika
Konsumentów z zakresu prowadzonych
spraw za 2005r.
17. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie rozpatrzenia skargi z³o¿onej przez Pana Piotra Gorlo  Dyrektora Zespo³u Szkó³ Technicznych w
Olecku na dzia³alnoæ Zarz¹du Powiatu w Olecku,
b) w sprawie szczegó³owych zasad ponoszenia odp³atnoci za pobyt w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku,
c) w sprawie szczegó³owych zasad ponoszenia odp³atnoci za pobyt w
Orodku Interwencji Kryzysowej przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku,
d) w sprawie ustalenia wysokoci najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego
oraz wartoci jednego punktu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku,
e) w sprawie ustalenia wysokoci najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz
wartoci jednego punktu w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Olecku,
f) w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki D³ugoterminowej w Jakach k/Olecka,
g) w sprawie okrelenia zadañ, na które przeznacza siê rodki PFRON,
h) w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Starosty,
i) w sprawie zmian bud¿etu powiatu
na rok 2006.
18. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
interpelacje i wnioski radnych.
19. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady.
20. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
21. Zamkniêcie obrad.
Wac³aw Sapieha
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu

Dy¿ury
aptek

HURT DETAL PALIW, OLEJÓW I SMARÓW
(V3011)

Lekki olej opa³owy

www.klugas.mikrochip.pl

2.03. 02.04.2006r.
 pl. Wolnoci 25
3-9.04.2006r.
 pl. Wolnoci 7B

!
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OLECKI TERMINARZ
29 marca
* up³ywa termin sk³adania ofert na sprz¹tanie ROK MG
12.00  posiedzenie Komisji Zdrowia,
Owiaty i Bezpieczeñstwa Rady Powiatu, Starostwo, pokój nr 28
30 marca
* mija termin plebiscytu na flagê gminy
Olecko (szczegó³y TO 10/428 z 7 marca b.r. s. 1-2)
12.00  posiedzenie Komisji Bud¿etu,
Finansów i Gospodarki Rady Powiatu, Starostwo, pokój nr 28
16.00  Sesja Rany Miejskiej, Ratusz
16.00  pose³ Edward Oko przyjmuje
interesantów osobicie (biuro przy. ul.
Nocznickiego 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)
13.00  spotkanie autorskie z Bogus³awem Markiem Borawskim, sala kina ROK
MG
17.00  Tylko mnie kochaj, film, kino
ROK MG
19.00  Tylko mnie kochaj, film, kino
ROK MG
1 kwietnia
14.00 mecz m³odzików Czarni Olecko 
Mazur Pisz, stadion miejski
17.00  Tylko mnie kochaj, film, kino
ROK MG
19.00  Tylko mnie kochaj, film, kino
ROK MG
2 kwietnia
14.00 mecz seniorów Czarni Olecko  MKS
Korsze, wyjazd
17.00  Tylko mnie kochaj, film, kino
ROK MG
19.00  Tylko mnie kochaj, film, kino
ROK MG
3 kwietnia
* up³ywa termin sk³adania prac w konkursie Plastyczne bajania i Od bajki do bajki (szczegó³y TO 7/425 z 14
lutego, s. 14).
17.00  Tylko mnie kochaj, film, kino
ROK MG
19.00  Tylko mnie kochaj, film, kino
ROK MG
4 kwietnia
18.15  Filharmonia Narodowa prezentuje: Kwartet saksofonowy. Blaszane
czy drewniane? (koncert), ROK Mazury Garbate, sala widowiskowa

"
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Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udzia³u w XLIV Sesji
Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie siê w dniu 30 marca 2006 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci
w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacje Biura Rady.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski radnych i Komisji Rady.
7. Uwagi i wnioski So³tysów i Przewodnicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce projektów uchwa³
8. Podjêcie uchwa³ w sprawach:

a) przyjêcia strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych Miasta i Gminy
Olecko do roku 2015;
b) okrelenia trybu i zasad postêpowania w zakresie udzielania dotacji na
realizacjê zadañ w³asnych gminy przez
samorz¹d gminny podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych;
c) zmiany uchwa³y nr XLH/329/06 Rady
Miejskiej w Olecku z dnia 26 stycznia
2006 r. w sprawie wyra¿enia zgody na
udzielanie bonifikaty od op³at z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci gruntowych stanowi¹cych
w³asnoæ Gminy Olecko,
d) szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci Gminy Olecko i
jej jednostek organizacyjnych z tytu-

³u nale¿noci pieniê¿nych, do których
nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci, a tak¿e organów do tego uprawnionych;
e) przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany czêci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olecko
w obrêbie jeziora Dobskiego;
t) zmiany bud¿etu gminy na 2006 rok;
g) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka:
1) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej;
2) odczytanie opinii RIO;
3) debata nad sprawozdaniem z wykonania bud¿etu gminy za 2005 rok.
9. ,,G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy .
10. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Leszek Ga³czyk

OG£OSZENIE

Dyrektor Przedszkola z Oddzia³ami Integracyjnymi w
Olecku og³asza zapisy na rok szkolny 2006/2007 do nastêpuj¹cych grup wiekowych: 3,4,5-latki, oddzia³ integracyjny, do którego przyjmowane s¹ dzieci z orzeczeniem o
potrzebie kszta³cenia specjalnego. Dzieci szecioletnie zg³aszaj¹
siê do szkó³ podstawowych w obwodach zamieszkania.
Rozwa¿a siê mo¿liwoæ utworzenia grupy 6-latków (ca³odziennej). Zainteresowanych rodziców prosi siê o indywidualny kontakt z dyrektorem placówki.
Zapisy trwaj¹ do 18 kwietnia 2006.
(V5009)

(V8208)

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

(V13904)

GRÜNLAND

(V16403)

CENTRUM OGRODOWE

(K1509)

(V5009)

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

#
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DZIEÑ OTWARTY W PRZEDSZKOLU
W dniu 8.04.2006 r. w Przedszkolu z Oddzia³ami Integracyjnymi odbêdzie siê DZIEÑ OTWARTY dla rodziców oraz
dzieci, które od wrzenia uczêszczaæ bêd¹ do przedszkola.
Przedszkole czynne bêdzie od 1000 do 1200.
Serdecznie zapraszamy

Przeka¿ 1% dla ZHP

(V78510)

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE W OLECKU
poszukuje kandydatów na rodziny zastêpcze
 Jeli pragniesz pokochaæ dziecko pozbawione opieki i
wychowania
 Jeli chcesz ofiarowaæ mu miejsce w swoim domu
Zg³o siê do:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul.
Go³dapska 23, II piêtro, pokój nr 8 (budynek po by³ym
internacie Zespo³u Szkó³ Rolniczych). Tel. 520 02 22.
Czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.7.30 - 15.30

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

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

OG£OSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO S£U¯BY
w KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP w OLECKU
Kandydaci zostan¹ poddani testowi sprawnoci fizycznej
zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych i
Administracji dnia 27.10.2005r. w sprawie zakresu, trybu i czêstotliwoci przeprowadzania okresowych profilaktycznych badañ lekarskich oraz okresowej oceny sprawnoci fizycznej stra¿aków Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (Dz.U. nr 261, poz. 2191).
Warunkiem uczestnictwa w w/w tecie jest posiadanie
zawiadczenia lekarskiego od lekarza rejonowego, rodzinnego
lub internisty dopuszczaj¹ce do testu sprawnociowego, wystawione nie wczeniej ni¿ jeden miesi¹c przed dat¹ jego przeprowadzenia.
Test sprawnoci fizycznej zostanie przeprowadzony w dn.
10.05.2006r. Pocz¹tek o godz. 10 00 w siedzibie Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku.
Postêpowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez
komisjê powo³an¹ przez Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku.
Kandydaci powinni sk³adaæ wymagane dokumenty do sekretariatu tutejszej Komendy, 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 27a
do dnia 30 kwietnia 2006r.
* podanie;
* CV;
* kserokopie wiadectwa ukoñczenia szko³y redniej lub wy¿szej, prawa jazdy, ksi¹¿eczki wojskowej (strona z przeniesieniem do rezerwy i kategori¹ zdrowia).
Ponadto tak¿e kserokopie:
* dokumentów potwierdzaj¹cych cz³onkostwo w OSP;
* udzia³u w zawodach po¿arniczych OSP i szkoleniu dla cz³onków OSP;
* uprawnienia ratownika medycznego;
* obs³ugi sprzêtu ciê¿kiego, pi³ spalinowych, agregatów pr¹dotwórczych itp.
mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

PUB TARGOWA

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

(V4905)

Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku
og³asza nabór kandydatów do s³u¿by w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olecku.
1. Kandydat do s³u¿by w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej musi
spe³niaæ wymagania okrelone w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej(Dz.U. z 2002r. nr 147,
poz.1230 ze zmianami):
- posiadaæ obywatelstwo polskie,
- korzystaæ w pe³ni z praw publicznych,
- posiadaæ co najmniej rednie wykszta³cenie,
- nie byæ karanym za przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe
(zawiadczenie o nie karalnoci za przestêpstwo i za przestêpstwo skarbowe mo¿na uzyskaæ w Punkcie informacyjnym nr 1 Centralnego Rejestru Skazanych, ul. M. Sk³odowskiej Curie 1, 15-950 Bia³ystok  termin 28 kwietnia 2006 roku),
- odznaczaæ siê warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi
potwierdzonymi orzeczeniem wojewódzkiej komisji lekarskiej
MSWiA o przydatnoci do s³u¿by w PSP (kategoriê zdrowia
A),
- zgodnie z art. 34 ust.4 musi posiadaæ uregulowany stosunek
do s³u¿by wojskowej.
2. Przy postêpowaniu kwalifikacyjnym dodatkowo bêd¹ gratyfikowane punktowo nastêpuj¹ce posiadane uprawnienia kandydata.
- prawo jazdy kat. B
- prawo jazdy kat. C
- posiadanie uprawnieñ ratownika medycznego
- posiadanie innych uprawnieñ, które mog¹ byæ przydatne np.
obs³uga ciê¿kiego sprzêtu
- uprawnienia p³etwonurka
- udokumentowane cz³onkostwo w OSP powy¿ej 3 lat
- udokumentowany udzia³ w zawodach po¿arniczych OSP
- udokumentowane szkolenia dla cz³onków OSP
- wykszta³cenia
- bieg³a znajomoæ jêzyków obcych (angielski, niemiecki, francuski)
- dobra znajomoæ informatyki i ³¹cznoci

$

Tygodnik Olecki nr 13 (431)

W poprzednim numerze TO zamiecilimy notatkê o estoñskim miecie Jöhvi. Dzisiaj publikujemy szersz¹ informacjê o tym starym estoñskim grodzie.

