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Od wznios³oci do miesznoci
jest tylko jeden krok.
Napoleon Buonaparte
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Odwaga stania³a,
rozum podro¿a³.
Artur Sandauer

9 maja 2006 r.

Cena 1,40 z³

Nowa remiza
w Lenartach

W dniach 10-12 maja w Olecku na
p³ycie g³ównej stadionu miejskiego odbêdzie siê II Europejski Turniej Pi³ki No¿nej
Policji. W zawodach wezm¹ udzia³ reprezentacje komend g³ównych policji z szeciu krajów: Czech, W³och, Litwy, £otwy, Niemiec oraz Polski.
Poinformowali o tym wydarzeniu na
konferencji prasowej zorganizowanej w
gabinecie wiceburmistrza Olecka Henryka
Trznadla przedstawiciele Komendy G³ów-

NOWEJ
STACJI PALIW
BARU
i MYJNI

ul. Ecka 4
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Zapraszamy do

nej Policji. W spotkaniu uczestniczyli:
zastêpca Komendanta Sto³ecznego Policji inspektor Roman Trzecieliñski, podinspektor S³awomir Smater, nadkomisarz Jacek Turczyk, starszy posterunkowy Wioletta Makowiecka oraz posterunkowy Katarzyna Aleksandrowicz. Ponadto otwarcie Turnieju zaszczyci wystêpem orkiestra policyjna. Przemaszeruje ona przez miasto i zainauguruje rozgrywki pi³karskie.

Po niespe³na dwuletniej budowie w
ubieg³¹ sobotê, 6 maja, oddano do u¿ytku stra¿nicê i wietlicê OSP w Lenartach.
Powierzchnia u¿ytkowa obiektu to prawie 550 m2. Kubatura to 2200 m3. Inwestycja warta jest ok. 550 tysiêcy z³otych.
Znaczna czêæ prac zosta³a wykonana w
czynie spo³ecznym przez mieszkañców
Lenart i Judzik. Za te pieni¹dze takiego
budynku bymy nie zbudowali, gdyby
nie pomoc mieszkañców  stwierdzi³
burmistrz Wac³aw Olszewski.
Czêæ nak³adów w wysokoci 20 tysiêcy z³otych pokry³ z bud¿etu Marsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Andrzej Ryñski, który osobicie uczestniczy³ w otwarciu placówki. Na uroczystoæ przyby³ równie¿ zaproszony przez
w³adze miejskie komendant wojewódzki
PSP pu³kownik Zaj¹czkiewicz oraz Starosta Olecki Stanis³aw Ramotowski.
Inwestycja bêdzie s³u¿y³a dwóm wsiom:
Lenartom i Judzikom. Zarz¹dzaæ obiektem
bêdzie OSP Lenarty. W wietlicy bêdzie
mo¿na urz¹dzaæ ró¿nego rodzaju imprezy
okolicznociowe, jak: wesela, zabawy, spotkania, szkolenia czy chrzciny.
Dokoñczenie na s. 5.
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KRONIKA PO¯ARNICZA
 14 kwietnia o 9.27 jeden zastêp JRG PSP rozpocz¹³ w Kilianach (gm. Kowale Oleckie) mocowanie
gniazda bocianiego, które mog³o w
ka¿dej chwili spaæ na ziemiê.
 15 kwietnia o 8.36 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ przy ul. Go³dapskiej gaszenie po¿aru mieci w mietniku kontenerowym.
 15 kwietnia o 9.12 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie rozpocz¹³ gaszenie po¿aru
sadzy w przewodzie kominowym domu
w Kowalach Oleckich.
 16 kwietnia o 8.44 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach ul. Wiejskiej.
 16 kwietnia o 14.31 jeden zastêp OSP
wiêtajno rozpocz¹³ gaszenie po¿aru
suchej trawy w okolicach Zabielna.
 16 kwietnia o 16.32 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach Olecka.
Informacji udzieli³a
stra¿ak Katarzyna Jegliñska

W ostanim meczu Czarni Olecko pokonali na wyjedzie Warmiê Olsztyn 1:0. Bramkê po podaniu Przemka Drozda strzeli³
Kamil Szarnecki.

Wizyta w Leverkusen
Od 9 do 14 maja br. Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski przebywaæ bêdzie w Niemczech. W Leverkusen/Opladen
wemie udzia³ w spotkaniu Ziomkostwa
Oleckiego oraz konferencji prasowej z
udzia³em m.in. tamtejszych w³adz miejskich.
Ta wizyta to efekt kilkuletniej wspó³pracy miasta ze stowarzyszeniem dawnych mieszkañców Olecka. Do dzi jest
to najliczniejsza grupa goci z Niemiec
odwiedzaj¹ca nasze miasto. Wspólna
inwestycja  uporz¹dkowanie cmentarza ewangelickiego, by³a dobrym przyk³adem na wzajemne poszanowanie oraz
prze³amywanie stereotypów.
Alicja Mieszuk

Portret rodzinny
W dniu 5 maja 2006 r. o godz. 19.00 w sali widowiskowej Regionalnego Orodka
Kultury w Olecku Mazury Gabate o dby³a siê premiera spektaklu Portret rodzinny Teatru 6 i pó³ wg scenariusza Krystyny Jakubczyk. Spektakl wyre¿yserowa³
Piotr Kowalewski (dyrektor Teatru im. Wêgrzyna E³ku).
Prowadz¹ca grupê: Renata Dunaj, wiat³o, dwiêk i obs³uga techniczna: Kamil
Fidler. Wyst¹pili: Halina Jaroc jako ciotka Ameli¹, Gra¿yna Dzienisiewicz -ciotka
Cecylia, Anna Poi - Julia, Krystyna Gulbierz - babcia Weronika, Micha³ Dzienisiewicz - Stefanek, Grzegorz K³oczko - Pan wiat³ocieñ, Roman Karsztun - Amadeusz
Borowicz, Ma³gorzata Lejmel - nauczycielka, Tadeusz Srebrowski - celnik oraz Julian, Agnieszka Krzykwa - £ucja, Gra¿yna Dzienisiewicz - Berenika.
AUTOMYJNIA

Tel. (087) 520-41-91

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V27802)

Aleje Lipowe 1

KRAM

W jednym ze sklepów Olecka 4
maja ujawniono fa³szywy banknot
100 z³.

Pijani kierowcy
1 maja o 20.00 policjanci zatrzymali
w Kukowie rowerzystê Stanis³awa W. Piêædziesiêciojednolatek mia³ we krwi 1,2 promila
alkoholu.
2 maja o 3.55 na ul. Letniej zatrzymano mercedesa, którym kierowa³ dwudziestodwuletni Grzegorz G. Mia³ we krwi 1,6
promila alkoholu.

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:
 Bogus³aw Agnuszewski
 Aneta Burgman
 Roberta Lotkowska
 Anna £ojewska
 Jacek Tokarzewski
 Jan ¯arnowski
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

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

MARKET BUDOWLANY

(V23705)

OLEJ OPA£OWY

Policja ostrzega

(V29202)
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Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
Posiedzeniach komisji sta³ych Rady Powiatu
Komisja Zdrowia, Owiaty i Bezpieczeñstwa  posiedzenie w dniu
17.05.2006r., godz. 12.00.
Porz¹dek obrad:
1. Aktualna sytuacja na rynku pracy. Ocena
funkcjonowania Powiatowego Urzêdu
Pracy w Olecku.
2. Sprawozdanie z dzia³alnoci spó³ki
Olmedica oraz SPZZOD w Jakach
za 3 m-ce 2006r.
3. Informacja o likwidacji SP ZOZ w Olecku
w likwidacji za 3 m-ce 2006r.
4. Analiza i ocena polityki owiatowej w
Powiecie Oleckim.
5. Analiza materia³ów na sesjê.
6. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
7. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego
posiedzenia komisji.

Komisja Bud¿etu, Finansów i Gospodarki  posiedzenie w dniu 18.05.2006r.,
godz. 12.00.
Porz¹dek obrad:
1. Aktualna sytuacja na rynku pracy.
Ocena funkcjonowania Powiatowego
Urzêdu Pracy w Olecku.
2. Analiza materia³ów na sesjê.
3. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
4. Przyjêcie protoko³u z ostatniego posiedzenia komisji.
Posiedzenia w pokoju nr 28 (biuro
Rady) Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Klejowa 32.
Info: Urszula Sawicka,
dn. 04.05.2006r.

