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Wprost nie do wiary, ile rozumu
zu¿ywa siê w wiecie dla udowadniania g³upstw.
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Zaiste, wariat na swobodzie
najwiêksz¹ klesk¹ jest w przyrodzie.
Czes³aw Mi³osz

16 maja 2006 r .

II Europejski
Turniej Pi³ki
No¿nej Policji

Cena 1,40 z³
Dominacja
biegaczy z Olecka

w VIII Miêdzynarodowych
Biegach Wilka

Paulina Powiata  z³oto na dystansie 700 m.
Maciej Zalewski  z³oto na dyst. 1000 m
Medale srebrne: Piotr Grzêda  na
dyst. 1000 m, Pawe³ Witkowski  na dyst.
700 m, Justyna Zieliñska  na dyst. 1500
m, Dominik Sczodruch na dyst. 1700 m.
Nsi reprezentanci otrzymali specjalne wyró¿nienie i gratulacje, które na rêce
trenera z³o¿y³ Starosta Powiatu Grajewskiego.
Szczegó³y na s. 19.

W NUMERZE:
Wieczorem o godz. 20:00 w dniu 10
maja na placu Wolnoci w Olecku nast¹pi³o uroczyste otwarcie II Europejskiego
Turnieju Pi³ki No¿nej Policji, do którego
zg³osi³o siê 9 dru¿yn.
Zawodników oraz oficjeli poszczególnych policji powita³ wiceburmistrz Hen-

NOWEJ
STACJI PALIW
BARU
i MYJNI

ul. E³cka 4

Nr 20
(438)

(V29503)

Zapraszamy do

ryk Trznadel. Uroczyst¹ oprawê otwarciu nada³a policyjna orkiestra, która zagra³a hymn pañstwowy i wykona³a krótki
koncert.
11 maja odby³y siê gry eliminacyjne,
a 12 maja mecze fina³owe.
Wiêcej na s. 4.

* XLII Sesja Rady Powiatu  s. 3
* A w Olecku kozy kuj¹...  s. 6.
* Komentarze i refleksje  nie tylko
polityczne  s. 7.
* II Powiatowy Konkurs Ortograficzny klas II  s. 8.
* Muzyczne wêdrówki po wiecie  s. 10.
* Z dedykacj¹ do nieba  s. 11
* Spotkania z Poezj¹  s. 12
* P³ynie Biebrza p³ynie...  s. 18
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KRONIKA PO¯ARNICZA
 16 kwietnia o 15.39 jeden zastêp OSP G¹ski rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej trawy w okolicach G¹sek.
 16 kwietnia o 16.39 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach Reczek Wielkich.
 16 kwietnia o 17.01 jeden zastêp JRG
PSP oraz OSP Gaski rozpoczê³y gaszenie po¿aru suchej trawy w okolicach
osiedla Siejnik.
 16 kwietnia o 17.35 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach osiedla Lesk.
 16 kwietnia o 19.25 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach Jurek.
 18 kwietnia o 13.38 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ gaszenie po¿aru suchej
trawy w okolicach osiedla Siejnik.
 19 kwietnia o 4.49 jeden zastêp JRG
PSP rozpocz¹³ przy ul. Kolejowej gaszenie po¿aru mieci w mietniku kontenerowym.
Informacji udzieli³a
stra¿ak Katarzyna Jegliñska

Pijani kierowcy

Przypadkowy postrza³?

 3 maja o 17.55 zatrzymano w Kukowie
dwudziestotrzyletniego Wojciecha P.
kierowa³ on polonezem maj¹c we krwi
2,22 promila alkoholu.
 5 maja o 15.20 patrol policji zatrzyma³
rowerzystê Jana B. Piêædziesiêcioczteroletni mê¿czyzna mia³ we krwi 2,08
promila alkoholu.
 7 maja o 20.25 zatrzymano skodê, któr¹ kierowa³ trzydziestoszecioletni
Krzysztof T. Kierowca mia³ we krwi
1,44 promila alkoholu.
 8 maja oko³o 17.10 policjanci zatrzymali w Lipkowie (gm. Wieliczki) czterdziestoletniego rowerzystê Grzegorza r. Mia³
on we krwi 2,5 promila alkoholu.
 8 maja jad¹cy ul. Kociuszki trzydziestoczteroletni Tomasz S. (mieszkaniec
gm. Wieliczki). Mia³ we krwi 3 promile
alkoholu. Rowerzystê zatrzymano.
 13 maja oko³o 2.55 patrol policji zatrzyma³ na ul. Go³dapskiej skodê. Dwudziestodziewiêcioletni kierowca Marcin W. mia³ we krwi 0,4 promila alkoholu.