Jöhvi

Miasto le¿y na skrzy¿owaniu dróg
transportowych, a obok, w miecie Sillamae, jest specjalna strefa ekonomiczna, w której buduje siê port morski pasa¿ersko-towarowy.

Jöhvi na pocz¹tku marca przys³a³o
do oleckiego ratusza propozycjê wspó³pracy. Przegl¹daj¹c strony internetowe
by³y burmistrz tego miasta natkn¹³ siê
na Olecko. Urzek³o go nasze miasto i jego
strona internetowa. Doprowadzi³ do tego,
¿e obecne w³adze Jöhvi przys³a³y do nas
propozycjê rozmów. Tak wiêc mo¿e siê
zacz¹æ wielce obiecuj¹ca wspó³praca
miêdzy naszymi grodami.

Roboczo ma dotyczyæ wspomagania lokalnej ekonomii, planowania
strategicznego i przestrzennego, edukacji, kultury, wymiany m³odzie¿owej. Wszystkie te dzia³ania mog¹ byæ
realizowane poprzez dzia³ania w³asne, jak i realizowanie projektów Unii
oraz w ramach innych funduszy.
Jöhvi to ponad dwunastotysiêczne miasto. Wraz z dziesiêcioma wioskami tworzy orodek administracyjny
 hrabstwo Ida-Virumaa i jest jednoczenie stolic¹ pó³nocno-wschodniego regionu Estonii.
Miasto to jest starym centrum
kultury estoñskiej, a od samego za³o¿enia w 1241 roku jest centrum parafii. W miecie jest nowoczesna sala
koncertowa, profesjonalny teatr, dwie
szko³y rednie, szko³a zawodowa,
szko³a artystyczna i sportowa oraz
centrum m³odzie¿owe. S¹ te¿ hale sportowe oraz basen.

F kupiê

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



Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:
F x 1 F x 2
F x 3 F x 4 F x ?
Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

W miecie znajduje siê centralne biuro
najwiêkszej w Estonii firmy wydobywaj¹cej ³upek ilasty.
Pierwsze spotkanie w³adz miejskich
Jöhvi i Olecka ma siê odbyæ pomiêdzy
22 a 28 maja tego roku.
Opracowa³
Bogus³aw M. Borawski

%
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Juwenalia
i w³adze miejskie

Rekrutacja studentów

Dokoñczenie ze s. 1.
Juwenalia s¹ organizowane tylko w Bia³ymstoku i Olsztynie. Skala natomiast tych imprez jest nieporównywalna. Tam
bowiem bawi¹ siê przede wszystkim studenci  w Olecku ma
byæ to impreza dla mieszkañców. Promowaæ Wiewiórcz¹ cie¿kê
maj¹ biegi wokó³ jeziora, maj¹ odbyæ siê koncerty, dyskoteki,
zabawy oraz imprezy sportowe. W czasie Juwenalii ma wyjæ
specjalne gazeta.
Zorganizowanie wiêta ¿aków podkrela rangê uczelni, a
zarazem podkrela równie¿ rangê miasta jako orodka akademickiego. Aby podkreliæ znaczenie tego wiêta dla Olecka
Burmistrz Wac³aw Olszewski przeka¿e w tym dniu symboliczne klucze do miasta przedstawicielom braci studenckiej.
Szerzej o uroczystociach i ich programie napiszemy, gdy
tylko ten zostanie ostatecznie ustalony.
(opracowa³ Bogus³aw M. Borawski)

Wszechnica Mazurska prowadzi dzia³ania promocyjne w rejonie pó³nocno-wschodniej Polski,
z której rekrutuj¹ siê g³ównie studenci tej uczelni.
W chwili obecnej trwa akcja wyjazdowa do
szkó³ rednich, której celem s¹ spotkania z klasami maturalnymi. W akcji tej bardzo aktywny udzia³ bior¹ studenci WM, szczególnie s³uchacze studiów stacjonarnych.
Wspieraj¹ ich w³adze uczelni, prodziekani oraz pracownicy
administracji.
Akcja trwa od lutego i zakoñczy siê w kwietniu. Polega
ona na informowaniu potencjalnych studentów o osi¹gniêciach uczelni, systemie studiów, zakresie pomocy materialnej.
Do chwili obecnej dzia³aniami promocyjnymi objête zosta³y szko³y
w Bia³owie¿y, E³ku, Gi¿ycku, Go³dapi, Hajnówce, Karolewie,
Kêtrzynie, Mr¹gowie, Reszlu, Sejnach, Sokó³ce, Suwa³kach i
Wêgorzewie. Dalej przygotowywane s¹ wyjazdy do Pisza i
Rucianego. Promocyjne wyst¹pienia przygotowywane s¹ na
targi edukacyjne do Augustowa i Bia³egostoku.
Ciekawym pomys³em studentów i dzia³u promocji jest zorganizowanie wyjazdu promocyjnego do Brzecia na Bia³orusi. (B)

Starostwo przekaza³o...

na rzecz miasta amfiteatr nad jeziorem. W zwi¹zku z tym byæ
mo¿e jeszcze w tym roku powstanie ostateczny projekt jego
rozbudowy oraz mo¿liwe, ¿e w 2007 zostanie podjêta inwestycja rozbudowy.
Akt notarialny zosta³ podpisany w ubieg³ym tygodniu.

Po po¿arze

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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Codziennie w godz. 800-1800

10

kwietnia

tel. 520-23-36

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

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.)

(V15903)

SERWIS OGUMIENIA

(V10506)

Burmistrz poinformowa³, ¿e pogorzelcy z po¿aru na Siejniku otrzymali nastêpuj¹c¹ pomoc: jedna z rodzin otrzyma³a na
czas okrelony (do momentu wyremontowania mieszkania) lokal
zastêpczy przy ulicy Grunwaldzkiej, a samotny mê¿czyzna zosta³
przyjêty w noclegowni Otwarte drzwi. W³aciciel mieszkania w³asnociowego sam wynaj¹³ mieszkanie.
Trzeba tutaj zaznaczyæ, ¿e budynek, który uleg³ czêciowemu spaleniu, nale¿y do syndyka masy upad³ociowej po
by³ym PGR Siejnik. Nie nale¿y ani do gminy ani do spó³dzielni mieszkaniowej. W budynku jedno z mieszkañ by³o w³asnociowe, drugie wynajête, a na górze mieszka³ wspomniany ju¿ samotny mê¿czyzna.

&
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OG£OSZENIE O PRZETARGU

(K7401)

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku, og³asza pisemny przetarg nieograniczony, na najem nieruchomoci zabudowanej
orodkiem szkoleniowo-wypoczynkowym Skarpa na okres trzech
lat z przeznaczeniem na dzia³alnoæ turystyczno-szkoleniowowypoczynkow¹ z baz¹ noclegow¹.
Hotel po³o¿ony jest w Olecku przy ul. Sembrzyckiego 20.
Obiekt o powierzchni u¿ytkowej 1.512 m 2 , po³o¿ony nad jeziorem Oleckie Wielkie jest kompletnie wyposa¿ony i przystosowany do ca³orocznej dzia³alnoci gospodarczej. Orodek posiada 58
miejsc noclegowych (pokoje 2, 3 i 4 osobowe z zapleczem sanitarnym), dwie sale konferencyjne, sprzêt p³ywaj¹cy, sto³ówkê, bar i
ogródek piwny.
Cena wywo³awcza czynszu najmu wynosi 18.000 z³ (osiemnacie tysiêcy) + VAT za rok.
Najemca zobowi¹zany bêdzie do:
1) op³acania podatku od nieruchomoci, na podstawie Uchwa³y
Rady Miejskiej w Olecku w sprawie stawek i zwolnieñ z podatku od nieruchomoci, na ka¿dy rok podatkowy;
2 ubezpieczenia nieruchomoci oraz ubezpieczenia mienia ruchomego (wyposa¿enie orodka) i OC.
Nieruchomoæ mo¿na ogl¹daæ w dniach 28 marca  7 kwietnia
2006 roku w godzinach 9.00 15.00, po uprzednim uzgodnieniu
terminu z dyrektorem MOSiR w Olecku, tel. 0-87 5202048.
Zainteresowanych prosimy o sk³adanie ofert w terminie do 10
kwietnia 2006 roku do godz. 15.00
· bezporednio  w biurze MOSiR.
· za porednictwem poczty na adres 19-400 Olecko, ul. Park 1 (z
dopiskiem <Przetarg. Orodek szkoleniowo-wypoczynkowy Skarpa>)  decyduje data wp³ywu ofert do biura MOSiR.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 11 kwietnia 2006 roku o
godz. 10.00 w biurze MOSiR.
Oferty maj¹ zawieraæ:
 projekt wykorzystania przedmiotu najmu;
 proponowan¹ wysokoæ czynszu;
 sposób zabezpieczenia wykonania umowy na kwotê 200.000,00z³
(np.: weksel, hipoteka na nieruchomoci nale¿¹cej do uczestnika
przetargu, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe);
 udokumentowanie dowiadczenia w prowadzeniu podobnej dzia³alnoci;
 zawiadczenie o nie zaleganiu w sk³adkach ZUS oraz podatkach
i op³atach na rzecz Urzêdu Skarbowego i gminy;
 aktualny wypis z ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub KRS;
 dowód wp³aty wadium  10% ceny wywo³awczej - na konto
PKO BP SA Olecko nr rachunku 29102047240000370200075069;
 adres do korespondencji.
Oferenci, których oferty nie zosta³y przyjête otrzymaj¹ zwrot
wadium w terminie 3 dni od rozstrzygniêcia przetargu na wskazane konto. Wadium oferenta, z którym zostanie podpisana umowa,
rozliczone zostanie na poczet czynszu. W przypadku odst¹pienia
od podpisania umowy przez osobê wy³onion¹ w przetargu wadium przepada na rzecz MOSiR w Olecku.
Zastrzega siê:
 prawo swobodnego wyboru oferty,
 prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyny.