Zbiórka pieniê¿na na sprzêt
medyczny do szpitala w Olecku

W dniach 21-22 maja 2006r. Caritas
Diecezji E³ckiej organizuje na terenie Powiatu Oleckiego zbiórkê pieniê¿n¹ na
zakup sprzêtu medycznego do szpitala
w Olecku. W akcjê tê zostanie zaanga¿owana m³odzie¿, dzieci oraz nauczyciele ze szkó³ podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz harcerze. Tegoroczna zbiórka przebiegaæ bêdzie pod
has³em  Deus Caritas est  i jest ona
organizowana w ho³dzie wdziêcznoci
Papie¿owi Benedyktowi XVI za pierwsz¹
encyklikê powiêcon¹ dzia³alnoci charytatywnej, a tak¿e za jego pielgrzymkê
do Polski.
Dyrekcja szpitala chc¹c podziêkowaæ
Darczyñcom dnia 21 maja 2006r. organizuje nastêpuj¹ce bezp³atne badania:
1) USG piersi - dla 40 kobiet (panie zainteresowane wykonaniem tego badania
proszone s¹ o wczeniejsze ustalenie
godziny badania z rejestracj¹ szpitala
tel. 520-25-43 w. 377);

F kupiê

2) Mierzenie cinienia krwi (badanie
wykonywane bêdzie na izbie przyjêæ
szpitala od godz. 8.30 do 17.00);
3) Oznaczenie poziomu cukru (materia³
do ww. badania bêdzie pobierany w
laboratorium szpitala od godz. 7.30 do
godz. 10.00);
4) Morfologia (materia³ do ww. badania
bêdzie pobierany w laboratorium szpitala
od godz. 7.30 do godz. 10.00)
Badania przeprowadzone zostan¹ w
budynku szpitala w Olecku przy ul. Go³dapskiej 1.
Koordynator zbiórki: H. E.
Kasicka

Ca³odobowe
dy¿ury aptek

8-14.05.2006r., pl. Wolnoci 25
15-21.05.2006r., ul. Sk³adowa 6

NAJTAÑSZY KUPON
NA OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F sprzedam
F wynajmê
F inne
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OLECKI TERMINARZ
10 maja
10.00  test sprawnociowy dla kandydatów na stra¿aków  Komenda PSP, ul.
Kolejowa (szczegó³y TO 13/431, s. 5)
20:00  uroczyste otwarcie II Europejskiego Turnieju Pi³ki No¿nej Policji (plac
Wolnoci)
11 maja
10:30  gry eliminacyjne II Europejskiego Turnieju Pi³ki No¿nej Policji (stadion MOSiR)
12 maja
10:00  gry fina³owe II Europejskiego
Turnieju Pi³ki No¿nej Policji (stadion
MOSiR)
17.00  Bambi 2  film, kino ROK MG
19.00  Nagi instynkt 2  film, kino
13 maja
12.00  mecz juniorów Czarni Olecko  GOSiR
Wilkasy, wyjazd
14.00  mecz m³odzików Czarni Olecko 
Znicz Bia³a Piska, stadion miejski
17.00  Bambi 2  film, kino ROK MG
19.00  Nagi instynkt 2  film, kino
14 maja
* Miêdzynarodowy Kongres Naukowy Energii Odnawialnych  Wszechnica Mazurska w Olecku
15.00  mecz seniorów Czarni Olecko 
Polonia Lidzbark Warmiñski, stadion
miejski
17.00  Bambi 2  film, kino ROK MG
19.00  Nagi instynkt 2  film, kino
15 maja
* up³ywa termin sk³adania filmów w konkursie Kanon twórców (szczegó³y TO
11/429 z 14 marca b.r. s. 12)
* up³ywa termin sk³adania wniosków do
programu Pegaz 2003 (pomoc inwalidom),
(szczegó³y TO 12/430, s. 8)
17.00  Bambi 2  film, kino ROK MG
16 maja
* Turniej mini pi³ki no¿nej dzieci  stadion MOSiR, ul. Park
18.15  Filharmonia Narodowa prezentuje: Na Jedwabnym Szlaku. Co opowie
nam gadu³ka... (koncert), ROK Mazury
Garbate, sala widowiskowa
17 maja
* Turniej mini pi³ki no¿nej dzieci  stadion MOSiR, ul. Park
17.00  Bambi 2  film, kino ROK MG
18 maja
* Turniej mini pi³ki no¿nej dzieci  stadion MOSiR, ul. Park
19 maja
* Turniej mini pi³ki no¿nej dzieci  stadion MOSiR, ul. Park
17.00  Angel-A  film, kino ROK MG
19.00  Casanowa  film, kino ROK MG
20 maja
* Zawody w lekkiej atletyce szkó³ wiejskich  stadion MOSiR, ul. Park
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Olecczanie uczcili 3 maja

We mszy wiêtej w intencji Ojczyzny z okazji wiêta Konstytucji 3 Maja, celebrowanej przez ksiêdza Aleksandra Smêdzika
z Go³dapi, bra³y udzia³ poczty sztandarowe ze szkó³, Wszechnicy Mazurskiej, policji, stra¿y po¿arnej, ZHP, Zwi¹zku Sybiraków, wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej oraz
NSZZ Solidarnoæ. Po procesji naoko³o kocio³a NMP Królowej Polski, w dniu patronki tej¿e wi¹tyni, w kruchcie kocio³a, pod tablic¹ ku pamiêci Sybiraków i ¿o³nierzy AK, pod
krzy¿em misyjnym (zarazem z tablic¹ ku czci ¿o³nierzy Armii
Krajowej) oraz pod pomnikiem miejskim samorz¹dowcy i mieszkañcy sk³adali wi¹zanki kwiatów.

Fotografie: Józef Kunicki

Warto dodaæ, ¿e oleccy harcerze z Komendy Hufca ZHP
im. Krystyna Lacha Szyrmy pe³nili wartê honorow¹ w kruchcie kocio³a i przy miejscach pamiêci.
Wspólnie modlono siê. Wys³uchano tak¿e miejskiej orkiestry dêtej, prowadzonej przez Jana Orlika, która wykona³a
m.in. Rotê, Gaude Mater Polonia i Hymn Pañstwowy.
Przy pomniku miejskim okolicznociowe przemówienie wyg³osi³
Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski.
D. Josiewicz

FIRMA HANDLOWO-US£UGOWA

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

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

Szybkie wykonanie

(V16409)

BUD-MET

NAJNI¯SZE CENY!!!

k2okna@vp.pl

Tel. (087) 523-42-35
0-501-720-701

(V30801)

Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
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Nowa remiza
w Lenartach

Konferencja naukowa

Wydzia³ pedagogiczno-psychologiczny Uniwersytetu Bia³ostockiego pod patronatem prof. dr hab. Jerzego Nikitorowicza we wspó³pracy z Miêdzynarodowym Programem Europejskim
zorganizowa³ we Wszechnicy Mazurskiej konferencjê naukow¹. Tematem jej jest Etnicznoæ i obywatelskoæ w nowej Europie. Konferencja odbêdzie siê 15 i 16 maja.
Tematyka referatów wyg³oszonych podczas konferencji bêdzie obejmowaæ m.in. obywatelskoæ, skutki migracji zarobkowej
oraz swobodnego przep³ywu ludnoci pomiêdzy krajami Europy
czy zmieniaj¹ca siê struktura spo³eczeñstwa. Referaty dotyczyæ
bêd¹ równie¿ przyczyn braku identyfikowania siê z pañstwem
czêci jego obywateli oraz skutków takiej postawy spo³ecznej
dla jednostek i samego organizmu pañstwowego.
Pañstwo i naród w wychowaniu, Lojalnoæ pañstwowa
jako kategoria wychowania  oto dwa przyk³adowe tematy referatów, które zostan¹ wyg³oszone podczas konferencji.

Dokoñczenie ze s. 1.

Osiedle w Leartach jest jednym z najbardziej zadbanych w ca³ej gminie. Schludne trawniki, czystoæ wyró¿nia
osiedle z kilkudziesiêciu innych. W najbli¿szym czasie OSP
Lenarty otrzyma samochód stra¿acki i wejdzie w pe³ni do
struktury przeciwpo¿arowej.
Czytelnicy ledz¹cy kronikê po¿arnicz¹ mog¹ zauwa¿yæ, ¿e coraz czêciej oddzia³y OSP bior¹ udzia³ w ró¿nego
rodzaju akcjach stra¿y po¿arnej i coraz czêciej, ze wzglêdu
na posiadany specjalistyczny sprzêt, wykonuj¹ je samodzielnie.
Podobna stra¿nica z zapleczem zostanie oddana we wrzeniu tego roku w Borawskich.
Opracowa³: Bogus³aw M. Borawski

Nowe wyposa¿enie
placu zabaw dla dzieci...

Ku uciesze najm³odszych olecczan plac zabaw w parku miejskim
w Olecku wzbogaci³ siê o nowy sprzêt. Jak widaæ na zdjêciu jest to
obecnie najbardziej oblegana instalacja.
Alicja Mieszuk
www.olecko.pl, e-mail: um@um.olecko.pl

... i nowe latarnie
w parku miejskim

Stanê³y ju¿ pierwsze, nowe latarnie w parku miejskim.
Niebawem siedemnacie eleganckich lamp rozb³ynie w
parku. Czêæ prac wykonuj¹ mieszkañcy w ramach tzw. prac
Fot. Alicja Mieszuk

Komenda hufca im. K. L. Szyrmy w Olecku organizuje pó³kolonie dla dzieci i m³odzie¿y z naszego miasta,
które odbêd¹ siê przy siedzibie Komendy Hufca w Olecku, ul. W¹ska l.
Pó³kolonie odbêd¹ siê w terminie 3-14 lipca 2006r. Podczas trwania pó³kolonii bêd¹ prowadzone ró¿ne zajêcia metod¹ harcersk¹, pokazuj¹ce ciekawe sposoby spêdzania wolnego czasu. Zajêcia bêd¹ siê odbywa³y od godz. 9 00 do 1600
nie tylko na terenie miasta, ale i w jego okolicach. Jest przewidziany jeden nocleg pod namiotami na koniec pó³kolonii
na terenie naszego pola namiotowego. W ci¹gu dnia przewidziane s¹ dwa posi³ki  drugie niadanie (na terenie hufca) i obiad w barze lub restauracji (nie posiadamy w³asnego
zaplecza kuchennego).
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie Komendy Hufca w
Olecku, ul. W¹ska l  osobicie lub telefonicznie, nr tel.
(087) 520 25 57, w godz. 900-1400 do dnia 31 maja 2006r.
Pe³na op³ata wynosi 100,00z³ od osoby (istnieje mo¿liwoæ dofinansowania) i powinna byæ wniesiona najpóniej
do 10 czerwca 2006r.
Przy zapisie nale¿y uiciæ przedp³atê w wysokoci 20,00z³
(jest ona zwi¹zana z kosztami organizacyjnymi pó³kolonii).
W razie z rezygnacji z pó³kolonii przedp³ata przepada.
Komendant Hufca ZHP w Olecku
(L2805)
hm Teresa Ga³aszewska