Fot. Boles³aw S³omkowski
Po godz. 7 rano w dniu 14.05.2006r. dosz³o do gronego zdarzenia drogowego w
okolicy miejscowoci Doliwy, gm. Olecko. Z nieznanych przyczyn samochód ciê¿arowy zjecha³ na lewy pas ruchu i zderzy³ siê czo³owo z nadje¿d¿aj¹cym od strony
Gi¿ycka samochodem osobowym marki Toyota, który zosta³ kompletnie zniszczony. Kierowca Toyoty, który jecha³ sam, dozna³ ciê¿kich obra¿eñ i zosta³ przewieziony do szpitala w E³ku.
Czynnoci w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Olecku.
BOS
AUTOMYJNIA

Tel. (087) 520-41-91

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V27803)

Aleje Lipowe 1

KRAM

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:
 Anna Aleksandrowska
 daniel Debit
 Zbigniew Krzy¿ek
 Jerzy Makal
 dawid Szy³ak
 Marzena G. W³odarska
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

(V23706)

OLEJ OPA£OWY

14 maja oko³o 19.10 siedemdziesiêciojednoletnia olcczanka, lokatorka mieszkania przy ul. Kociuszki zg³osi³a do policji,
¿e zosta³a postrzelona z broni pneumatycznej.
Policjanci stwierdzili, ¿e poszkodowana
otrzyma³a postrza³ w policzek, blisko oka.
Ustalono, ¿e kobieta w chwili, gdy uderzy³
j¹ wystrzelony rut sta³a na balkonie. Prawdopodobne jest to, ¿e by³ to rykoszet. Z
ustaleñ policji wynika, ¿e do tego typu sytuacji dochodzi³o w tym rejonie czêciej.
Nigdy za nie dosz³o do postrzelenia kogokolwiek.
Policja prowadzi dochodzenie.

(V29203)
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Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

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

XLII Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na XLII Sesjê Rady Powiatu w Olecku na dzieñ 25 maja 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. Informacja z bie¿¹cej dzia³alnoci spó³ki
Olmedica w Olecku oraz SPZZOD w
Jakach.
9. Bie¿¹ca informacja o likwidacji SP ZOZ
w Olecku w likwidacji.
10. Aktualna sytuacja na rynku pracy w
Powiecie Oleckim. Ocena funkcjonowania Powiatowego Urzêdu Pracy w
Olecku.

11. Analiza i ocena polityki owiatowej
w Powiecie Oleckim.
12. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie wyra¿enia zgody na przyst¹pienie Powiatu Oleckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania LIDER w EGO,
b) w sprawie przyst¹pienia do realizacji inwestycji przy udziale innych
jednostek samorz¹dowych,
c) w sprawie zmian bud¿etu powiatu
na rok 2006.
13. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
interpelacje i wnioski radnych.
14. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski Komisji Sta³ych Rady.
15. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
16. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Wac³aw Sapieha

Pobicie

Rozbój

(K13001)

3 maja oko³o 19.35 trzech m³odych
mê¿czyzn pobi³o osiemnastolatka. Siedemnastoletniego Bart³omieja J. oraz osiemnastoletniego Kamila P. Policja zatrzyma³a ich i osadzi³a w areszcie. Aresztowanie trzeciego jest tylko kwesti¹ czasu. Wszystkim sprawcom grozi kara do
trzech lat wiêzienia.
Pobity mê¿czyzna zosta³ hospitalizowany i po obserwacji zwolniony do domu.

9 maja oko³o 19.00 dwudziestotrzyletni Maciej £. (mieszkaniec gm. wiêtajno) po pobiciu piêtnastolatka zabra³
pobitemu telefon komórkowy. Sprawcê
napadu zatrzyma³a policja. Grozi mu kara
do dziesiêciu lat pozbawienia wolnoci.
Ca³odobowe dy¿ury aptek
16-21.05.2006r., ul. Sk³adowa 6
22-28.05.2006r., ul. Zielona 37

Serdeczne podziêkowania za skuteczny zabieg
Panu doktorowi

Siergiejowi Adamowiczowi
sk³ada pacjentka Maria Kwiecieñ

F kupiê

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

16 maja
 Turniej mini pi³ki no¿nej dzieci  stadion MOSiR, ul. Park
17.00  Bambi 2  film, sala kina ROK
MG
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
11.00  Mi³oæ i cierpienie w rodzinie,
konkurs oratorski, Gimnazjum nr 2 w
Olecku
12.00  posiedzenie Komisji Zdrowia,
Owiaty i Bezpieczeñstwa Rady Powiatu, pokój nr 28 Starostwa, ul. Kolejowa 32
17.00  Bambi 2  film, sala kina
18 maja
 Turniej mini pi³ki no¿nej dzieci  stadion MOSiR, ul. Park
12.00  posiedzenie Komisji Bud¿etu,
Finansów i Gospodarki Rady Powiatu, pokój nr 28 Starostwa, ul. Kolejowa 32
19 maja
Turniej mini pi³ki no¿nej dzieci  stadion
MOSiR, ul. Park
17.00  Angel-A  film, sala kina ROK
19.00  Casanowa  film, sala kina ROK
20 maja
 Zawody w lekkiej atletyce szkó³ wiejskich  stadion MOSiR, ul. Park
12.00 mecz juniorów Czarni Olecko  MKS
Korsze, stadion miejski
14.00 mecz m³odzików Czarni Olecko 
Start Kruklanki, wyjazd
16.00 mecz seniorów Czarni Olecko 
Granica Bezledy, wyjazd
17.00  Angel-A  film, sala kina ROK
19.00  Casanowa  film, sala kina ROK
21 maja
 Caritas organizuje zbiórkê pieniê¿n¹ na
rzecz oleckiego szpitala
 VI Turniej Tenisowy Kobiet Olecko Cap
 korty MOSiR
7.30  10.00  bezp³atne oznaczanie poziomu cukru  laboratorium szpitala
7.30  10.00  bezp³atne badania morfologiczne  laboratorium szpitala
8.30  17.00  bezp³atne mierzenie cinienia krwi  izba przyjêæ szpitala
17.00  Angel-A  film, sala kina ROK
19.00  Casanowa  film, sala kina ROK
22 maja
 Caritas organizuje zbiórkê pieniê¿n¹ na
rzecz oleckiego szpitala
 VI Turniej Tenisowy Kobiet Olecko Cap
 korty MOSiR
23 maja
 VI Turniej Tenisowy Kobiet Olecko Cap
 korty MOSiR
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II Europejski Turniej Pi³ki No¿nej Policji