Pamiêtnik znaleziony w
kaftanie bezpieczeñstwa
Dokoñczenie ze s. 20.

Zw³aszcza, ¿e za tym nie id¹ ¿adne konkretne postulaty
i konkretne propozycje. Ju¿ chyba najwiêkszym bana³em PO
jest ostatnia propozycja zmiany podatków wg... programu
PiS. I idiotyczne (tym bardziej) t³umaczenie, ¿e wcale nie odchodz¹ od swojego pomys³u z podatkiem liniowym! Co tu
wiadczy o g³upocie PO? Proste: w czasie rozmów o koalicji
PO-PiS by³o to poruszane i omawiane: najpierw podatek wg
PiS (wczeniejszych ustaleñ przedwyborczych, ¿e realizowany jest program gospodarczy tego ugrupowania co wygrywa) i stopniowe dochodznie do podatku linowego. By³o
takie ustalenie, co ustawi³o PO ty³em do PiS  bo Rokita od
razu siê obrazi³! Potem PO co miesi¹c przewidywa³o upadek
PiS i rz¹dów PiS. Sypi¹ siê prognozy PO dotycz¹ce prac
rz¹du. Atakowano rz¹d: nic nie da³o! Rz¹d oceniany jest
stosunkowo wysoko. Taki sam argument jak PO przypisuje
PiSowi: ¿e ci nie maj¹ pomys³u na w³adzê mo¿na te¿ przypisaæ PO. Widocznie nie maj¹ pomys³u na w³adzê!
Czekanie a¿ PiS siê skompromituje? To ju¿ taka mantra od
padziernika. Ludzie wierz¹ w PiS i ten rz¹d. Sonda¿e s¹
nieub³agane dla PO, bo ludzie chc¹ zmian i to zmian doæ
radykalnych i ostrych. Ale nagonka trwa: Kaczyñski pod³o¿y³ bomby w Warszawie! Wielkie larum... S³ysza³em, ¿e Kaczyñscy brali udzia³ w oblê¿eniu Jasnej Góry przez Szwedów! GW ma podobno wiatków... L. Kaczyñski napisa³ zdanie o socjalnym programie Lenina w swojej kilkusetstronicowej pracy doktorskiej! Zobaczcie jaki Kaczyñski jest mieszny
w swoich twierdzeniach! I oczywicie LARUM graj¹... :)
Kaczyñski powiedzia³, ¿e przyjmuje wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego i zamierza go realizowaæ... ALE NAJWA¯NIEJSZE:
uwa¿a, ¿e nad tym te¿ mo¿na dyskutowaæ! Co krzycz¹ krzykacze: Kaczyñski atakuje TK i ma wyrok gdzie... PO strasznie boli, ¿e s¹ media i dziennikarze, którzy lubi¹ PiS... To
straszne :) - TAKIE MEDIA NIE POWINNY ISTNIEÆ! BO
TO ZAMACH MA DEMOKRACJÊ i WOLNOÆ! W sumie
taktyka PO polega na starej komunistycznej zasadzie, stosowanej równie¿ przez Goebbelsa (on nie by³ wynalazc¹ propagandy  realizowa³ to co wymyli³ Lenin): K³am, k³am, k³am...
Sk³am 1000 razy, powtarzaj k³amstwo 1000 razy, a¿ dla wielu
po wielu razach stanie siê prawd¹.
Tylko co nie tak jest w rzeczywistoci :)
PAC

CENNIK REKLAM  TYGODNIK OLECKI

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

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

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. 1200-1700.
2. Reklamy nale¿y dostarczaæ najpóniej do
godz. 1500 w poniedzia³ek (poprzedzajcy wydanie pisma).
2. Reklamy i og³oszenia drobne do poszczególnych numerów gazety zbiera
* Bogus³aw Marek Borawski, tel. (087) 52002-30; kom. 0-601-152-454.
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ZDZ i ISO

KRUS Informuje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Oddzia³ Regionalny w Augustowie informuje, i¿ Uchwa³¹ nr 3 Rady Ubezpieczenia
Spo³ecznego Rolników z dnia 7 marca 2006r.
sk³adka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyñskie na II kwarta³ 2006r. zosta³a ustalona w wysokoci 72,00z³ za ka¿d¹ osobê podlegaj¹c¹ temu ubezpieczeniu.
Osoby objête wy¿ej wymienionym ubezpieczeniem na
wniosek w ograniczonym zakresie op³acaj¹ 1/3 pe³nej sk³adki,
tj. 24,00 z³.
Sk³adka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kwartale
2006r. wynosi 30% obowi¹zuj¹cej w marcu br. emerytury
podstawowej (597,46 z³) i po zaokr¹gleniu na zasadach
okrelonych przepisami ustawy Ordynacja podatkowa do
pe³nych z³otych, stanowi kwotê 179,00z³.

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego zosta³ wytypowany przez macierzyst¹ jednostkê
z Bia³egostoku do okresowej kontroli jakoci wiadczonych
us³ug. Audyt tzw. zewnêtrzny przeprowadzi Instytut Badañ
Certyfikacji.
ZDZ wdro¿y³y system zarz¹dzania jakoci¹ wg normy PNEN ISO 9001/2001 w roku 2003 i nale¿¹ do grona czterech ekskluzywnych posiadaczy tego dyplomu w powiecie oleckim. Pozostali to Dephia Yachts, ZP Prawda oraz Olmedica.
Okresowe badanie zostanie przeprowadzone jeszcze w bie¿¹cym miesi¹cu i obejmie dzia³alnoæ edukacyjn¹ w systemie
kursowym i szkolnym. wiadczenie tego typu us³ug okrelaj¹
normy zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny.
(BMB)

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-

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

PROPOZYCJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
Dziecko i media elektroniczne  nowy
KSI¥¯KA TYGODNIA

Wspó³czesne dzieci ¿yj¹ w wiecie
zupe³nie innym ni¿ poprzednie pokolenie,
w wiecie mass i multimediów.
Nasuwa to wiele refleksji oraz pytañ
dotycz¹cych tego: co dzieje siê z dzieckiem w wiecie mediów elektronicznych;
kim ono staje siê, kiedy bogactwo i ró¿norodnoæ przekazów medialnych jest now¹
szans¹ edukacyjn¹, a kiedy zagro¿eniem.
Tom pierwszy tej ksi¹¿ki, zatytu³owany
Telewizja i inne mass media w ¿yciu dziecka
- wyzwaniem dla edukacji medialnej, ukazuje problematykê dziecka ¿yj¹cego w
wiecie mediów elektronicznych i nowy
wymiar jego dzieciñstwa. Zawiera opracowania dotycz¹ce miêdzy innymi dziecka

wymiar dzieciñstwa. T.1, Telewizja
i inne mass media w ¿yciu dziecka
 wyzwaniem dla edukacji medialnej.
Bia³ystok : Trans Humana 2005

¿yj¹cego w warunkach globalizacji i ró¿nic kulturalno-spo³ecznych, telewizji i innych mediów postrzeganych jako ród³o
szans i mo¿liwoci rozwojowych, a tak¿e
zagadnienia dotycz¹ce destrukcyjnych
skutków relacji dziecko-telewizja.
Jest to ksi¹¿ka szeroko ujmuj¹ca temat bowiem autorami zawartych w niej
opracowañ s¹ przedstawiciele ró¿nych dyscyplin naukowych : pedagodzy, psychologowie, lekarze, teolodzy i socjologowie.
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
(V9008)

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

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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Poznaj nauczyciela
swego po nosie jego

Mimo ci¹g³ej zimy za oknami, w sercach uczniów i nauczycieli Szko³y Podstawowej nr 4 w Olecku zapanowa³a wiosna. W szkole od lat 21 marca obchodzony jest DZIEÑ SZMORZ¥DNOCI przygotowywany przez Samorz¹d Uczniowski
wraz z opiekunem Tomaszem Winiewskim.

Tegoroczna impreza rozpoczê³a siê od przekazania w³adzy
uczniom przez dyrektora szko³y  Stanis³awa Kopyckiego.
Zast¹pi³ go dyrektor wybrany przez uczniów  Maciej Kosakowski. Pozostali cz³onkowie Samorz¹du Uczniowskiego wcielili
siê w rolê ucz¹cych nauczycieli.

Kadra pedagogiczna i uczniowie brali udzia³ w ró¿norodnych konkurencjach. Klasy IV z zawi¹zanymi oczami rozpoznawali swoich wychowawców po nosie. Natomiast wychowawcy pili wyciniêty sok z dwóch cytryn. Z kolei pi¹toklasici prezentowali swoje talenty muzyczne, bior¹c udzia³ w karaoke. Do zabawy w³¹czyli siê wszyscy zebrani na sali. Szóstoklasici wylewali siódme poty w tecie na inteligencjê. Pytania
by³y podchwytliwe. Odpowiedzi doæ czêsto wprawia³y uczniów
w zak³opotanie, ale wywo³ywa³y salwy miechu.
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Najatrakcyjniejsz¹ konkurencj¹ okaza³a siê prezentacja teledysków poszczególnych klas. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowywali choreografiê do utworów muzycznych.
Wielkim powodzeniem cieszy³a siê muzyka disco-polo i Doda.
Nie zabrak³o te¿ piewaj¹cych rolników.