LAS I OGRÓD

* pilarki ju¿ od 260 z³
* kosiarki i wykaszarki
* ³añcuchy, prowadnice, oleje

(V23905)

OG£OSZENIE ZHP

spo³ecznie u¿ytecznych. Pracownicy
Zak³adu Energetycznego
wykonaj¹
wszelkie fachowe
czynnoci przy tej
inwestycji. W planach jest równie¿
wymiana czêci
chodników
( wschodnia
czêæ parku) oraz
uzupe³nienia nasadzeñ.
Alicja Mieszuk
www.olecko.pl

Olecko, Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78
E³k, Stary Rynek 12, tel. (087) 610-19-65
Suwa³ki, Baka³arzewska 21, tel. (087) 566-28-09
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Wiosenne zajêcia w
grupie 6-latków
Wiosna to jedna z najpiêkniejszych pór
roku, do ¿ycia budzi siê ca³a przyroda. Dzieci
przedszkolne w tym czasie wiêkszoæ zajêæ powiêcaj¹ zagadnieniom przyrodniczym:
poznaj¹ wiosenne kwiaty, obserwuj¹ zmiany
zachodz¹ce w otaczaj¹cym rodowisku,
zdobywaj¹ wiedzê o budowie rolin i ich
potrzebach rozwojowych.
Dziecko w wieku przedszkolnym najlepiej przyswaja wiedzê poprzez wycieczki,
dowiadczenia i obserwacjê. W zwi¹zku z
tym grupa dzieci 6 letnich z Przedszkola z
Oddzia³ami Integracyjnymi uda³a siê na wycieczkê do szklarmi Pani El¿biety Go³êbiewskiej.
6-latki zaskoczone by³y widokiem
mandarynek i kawy. Pani Go³êbiewska
zalana zosta³a gradem pytañ w zwi¹zku z t¹ egzotyczn¹ hodowl¹.
Du¿e zainteresowanie wzbudzi³y u
dzieci piêkne, kolorowe i niezwyk³e swoim kszta³tem kaktusy.
Na koniec wycieczki dzieci zosta³y obdarowane licznym fio³kiem alpejskim.
By³a to niezwyk³a lekcja przyrody.
Bardzo dziêkujemy Pani Go³êbiewskiej
za mi³e i serdeczne przyjêcie przedszkolaków.
Maria Turynowicz

Pani ogrodnik pokaza³a przedszkolakom
hodowlê ogórków, pomidorów, sa³aty oraz
ró¿nych gatunków kwiatów. Wyjani³a jak
nale¿y dbaæ o roliny (nie tylko szklarniowe), pokaza³a jakie zabiegi pielêgnacyjne
wykonywane s¹ w szklarni, aby ka¿da rolina by³a zdrowa i piêkna.

EXPRESS
SZKOLNY

Redakcja Tygodnika Oleckiego zaprasza do wspó³pracy przy redagowaniu Ekspresu Szkolnego wszystkich
uczniów oraz nauczycieli oleckich szkó³.
Artyku³y oraz zdjêcia przyjmowane s¹
w godzinach pracy redakcji.
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Konkurs Ortograficzny klas III
Lubiê Ortografiê

Wielkim wydarzeniem by³ w Szkole Podstawowej nr 3 im.
J. Paw³a II w Olecku, organizowany ju¿ od kilku lat Konkurs
Ortograficzny przez Pani¹ Renatê Baranowsk¹  ciesz¹cy
siê wielk¹ popularnoci¹ wród uczniów klas III kszta³cenia
zintegrowanego.
Pan dyrektor Zbigniew Mrozowski z p. Lucyn¹ Sadowsk¹
powitali niezwykle ciep³o wszystkich zebranych uczestników
konkursu i przyby³ych wraz z uczniami opiekunów ze szkó³
podstawowych naszego miasta i gminy.
25 kwietnia 2006 r. odby³a siê w naszej szkole ju¿ IV
EDYCJA MIEJSKO  GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO KL. III LUBIÊ ORTOGRAFIÊ przygotowana
przez p. Renatê Baranowsk¹ i Bo¿enê P³awsk¹. Konkurs
obejmowa³ 2 etapy: wewn¹trzszkolny i miêdzyszkolny. W finale wziê³o udzia³ 23 uczniów klas trzecich ze szkó³ podstawowych miasta gminy Olecko oraz ze Szko³y Podstawowej w
Wieliczkach.
Pierwszy etap konkursu odbywa³ siê wewn¹trz ka¿dej szko³y.
Nauczyciele kszta³cenia zintegrowanego klas III po zapoznaniu siê z regulaminem konkursu wy³onili po 2 uczniów sporód swoich klas. Uczniowie ci, pod nadzorem wychowawców, wyrabiali swoj¹ czujnoæ ortograficzn¹, aby jak najlepiej
reprezentowaæ swoj¹ klasê i szko³ê.
Do drugiego etapu miêdzyszkolnego zg³osi³o siê 23 uczniów.
Konkurs trwa³ 60 minut. Uczniowie pisali dyktando, rozwi¹zywali krzy¿ówkê i uzupe³niali tekst z lukami brakuj¹cymi literami z uwzglêdnieniem poznanych zasad ortograficznych. Uczestnicy konkursu mogli uzyskaæ maksymalnie 128 punktów.
Wszystkie prace uczniów by³y zakodowane. Gdy dzieci zakoñczy³y pisanie, zosta³y zaproszone na s³odki poczêstunek
ufundowany przez p. Halinê i Zygmunta Boguszów, a nauczycielki kszta³cenia zintegrowanego rozpoczê³y sprawdzanie prac.

Komisja w sk³adzie: Renata Baranowska, Bo¿ena P³awska i Krystyna Skakuj czuwa³a nad poprawnoci¹ sprawdzanych prac.
W finale IV Miejsko  Gminnego Konkursu Ortograficznego klas III Lubiê ortografiê komisja przyzna³a miano MISTRZA
ORTOGRAFII Idze Sowulewskiej  uczennicy kl. III b ze
Szko³y Podstawowej nr 3 im. J. Paw³a II w Olecku, która zajê³a I miejsce uzyskuj¹c 103 punkty na 128 mo¿liwych.
A oto zwyciêzcy konkursu:
I MIEJSCE  Iga Sowulewska (103 pkt.), kl. III b, SP 3 w
Olecku  wych. p. B. P³awska
II MIEJSCE  Zuzanna £abanowska (99 pkt.), kl. III, Szko³a
Podstawowa w Wieliczkach  wych. p. K. Duba
III MIEJSCE  Micha³ Szturgulewski (97 pkt.), kl. III b, Szko³a
Podstawowa 1 w Olecku  wych. p. H. Prusko
III MIEJSCE  Agata Ata³ap (97 pkt.), kl. III b, SP 3 w Olecku
 wych. p. B. P³awska
IV MIEJSCE  Marcelina Sikorska (94 pkt.), kl. III a, Szko³a Podstawowa w Wieliczkach - wych. p. K. Duba
V MIEJSCE  Micha³ Dzienisiewicz (91 pkt.), kl. III a, SP 4
w Olecku  wych. p. E. Koncewicz
V MIEJSCE  Agata Jasionowska (91 pkt.), kl. III a, SP 1
w Olecku  wych. p. H. Prusko
VI MIEJSCE  Magdalena ¯ukowska (87 pkt.), kl. III a, SP 3
w Olecku  wych. p. A. Dêbowska
VI MIEJSCE  Maciej Schmit (87 pkt.), kl. III c, SP 3 w Olecku  wych. p. M. Tomkiewicz
VII MIEJSCE  Ewa Boguszewska (87 pkt.), kl. III a, SP 4
w Olecku  wych. p. E. Koncewicz