Fot. Boles³aw S³omkowski
W turnieju zwyciê¿y³a reprezentacja Stra¿y Miejskiej z
Warszawy, która w finale pokona³a reprezentacjê policji Czech
(srebrny medal). W ma³ym finale reprezentacja Szko³y Policji
ze Szczytna zajê³a III miejsce, pokonuj¹c reprezentacjê antyterrorystów z Warszawy (ostatecznie IV miejsce).

I miejsce - reprezentacja Stra¿y Miejskiej z Warszawy.

II Miejsce  reprezentacja policji Czech

III miejsce - reprezentacja Szko³y Policji ze Szczytna.

TECHNOLOGIE
GRZEWCZO-SANITARNE

Tel. (087) 520-22-33
Ceny najni¿sze
w regionie!
Fachowe porady
Mo¿liwoæ zakupu
na raty!

SUWA£KI
Hurtownia:

Sklep:

16-400 Suwa³ki

Suwa³ki

ul. Kociuszki 101C

ul. Ga³aja 24

tel./fax (087) 567-45-99

tel./fax (087) 566-70-82

LAS I OGRÓD

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

(V23906)

Hurtownia w Olecku
ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

IV miejsce - reprezentacjê antyterrorystów z Warszawy.
(V31701)

KEY Zak³ad
Us³ugowo-Remontowy

Wspólna reprezentacja Olecka (stra¿acy wraz z policjantami) zajê³a VI miejsce.
Uczestnikom turnieju dopisa³a wspania³a pogoda. W sumie turniej mia³ wysoki poziom organizacyjny a tak¿e sportowy i odegra³ du¿¹ rolê w promocji naszego miasta i kraju.
BOS

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

Tygodnik Olecki

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku pe³ni bardzo
wa¿na rolê, poniewa¿ u³atwia czytelnikom dostêp do literatury,
niestety coraz dro¿szej i ma³o dostêpnej ze wzglêdu na wysokie ceny ksi¹¿ek przede wszystkim dla osób bezrobotnych. W
oleckiej bibliotece mo¿na wypo¿yczyæ kultow¹ ksi¹¿kê Waldemara £ysiaka pt. Rzeczpospolita k³amców - Salon. Pozycja ta jest doskona³¹ analiz¹ tzw. elit, pocz¹wszy od literatów z okresu PRL-u, po obecnych salonowców, z tzw. warszawki, którzy od wielu lat narzucaj¹, na szczêcie coraz mniej
skutecznie, obowi¹zuj¹cy model zachowañ, norm spo³ecznych
i obyczajowych. Ksi¹¿ka ta jest powiêcona temu, który odszed³ zbyt wczenie, nie doczekawszy siê nale¿nej mu za ca³¹
twórczoæ literackiej Nagrody Nobla  Zbigniewowi Herbertowi, zwalczanemu zaciekle przez Salon.

Warmiñsko-Mazurski
Turniej Bezpieczeñstwa
w Ruchu Drogowym

5 maja w Szko³y Podstawowej w Wieliczkach odby³ siê
powiatowy fina³ Turnieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym. Uczestniczy³o w nim 13 szkó³ z terenu ca³ego powiatu.
W kategorii szkó³ podstawowych po raz kolejny zwyciê¿y³a szko³a w Wieliczkach. W kategorii gimnazjów zwyciê¿y³o
Gimnazjum nr 2 z Olecka. Oni te¿ reprezentowali nasz powiat
w finale wojewódzkim, który odby³ siê w dniach 15 i 16 maja
w Godkowie k. Pas³êka.
Praktyczne zadania najlepiej wykonywali gimnazjalici z
Zespo³u Szkó³ na Siejniku.