Uczniowie nie oszczêdzili te¿ dyrektora szko³y. W karykaturalny sposób przedstawili jego postaæ. Na jednym z plakatów pojawi³ siê z odkrytym brzuchem i z podpisem wiêcej
luzu, na innym dorysowano mu kopytka.
Impreza zakoñczy³a siê wrêczeniem s³odkich upominków
najlepszym klasom.
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Mijaj¹ce uroki
zimy  konkurs
Odchodz¹ca od nas zima by³a inspiracj¹ do zorganizowania przez Przedszkole z Oddzia³ami Integracyjnymi w
Olecku konkursu, w którym dzieci mog³y wyraziæ swoje uczucia i emocje zwi¹zane z zim¹.
Dzieci ze wszystkich grup wiekowych
z przedszkola w Olecku i z Wieliczek
oraz oddzia³ów 6-latków z Babek Oleckich i Szko³y Podstawowej nr l w Olecku chwyci³y za kredki, farby, no¿yce,
kleje oraz ró¿nego rodzaju materia³y

4latki: I miejsce zdoby³ Franciszek Bartoszewicz (Wieliczki), II miejsce Magdalena Jarmo³owicz (przedszkole Olecko),
III miejsce Sylwia Bacewicz (przedszkole
Olecko). Wyró¿nienia: Sandra Klewicka (Babki Oleckie ), Piotr Janicki (przedszkole Olecko). W grupie wiekowej
5-6latki: I miejsce zdoby³a Zuzanna Bubrowska (przedszkole Olecko), II miejsce Marcin Essel (Wieliczki), III miejsce Aleksandra Górska (Szk. Podst. nr
l w Olecku). Wyró¿nienia: Martyna Sobczak (przedszkole Olecko), Aleksandra
Kuty³o (Babki Oleckie), Hubert Czy¿yk
(przedszkole Olecko).
Gratulujemy wszystkim dzieciom doskona³ych prac, a szczególnie tym nagrodzonym.
Ewa Skindzier

przyrodnicze i przys³a³y na konkurs kilkadziesi¹t prac.
By³y to prace wykonane ciekawymi
technikami, bardzo staranne, a przede
wszystkim piêkne. Dzieci z wielkim kunsztem ma³ego artysty wyra¿a³y w nich radoæ ze niegu, nart, sañ i ró¿nego rodzaju zabaw zimowych.
Dnia 15 marca komisja w sk³adzie:
P. Maja Mejsak  instruktorka zajêæ z
rzemios³a artystycznego w Warsztacie
Terapii Zajêciowej w Olecku oraz P. Dorota
Mielech  nauczycielka Przedszkola z
Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku
spêdzi³a wiele czasu wród prac wybieraj¹c
te, które ich zdaniem nale¿y wyró¿niæ.
Dnia 17 marca odby³a siê uroczystoæ wrêczania nagród, na któr¹ zaproszono dzieci z terenu i z ca³ego przedszkola w Olecku. W grupie wiekowej 3-

!
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VII Wiosenne
Dymienie Czachy
Uff 21 marca. Pierwszy dzieñ wiosny, a tu nieg i mrozik, które jednak nie stanê³y na przeszkodzie, by zorganizowaæ
VII  ju¿  Wiosenne Dymienie Czachy w Gimnazjum nr1 przy
Zespole Szkó³ w Olecku.
Po kilkudniowym oczekiwaniu i trzech pierwszych godzinach lekcyjnych wszyscy gimnazjalici udali siê na salê gimnastyczn¹, dwigaj¹c ze sob¹ tobo³y potrzebne w programie DYMIENIA
Najpierw trzeba by³o wybraæ wygodne, atrakcyjne widokowo miejsce i zainstalowaæ siê z klas¹. Potem kaskaderzy zacze-

piali na drabinkach przygotowane przez klasowych artystów
karykatury przedstawiaj¹ce postaæ p. dyrektora Stanis³awa
Kopyckiego. Uczniowska pomys³owoæ nie zna granic, dlatego przy drabinkach nagle zrobi³o siê t³oczno!!!
Z ma³ym polizgiem  zaraz po jedenastej  impreza rozpoczê³a siê wystêpami KARAOKE (tak, tak! jestemy w posiadaniu dobrego rzutnika multimedialnego!!!). Jako pierwsi wyst¹pili uczniowie kl. IA z wychowawc¹ p. Jaros³awem Bagiñskim
w niemiertelnej piosence Po³omskiego ,,Bo z dziewczynami.
Potem na scenie pojawi³y siê dziewczêta z kl. IB i tañcz¹ca w
chórku pani Dorota Witkowska (tañcem pobi³a na g³owê swoje wychowanki). Klasa IC wzbudzi³a salwê miechu, bowiem na
wózku wjecha³a babka Kiepska popychana przez resztê swego
niecnego klanu, listonosz z rent¹, na ekranie pojawi³y siê s³owa piosenki, z g³oników pop³ynê³a muzyka, a przez mikrofon
g³os sprawcy tego ca³ego zamieszania p. Jaros³awa Kosakowskiego. Rozbrykane towarzystwo zast¹pi³a kl. IIA z hitem Golców ,,S³odycze, a têsknotê za s³odkociami i kwanic¹ ,,piwem wyra¿a³a p. Anna Klimasara. Kl. IIB przypomnia³a znan¹
wszystkim z dzieciñstwa piosenkê ,,Zuzia, lalka niedu¿a. piewaj¹c¹ piêknoci¹ o d³ugich blond w³osach, w fartuszku i sukieneczce w kratkê okaza³a siê p. Wies³awa Stankonowicz. IIC
zaszala³a z teledyskiem i na nowo rozkrêci³a towarzystwo. Furorê wywo³a³ wystêp kl. IIIA, piosenka Ich Troje ,,A wszystko
to i p. Anna Jakubowska w czarnej skórze i glanach W ci¹gu paru minut zburzyli to, co wczeniej zbudowali Szkoda, ¿e

mister M. Winiewski nie zaprosi³ ich do krêcenia swego wideoklipu
Wystêpy KARAOKE zakoñczy³a kl. IIIB z piosenk¹ ,,Ch³opaki nie p³acz¹. I rzeczywicie  nie p³akali! Do akcji wkroczy³y dziewczyny z Samorz¹du Uczniowskiego i zadawa³y pytania
dotycz¹ce ¿ycia szko³y. Poprawn¹ odpowied nagradza³y lizaczkiem.
Nastêpny gwód programu to pokazy mody nauczycielskiej i uczniowskiej. Na przebranie odwa¿yli siê wychowawcy
klas: IA, IC, IIA, IIIA, ale za to modê nauczycielsk¹ prezentowa³o ju¿ wielu uczniów, a widownia snu³a domys³y: ,, WHO IS
WHO?
Potem nast¹pi³a seria konkursów sprawnociowych dla klas.
Uczniacy mêczyli siê m.in. z ,,wiosennym sadzeniem ziemnia-

ków, ,,wycigiem spêtanych, a wychowawcy z zawi¹zanymi
oczêtami karmili jogurtami wyg³odzonych wychowanków.
W miêdzyczasie po sali gimnastycznej pomyka³ p. dyr. S.
Kopycki, przygl¹da³ siê jeszcze plakatom i wystawia³ punktacjê. Najlepsze, wg niego, okaza³y siê karykatury klas: IIIA, IIA,
IIIB.
Klasa IIIA mia³a podwójnego farta, bo wygra³a w ogólnej
klasyfikacji.
Szczêciar¹ mo¿na nazwaæ Olê Dzienisiewicz z kl.IIA, któr¹ braæ uczniowska naszego gimnazjum wybra³a najsympatyczniejszym uczniakiem roku szkolnego 2005/2006.
Na zakoñczenie Szkolny Klub Europejski ,,Ole przeprowadzi³ eliminacje piosenki europejskiej. Popisy uczniów kl.IIIB
(wych. p. Jadwiga Zdan) i IIC (wych. Antoni Marcinkiewicz)
ponownie rozbawi³y gimnazjalistów.
Tradycj¹ Wiosennego Dymienia Czachy jest te¿ mecz siatkówki uczniowie kontra nauczyciele. Po mniej i bardziej zaciek³ej walce zwyciêzcami zostali  jak¿eby inaczej  nasi nauczyciele! Droga m³odzie¿y, popracujmy nad kondycj¹, a mo¿e wygramy za rok?!
Samorz¹d Uczniowski G1 w Olecku
P.S. Wszystkich czytelników gazety zapraszamy do odwiedzenia naszej szkolnej strony internetowej www.gimnazjum.olecko.pl

"
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Kalendarz imion

28 marca
Anieli, Antoniny, Joanny, Renaty, Soni
Aleksandra, Antoniego, Bohdana, Gustawa, Jana, Kastora, Krzesis³awa, Sykstusa
29 marca
Amalii, Amelii, Kwiryny, Wiktoryny,
Zenobii
Bertolda, Cyryla, Czcirada, Eustachego,
Helmuta, Marka, Ostapa, Wiktora, Wiktoryna, Zenona
30 marca
Amelii, Anieli, Dobromiry, Emelii, Kwiryny
Amadeusza, Czêstobora, Dobromira, Jana,
Kwiryna, Leonarda
31 marca
Balbiny, Dobromierzy, Ernesty, Kamili,
Korneli, Kornelii

Beniamina, Dobromierza, Dobromira, Ernesta, Gwidona, Kamila, Kornelego
1 kwietnia
Chryzanty, Gra¿yny, ireny, Katarzyny,
Teodory, ¯ermeny
Dariusza, Haralda, Hugona, Teodora,
Tobis³awa, Wenecjusza, Zbigniewa,
Zygmunta
2 kwietnia
Eryki, Malwiny, Marii, Teodozji, W³adys³awy
Arona, Eryka, Franciszka, S¹domierza,
Urbana, W³adys³awa
3 kwietnia
Benigny, Iny, Ireny, Renaty, Reny
Antoniego, Cieszygora, Jakuba, Pankracego, Ryszarda, Sykstusa, Sylwestra, Winicjusza, W³adys³awa

Najs³ynniejsza modlitwa

Maseczka marchwiowa

Zwiêd³e licie sa³aty...
znów bêd¹ chrupkie, jeli do wody, w
której je myjesz, wsypiesz ³y¿kê sto³ow¹ cukru albo zanurzysz sa³atê na 10
minut w wodzie z sokiem cytrynowym.