Wymienieni uczniowie otrzymali w nagrodê S³owniki ortograficzne, synonimów i frazeologiczne zakupione ze sponsoringu od Pana Rektora Wszechnicy Mazurskiej  prof. Józefa Krajewskiego oraz piórniki  skrzyneczki ufundowane
przez p. Romana Prawdê a tak¿e dyplomy. Wielu uczestników konkursu wykaza³o siê bardzo wysokim poziomem wiedzy i doskona³ym opanowaniem zasad ortograficznych. Wszyscy
uczniowie bior¹cy udzia³ w konkursie ortograficznym otrzymali dyplomy za udzia³ i nagrody w postaci piórników, które
wrêczyli p. dyrektor Zbigniew Mrozowski z p. Renat¹ Baranowsk¹. Organizatorka konkursu p. Renata Baranowska z³o¿y³a ka¿dej nauczycielce dyplom podziêkowania za trud i wysi³ek w³o¿ony w przygotowanie dzieci do konkursu, a p. B.
P³awska da³a wszystkim nauczycielkom przygotowuj¹cym dzieci
do konkursu du¿e piórniki do klas.
Jestemy bardzo wdziêczni Panu Rektorowi Wszechnicy
Mazurskiej prof. Józefowi Krajewskiemu, p. Romanowi Prawdzie,
p. Janowi Staniszewskiemu oraz p. Halinie i Zygmuntowi
Boguszom za sponsoring nagród uczestnikom konkursu
i zorganizowanie im s³odkiego poczêstunku.
Organizatorzy: Renata Baranowska i Bo¿ena P³awska
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III edycja Targów Edukacyjnych
Dnia 25.04.2006 r. odby³a siê III edycja Targów Edukacyjnych Szkó³ rednich w powiecie oleckim. Pomys³odawc¹ Targów przed trzema laty by³a Barbara Taraszkiewicz  dyrektor szkó³ ZDZ w Olecku.
Okazuje siê, ¿e tego typu forma sk³adania oferty edukacyjnej by³a strza³em w dziesi¹tkê.
Gimnazjalici w bie¿¹cym roku mogli zasiêgn¹æ informacji

odnonie naboru do ró¿nych typów szkó³ rednich.
Szko³y ZDZ podjê³y wspólne dzia³ania marketingowe z
lokaln¹ firm¹ Delphia Yachts Kot s.j. w Olecku w celu naboru kandydatów do Zasadniczej Szko³y Zawodowej w zawodzie stolarza. Podyktowane to by³o potrzebami kadrowymi
stoczni jachtowej.
Technikum ZDZ wprowadza nowy kierunek  technik informatyk  z racji posiadanej bogatej bazy informatycznej.
Po raz pierwszy w historii ZDZ w Olecku rozpocznie we
wrzeniu dzia³alnoæ dzienne liceum ogólnokszta³c¹ce.

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

KSI¥¯KA TYGODNIA
W tygodniu dla bibliotek szczególnym prezentujemy ksi¹¿kê wyj¹tkow¹ 
Alfabet o Wac³awie z Bia³olasu.
Bia³olas  tak nazwa³ autor miejsce,
gdzie ¿yje, pracuje i odpoczywa Wac³aw
Klejmont, szlifierz s³ów, formierz treci,
s³owiarz nad s³owiarzami. Dlaczego tak?
Mia³ Jan Kochanowski swój Czarnolas,
wiêc dlaczego jego kolega po fraszce nie
mo¿e mieæ czego wietlistego  wyjania krótko.
Tê niezwyk³¹ 50-stronicow¹ ksi¹¿eczkê
w 60 egzemplarzach nak³adem w³asnym
wyda³ autor. Jest to pasjonuj¹ca lektura, pe³na osobistych wspomnieñ i refleksji.
Oto co mo¿emy znaleæ w Alfabecie
pod has³em Biblioteka:
Biblioteka to jest co, co mnie urzeka w ka¿dym domu, jeli oczywicie jest,
mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

Czes³aw Miros³aw Szczepaniak: Alfabet o Wac³awie z Bia³olasu. Warszawa 2006.
bo z tym ró¿nie bywa ( ) Wacka biblioteka jest taka, ¿e mo¿na siê w niej
zaszyæ i nas¹czaæ siê wiat³em druku. Kiedy
w czasie wakacji odwiedzi³em Wacka, to
tak mnie wessa³a jego biblioteka, ¿e nie
mog³o mnie skusiæ jezioro, s³oñce, bosa
trawa. Rozsiedlimy siê z Wackiem w
bibliotece i prowadzilimy rozmowy. Co
rusz Wac³aw podnosi³ siê z fotela i podawa³ mi ksi¹¿kê. Mówilimy cytatami.
Rzadko miewam takie spotkania, w których interlokutor z entuzjazmem i ogniem
mówi o ksi¹¿kach. Nale¿ymy do wnucz¹t Johannesa Gutenberga, co mia³ sygnet rodowy z ¿ebrakiem z miseczk¹ proszaln¹ i kijaszkiem. Z czu³oci¹ o tym
piszê, bo moj¹ pasj¹ s¹ ruchome czcionki.
El¿bieta Rowiñska

PUB TARGOWA

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

8-15 maja 2006 r.

 TYDZIEÑ
BIBLIOTEK
pod has³em

Nie wiesz?

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

9.00-15.00
9.00 -18.00
9.00 -15.00

(V23106)

PROPOZYCJA

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Tel. (087) 520-22-33

Ceny najni¿sze w regionie!
Hurtownia:
16-400 Suwa³ki
ul. Kociuszki 101C
tel./fax (087) 567-45-99

Sklep:
Suwa³ki
ul. Ga³aja 24
tel./fax (087) 566-70-82

(V23805)

Hurtownia:
19-400 Olecko
ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78516)

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy

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

9

Tygodnik Olecki nr 19 (437)

Pos³owie PiS-u otworzyli
swoje biuro nad Leg¹

4 maja pos³owie warmiñsko-mazurscy Prawa i Sprawiedliwoci  Adam Jan Puza z E³ku i Jerzy Gosiewski z Mr¹gowa
otworzyli oleck¹ filiê biura poselsko-senatorskiego przy ul. Wojska
Polskiego 12 na (naprzeciw Urzêdu Skarbowego). W otwarciu
brali udzia³: Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski, jego zastêpca Henryk Trznadel, Starosta Olecki Stanis³aw Ramotowski,
jego zastêpca Alojzy Jurczak, szef Akcji Katolickiej w Diecezji E³ckiej Marek Sawicki oraz cz³onkowie Komitetu Powiatowego PiS w Olecku: Jan Adamski, Dariusz Josiewicz, Zdzis³aw Mioduszewski, Maciej Mroczkowski, Marian wierszcz
(pe³nomocnik powiatowy) i Andrzej Wiszniewski.
Wywiêcenia lokalu biura dokona³ ksi¹dz infu³at Edmund
£agód. Pose³ A. Puza przywita³ goci i zadeklarowa³, ¿e biuro
bêdzie pracowa³o w ka¿d¹ rodê w godz. 16-18 (tel. 0-87 52040-97). Mieszkañców bêdzie przyjmowaæ dyrektor biura Tomasz
Biñczak oraz cz³onkowie oleckiego KP partii.
Pod tym adresem bêdzie mo¿na spotkaæ siê raz w miesi¹cu
z pozosta³ymi parlamentarzystami PiS-u: pos³em Aleksandrem

Szczyg³o i senatorem Jerzym Szmitem z Olsztyna. Nastêpnego dnia  5 maja  pose³ A. Puza otworzy³ podobne
biuro równie¿ w Go³dapi.
Jego biuro poselskie znajduje siê w E³ku przy ul. Mickiewicza 15, tel./fax 0-87 610-13-40, e-mail: biuro.a.puzy@wp.pl,
www.adam.puza.pl.
Tekst i fot. Dariusz Josiewicz

KONKURS PLASTYCZNY
Jak bezpiecznie pomagaæ rodzicom
w gospodarstwie
rolnym

Placówki Terenowej KRUS wg w³aciwoci terytorialnej. Prace te bêd¹
bra³y udzia³ w II etapie.
7. W II etapie Komisja Konkursowa, wytypowana sporód organizatorów, oceni nades³ane prace i
do dnia 05 czerwca 2006r. wy³oni laureatów. Ich iloæ uzale¿niona jest od

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
organizuje nabór na rok szkolny 2006/2007
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

(K10301)

REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Oddzia³ Regionalny w
Augustowie.
2. Konkurs ma na celu:
- uwiadomienie dzieciom zagro¿eñ, jakie
wystêpuj¹ podczas pomocy rodzicom
w gospodarstwie rolnym oraz sposoby ich unikania,
- propagowanie wykazu czynnoci, których nie powinny wykonywaæ dzieci do lat 15,
- zmniejszenie liczby wypadków.
3. Uczestnikami Konkursu mog¹ byæ wy³¹cznie uczniowie klas IV-V wiejskich
szkó³ podstawowych na terenie dzia³ania PT KRUS w Piszu, Olecku, Gi¿ycku, E³ku.
4. Dopuszcza siê prace wykonane na formacie A-3 lub A-4. Ka¿da praca musi
byæ podpisana imieniem i nazwiskiem,
adresem szko³y i numerem klasy. Nie
dopuszcza siê prac zbiorowych.
5. Konkurs przebiegaæ bêdzie w II etapach. Rozpocznie siê 01.05.2006r.
6. W I etapie nauczyciele na podstawie
broszurek zapoznaj¹ uczniów z zagro¿eniami wystêpuj¹cymi w gospodarstwie rolnym, a uczniowie dowoln¹
technik¹ na lekcjach plastyki lub lekcjach wychowawczych wykonaj¹ ilustracje nt. jak mo¿na bezpiecznie pomagaæ rodzicom. Nastêpnie Komisja
Konkursowa (np. nauczyciel i dyrektor) wytypuje dwie prace, które przele do dnia 30 maja 2006r. na adres

poziomu nades³anych prac. Komisja
oceniaæ bêdzie sposób przedstawienia zagro¿eñ i jak ich mo¿emy unikaæ,
a tak¿e zastosowan¹ technikê.
8. Uczestnicy II etapu konkursu otrzymaj¹ nagrody rzeczowe ufundowane
przez organizatorów.
9. Wybrane prace bêd¹ eksponowane
w Oddziale Regionalnym KRUS w
Augustowie i podleg³ych mu Placówkach Terenowych.
10. Termin i miejsce fina³u konkursu bêd¹
ustalone przez inspektorów prewencji
w Placówkach Terenowych KRUS.