W. £ysiak przywo³uje jako motto fragment wiersza poety:
niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda
dla szpiclów, katów i tchórzy (...)
i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy
przebaczaæ w imieniu tych których zdradzono o wicie
Zbigniew Herbert Pan Cogito
Te s³owa Poety, Ksiêcia Niez³omnego sta³y siê doskona³¹
inspiracj¹ dla autora, który bezlitonie obna¿a ca³¹ nikczemnoæ Salonu, pocz¹wszy od Antoniego S³onimskiego, Jerzego Giedroycia, Jerzego Turowicza po Adama Michnika,
Bronis³awa Geremka i innych. Ksi¹¿ka ta jest zapowiedzi¹
zmian, które czekaj¹ Polskê i Polaków w najbli¿szym czasie,
kiedy to obecne elity rz¹dz¹ce bêd¹ realizowaæ swój program
naprawczy  budowy IV Rzeczypospolitej. Jednym z jego
wyranych sygna³ów jest m.in. to, ¿e wreszcie po wielu latach
Prezydent RP prof. Lech Kaczyñski w Dniu Konstytucji 3
Maja odznaczy³ Orderem Or³a Bia³ego bohaterów Solidarnoci z Sierpnia 1980 roku: twórców Wolnych Zwi¹zków Zawodowych: Annê Walentynowicz, Andrzeja Gwiazdê i ksiêdza biskupa Ignacego Tokarczuka.
Dariusz Josiewicz, Klub Gazety Polskiej
Fundacja
Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy
w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

Og³oszenie

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.

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³ka z o.o.
og³asza przetarg na sprzeda¿ pomieszczenia przy kot³owni l-go Maja 9 o powierzchni u¿ytkowej 9,2 m2
wraz z udzia³em w gruncie oznaczonym nr geod.
448/3 za cenê wywo³awcz¹ 4.100,00 z³otych.
Wszelkie koszty zwi¹zane z nabyciem w/w pomieszczenia ponosi kupuj¹cy,
Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie PEC Spó³ka z
o.o. w Olecku ul. Sk³adowa 7.
Termin sk³adania ofert mija 24.05.2006 r.
o godz. 1000 .
Otwarcie ofert nast¹pi dnia 24.05.2006 r.
o godz. 1200 .
(K12801)

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci obrêbu GI¯E, gm. wiêtajno
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80, poz. 717 z pó. zm.) oraz uchwa³y nr XLI/
196/05 Gminy wiêtajno z dnia 27 padziernika 2005 r. zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci
obrêbu GI¯E, obejmuj¹cego tereny po³o¿one przy jeziorze
Dudeckim pod potrzeby turystyczno-wypoczynkowe, z
prognoz¹ oddzia³ywania na rodowisko, w dniach od 24
maja 2006 r. do 21 czerwca 2006 r. w siedzibie Urzêdu
Gminy w wiêtajninie, pokój nr 11 w godz. od 8:00 do
15:00.
Dyskusja publiczna nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w
projekcie planu odbêdzie siê w dniu 20 czerwca w siedzibie Urzêdu Gminy w wiêtajnie o godz. 10:30 w sali konferencyjnej.
Uwagi nale¿y sk³adaæ na pimie do Wójta Gminy wiêtajno
z podaniem imienia, nazwiska i adresu, oznaczenia nieruchomoci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 lipca 2006 r.
Wójt Gminy
Witold Maziewski
(K13101)

BUD-MET

FIRMA HANDLOWO-US£UGOWA

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

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

(V16410)

Biblioteka bli¿ej czytelnika
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A w Olecku
kozy kuj¹...
Od pewnego czasu po Olecku coraz
czêciej spaceruj¹... kozy. Trójka tych
sympatycznych zwierz¹t ostatnio zainteresowa³a siê bardzo Punktem Informacji

Turystycznej w Regionalnym Orodku Kultury w Olecku Mazury Garbate, a nastêpnie oleckim oddzia³em LOTTO. Czy¿by
ladem swojego s³ynnego kuzyna zamierza³y wybraæ siê w wiat
i szukaj¹ miejsca oraz funduszy na swoje podboje?
(jamach)

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.

mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

PUB TARGOWA

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

(V23107)

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. 900-14 00 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
(L2806)
hm Teresa Ga³aszewska

Fot. Marek Pacyñski

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78517)

OG£OSZENIE ZHP

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71
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Rezygnuj¹c z udzia³u w polityce, wycofuj¹c siê z wyborów prezydenckich do
swojej ulubionej Puszczy Bia³owieskiej,
W³odzimierz Cimoszewicz chyba nie zdawa³
sobie sprawy, jakiego psikusa wycina prawicy. Otó¿ pozbawi³ j¹ naturalnego wroga, w którego do woli mogli biæ obaj planowani koalicjanci z PO i PiS.
Brak zdecydowanego potêpienia ze
strony Tuska prowokacji Miodowicza i
Jaruckiej, wymierzonej w Cimoszewicza,
zemci³ siê póniej na nim samym afer¹
z dziadkiem w Wehrmachcie.
Przysz³y koalicjant PiS, którego ¿ywot uzale¿niony jest od posiadania
przynajmniej jednego, a najlepiej kilku
wrogów, szybko zmieni³ front walki i
wymyli³ nowe has³a  Polska solidarna
i Polska liberalna. Swoim wrogiem nr 1
uczyni³ liberalizm i Platformê Obywatelsk¹.
S¹dzê, ¿e PiS sam zosta³ zaskoczony swoim zwyciêstwem
wyborczym, st¹d brak programów gospodarczych  gospodark¹ mia³a zaj¹æ siê, typowana przez sonda¿e na zwyciêzcê, Platforma Obywatelska, a PiS
tzw. Polityk¹ historyczn¹  rozliczeniem prywatyzacji, tropie-