Japoñczycy wynaleli...

toaletê, która u¿ywaj¹cemu jej mierzy
równoczenie cinienie krwi, temperaturê
i wa¿y go. Wszystko automatycznie i
bezp³atnie.

Dla cery suchej: utart¹ na drobnej
tarce surow¹ marchew dok³adnie po³¹czyæ z surowym ¿ó³tkiem, na³o¿yæ na twarz
i szyjê, przykryæ lignin¹ lub gaz¹. Mo¿na te¿ na twarz i szyjê po³o¿yæ gazê nas¹czon¹ sokiem z marchwi. Zmywaæ najpierw ciep³ym, potem zimnym mlekiem.
Dla cery t³ustej: utart¹ marchew
zmieszaæ z roztrzepanym widelcem jednym bia³kiem i ewentualnie z ³y¿eczk¹
m¹ki ziemniaczane. Zmyæ ciep³¹, potem
zimn¹ wod¹.

Zió³ka na schudniêcie

Recepta zawiera zestaw zió³. Str¹czyn
fasoli (30 g), k³¹czy perzu (30 g), kory
kruszyny (20 g), ziela rdestu ptasiego
(20 g), lici borówki (20 g), lici poziomki (20 g), ziela skrzypu (10 g), i ziela
morszczynu (10 g).Wymienione sk³adniki
dobrze wymieszaæ i sproszkowaæ. Za¿ywaæ dwa razy dziennie ³y¿eczkê proszku
rozpuszczonego w wodzie.
Powy¿szy zestaw zió³ mo¿na tak¿e
wykorzystaæ do sporz¹dzenia proszków,
które jadaæ bêdziemy tylko okazjonalnie,
przy okazji imprez z suto zastawionymi
sto³ami. Wtedy zió³ka chroni¹ przed nag³ym przybraniem na wadze.

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

(V15907)

Do rozpowszechnienia siê modlitwy
Zdrowa Maryja przyczyni³o siê bardzo Nabo¿eñstwo trzech zdrowa. Pocz¹tki jego siêgaj¹ pierwszych wieków
kocio³a katolickiego. Matka Bo¿a obieca³a w objawieniu w. Mechtyldzie z zakonu w. Benedykta, ¿e kto bêdzie odmawia³ pobo¿nie te modlitwy otrzyma wiele
³ask, wyprosi potrzebne dla siebie i innych wsparcie bo¿e w wytrwaniu w dobrym, zapewni bezpieczn¹ mieræ, ustrze¿e
siê od wielu niebezpieczeñstw, wspomo¿e
w ¿yciowych trudach. Dziêki temu nabo¿eñstwu otrzymujemy tak¿e wiele ³ask
duchowych, które udzieli³a Trójca wiêta, Matce Bo¿ej. Tak wiêc dziêki modlitwie zyskujemy czêæ maryjnej potêgi,
czêæ m¹droci, czêæ mi³osierdzia i s³odyczy.
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* imprezy studenckie, stypy
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Przys³owia
i powiedzenia

 Pies bojaliwy wiêcej szczeka ni¿ gryzie.
 Z ubioru ciê s¹dz¹, z rozumu powa¿aj¹.
 Dobry ¿art musi radowaæ, a nie boleæ.
 Siej owies w b³oto, bêdzie jak z³oto.
 Kto jarzynê gêsto sieje rzadko zbiera.
 Powszechnym natury zwyczajem, po
niestatecznym marcu, wiat siê cieszy
majem.
 Choæ i w kwietniu s³onko grzeje, nieraz pola nieg zawieje.
 Dobrze siê tam dzieje, gdy dwóch orze,
jeden sieje.
 Kwiecieñ rozmaicie plecie, bywa, ¿e niegu do dziur namiecie.
 Gdy brzoza pêka, s³oñce grzeje, to siê
najlepiej sieje.
 Gdy kwiecieñ chmurny, a maj z wiatrami, dobry rok przed nami.
 Nie ma cz³owieka, który by czasem nie
pope³ni³ g³upstwa. (³aciñskie)

Nasz przepis
Mielone kotlety wo³owe

40 dkg mielonego miêsa wo³owego
1 bu³ka
1 cebula
2 jajka
sól, mielony pieprz
3 ³y¿ki oleju
15 dkg sera ¿ó³tego
Bu³kê moczymy w wodzie. Cebulê kroimy w drobn¹ kostkê.
Miêso mieszamy z cebul¹, jajami,
namoczon¹ i odciniêt¹ bu³k¹ oraz
przyprawami.
Z masy formujemy 8 kotletów. Ser
kroimy w 8 plastrów odpowiedniej
wielkoci. Kotlety sma¿ymy na oleju
na z³oty kolor z obu stron. Po 10 minutach sma¿enia kotlety ok³adamy
¿ó³tym serem i dosma¿amy na ma³ym
ogniu przez 5 minut.
Podajemy z frytkami, zielon¹ sa³at¹ z pomidorami i z sosem jogurtowym.

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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(K5204)

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

* mieszkanie w³asnociowe, dwu - trzy pokojowe, do drugiego piêtra, tel. 0-87-520-31-40
K6902

PRACA

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

SPRZEDAM

V16903
V15414

* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K7701
* gara¿ murowany z kana³em, tel. 0-87-523-45-02
K7401
* meble kuchenne i pokojowe, materac przeciwodle¿ynowy,
tel. 0-87-520-31-40
K7601
* siano, tel. 0-605-171-286
K4803
* sukniê lubn¹, tel. 0-87-520-31-91
K7001
* wieszaki cienne sklepowe, tel. 0-697-646-663
K7501

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

(V16503)

* ABC Alkoholi, plac Wolnoci 8c, tel. 0-87-520-42-72 K3006

* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L805
* autobus turystyczny, tel. 0-606-141-884
V19401
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K7301
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3610
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16929
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L1301
* Biuro Rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30 V17303
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V18502
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18802
* Compensa  ubezpieczenia wszystkie, tel. 0-87-520-46-76 V7008
* dewocjonalia, ul. Wisniowa 3
V10706
* geodezyjne, ksero wielkoformatowe, ul. Letnia 12, tel. 0-87520-28-67
V76613
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V16007
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V16011
* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, tel. 0-501-703-381
K6102
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V17603
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V16303
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V12005
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
V12505

KOMINKI GRZEWCZE I TRADYCYJNE

(K6002)

JAZDY KONNE; POKOJE GOCINNE
Szczecinki 7, Tel. (087) 520-20-35;
kom. 0-660-685-547
www.marek.imakar.com
(K3406)
* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V5109
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995
* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych, tel.
0-87-520-49-33
V3710
* kredyty, tel. 0-87-520-22-47
K411
* kredyty, ubezpieczenia, tel. 0-87-520-20-55
V9907
* korepetycje, matematyka, mgr Danuta Szrajbert, tel.
0-600-045-656, 0-87-520-40-12
K5803
* naprawa sprzêtu ogrodniczego Husqvarna, tel. 0-87-52002-12
V15404
* naprawa sprzêtu RTV, tel. 0-87-520-24-82
V17703
* niemiecki, kursy, Wojciech Wojtkowski, tel. 0-87-52394-55 wieczorem
K4504
* optyk, Kolejowa, tel. 0-87-520-43-56
V15504

(K4604)

* piecz¹tki, plac Wolnoci 7c (I piêtro nad sklepem miêsnym
Mazury, tel. 0-87-520-04-80
V8108
* poczta kwiatowa, tel. 0-663-036-622
V19801
* pralnia, magiel, tel.0-607-373-479
V3111
* pralnia, magiel, chemia, tel. 0-606-756-380
K6402
* przegrywanie prywatnych nagrañ VHS, DVD, tel. 0-87-52037-20
L2101
* przewozy, przeprowadzki, tel. 0-504-146-460
V4510
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K5403
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V4909)
* rozliczenia podatkowe, tel. 0-87-520-31-70
L2201
* salon meblowy, Jan Bagiñski, ul. RZENICKA 6, tel. 0-87520-29-23
V3910
* sauna, si³ownia, tel. 0-87-520-09-20
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
K6502
* Serwis Rowerowy Impuls, tel. 0-87-520-36-92
K7101
* sklep BHP i p. po¿, Grunwaldzka 16a, tel. 0-87-520-17-89 V17403
* sklep miêsny Mazury, tel. 0-87-520-23-14
V6008
SKLEP SPO¯YWCZY TOMEK
(K6702)

K5902

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

(V11805)

KUPIÊ

* skup metali, surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najlepsze ceny, tel 0-501-611-961
V18003
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V18702
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
V12605
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2511

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

(V16313)

INNE
* Ma³gorzata, towarzyskie, tel. 0-507-414-570

* tani kredyt, tel. 0-87-520-01-89
V11905
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K311
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2211
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L907
* transport, tel. 0-503-040-639
V15604
* transportowe, wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem. Tel.
0-604-514-845.
V19901
* transport, tel. 0-508-192-094
V12615
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770 K4205
* wêdkarstwo, sklep Kolejowa, tel. 0-503-040-639
V15614
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73416
* WYPOZYCZALNIA DVD, tel. 0-87-523-01-54
V5309
* Wywrotkami, Fadrom¹, ¿wir, zu¿el, piasek, czarnoziem, tel.
o-606-141-884, 0-87-520-49-29
V19301
* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V17803
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2314
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78
V2611

SPRZEDAM

* kawalerka do wynajêcia w bloku w centrum miasta, tel.
0-87-520-40-76.
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1006
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1106