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel. (087) 520-26-35
www.zdz.bialystok.pl, e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl
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OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

OG£OSZENIA DROBNE

L

INNE

Olecko, Aleje Lipowe 3
cie
zê
c
o u
zp urs
o
R k

15
maja

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

tel. 520-23-36

(V29402)

Codziennie w godz. 800-1800

* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny z
niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji.
L2502
PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
V16909
* Potrzebujê stolarza do bie¿¹cych napraw, tel. 0-601-701090
K11901
* Praca w ogrodzie, tel. 0-693-239-934
K8904
* Z umiejêtnociami wykonywania prac budowlanych, kontakt: Norwida 8, po 17-tej.
K10703
* Zak³ad stolarski poszukuje wykwalifikowanego stolarza,
tel. 0-501-720-701
K11701
SPRZEDAM
* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L807
* dwuteownik 16 centymetrów, tel. o-887-144-335
K10203
* dzia³kê budowlan¹, zabudowa szeregowa, ok. 200 m2, tel.
0-601-701-090
K12201
* gara¿ murowany z kana³em, ul. Zamkowa  1 Maja, tel.
0-87-523-45-02
K11801
* mieszkanie 44 m2, centrum, tel. 0-601-701-090
K12001
* mieszkanie 56 m2, tel. 0-601-701-090,
K11201
* mieszkanie 60 m2, centrum, nowy atrakcyjny budynek, tel.
0-513-433-038,
K12301
* zbiornika do paliwa lub szamba 10.000 litrów, 5000 litrów,
tel. 0-887-144-335
K10103
WYNAJEM

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V27902)

* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L2305
* pokój do wynajêcia, tel. 0-609-738-204
K11501
* pomieszczenie produkcyjno-magazynowe do wynajêcia, tel.
0-887-144-335
K11102
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L2405

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND
Meble ogrodowe na zamówienie.
Tel. 0 607-865-374

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V25304)

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

Willa EDEN
* przyjêcia weselne,
* przyjêcia okolicznociowe
* imprezy studenckie, stypy

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

(V24105)

Szkó³ka zrzeszona w Polskim Zwi¹zku Szkó³karzy

12345678901234567890123456789012
(V23605)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
O
lecko
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
tel. (087) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
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FIRANY, ZAS£ONY, SKLEP, SPRZEDA¯,
PROJEKTOWANIE, SZYCIE
Plac Wolnoci 2, tel. (087) 520-02-09

(V18402)

* autobus turystyczny, tel. 0-606-141-884
V19407
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K7307
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3616
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16935
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L1307
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od
strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V30501
* Biuro Rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
V17309
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V18508
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. 0-87-520-22-07 V18808
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K9604
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. 0-501-639-658 V27703

KOMINKI GRZEWCZE I TRADYCYJNE

(K11402)

* glazura, terakota, drzwi, armatura sanitarna, kominki,
rampa PKP, tel. 0-87-520-13-87
K9205
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V23615
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V23625
* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, tel. 0-501-703-381
K6108
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V17609
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V16309
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V30201
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
V12510
* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V26303
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995
* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych SANEL, ul. E³cka 2, tel. 0-87-520-49-33
V25204
* korepetycje angielski, rosyjski, t³umaczenia tekstów, tel.
O-512-692-653, 0-512-692-654
K10901
* korepetycje, matematyka, mgr Danuta Szrajbert, tel.
0-600-045-656, 0-87-520-40-12
V18608
* kredyty, tel. 0-87-520-22-47
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55

K417
V26403

* kredyt tani, tel. 0-87-520-01-89
V30401
* meble na zamówienie, tel. 0-509-596-063
V22906
* nagrobki, Ryszard Topolski, tel. 0-501-611-547
V22806
* naprawa sprzêtu ogrodniczego Husqvarna, tel. 0-87-52002-12
V15410
* naprawa sprzêtu RTV, tel. 0-87-520-24-82
V17709
* niemiecki, kursy, Wojciech Wojtkowski, tel. 0-87-523-9455 wieczorem
K4510
* opony, serwis, tel. 0-87-520-16-93
L2709
* optyk, Kolejowa, tel. 0-87-520-43-56
V15510
* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (I piêtro nad sklepem miêsnym Mazury tel. (087) 520-04-80
V24604
* pizzeria, bar Stan Marino, plac Wolnoci 16, tel. 0-87520-49-60
L2609

* poczta kwiatowa, tel. 0-663-036-622
V19807
* pralnia chemiczna, dywany, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-93
V21306
* pralnia, magiel, tel.0-607-373-479
V19607
PROJEKTOWANIE, URZ¥DZANIE OGRODÓW OD A DO Z

Sprzeda¿ rolin wodnych i kolekcjonerskich, rododendronów
Tel. 0-693-239-934
(V23305)
* pralnia, magiel, chemia, tel. 0-606-756-380
K9803
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K5409
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V24005)
* roboty ziemne fadrom¹, wywrotk¹, ¿wir, piasek, wykopy,
tel. 0-606-113-276
V29602
* rozliczenia podatkowe, tel. 0-87-520-31-70
L2207
* salon meblowy, Jan Bagiñski, ul. RZENICKA 6, tel. 0-87520-29-23
K11005
* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa PKP, tel. 0-87-520-48-78
K6507

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.

(K67028)

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

(V16509)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* Serwis Rowerowy Impuls, tel. 0-87-520-36-92
* sklep miêsny Mazury, tel. 0-87-520-23-14
SKLEP SPO¯YWCZY TOMEK

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

K7107
V6013

(V30301)

US£UGI

Pizza na zamówienie od 1200 do 2200 (niedziela od 1100)
Tel. (087) 523-00-43. Dowóz na terenie miasta  gratis!
PIZZERIA POD PAPUGAMI, Osiedle Siejnik

(V29302)
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* skup metali, surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najlepsze ceny, ul. E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K9704
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V18708
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
V30611
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2517
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3002
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K317
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2217
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L913
* transport, tel. 0-503-040-639
V15610
* transport, tel. 0-508-192-094
V30601
* transportowe wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel.
0-604-514-845
V19907
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770 K11601
* wêdkarstwo, sklep Kolejowa, tel. 0-503-040-639
V15620
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V7342122
* WYPO¯YCZALNIA DVD, tel. 0-87-523-01-54
V24305
* Wywrotkami, Fadrom¹, ¿wir, ¿u¿el, piasek, czarnoziem, tel.
o-606-141-884, 0-87-520-49-29
V19307
* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V17809
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2320
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78
V2617
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Kalendarz imion

9 maja
Beaty, Bo¿eny, Karoliny, Katarzyny, Marii,
Tekli, Ulriki
Beatusa, Bo¿ydara, Grzegorza, Joba, Karola,
Miko³aja, Pachomiusza
10 maja
Antoniny, Beatrycze, Dory, Izydory,
Wiktoryny
Antoniana, Antoniego, Antonina, Cierpimira, Czêstomierza, Czêstomira, Izydora, Jana, Symeona, Szymona
11 maja
Hortensji, Igi, Ignacji, Mirandy, Miry
Alberta, Filipa, Franciszka, Ignacego,
Jakuba, Ludomira, Lutogniewa, Lwa,
Mamerta, ¯egoty
12 maja
Balbiny, Domiceli, Fanny, Imeldy, Joanny

Domicjana, Dominika, Epifaniego, Jana,
Jazona, Nereusza, Pankracego, Wszechmi³a, Wszemi³a, Wszemira
13 maja
Agnieszki, Glorii, Magdaleny, Marii, Ofelii,
Roberty
Andrzeja, Arona, Cichos³awa, Ciechos³awa, Dobies³awa, Piotra, Roberta, Rolanda, Serwacego
14 maja
Bony, Izydy, Julity, Justyny
Bonifacego, Boñczy, Dobies³awa, Filipa,
Jeremiego, Macieja, Micha³a, Wiktora,
Wiktoriusza, Wiktoryna
15 maja
Berty, Czcibory, Nadziei, Ofki, Zofii
Afanazego, Anastazego, Dionizego, Izydora, Jana, Maksyma, Ruperta, Strze¿ys³awa

Ponura sceneria...
Oto centrum miasta  i co widzimy podnosz¹c wzrok do
góry w poszukiwaniu pierwszych zielonych listków na drzewach? Ja akurat dostrzeg³em wiszace wród ga³êzi zw³oki padniêtego ptaka (mo¿e na ptasi¹grypê?) i kilka par starych
trampek. Ponura to sceneria do uroczystoci przy Pomniku
Wdziêcznoci w dniu 3 Maja. (z listu e-mail do redakcji)

OG£OSZENIE ZHP

Komenda hufca ZHP im. K. L. Szyrmy w Olecku organizuje obóz harcerski dla dzieci i m³odzie¿y z naszego
miasta, gminy i powiatu.
Obóz odbêdzie siê w terminie 24 lipiec  07 sierpieñ w
bazie obozowej Ba³dy Piec nad jeziorem Gim w gminie Butryny, po³o¿onej 26km od Olsztyna i nale¿¹cej do hufca
warmiñskiego. W trakcie trwania obozu przewidziane s¹
jednodniowe wycieczki do Olsztyna (Stare Miasto, Planetarium, Obserwatorium Astronomiczne, Zamek) i do Grunwaldu (Pole Bitwy i Muzeum).
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie Komendy Hufca w
Olecku, ul. W¹ska l  osobicie lub telefonicznie, tel. (087)
520 25 57 w godz. 900-14 00 do 31 maja 2006r.
Pe³na op³ata za obóz wynosi 450,00z³ od osoby (istnieje mo¿liwoæ dofinansowania) i powinna byæ wniesiona
najpóniej do 10 czerwca 2006r.
Przy zapisie nale¿y uiciæ przedp³atê w wysokoci 50,00z³
(jest ona zwi¹zana z kosztami organizacyjnymi obozu). W
razie rezygnacji z obozu przedp³ata przepada.
Komendant Hufca ZHP
w Olecku
(L2905)
hm Teresa Ga³aszewska

Przys³owia
i powiedzenia

 Na w. Izydora (10 maja) czêsto bywa
ch³odna pora.
 Pankracy, Serwacy, Bonifacy (10-13 maja),
li na ogród ch³opacy.
 Jeli w maju nieg siê zdarzy, to lato
dobrze wyparzy.
 Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze
obrodzi.
 Przed Pankracym (11 maja) nie ma lata,
po Bonifacym (14 maja) mróz odlata.
 Gdy przed Pankracym (11 maja) przymrozek nocny siê zdarzy, zimn¹ wiosnê zwarzy.
 Pnakracy, Serwacy, Bonifacy (11, 12,
13 maja) zimni wiêci.
 Jak siê rozsierdzi Serwacy (13 maja),
to wszystko zamrozi i przeinaczy.
 wiêta Zofija (15 maja) k³osy rozwija.
 Ka¿da Zosia (15 maja) dobra gosposia.
 wiêta Zofija zimna przywodzi, ale k³osom to ju¿ nie szkodzi.