niem rzeczywistych i domniemanych grup
przestêpczych, lustracj¹.
Rowy wykopane miêdzy przysz³ymi
koalicjantami w kampanii wyborczej zosta³y jeszcze pog³êbione po wyborach w
negocjacjach nad tworzeniem rz¹du. PiS
nie dopuszcza³ jakiejkolwiek ingerencji i
wp³ywu koalicjanta w resortach politycznych i si³owych, a zgadza³ siê na oddanie ca³ej gospodarki. W ten sposóbprzysz³y koalicjant musia³by spe³niaæ nierealne obietnice gospodarcze PiS-u z kampanii wyborczej, a PiS, osadzony w resortach si³owych i wyposa¿ony w specjalny Urz¹d Antykorupcyjny oraz zdominowane przez siebie instytucje centralne, jak: IPN, KRRiTV, prowadzi³by
szerok¹ lustracjê:
 gospodarcz¹, rozliczenie prywatyzacji;
 esbeck¹  tropienie by³ych agentów i tajnych wspó³pracowników SB.

wokó³ jeziora Oleckie Wielkie. Lubiê jedziæ rano, kiedy jest cisza i spokój, kiedy s³ychaæ jak ronie trawa. Dla zdrowia i urody. Bardziej dla zdrowia, którego nigdy za wiele, bo urodê mia³em zawsze...
Na wysokoci Szyjki, po drugiej
stronie jeziora, natkn¹³em siê na wie¿o
opuszczone obozowisko jakiego szczepu
dzikich. Zadaszone miejsce ze stolikiem
i ³awkami dla porz¹dnych turystów wygl¹da³o jak pegeerowski mietnik. Porozrzucane butelki szklane i plastikowe,
walaj¹ce siê w promieniu kilkunastu metrów
plastikowe kubki, tacki i papierzyska wszelkiego rodzaju, fruwaj¹ce wokó³ folie. Tu¿
obok ³aw szcz¹tki ogniska. Po iloci
opró¿nionych butelek, a zw³aszcza po iloci
porzuconych kubków mo¿na by³o zorientowaæ siê, ¿e grupa dzikich by³a doæ
liczna  co najmniej kilkanacie osób.
Puste butelki po amerykañskiej Whisky i szwedzkim Absolucie 0,7 litra sugeruj¹, ¿e nie
by³y to zwyk³e menele, smakosze Bia³ego Patyka po 3 z³ za
flaszkê, ale towarzystwo dziane, znaczy forsiaste. Có¿ z tego?
Dla mnie to zwyk³e chamy, które nie potrafi¹ uszanowaæ niczego.
Przecie¿ wystarczy³oby kilka minut
wysi³ku ¿eby te wszystkie mieci pozbieraæ
do foliowego worka i zabraæ go ze sob¹
do mietnika miejskiego.
Nie jestem za prohibicj¹, wiem, ¿e
wódka na wie¿ym powietrzu, przy ognisku, smakuje jeszcze lepiej  sam te¿ nie
wylewam za ko³nierz, ale nie mo¿na po
sobie zostawiæ takiego totalnego mietnika!!!
Na szczêcie jad¹c dalej wiewiórczym
szlakiem widzia³em jeszcze co najmniej
dwa wygas³e ogniska, ale o dziwo  ¿adnych mieci. Koczuj¹ce przy nich grupy tubylców pochodzi³y chyba z innych
szczepów, ju¿ ucywilizowanych. Okazuje siê wiêc, ¿e mo¿na zachowaæ siê przyzwoicie. Obozowiczom od ognisk w pobli¿u Dzikiej pla¿y za jeziorem gratulacje i wyrazy uznania!
¯eby nie pisaæ po pró¿nicy  zwracam siê do oleckiej policji i w³adz miejskich nadzoruj¹cych pracê policji. Dlaczego nigdy was nie ma w miejscach
szczególnie wybieranych przez ró¿ne
szemrane elementy? Mam na myli park
miejski, ³awki nad rzek¹, brzegi jeziora 
nawet te od strony miasta.
Kto i kiedy tak zreformuje policjê, ¿eby
mia³a mnie do pisania, a wiêcej do pilnowania, porz¹dku oczywicie? Jak dot¹d górê bierze biurokracja.
Olecko, 4.05.2006r.