%
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Wspomnienia  po latach

W³adys³aw ¯urowski

Rok 1997/98

W³adys³aw ¯urowski
10 kwietnia 1939 r. zosta³em zmobilizowany w 35 Pu³ku Piechoty w Brzeciu nad Bugiem i od tego czasu ³¹cznoæ z nami zosta³a przerwana. To po
powrocie z niewoli Ziutek odwiedzi³ mnie
w Opolu, przywo¿¹c mi buty zakupione za moje pobory wyp³acone przez
magistrat miasta Wilno za miesi¹c wrzesieñ 1939 r.
11 lipca 1948 r. Ziutek zosta³ aresztowany w Toruniu po rozprawie s¹dowej przeprowadzonej przez Wojskowy
S¹d Rejonowy w £odzi i zosta³ osadzony na 8 lat z utrat¹ praw publicznych i obywatelskich praw honorowych
na okres 3 lat oraz przepadek mienia.
Os¹dzono go za przynale¿noæ do nielegalnej organizacji AK. Karê odbywa³
w Rawiczu, Strzelcach Opolskich i Orodku Pracy Wiêniów w kopalni Knurów.
W wiêzieniach przebywa³ od 15 marca
1953 r. do 6 maja 1956 r., kiedy to na
podstawie amnestii z dnia 27 kwietnia
zosta³ zwolniony. Uda³ siê do Gdañska,
gdzie zamieszka³ z ojcem Grzesiakiem
Czarnym, który wróci³ po 10 latach z
Workuty w grudniu 1955 r.
30 czerwca 1957 r. Ziutek przeniós³
siê do Wroc³awia i tu pracowa³ pocz¹tkowo w Pañstwowej Spó³dzielni Spo¿ywców (PSS), a po dwóch latach we
Wroc³awskim Przedsiêbiorstwie Budownictwa Przemys³owego. W latach 19571960 przyjêto go na trzeci rok nauki w
Technikum Budowlanym dla pracuj¹cych, gdzie zdoby³ wiadectwo dojrza³oci w zawodzie i tytu³ technika bu-

dowlanego.
15 sierpnia 1958 r. zawar³ zwi¹zek
ma³¿eñski z Janin¹ Jarmo³kiewicz. W roku
nastêpnym urodzi³ mu siê syn Jaros³aw
Krzysztof, który w roku 1984 o¿eni³ siê
w czasie studiów, a w roku 1985 przysz³a na wiat wnuczka Ziutka Anna
Barbara. Po ukoñczeniu studiów na
Politechnice Wroc³awskiej w 1986 r. syn
zmar³ nagle, k¹pi¹c siê w wannie.
Ziutek po przejciu na emeryturê
1.07.1986 r. nadal utrzymywa³ sta³y kontakt
z W³óczêgami przebywaj¹cymi w USA,
Londynie, Australii i Polsce. Do mnie
pisa³ dosyæ czêsto, donosz¹c o W³óczêgach, którzy zmarli.
Obecnie nie wiem od kogo bêdê otrzymywa³ wiadomoci. Ostatnio napisa³ do
mnie Janek Sochañski z USA donosz¹c
mi, ¿e z naszej Gromady W³óczêgów ¿yje
tylko trzech w Stanach Zjednoczonych,
czterech w Australii i dwóch w kraju
(w tym i ja). Z m³odszych harcerzy trzech
lub czterech mieszka w Gdañsku, jeden
w Szczecinie i jeden w £odzi. Wkrótce
nadejdzie czas na tych ostatnich, z których
jestem najstarszy.

Rok 1998/99

Zima roku 1998/99 minê³a szczêliwie. Musia³em siê zadowoliæ ogl¹daniem
telewizji, skoków narciarskich, bardzo
czêstym odwiedzaniem przyjació³ki nr
1 Sabiny, czytaniem ksi¹¿ek i tygodników, jak Polityka czy Fakty i Mity,
oczekuj¹c na maj. W kwietniu przygotowa³em sprzêt do po³owu szczupaków.
Poczynaj¹c od 1 maja tylko bardzo brzydka pogoda mog³a zmusiæ mnie do pozostania w domu. Kiedy koñczy³ siê
wiosenno-letni okres po³owu, odk³ada³em
spinning do k¹ta, bra³em naczynia lub
koszyk do zbioru runa lenego, którym
zadowala³em wszystkich potrzebuj¹cych,
a szczególnie dwie przyjació³ki oznaczone
numerem 1 i 3, bo ta z numerem 2, czyli
pani Anna Nowicka, odesz³a z tego wiata
w 1987 r.
W listopadzie znalaz³em siê w szpitalu w Jakach. Kurowa³ mnie tam kroplówk¹ i ró¿nymi lekami mój dawny uczeñ,
a obecnie lekarz chorób wewnêtrznych
Szeremeta. Przele¿a³em w ³ó¿ku tylko 4
dni. Kiedy wróci³em do domu, codziennie po³yka³em po 6 tabletek, które pozwoli³y mi na powrót do normalnego stanu.
Poniewa¿ wyjazd nad jeziora by³ niewskazany ze wzglêdu na niepewn¹ po-
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godê, parê razy tylko wybra³em siê na
¿urawiny.

Rok 1999/2000

Zimê roku 1999/2000 spêdzi³em przy
telewizorze ogl¹daj¹c dwa razy w tygodniu skoki narciarskie, czytaj¹c te¿ tygodniki i trochê ksi¹¿ek oraz odwiedzaj¹c
przyjació³kê nr 1 pani¹ Sabinê, ¿onê mego
ucznia z lat czterdziestych. Oczekuj¹c
na maj, szykowa³am sprzêt wêdkarski do
po³owu szczupaków.
Gdy wyruszy³em na okoliczne jeziora, nie z³owi³em ich parê setek, a tylko
kilkadziesi¹t sztuk, wiêc mog³em nimi
obdzieliæ tylko moje przyjació³ki i kilku
dobrych znajomych, pozostawiaj¹c w
swojej dyspozycji kilka sztuk na tydzieñ.
W po³owie czerwca wyruszy³em w
okoliczne lasy po runo lene, którego
zbieranie koñczy³em w listopadzie. Tegoroczny sezon zbiorów mogê zaliczyæ
do udanych, chocia¿ ¿adnych rekordów
nie pobi³em.
Nadchodz¹ca zima nie nastraja³a mnie
zbyt optymistycznie. ¯ywot emeryta
pozbawionego konkretnego zajêcia nie
przynosi³ ¿adnego zadowolenia.

Rok 2000/01

Rok 2000 min¹³ szczêliwie. Oprócz
³owienia szczupaków i zbierania darów
lenych nic wa¿nego nie wydarzy³o siê.
Mimo to zu¿ywa³em codziennie a¿ 6
tabletek przypisanych przez lekarkê
domow¹.
W roku 2001 w miesi¹cu lipcu otrzyma³em list z Gdañska od dwóch starszych kolegów z m³odszego pokolenia
naszej dru¿yny powiadamiaj¹cy mnie o
tym, ¿e organizuj¹ wycieczkê do Wilna. Kierownikiem wycieczki mia³ byæ
Teodor Sawicki, a jego zastêpc¹ Henryk Marzecki. W wycieczce mog¹ wzi¹æ
udzia³ harcerze Czarnej Trzynastki Wileñskiej Dru¿yny Harcerskiej oraz jej
sympatycy. Ka¿dy, pragn¹cy zwiedziæ
Wilno, winien wp³aciæ do banku w Gdañsku 350 z³ na koszty podró¿y i wy¿ywienia. Wyjazd z Gdañska do Wilna ma
nast¹piæ w dniu 14 sierpnia z dworca
gdañskiego autobusem rejsowym. Zg³osi³em swój udzia³ w wycieczce, wp³acaj¹c ¿¹dan¹ kwotê. Po pewnym czasie
otrzyma³em wiadomoæ, ¿ê druh Sawicki przekaza³ kierownictwo wycieczki dru¿ynowym z m³odszego pokolenia ZHR.
C.d.n.

&

Tygodnik Olecki nr 13 (431)

szanuj¹, bo ma³a i skrobania du¿o, a
Wszystkim powinno byæ... po drodze!! nie
s¹siadka nie zrewan¿uje siê za takie ryby.
Dawno ,dawno temu, gdy w wêdkarstwie podlodowym robi³em pierwsze kroki,
trafi³a w moje rêce ksi¹¿ka-kalendarz o
piêknym tytule Woda bogactwem cz³owieka . Zawarte w niej wiadomoci na
temat podlodowego ³owienia wywo³a³y
u mnie zdziwienie, ale równie¿ zaciekawienia ogromne. Co to jest ta mormyszka? Jak wygl¹da kiwak (zdjêcia i rysunki znajduj¹ce siê w ksi¹¿ce by³y kiepskiej jakoci i ma³o czytelne!), z czego
go zrobiæ i jak wykopaæ ochotkê? Minê³o kilkadziesi¹t lat i teraz wiem ju¿ wszystko.
Jednak z wielkim rozrzewnieniem wspominam te pierwsze mormyszkowe próby. Bywa³o, ¿e rzeczywicie ochotka by³a
tylko dodatkiem. Ryby siada³y nawet na
sam¹ o³owian¹ mormyszkê, z tak wielkim wtopionym haczykiem, ¿e dzisiaj sam
bym siê go ba³. Kiwaki robione z grubej
¿y³ki, a nawet ze sprê¿yny od zegarka.
Takie blaszane i by³o widaæ brania. Ka¿da zdobyta po przesianiu kilogramów mu³u
ochotka przechowywana by³a w pude³eczku jak najwiêkszy skarb. I takim skarbem by³a. Piêkne okonie, dorodne p³ocie z zapa³em atakowa³y przynêtê zawieszon¹ na super cienkiej ¿y³ce 0,12mmm
przegrubionej co najmniej o dwa numery, jak¹ dzisiaj nawijaj¹ spinningici.
Gdybym wtedy mia³ taki sprzêt jak dzisiaj... Marzenia.. Albo gdyby dzisiaj by³y
takie ryby jak wtedy... I tutaj dochodzê
do sedna sprawy. Nasze ³owiska s¹ prawie puste. Co jest tego przyczyn¹? Z
pewnoci¹ nie tylko gospodarka rybacka, jak móg³by pomyleæ kto, kto czyta³ tylko relacjê z Podlodowych Ostatków 2006r. Wêdkarze, albo raczej pseudowêdkarze (jak pseudokibice) te¿ nie s¹
bez winy. Mielimy w jeziorze du¿e pog³owie siei. Ale przecie¿ kto siê przejmowa³ limitami dziennymi i wymiarami
ochronnymi skoro sieja bra³a!! 5, 10, 15,
albo i wiêcej sztuk w ci¹gu dnia to dla
niektórych by³a norma. A ¿e brakuje do
wymiaru tylko dwa centymetry, có¿, nikt
nie jest doskona³y. I siei nie ma.
Czerwiec, jak co roku leszcze zbie-

raj¹ siê na tar³o. A za nimi jak wilcze
stado wêdkarze czyhaj¹cy na bêd¹ce w
mi³osnym amoku ryby. Kr¹¿¹ce po jeziorze ³odzie... I jest, s¹ teraz na szyjce!!! No to dawaj. Wiadro, có¿, mog¹
byæ dwa, przecie¿ s¹siadka chêtnie odkupi za przys³owiow¹ flachê wie¿utkie,
ciekn¹ce ikr¹ i mleczem leszczyki. A limity ilociowe? Czy¿by na okres tar³a
by³y zniesione? Za wêdkarzami rybacy
dokoñcz¹ dzie³a. I leszczyków coraz mniej.
Ale leszcz nie jest jak¹ bardzo szlachetn¹