Nasz przepis
Pier kaczki z figami

2 piersi z kaczki, 8 fig, 2 ma³e cebulki, szklanka czerwonego
wytrawnego wina, ³y¿eczka zielonego pieprzu z zalewy, 2
³y¿ki mas³a, ³y¿ka cukru, sól, pieprz mielony
Piersi nacieramy sol¹ i pieprzem i wk³adamy na patelniê
bez t³uszczu. Sma¿ymy przez 5 minut z ka¿dej strony. Tak
przygotowane wk³adamy do brytfanki i pieczemy oko³o 40
minut w temperaturze 150°C.
Cebulkê obieraæ, posiekaæ drobno, a nastêpnie zeszkliæ
na t³uszczu pozosta³ym z pieczenia kaczki. Cebulkê podlewamy winem. Dodajemy zmia¿d¿ony zielony pieprz i przyprawiamy sol¹ i mielonym pieprzem. Figi przekrajamy na
pó³. Mas³o rozgrzewamy wraz z cukrem i obsma¿amy na
nim figi a¿ cukier ca³kiem je pokryje.
Piersi podajemy z makaronem, sosem i figami.
(V30101)
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Wspomnienia  po latach

W³adys³aw ¯urowski

(223)

W³adys³aw ¯urowski

Rok 2000/01 (c.d.)
Najpierw udalimy siê do kaplicy
Matki Boskiej Ostrobramskiej, a po jej
ogl¹dniêciu i mod³ach odprawionych
przez cz³onków ZHR z Gdañska harcerze udali siê do kocio³a w. Kazimierza, w którym przez pewien czas przebywa³a urna z sercem marsza³ka Pi³sudskiego, przywieziona specjalnym poci¹giem z Krakowa do Wilna, aby zostaæ
pochowan¹ na cmentarzu Rossa wraz
ze zw³okami matki.
Kiedy harcerze z Gdañska powrócili z kocio³a, zaproponowali mi wyjazd
z nimi do Kowna, a z Kowna do Polski.
Pocz¹tkowo mia³em wielk¹ ochotê na
odwiedzenie dawnej stolicy Litwy, lecz
gdy przybylimy na ul. Mostow¹ do
pañstwa Uczkuronis, uda³em os³abienie, po³kn¹³em 6 tabletek przeznaczo-

Cmentarz Bernardyñski w Wilnie.
nych na ten dzieñ i pozosta³em przy
starych druhach i druhnach, bowiem nie
chcia³em sprawiæ im przykroci swoim
nierozwa¿nym postêpowaniem. M³odzi
gdañszczanie odjechali do Kowna, a my
przygotowywalimy siê do ostatniej
kolacji, jak¹ szykowa³a ze swoimi bliniaczkami pani Uczkuronis.
Odwdziêczaj¹c siê za wietne posi³ki, jakie nam przygotowywa³a podczas
pobytu w swoim domu, postanowilimy
dodatkowo wp³aciæ za te posi³ki po kilkadziesi¹t litów, aby gospodyni nie
ponios³a zbyt du¿ej straty, zakupuj¹c

Grób matki marsza³ka Pi³sudskiego i jego serca
na cmentarzu Rossa w Wilnie.

prowiant dla piêciu osób.
Po kolacji i zakupieniu owoców na
drogê, o godz. 19. odjechalimy taksówkami na dworzec wileñski, sk¹d odjechalimy autokarem rejsowym do Gdañska. Przeje¿d¿aj¹c o godz. 2.00 przez
Augustów poprosi³em kierowcê, aby mnie
wysadzi³ w ródmieciu. Wysiad³wszy
z autokaru zastanawia³em siê, czy mam
czekaæ do samego rana na autobus
kursuj¹cy z Augustowa do Olecka, czy
te¿ wynaj¹æ taksówkê, p³ac¹c za ni¹ wg
taryfy nocnej 125 z³. Przeje¿d¿aj¹cy taksówkarz po godzinie wysadzi³ mnie przy
ul. Sk³adowej. Na tym zakoñczy³a siê
moja wyprawa do Gdañska, a z Gdañska do Wilna i jego okolic.
Pieniêdzy wydanych na zwiedzanie
piêknego miasta po 60-ciu latach nieobecnoci w nim nie ¿a³owa³em.
Do koñca roku pozosta³y jeszcze 4
miesi¹ce i 12 dni. Wype³ni³em je zbieraj¹c lene runo, czytaj¹c ksi¹¿ki i ogl¹daj¹c sportowe programy telewizyjne,
g³ównie skoki narciarskie z udzia³em
Ma³ysza, odwiedzaj¹c przyjació³kê nr 1,
mieszkaj¹c¹ na s¹siedniej ulicy, ok. 300m
od mojego domu.
W listopadzie znowu trafi³em na cztery
dni do szpitala w Jakach. Kurowa³ mnie
ponownie kroplówkami i lekami lekarz
Szeremeta. Po czterech dniach powróci³em do domu, za¿ywaj¹c znowu pigu³ki,
ale tym razem mniejsz¹ ich iloæ.
Na tym koñczy siê kolejna czêæ wspomnieñ
dostarczonych do TO przez Pana ¯urowskiego.
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Olimpiada po drodze w Olecku!!
Dnia 1 Maja po raz kolejny zapachnia³o w Olecku Wielk¹ Pi³k¹. Na króciutkim
zgrupowaniu  treningu zobaczylimy
Reprezentacjê Olimpijsk¹. Dru¿yna ta
zatrzyma³a siê w Olecku podczas podró¿y na towarzyski mecz miêdzypañstwowy Polska  Litwa do Kowna. Dru¿yna
przyjecha³a 30 kwietnia. Po noclegu w
Colosseum ju¿ o 10:15 w poniedzia³ek 1
maja, wybrañcy trenera Zamilskiego stawili siê na treningu na g³ównej p³ycie
oleckiego stadionu. W zwi¹zku z rozgrywanym nastêpnego dnia meczem, trening
nie by³ intensywny. Po rozgrzewce i
rozci¹ganiu, zawodnicy przyst¹pili do
treningu. Mo¿na by³o obserwowaæ dorodkowania, przyjêcie pi³ki z powietrza,
grê jeden na jednego i trening strzelecki. Du¿e wra¿enie na obserwatorach
wywarli zw³aszcza B³aszczykowski, Sza³achowski i Rzeniczak. Widaæ, ¿e zawodnicy Ci odgrywaj¹ wiod¹ce role w
najlepszych obecnie dru¿ynach Polski,
Wile Kraków i Legii Warszawa.
Licznie zebrani kibice z przyjemnoci¹ obserwowali szybkoæ i zaawansowanie techniczne zawodników. Trening

zakoñczy³a krótka gierka na nieco zmniejszonym boisku. Zmniejszenie placu wymog³o bardzo szybk¹ grê i ta taka by³a.
Nasze nadzieje olimpijskie zaprezentowa³y
du¿e umiejêtnoci i wielkie zaanga¿owanie. Nikt nie ¿a³owa³ nogi, mimo, ¿e to
tylko trening. Widaæ, ze ka¿dy zawodnik chce siê pokazaæ trenerowi. Jest
materia³, jest potencja³ i mimo, ¿e droga
na Olimpiadê jest bardzo trudna (przeciwnikiem grupowym jest znakomita dru¿yna m³odzie¿owa Portugalii  wielu fa-

chowców uwa¿a, ¿e najsilniejsza w Europie), wielu z m³odzie¿owców prezentuj¹cych siê w Olecku ma wielkie szanse aby w pi³ce odnieæ du¿e sukcesy. Z
pewnoci¹ kilku zawodników z tej dru¿yny bêdzie stanowi³o o sile pierwszej
reprezentacji ju¿ w najbli¿szych eliminacjach do Mistrzostw Europy! A przecie¿ np. Kuba B³aszczykowski nadal ma
szansê wyjazdu na Mistrzostwa wiata
2006. Tego mu z pewnoci¹ z ca³ego serca
¿ycz¹ kibice z Olecka.