Komentarze i refleksje
 nie tylko polityczne

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. 900-1400 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
hm Teresa Ga³aszewska
(L2906)

Grzegorz Kudrzycki
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Znowu jeden z ministrów Prawa i
Sprawiedliwoci zrobi³ dyplomatyczn¹ gafê
i zaszkodzi³ interesom Polski na arenie
miêdzynarodowej. Rados³aw Sikorski 
minister obrony i pupil USA  przyrówna³ budowê gazoci¹gu przez Ba³tyk z Rosji
do Niemiec do paktu Ribbentropp-Mo³otow! O ile s³owa takie mog¹ uchodziæ
dla dziennikarza  ¿urnalisty, to nie uchodz¹ dla przedstawiciela rz¹du polskiego, typowanego przez niektórych na przysz³ego ministra dyplomacji.
Pomijaj¹c nawet fakt, ¿e budowa ba³tyckiej rury jest szkodliwa dla interesów Polski, niedopuszczalne jest dra¿nienie w ten sposób s¹siada i partnera
z Unii Europejskiej, na którego przychylnoæ i solidarnoæ  nie tylko finansow¹  Polska liczy.
Niefortunna wypowied ministra Sikorskiego oburzy³a nie tylko w³adze i
spo³eczeñstwo Niemiec, ale te¿ w³adze
UE. Tylko premier polskiego rz¹du i prezes
PiS nie widz¹ w tym nic niestosownego
 czy¿by w IV Rzeczypospolitej obowi¹zywa³y ju¿ standardy Leppera?

 3 

3 maja o godz. 6:00 wybra³em siê na
przeja¿d¿kê rowerem Wiewiórcz¹ cie¿k¹
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II Powiatowy Konkurs
Ortograficzny klas II

Pierwszy etap konkursu, zgodnie z
regulaminem, przeprowadzono w poszczególnych klasach. Drugi etap odby³ siê
wewn¹trz szkó³ pomiêdzy reprezentantami klas i wy³oni³ reprezentantów szkó³.
Uczniowie ci pod kierunkiem wychowaw-

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku
Dnia 25 kwietnia 2006r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Olecku odby³ siê II Powiatowy Konkurs Ortograficzny klas II pod has³em
Mistrz Ortografii przygotowany i zorganizowany przez p. Renatê Bogdan i p.
Ma³gorzatê Szafrankowsk¹.
Konkurs obejmowa³ trzy etapy: wewn¹trzklasowy, wewn¹trzszkolny i miêdzyszkolny. W finale wziêli udzia³ uczniowie klas drugich ze szkó³ podstawowych
z terenu powiatu oleckiego:
 Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach,
 Zespó³ Szkó³ w Judzikach,
 Szko³a Podstawowa w Mazurach,
 Szko³a Podstawowa w wiêtajnie,
 Szko³a Podstawowa w Wieliczkach,
 Szko³a Podstawowa nr 4 w Olecku,
 Szko³a Podstawowa nr 3 w Olecku,
 Szko³a Podstawowa nr 1 w Olecku.

To my  uczestnicy i opiekunowie II Powiatowego Konkursu Ortograficznego klas II Mistrz Ortografii w Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku.

Fot. Renata Bogdan

Mistrzyni ortografii  Justyna Jañczuk odbiera dyplom i zas³u¿on¹ nagrodê.

ców doskonalili swoj¹ czujnoæ ortograficzn¹, aby jak najlepiej reprezentowaæ
swoj¹ klasê i szko³ê.
Do trzeciego etapu miêdzyszkolnego zg³osi³o siê 22 uczniów. Konkurs trwa³
60 minut. Uczniowie pisali dyktando, uzupe³niali wyrazy i tekst z brakuj¹cymi literami, podpisywali obrazki, rozwi¹zywali
krzy¿ówkê ortograficzn¹, poprawiali tekst
napisany b³êdnie. Rozwi¹zuj¹c test wszyscy uczniowie starali siê umiejêtnie zastosowaæ poznane zasady ortograficzne. Prawid³owo rozwi¹zany test ortograficzny dawa³ 110 punktów. Prace uczniów
by³y zakodowane. Po rozwi¹zaniu testu
konkursowego uczniowie zostali zaproszeni na s³odki poczêstunek ufundowany przez Szko³ê Podstawow¹ nr 1 w Olecku.
Sprawdzaniem prac zajê³y siê obecne panie nauczycielki nauczania zintegrowanego. Komisja w sk³adzie: p. Renata Bogdan, p. Agnieszka Wróblewska i p. Teresa Udzi³o czuwa³a nad poprawnoci¹ sprawdzanych prac.