Tylko przys³owiowy Ma³y Ja, adept
stawiaj¹cy pierwsze kroki w wêdkarstwie
ogromnie cieszy siê z ka¿dej z³owionej
srebrnej rybki.
Wszystkim powinno byæ po drodze.
I rybak i wêdkarz i wodniak z pewnoci¹ s¹ przekonani, ¿e woda bogactwem
cz³owieka. Tylko o ile wodniakom wystarczy sama, w miarê czysta, woda, o
tyle i rybacy i wêdkarze na jednej p³yn¹
³odzi i chodzi o to, ¿eby nikt nikogo z
tej ³odzi nie próbowa³ wyrzuciæ. Przy-

ryb¹, chocia¿ z punktu widzenia wêdkarza bardzo po¿¹dan¹. Z pewnoci¹ szlachetn¹ ryba jest wêgorz, albo raczej by³.
Zasiadki w nocy z piêcioma wêdkami i
prawdopodobnie jeszcze piêcioma wyrzutkami wcale nie nale¿¹ do rzadkoci.
I wêgorzyka równie¿ coraz mniej. Troæ.
Piêkna wêdkarska ryba. Tylko, ¿e g³upieje po przesiedleniu ze stawów i gromadzi siê przy ujciach rzek. Tak ka¿e
jej natura. A ludzie? Dawaj robala , trotka bierze przy tunelu!! Trochê ma³a ale
za to jaka piêkna ! Gdzie dzisiaj s¹ trocie z Naszego Jeziora!! Przelecia³y przez
patelnie wêdkarzy zanim zd¹¿y³y pomyleæ o rozmna¿aniu. I troci te¿ nie mamy.
Tak mo¿na wymieniaæ a¿ dojdziemy do
uklei, której jest nadmiar, bo to przecie¿
nie ryba (tak mówi¹ niektórzy!!). Rybacy jej nie chc¹ bo sprzedaæ trudno, wêdkarze

k³ad jeziora Oleckie Wielkie. Jak to dzisiaj wygl¹da?! Niewód przeczesa³ je ca³kowicie. Ciekawy jestem, jak efekty. Wêdkarzy na jeziorze jak na lekarstwo. Jak
efekty? Trochê wymiarowej p³otki przy
ujciach rzek, czasem dzisiêciodekowy
okoñ na spadzie lub g³êbokiej górce.
A jak to powinno wygl¹daæ? W niewodzie pe³no stynki, sielawy i siei (w
koñcu jezioro nasze posiada typ sielawowy!), które trafi¹ poprzez sklepy na
nasze sto³y W wêdkarskich torbach po
kilka ³adnych i ponadwymiarowych okoni
i p³oci (przynajmniej 16-to centymetrowych, niech odbêd¹ chocia¿ dwa-trzy
tar³a!!) , tylko tyle, ile ich sami zjemy. A
w czerwcu trzy leszcze ³opaty i do domu.
Utopia? Nie s¹dzê. Sami musimy wychowaæ m³ode pokolenie wêdkarzy i... siebie! A jest to do zrobienia. Musi byæ
nam tylko po drodze. Wêdkarze niech
pilnuj¹ kolegów i swoich sumieñ. Rybacy niech ogranicz¹ po³owy. Niech zostawi¹ w spokoju ryby podczas tar³a.

'

SPORT
A tak w ogóle, to uwa¿am, ¿e gospodarka rybacka powinna byæ prowadzona wy³¹cznie w stawach (oczywicie
nie licz¹c ryb, których w stawach hodowaæ nie sposób, np. stynka). Jeziora
powinny byæ wy³¹cznie dla turystyki i
rekreacji . Przyk³ad z malinami. Je¿eli kto
chce z³o¿yæ piêæ s³oików malin na zimê,
to idzie do lasu i je zbiera. Ale je¿eli kto
chce produkowaæ sok z malin na przemys³ow¹ skalê, to sadzi plantacjê.
Oleckie Wielkie jest do uratowania.
Od czterech lat jako Klub Wêdkarski Ukleja
organizujê letnie zawody spinningowe.
I ryby s¹!! Rzadkie, ale jednak. Zim¹
podczas Ostatków, równie¿ ³owimy na
Olecku. To nie przypadek. W ten sposób chcê przyci¹gn¹æ do miasta wêdkarzy. Bojê siê jednak, ¿e mo¿e to przynieæ odwrotny skutek. Mo¿e wiêc daæ
odpocz¹æ naszemu jezioru, niech siê
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poprawi rybostan. Niech okonie rozmno¿¹
siê i urosn¹. Mo¿e wprowadziæ podwy¿szony wymiar ochronny tej ryby do 16 ,
a mo¿e nawet 17 cm? Tylko niech wszyscy tego przestrzegaj¹!! Przecie¿ okoñ
jest chyba obecnie najchêtniej ³owion¹
ryb¹, zarówno latem jak i zim¹. Przestrzegajmy limitów ilociowych. Ograniczmy
³owienie w miejscach tarlisk. Zabierajmy do domu wy³¹cznie konsumpcyjne

Pó³nocna Liga Regionalna Tenisa Sto³owego

Viktoria wygrywa ligê

Zakoñczy³a swe rozgrywki Pó³nocna Liga Regionalna w tenisie sto³owym.
Gratulacjê za zwyciêstwo odbieraj¹ zawodnicy Viktorii I Wiêcki, podopieczni trenera Piotra Lewko. Dokoñczono
wszystkie zaleg³e spotkania. Mimo, ¿e
wspó³zawodnictwo by³o niedostêpne dla
graczy wyczynowych, to rozgrywki sta³y na niez³ym poziomie  twierdzi pomys³odawca ligi Franciszek Pietro³aj. Najbardziej smuci fakt, ¿e w lidze brak jest
reprezentanta z dawnej stolicy województwa  Suwa³k. Mo¿e za rok nad Czarn¹
Hañcz¹ znajdzie siê kto, kto zorganizuje dru¿ynê i zg³osi j¹ do rozgrywek. Ligê
wygrywali Netta Augustów i Netta Bia³obrzegi, podopieczni .p. trenera Mariana Kasjanowicza.
Uroczyste zakoñczenie Ligi nast¹pi
w czasie Memoria³u im. Kazimierza Ma³kowskiego. Zostan¹ wrêczone puchary
piêciu najlepszym zespo³om Ligi. Wszystkie zespo³y otrzymaj¹ dyplomy.
Tabela
1. Viktoria I Wiêcki
26 110:54
2. Spójnia Olecko
22 98:59
3. I Strefa Go³dap
22 108:63
4. ABC Gi¿ycko
19 106:79
5. Viktoria II Wiêcki
16 91:67
6. Pogoñ Banie Mazurskie 14 86:81
7. Geodezja Olecko
13 87:88
8. Arion Olecko
4 33:92
9. Viktoria III Wiêcki
1 22:127
/ Drugie miejsce zajê³a Spójnia Olecko

lepszym bilansem spotkañ z Go³dapi¹ 3:1.
Viktoria I Wiêcki  I Strefa Go³dap 8:5
Po piêciu latach startu w Pó³nocnej
Lidze Regionalnej zawodnicy Viktorii I
zdobyli pierwsze miejsce w lidze. Od tylu
lat pierwszy zespó³ Viktorii wystêpuje
w niezmienionym sk³adzie. Zmienia³ tylko nazwy klubowe i trenera CWKS Vêgoria (trener Zbigniew Warcho³), Absolwent Sobiechy (trener Bogdan Rabij),
Gmina Budry i Viktoria Wiêcki (trener
Piotr Lewko).
W ostatnim zaleg³ym meczu Viktoria
I Pokona³a I Strefê Go³dap 8:5. W ze-

Pi³ka no¿na
OLECCY Oldoje grali w miêdzynarodowym turnieju halowym w pi³ce
no¿nej w Suwa³kach
Bardzo mocn¹ miêdzynarodow¹ obsadê mia³ halowy turniej pi³ki no¿nej oldbojów, zorganizowany przez suwalskie
stowarzyszenie Spartakus. Turniej wygra³ Weteran Kêtrzyn ( byli III-ligowcy),
który w finale pokona³ Jagielloniê Bia³ystok 4-2. W sk³adzie Jagiellonii grali m.in.
Dariusz i Jacek Bayerowie, Szugzda,
Romaniuk, Giedrojæ, Sul¿ycki i.in. (a wiêc
niedawni pierwszoligowi pi³karze). 3. miejsce zajê³y Wigry Suwa³ki (byli trzecioligowcy), 4 m. Alytus (Litwa), 5. Pomorzanka Sejny, 6. Oldboy Olecko, 7. Wegoria Wêgorzewo. Olecczanie pi¹te miejsce przegrali tylko gorszym stosunkiem

ryby i w umiarkowanych ilociach. Okazy niech wracaj¹ do wody. Nie zanieczyszczajmy wody i brzegów jeziora. Tyle
mo¿emy jako wêdkarze zrobiæ ju¿ dzi.
A jutro? Jutro niech na Waszym haku
zadynda rekordowa ryba, której po zrobieniu zdjêcia darujecie ¿ycie.
Z wêdkarskim pozdrowieniem
Arnold Hoci³³o  Prezes KW UKLEJA
PS. Zapraszam do dyskusji.
Cd. nast¹pi!!
spole Go³dapskim zawód sprawi³ Bogdan Wikarski. Po omiu spotkaniach wynik
meczu jest remisowy 4:4. Bogdan Wikarski nastêpn¹ walkê przegra³ niespodziewanie z Dariuszem Zió³kowskim i
Bogdanem Denek¹. Drugiej pora¿ki indywidualnej w lidze dozna³ Krzysztof
Kosela.
Punkty dla Viktorii zdobyli: Bogdan
Deneka, Dariusz Zió³kowski  obaj po
2,5p. Krzysztof Kosela 2, Tomasz Wojtków 1.
Dla Go³dapi: Grzegorz Weso³owski 3,5
i Bogdan Wikarski 1,5pkt.
Franciszek Pietro³aj
bramek, gdy¿ pokonali Sejny 4-1 i przegrali z Wegorzewem 1-3.
Sk³ad Olecka: trener - Jaros³aw Wierzbiñski i zawodnicy: Józef Wasilewski,
Henryk Fiertek, Andrzej Wiszniewski,
Wojciech Woroniecki, Andrzej Kamiñski, Piotr nie¿yñski, Marek Jasionowski, Krzysztof Suchocki.