£yna pop³ynê³a w Olecku !!!
Czarni jak Profesorowie!
W rundzie wiosennej Czarni spisuj¹ siê rewelacyjnie. Wprawdzie w sobotê 29.04.06 w Gi¿ycku dru¿yna straci³a pierwsze punkty na wiosnê po przegranej z liderem i pewnym kandydatem
do awansu Mamrami Gi¿ycko, jednak
ju¿ 3 maja kolejne zwyciêstwo sta³o siê
faktem.
Przeciwnikiem Czarnych by³a dru¿yna £yny Sêpopol. Mecz odby³ siê w
Olecku, przy przepiêknej, s³onecznej
pogodzie, na oczach 600 kibiców!! Takiej iloci widzów na trybunach dawno
nie by³o. A by³o na co popatrzeæ.
Dru¿yna Czarnych po raz kolejny
zagra³a znakomite spotkanie. Ju¿ w pierwszej minucie meczu sygna³ do ataku da³
Tomasz Dragun gronie strzelaj¹c z po-

nad 20 metrów. Pierwsz¹ grona akcjê
zawodnicy £yny przeprowadzili w 7 minucie, jednak efektem jej by³ tylko rzut
wolny, zakoñczony z³ym rozegraniem. W
11 minucie po raz pierwszy w akcji ofensywnej pokaza³ siê doskonale dysponowany tego dnia Mariusz Jegliñski.
Przeprowadzi³ szybki rajd praw¹ stron¹, jednak dorodkowanie nie by³o skuteczne. Chwilê potem bramkarz Czarnych
Tomasz Jackiewicz odwa¿nym wyjciem
przed pole karne uprzedzi³ napastnika goci
i wybi³ pi³kê poza boisko. Otrzyma³ za
to gor¹ce brawa od kibiców. W 18 minucie przed polem karnym dru¿yny goci zosta³ faulowany S³awek Jarmo³owicz. Do wykonania rzutu wolnego przygotowywa³ siê Adam Wyszyñski. 

DZIDA!!!!  krzyczeli kibice. Adam jakby to us³ysza³ i odda³ fantastyczny strza³,
po którym pi³ka, odprowadzona tylko
wzrokiem przez bramkarza £yny, z wielka si³¹ zatrzepota³a w siatce. 1:0 dla Czarnych!!
Po strzeleniu bramki pi³karze podbiegli
do linii bocznej i wykonali ko³yskê, która dedykowana by³a ma³ej Justynce, córce
Jacka Bieleckiego.
Od tej pory Czarni kontrolowali grê,
co chwila przeprowadzaj¹c grone akcje
pod bramk¹ rywali. W 24 i 25 minucie
dwa rajdy przeprowadzi³ Micha³ Wasilewski. Pierwszy zakoñczy³ strza³em g³ow¹
Tomasz Dragun, drugi sam autor, uderzaj¹c minimalnie obok spojenia. Po faulu
na bardzo aktywnym £ukaszu Dêbskim,
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do kolejnego wolnego podszed³ oczywicie Adam Wyszyñski, jednak tym razem
strza³ by³ niecelny. W 38 minucie zawodnicy z Sêpopola po raz pierwszy, i jak siê
okaza³o jedyny, mocno zagrozili gospodarzom. Pozostawiony bez opieki £ukasz
Rentkowski przedar³ siê praw¹ stron¹,
jednak jego grony strza³ odbi³ siê od s³upka.
Piêknym podsumowaniem pierwszej
po³owy by³ oddany z ponad 30metrów,
obroniony z wielkim trudem przez bramkarza goci, strza³ Mariusza Jegliñskiego.
W przerwie trener Czarnych Karol
Sobczak dokona³ jednej zmiany. S³awka
Jarmo³owicza zast¹pi³ Kamil Szarnecki,
popularny Ciapek. Jeszcze kibice nie
zd¹¿yli dobrze usadowiæ siê na krzese³kach, a ju¿ by³o 2:0. W³anie Kamil cudownym strza³em po murawie przy samym s³upku zaskoczy³ bramkarza. W minutê
po tym, £ukasz Dêbski przedryblowa³
dwóch rywali, jednak jego dorodkowanie nie zosta³o zakoñczone celnym strza³em. Kolejne minuty to popis techniki i
szybkoci Kamila Szarneckiego. Jeszcze
w 55 minucie jego wietn¹ wrzutkê wy³apa³ bramkarz, jednak przy strzale z 56
minuty by³ bezradny. Czarni - £yna 3:0!!
Po chwili trener Karol Sobczak dokonuje kolejnych zmian. ¯egnanego oklaskami Adama Wyszyñskiego zastêpuje
Przemys³aw Drozd, a po trzech minutach kibice dziêkuj¹ Marcinowi Wiszniewskiemu i witaj¹ Bartka Sobieraja.
W 20 i 21 minucie dwa strza³y na bramkê Czarnych oddaje Piotr Wobolewicz,
jednak ¿aden z nich nie jest grony. Jeszcze
tylko wietnie czytaj¹cy grê Tomasz Jackiewicz, odwa¿nym wyjciem przed pole
karne, niczym wytrawny stoper dwukrotnie likwiduje zagro¿enie pod swoj¹
bramk¹ i o akcjach goci nic wiêcej napisaæ nie mo¿na. Czarni za nadal z rozmachem i konsekwencj¹ atakowali bramkê
£yny. Najpierw gronie ze rodka strzela³ Przemek Drozd, nastêpnie wrzutkê
Sobieraja zakoñczy³ ³adnym strza³em g³ow¹
£ukasz Dêbski, ponownie próbowa³ Drozd
i g³ow¹ Pawe³ Astapczyk. W 32 minucie
koronkow¹ akcjê Kamila Szarneckiego i
£ukasza Dêbskiego o ma³o na bramkê
nie zamieni³ Mariusz Jegliñski. W 35
minucie wie¿o wprowadzony za Micha³a
Wasilewskiego Maciej Kosiñski odda³
kolejny grony strza³.
Dwie kolejne szanse Czarnych na
podwy¿szenie wyniku to rajdy praw¹
stron¹ Mariusza Jegliñskiego i strza³y
Kamila Szarneckiego i Bartka Sobieraja.
Pod koniec meczu Kamil po dorodko-
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waniu Przemka Drozda próbowa³ efektownej przewrotki, jednak jeszcze tym razem
strza³ by³ niecelny. Ju¿ do koñca wynik
siê nie zmieni³.
Posiadaj¹cy du¿¹ przewagê zawodnicy Czarnych praktycznie nie pope³niali
wiêkszych b³êdów w obronie. Wszystkie akcje zaczepne goci kasowali pomocnicy i obroñcy na czele z Marcinem
Jegliñskim i Tomaszem Karniejem. 3:0
to najni¿szy wymiar kary, jaki móg³ spotkaæ £ynê Sêpopol.
Ale to dru¿yna, która jeszcze niejednemu faworytowi odbierze punkty, ma
w swoim sk³adzie wielu m³odzie¿owców,
wiêc perspektywy ca³kiem niez³e.
W tym meczu jednak Czarni pokazali
swoj¹ wy¿szoæ w ka¿dym elemencie gry.
Doskonale ustawiona taktycznie przez
Karola Sobczaka dru¿yna Czarnych ani
przez moment nie pozwoli³a pograæ gociom.
Teraz czekaj¹ Czarnych dwa trudne
wyjazdy. Kibice maj¹ nadziej¹, ¿e dru¿yna nadal zaprezentuje odwa¿n¹, efektown¹ i skuteczn¹ grê, a wtedy wyniki
przyjd¹ same. Obecnie w tabeli Czarni
nadal zajmuj¹ czwarte miejsce. Ch³opcy
do boju!!!
Sk³ad Czarni Olecko: Tomasz Jackiewicz nr 12, Mariusz Jegliñski nr 17, Tomasz Karniej nr 3, Pawe³ Astapczyk nr
20, Adam Wyszyñski nr 19 (od 57min
Przemys³aw Drozd nr 6), Marcin Jegliñski nr 9, Marcin Wiszniewski nr 14 (od
61 min Bartek Sobieraj nr 16 ), Tomasz
Dragun nr 8, Micha³ Wasilewski nr 4 (od
78 min Maciej Kosiñski nr 15), Jarmo³owicz S³awomir nr 11 (od 46 min Kamil

Lekka atletyka
Lekkoatleci rozpoczêli
sezon letni 2006

Z okazji Konstytucji 3 Maja na Stadionie Zwierzynieckim w Bia³ymstoku
odby³ siê tradycyjny mityng ogólnopolski
otwieraj¹cy sezon lekkoatletyczny w województwie podlaskim i warmiñsko-mazurskim. Tradycyjnie te¿ mityng mia³ bardzo
siln¹ obsadê. W zawodach wystartowa³o wielu kadrowiczów i reprezentantów
Polski.
W jaskini lwa wystartowali równie¿ olecczanie reprezentuj¹cy Klub Czarni. Doskonale na pocz¹tku sezonu sportowego zaprezentowa³ siê nasz trójskoczek Przemys³aw Szlaszyñski, który tym