Tygodnik Olecki

W finale II Powiatowego
Konkursu Ortograficznego klas
II Mistrzyni¹ Ortografii zosta³a Justyna Jañczuk ze Szko³y Podstawowej w Wieliczkach.
Laureaci konkursu:
I miejsce  Justyna Jañczuk
(104 pkt.) Szko³a Podstawowa
w Wieliczkach, wych. p.
Teresa Zeniuk.
II miejsce  Weronika Rogaczewska (101 pkt.) Szko³a
Podstawowa w Wieliczkach,
wych. p. Teresa Zeniuk.
III miejsce  Urszula Jasiñska (98 pkt.) Szko³a Podstawowa nr 3 w Olecku, wych.
p. Bo¿ena Staszkiewicz.
IV miejsce  Dominik Tylman
(96,5 pkt.) Szko³a Podstawowa w Wieliczkach, wych. p.
Agnieszka Wróblewska.
V miejsce  Marta ¯yliñska (94,5 pkt.)
Szko³a Podstawowa nr 3 w Olecku, wych.
p. Barbara nie¿yñska.
V miejsce  Marcel Terlecki (94,5 pkt.)
Szko³a Podstawowa nr 3 w Olecku, wych.
p. Bo¿ena Staszkiewicz.
V miejsce  £ukasz Jarz¹bski (94 pkt.)
Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach, wych. p.
Teresa Udzi³o.
Serdecznie gratulujemy zwyciêzcom,
a tak¿e wychowawczyniom. Szczególne
gratulacje kierujemy w stronê p. Teresy
Zeniuk i Jej wychowanek.
Wy¿ej wymienieni uczniowie otrzymali nagrody ksi¹¿kowe oraz rzeczowe,

a tak¿e dyplomy za zajête miejsca. Wielu uczniów uzyska³o punktacjê oko³o i
powy¿ej 90 pkt., co wiadczy o doskona³ym opanowaniu zasad ortograficznych
i umiejêtnoci stosowania ich w praktyce. Ci i pozostali uczestnicy konkursu
otrzymali pami¹tkowe ksi¹¿eczki  lektury oraz dyplomy za udzia³. Organizatorki konkursu: p. Renata Bogdan i p.
Ma³gorzata Szafrankowska na rêce pañ
nauczycielek z³o¿y³y podziêkowania za
zaanga¿owanie w propagowanie idei
poprawnej pisowni i rozbudzanie zainteresowañ ortografi¹ wród uczniów oraz
przygotowanie ich do konkursu.
Konkurs posiada³ oprawê artystycz-
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no  plastyczn¹. Zosta³ otwarty wyst¹pieniem recytatorskim przez ucznia kl. IIc
Szko³y Podstawowej nr 1 w Olecku 
Micha³a Ga³a¿yna (laureat II nagrody
w Rejonowym Konkursie Poetyckim Teatr
jednego aktora dla klas I- III w G¹skach
z dnia 7 kwietnia 2006r.) pod kierunkiem
p. Renaty Bogdan.
Serdecznie dziêkujemy p. w-ce dyr.
Halinie Matwiejczyk za otwarcie i nadzór konkursu, a tak¿e wszystkim kole¿ankom, które wspomog³y nas w organizacji wy¿ej opisanego przedsiêwziêcia.
Organizatorki:
Renata Bogdan
& Ma³gorzata Szafrankowska

II Powiatowy Konkurs Recytatorski w jêzyku niemieckim
W dniu 5.05.2006 r. odby³ siê II Powiatowy Konkurs Recytatorski w jêzyku niemieckim w Zespole Szkó³ w Babkach Oleckich.
Konkurs ten mia³ na celu zainteresowanie uczniów poezj¹ niemieck¹ oraz
doskonalenie sprawnoci jêzykowych.
I miejsce zajê³y: Ewelina Grzymkowska (Publiczne Gimnazjum w Kowalach
Oleckich) oraz Angelina Putra (Publiczne
Gimnazjum Jana Paw³a II w Wieliczkach).
II miejsce zajê³y: Katarzyna Szuliñska oraz Urszula Salamon (Kowale Oleckie).
III miejsce przyznano Ewelinie Kuja³owicz (Spo³eczne Gimnazjum w Olecku).
szczególne wyró¿nienia otrzyma³y:
Martyna Jakubiak za wiersz w³asnego
autorstwa Schnitten (STO Olecko) oraz
Karolina Wróblewska z Zespo³u Szkó³
w Babkach Olekcich za ciekaw¹ interpretacjê wiersza Ade.