Tenis ziemny
W dniu 26 marca rozegrano Turniej
Deblowy Tenisa Ziemnego o Puchar
Dyrektora LO Olecko, którego organizatorem by³ MOSiR Olecko. Kolejne miejsca w turnieju zajêli:
1. Patrycja Supronowicz, Andrzej Bomber
2. Andrzej Karniej, Micha³ Karniej
3. Marek Kamiñski, Kamil Bomber
4. Marietta Koz³owska, Kasia Gajdemska
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nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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z Torunia. Trzeba poczekaæ, a¿ ludzie
zm¹drzej¹ i bêd¹ twierdziæ to co my.
Ju¿ telewizja, radio i prasa o tym zadecyduj¹ co ludzie maj¹ myleæ i jak. A
wybory na jesieni. To co mamy robiæ 
pytaj¹ ci z PiS. A rz¹dziæ  pada krótka
odpowied. Jak rz¹dziæ? Oczywicie, ¿e
le bymy mogli wygraæ wybory jesieni¹. Czy Pañstwo widzieli kiedy taki rz¹d
co chcia³ rz¹dziæ le? Dla PO taki rz¹d
wydaje siê idealny do planu jaki sobie
wymylili. Normalnie paranoja. Nie rozumiem co chce osi¹gn¹æ Tusk. Skoro
rz¹dy PiS s¹ katastrofalne dla Polski, to
niech PO przejmie pa³eczkê w³adzy: ma

scy obrazili! Co, my chcemy rz¹dziæ?
Dobra. Sonda¿e s¹ genialne dla PO. PO
ma szansê wygraæ wybory  to niech
wygraj¹ i rz¹dz¹. Ale PO mówi, ¿e nie
chce wyborów. Dlaczego? Bo rz¹d nie
poda³ siê do dymisji i nie ma ordynacji
wyborczej, która gwarantowa³by im zwyciêstwo, czyli okrêgów jednomandatowych. No pewnie... zawsze w jakim okrêgu
jednomandatowym znajdzie siê bogaty
PO-wiak, który zafunduje przed wyborami grilla i piwo i wybory bêd¹ wygrane przez PO. Ale to siê nie zgadza z
Konstytucj¹ RP, bo ta przewiduje tylko
wybory wiêkszociowe u³atwiaj¹ce wybór wiêkszoci sejmowej. To PiS mówi:
dobra. Aby by³o zgodne z konstytucj¹
to wybory bêd¹ czêciowo jednomandatowe i czêciowo wiêkszociowe by
u³atwiæ ludziom z prowincji dostanie siê
do sejmu. A nie! Na to Platforma. Bo na
prowincji to wiêcej jest zwolenników PiS
i Samoobrny i bêdzie niesprawiedliwie
jak wyborów nie wygra PO. To wreszcie o co wam chodzi, pytaj¹ z PiS! O
wybory  odpowiadaj¹ z PO. Nam te¿ 
stwierdzaj¹ z PiS. Niech ludzie zdecyduj¹, jaki program dla kraju chc¹ popieraæ.
Co! Ludzie maj¹ zadecydowaæ? Przecie¿
to mot³och i oszo³omy spod znaku Ojca

specjalistów, ma program (którego nie
widzieli nawet szefowie PO). S¹ mocni:
maj¹ poparcie w mediach, ca³a liberalna
Europa jest za PO. Balcerowicz jest za
PO. Inteligencja jest za PO... Ludzie!
W takim uk³adzie to dla PO gratka! Bêd¹
ch³opaki rz¹dziæ jak nic. Nawet PiS proponuje im zmianê ordynacji wyborczej
 tak, ¿eby by³o ³atwej i zgodnie z konstytucj¹. A Tusk mówi NIE!? Dlaczego,

Tydzieñ min¹³ z wielkim hukiem. To
zaczyna byæ ju¿ swego rodzaju norm¹
cotygodniow¹. Zaczyna siê jak u Alfreda Hitchcocka: mocn¹ scen¹, a potem
napiêcie ronie. Najbardziej podoba mi
siê przedwyborcza psychoza. Wybory
bêdê... Wyborów nie bêdzie... Wybory
bêd¹... Wyborów ... i tak dalej. Fajnie.
Platforma Obywatelska ustami swoich
przywódców przez ostatnie miesi¹ce
twierdzi³a, ¿e Kaczyñski (lub obaj Kaczyñscy) chc¹ w³adzy absolutnej i tylko
oni chc¹ rz¹dziæ Polsk¹. To siê Kaczyñ-

¿eby kraj dalej pog³êbia³ siê w bagnie?
By ludzie nie mieli szans na lepsze ¿ycie
pod rz¹dami PO? O co chodzi?
Przecie¿ Kaczyñscy chc¹ w³adzy! Chc¹
w³adzy absolutnej! Nie, to odpada... Bo
chc¹ poddaæ siê weryfikacji obywatelskiej i zasadom demokracji: jeli ludzie
uznaj¹ ¿e s¹ li to odejd¹! Z kogo SPECJALICI OD ZAMIESZNIA robi¹ teraz durniów? Program podatków PiS by³
z³y? To po co go teraz zg³asza PO? No!
Krzykacze z PO  do wyborów! Niech
ludzie zadecyduj¹ co chc¹! A przecie¿
popieraj¹ WAS! Tak wynika z badañ dla
GW i Rz! Kaczory to z³o! Zmieñcie to.
Papie¿ przyje¿d¿a? Dopiero pod koniec maja! To ju¿ bêdzie po igrzyskach
wyborczych i w czym to przeszkadza?
W modlitwach dla PO? Przecie¿ katolicy
i wiara katolicka to zagro¿enie i faszyzm
dla tego kraju?
BZDURA! To ju¿ rzeczywicie zrobiæ rz¹d z Lepperem i mieæ spokój przez
nastêpne lata i zrobiæ swoje. Oczyciæ
Polskê z aferzystów z lewa i prawa, naci¹gaczy finansowych, oszustów, bandytów. Krzykaczom zamkn¹æ twarze tym,
¿e ludziom bêdzie sie ¿y³o bezpiecznie i
we w³asnym kraju.
Dlatego popar³em PiS! By ministrem
sprawiedliwoci by³ Ziobro! By byli tacy
ludzie jak Religa i inni! ¯e Lepper wemie rolnictwo? Niech bierze. Dociera do
ludzi na wsi swoimi s³owami! Jest wiêksza szansa, ¿e nawet z³e decyzje przyjm¹
lepiej od cz³owieka, którego uwa¿aj¹ za
swojego. Jeli Lepper to z³o  to niech
to bêdzie z³o kontrolowane.
Ci¹g³e twierdzenie, ¿e jest LE, NIEBOBRZE, NIEDEMOKRATYCZNIE itd.
i przekazywanie tego jako jako wiecznej
tragedii jest po prostu idiotyczne.
Dokoñczenie na s. 8.

Insynuacje niekonieczne
Ludzie dobieraj¹ siê zêbami. Mog³abym wysnuæ tak¹ teoriê o ¿yciu uwarunkowanym. Na moich oczach bezzêbny facet analizuje swoje szanse u bezzêbnej kobiety. To oczywicie by³oby nieuczciwe stwierdzenie z mojej strony i powierzchowne,
stworzone na potrzebê chwili. Kto kiedy dumnie mi powiedzia³, ¿e s¹ ludzie lepsi
i gorsi. To bez sensu, ale s³ucha³am go dla rozrywki. Faktem jest, ¿e czêæ ludzi
akceptuje siebie nawzajem dopiero, gdy zobaczy w drugiej osobie w³asne s³aboci
lub ¿yciowe przegrane. Tak bezpieczniej, cz³owiek tchórzem jest podszyty. Inni
lubi¹ tylko wygranych. Czy to le? Wszystko tworz¹ ludzie. Nie tworz¹ te¿ ludzie.
***
Wpojono mi s³owa. Od tej pory wci¹¿ czai siê pokusa, by nadaæ im inne znaczenie, zmieniæ spojrzenie. Zu¿ytym frazesom nadaæ nowe brzmienie. Niestety, jêzyk
ogranicza, gdy¿ nie mo¿e ogarn¹æ go cz³owiek, istota wygodna. Poznanie to ogólne
niezrozumienie, najwa¿niejsze rzeczy popl¹tane, nic poza tym dalej. Mêtnoæ wypowiedzi i gierki lingwistyczne funkcjonuj¹ jako jedyne przejawy wysi³ku umys³owego. Nie trzeba wie¿y Babel. ¯ycie omija próby nowych interpretacji rzeczy zastanych.
Ewa Koz³owska