Szarnecki nr 7), Dêbski £ukasz nr 10.
Sk³ad £yna Sêpopol: Krystian Paw³owski nr 1, Robert Naruszewicz nr 2, Pa³ka
£ukasz nr 3, £ukasz Paw³owski nr 4, Pawe³
Michalkiewicz nr 5, Pawe³ Lipiejko nr 6,
Tomasz Paszkowski nr 7, Piotr Wobolewicz nr 8, Piotr Dobrzyñski nr 9 (od 70
min Pawe³ Dobrzyñski nr 13), Grzegorz
Zych nr 10, £ukasz Rentkowski nr 11
Bramki: Czarni - £yna
1:0 Adam Wyszyñski - 18min,
2:0 Kamil Szarnecki - 47min ,
3:0 Kamil Szarnecki - 56 min.
Widzów : 600
Wyniki 21 kolejki: Jurand  Têcza 03, Korsze-Szczytno 0-1, Jonkowo- Barczewo 1-3, Wêgoria  Mamry 0-0, Czarni  £yna 3-0, Mazur-Warmia 0-2, Cresovia- Polonia 1-2, B³êkitni- Granica 3-1.
Tabela po 21 kolejkach:
1. MKS Szczytno
49 pkt 54-17
2. Mamry Gi¿ycko
47pkt 43-17
3. Pisa Barczewo
46pkt 45-24
4. Czarni Olecko
33pkt 39-27
5. Polonia Lidzbark
33pkt 36-31
6. Têcza Biskupiec
32pkt 34-33
7. Warmia Olsztyn
29pkt 26-25
8. Vêgoria Wêgorzewo 28pkt 36-31
9. Jurand Barciany
26pkt 31-47
10. £yna Sêpopol
26pkt 27-32
11. Cresovia Górowo I³. 26pkt 27-27
12. MKS Korsze
25pkt 39-30
13. Mazur Pisz
22pkt 26-44
14. Granica Bezledy
19pkt 32-41
15. GLKS Jonkowo
16pkt 23-46
16. B³êkitni Pasym
11pkt 18-64

razem w skoku w dal zaj¹³ trzecie miejsce, skacz¹c na odleg³oæ 6,97 m. II miejsce
w kategorii m³odzika na dystansie 1000
m wywalczy³ Piotr Witkowski z przeciêtnym rezultatem 2:50,31 min. IV miejsce
w biegu p³otkarskim na dystansie 100 m
zajê³a Marta Grzêda. Jej rezultat to 17,71
sek. W biegu g³ównym pañ, w bardzo
silnej konkurencji na dystansie 1000 m,
na VI pozycji przybieg³a Paulina Powiata
(3:09,13 min.).
Pozostali nasi reprezentanci uzyskali nastêpuj¹ce rezultaty: Piotr Grzêda na
3000 m  9:50,11; Maciej Zalewski na
1000 m  2:46,33; Dominik Szczodruch
na dystansie 1000 m w biegu g³ównym
 2:40,09 zdobywaj¹c tym samym VII
pozycjê; Justyna Zieliñska na dyst. 1000m
 3:19,93.

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
(0-87) 520 02 30, tel kom. red. nacz. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski.
Sk³ad komputerowy, promocja: projekt i wykonanie  Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, 19-411 wiêtajno 56/5.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-17 00.
Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania
nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 205

Tydzieñ! Ale jaki TYDZIEÑ! Wielki
Tydzieñ Rz¹dowy! Mamy rz¹d. Co prawda
nie jest to rz¹d marzeñ i westchnieñ, ale
taki, który zapewni stabiln¹ wiêkszoæ
dla zapewnienia spokoju w kraju. Czy
jestem zwolennikiem takiego rz¹du? Jestem zwolennikiem rz¹dów, które co robi¹.
Czy podoba mi siê Lepper i Giertrych w
rz¹dzie? Jeli mam byæ szczery  to nie.
Ale poczekam z dok³adn¹ ich ocen¹ jak
zaczn¹ pracowaæ. Nie jestem zwolennikiem teorii, ¿e rz¹dzenie jest przywilejem
cile okrelonej grupy inteligentów. Do
1989 roku byli to cz³onkowie PZPR i ich
rodzin, a po 1989 roku twórcy tzw. solidarnociowego sukcesu. Jak do tej pory
tylko te grupy dopuszcza³y siê do w³adzy, uzasadniaj¹c to swoj¹ histori¹ i przywilejami. Mo¿e rzeczywicie ju¿ pora
porzuciæ ideologiê styropianu czy czerwonych sztandarów. Czy wierzê, ¿e ten
rz¹d bêdzie dzia³a³ dobrze? A jak ma myleæ
cz³owiek, który ¿yczy dobrze swojemu
krajowi? Przyj¹æ tak¹ postawiê jak¹ reprezentuje swoimi wyst¹pienia Platforma Obywatelska? Czyli uznaæ, ¿e im gorzej tym lepiej? Mo¿e mam na wiat patrzeæ jak wielu ludzi, ¿e jeli nie przyjmujê ich pogl¹dów to mylê le? Ale mo¿e
byæ co z³ego w tym, ¿e taki a nie inny
rz¹d rz¹dzi. I mo¿e to byæ spory problem. Najgorsze jest to, ¿e taki rz¹d mo¿e
rz¹dziæ... dobrze. I to boli tzw. elitê,
która ca³y czas t³umaczy, ¿e tylko oni
maj¹ prawo do sprawowania w³adzy. O
ile lepszy jest taki Tusk czy Rokita od
przeciêtnego Kowalskiego ¿yj¹cego za
redni¹ krajow¹ i utrzymuj¹cego swoj¹
rodzinê? Przeciêtny Kowalski wobec tego
nie nadaje siê do rz¹dzenia? A gdzie to
jest napisane, ¿e rz¹dziæ maj¹ tylko wybrani? Gdzie jest ta zawodówka dla wy-

branych polityków? Nie lubiê Leppera,
nie lubiê Giertrycha. Mam prawo ich nie
lubiæ. Ale czy mogê oceniæ ich jako polityków rz¹dz¹cych? Na jakiej podstawie. Przecie¿ oni do tej pory nie rz¹dzili.
Rzucali populistyczne has³a, a teraz trzeba
zderzyæ siê z rzeczywistoci¹. Ju¿ o wiele
inaczej mówi¹. Koniec populistycznych
i wznios³ych s³ów. A i zaczyna to denerwowaæ wielu z obecnej opozycji. Bo
nie pasuje im, ¿eby obecni koalicjanci
twierdzili co innego ni¿ przez ostanie lata.
Nie pasuje ¿eby wypowiadali siê rzeczowo
i konkretnie. Nie wiem jak bêdzie rz¹dzi³
ten rz¹d przez nastêpne dni, tygodnie,
miesi¹ce czy lata. Nie jestem w stanie
tego przewidzieæ. Ale jestem w stanie
zauwa¿yæ, ¿e powstanie koalicji daj¹cej
wiêkszoæ parlamentarn¹ jest smutnym
wynikiem pracy jak¹ w³o¿yli w negatywny wizerunek obecnych rz¹dów panowie z PO i SLD. O ile rozgoryczenie
PO jest dla mnie jak najbardziej zrozumia³e i przejrzyste, bo... PiS nie chcia³
oddaæ w³adzy po wyborach parlamentarnych i jeszcze bezczelnie zaj¹³ fotel
Prezydenta RP, to trochê dziwi mnie niefrasobliwoæ i bezsens wypowiedzi obecnego szefa SLD tow. Olejniczaka. To co
mówi tow. Olejmniczak staje siê nawet
przedmiotem zdziwienia dawnych towarzyszy partyjnych.
Ale ostatnie dni i wiêta pañstwowe z 3 majem w³¹cznie powinny wresz-

cie uwiadomiæ ludziom, ¿e ci najwiêcej
krzycz¹cy o tym, ¿e le siê dzieje w naszym kraju, mog¹ staæ siê przyczyn¹ upadku. Trzeci maja  jako rocznica pierwszej
polskiej konstytucji  jest dobrym przyk³adem tego, by uwa¿aæ na ludzi ci¹gle
g³osz¹cych, ¿e w naszym kraju jest le
bo nie rz¹dz¹ ONI. Tak ws³ucha³em siê
w s³owa Rokity, Tuska, Olejniczka, Komorowskiego. Ci ludzie od wielu miesiêcy nic nie robi¹, tylko opowiadaj¹, ¿e
jest le i niedobrze. Ja bym tym Panom
bardzo poleci³ manifesty targowiczan z
koñca XVIII wieku i koñca naszej pañstwowoci w tym czasie. Chyba bardziej
patriotycznych s³ów jakie s¹ tam zawarte i spisane nie ma w wielu innych podobnych im pismach. Jest tyle s³ów, ¿e
w ojczynie dzieje siê le i niedobrze. Do
dzi wielu targowiczan okrela siê jako
prawdziwych patriotów  co jest w
sprzecznoci z negatywn¹ ocen¹ Targowicy. Np. Ogiñski... tak, tak. Ten twórca
bardzo patriotycznego poloneza. Mo¿e
rzeczywicie ju¿ pora skorzystaæ z nauk
historii i po prostu wszystko zrobiæ na
zwyk³y ch³opski rozum.
Ja mam nadziejê, ¿e w³adza oddana
ludziom, których do tej pory okrelano
jako populistów, stanie siê przyczyn¹ do
wzrostu wiadomoci tych co przez swoj¹
arogancjê, zawziêtoæ i ura¿on¹ dumê
inteligencji stracili szansê na normalnoæ.
PAC

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.

Insynuacje niekonieczne
W tramwaju zaczepia mnie kobieta, taka czeska Brigitte Bardot. W jej gwiazdorskich, ciemnych okularach odbija siê Praski Hrad. Ma dom pe³en ksi¹¿ek i przesz³oæ w Narodnim Divadle. Nied³ugo umrze  mówi mi to po francusku prosto
z mostu, bez ogródek. Nie boi siê mierci, wszystko, co chcia³a ju¿ prze¿y³a, no
i umrze wci¹¿ wiatem zaciekawiona. Dodaje, ¿e to jest w ¿yciu najwa¿niejsze, trzeba tê ciekawoæ pielêgnowaæ. Robiê co mogê, jej zdjêcie w bramie. Alena Kropackova.
Ewa Koz³owska