Organizatorem konkursu, w którym ³¹cznie w uczestniczy³o 14 recytatorów, by³a
Violetta Anna Janczenia z Zespo³u Szkó³ w Babkach Oleckich.
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Muzyczne wêdrówki po wiecie  etap V
IV STARPTAUTISKAIS JAUNIESU
INSTRUMENTALO ANSABLU MUZIKAS
FESTIVALS  LATWIJA
O godzinie 4.30 w dniu 26 kwietnia
br. cz³onkowie Szkolnej Orkiestry Kameralnej PSM I st. w Olecku wyruszaj¹ na Festiwal Zespo³ów Instrumentalnych w Daugavpils.
Jest to drugie co do wielkoci miasto £otwy (115 tys. mieszkañców), za³o¿one przez Zakon Kawalerów Mieczowych w 1278 r. po jego sekularyzacji w
latach 1559-1772 w granicach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Od 1667 roku
stolica województwa inflanckiego. Po
pierwszym rozbiorze w³¹czony do Rosji,
przemianowany na Dwiñsk (za³o¿ono tu
twierdzê dla wojsk rosyjskich). W 1921
roku wyzwolony przez oddzia³y polskie
w czasie kontrofensywy podczas wojny
polsko-radzieckiej, zosta³ przekazany
w³adzom niepodleg³ej £otwy.
W Festiwalu bior¹ udzia³ zespo³y z
Polski, Litwy, £otwy, Rosji, Bia³orusi,
Estonii. Nasz kraj reprezentuj¹ orkiestry
z Olecka i Suwa³k.
Oko³o po³udnia docieramy do Daugavpils, gdzie czeka na nas przesympatyczna, nastoletnia Polka  Rita Dobrowolska. To w³anie ona opiekuje siê nasz¹
grup¹ podczas trzydniowego pobytu na
£otwie.
Po krótkiej próbie jako pierwsi rozpoczynamy festiwal w tamtejszym teatrze, który cieszy siê
niezwyk³¹ akustyk¹, co zmusza nas do szczególnego skupienia. Wykonujemy pó³godzinny koncert. Nasz repertuar stanowi¹ utwory z muzyki klasycznej i rozrywkowej.
Jestemy zadowoleni z wystêpu, chocia¿ nie oby³o siê bez
pecha  jednej z naszych kole¿anek rozlatuj¹ siê skrzypce! Jednak szybko radzimy
sobie z tym problemem i kontynuujemy wystêp. Mimo tych
trudnoci otrzymujemy gromkie brawa i scenê opuszczamy w dobrych humorach. Ju¿
na luzie ogl¹damy koncerty
innych uczestników. Zespo³y i orkiestry prezentuj¹ muzykê o zró¿nicowanym charakterze. Najbardziej przypadaj¹ nam do gustu zespo³y
rockowe.
Wieczorem integrujemy siê

i bawimy na dyskotece w Night Clubie,
a oko³o pó³nocy kwaterujemy siê w przytulnym hotelu za miastem, w którym nastêpuje integracji ci¹g dalszy... :)
Nastêpnego dnia jestemy niewyspani,
ale energii nam nie brakuje. Milutka Rita
zabiera nas na krótki spacer po parku, a
póniej do centrum handlowego na zakupy. Chocia¿ wiosna w pe³ni, udajemy
siê na sztuczne lodowisko, gdzie jedzimy na ³y¿wach wed³ug w³asnych mo¿liwoci i fantazji. Jest to dla nas niezwyk³a frajda!
Po po³udniu znów jestemy w teatrze
i s³uchamy koncertów innych wykonawców, którzy prezentuj¹ bardzo wysoki
poziom. W festiwalu nie mogli wzi¹æ
udzia³u wszyscy chêtni. Warunkiem zakwalifikowania siê by³o przes³anie nagrania
z prezentacj¹ zespo³u, które ocenia³a
komisja i wybiera³a najlepszych. Spe³nilimy wszystkie wymagania, st¹d nasze
tu uczestnictwo.
Wieczorem organizatorzy imprezy
zapraszaj¹ nas na ognisko. Pieczemy kie³baski, nawi¹zujemy nowe znajomoci
i najwytrwalsi bawi¹ siê do rana.
Ostatniego dnia, po krótkim odpoczynku, koncertujemy w jednej ze szkó³, po

czym mamy du¿o wolnego czasu dla siebie. Wykorzystujemy go w ró¿ny sposób: odwiedzamy sklepy, odsypiamy w
autokarze, robimy zdjêcia, rozmawiamy,
wymieniamy siê adresami, e-mailami itp.
Oko³o godziny 15- stej ogl¹damy kolejnych i ostatnich wykonawców.
Po krótkim czasie wolnym nastêpuje podsumowanie festiwalu. Wszystkie
zespo³y i orkiestry wykonuj¹ po dwa
utwory. Nasz dyrygent Pan Tomasz Gawroñski decyduje siê na wykonanie Serduszko puka (muzyka rozrywkowa) oraz
I will wait for you (muzyka filmowa).
Tymi utworami podbijamy serca widowni
i otrzymujemy wielkie i g³one oklaski.
My i nasz maestro jestemy happy!
Festiwal koñczy siê bankietem, w którym uczestniczymy wraz z opiekunami.
Niestety, wszystko co dobre szybko
siê koñczy... :( ¯egnamy siê ze znajomymi ró¿nych narodowoci. Szczególnie
trudno by³o nam rozstaæ siê z nasz¹ przewodniczk¹ Rit¹  skromn¹, mi³¹ i wra¿liw¹ dziewczyn¹. Bardzo chcielibymy siê
z ni¹ jeszcze spotkaæ. A mo¿e zdecyduje
siê ona na studia w naszym miecie?
Pónym wieczorem wyje¿d¿amy z
£otwy i oko³o 3-ciej w nocy docieramy
do Olecka.
Festiwal ten jest kolejn¹ nasz¹ wspania³¹ przygod¹ i mobilizacj¹ do dalszej
pracy. Bardzo chcielibymy wróciæ tam
za rok. Znaj¹c mo¿liwoci menagerskie
naszego dyrygenta, jestemy przewiadczeni, ¿e nie jest to ostatni wyjazd, a
kolejne bêd¹ równie atrakcyjne.
Karolina Sznurkowska
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Z dedykacj¹ do nieba

Mo¿na stawiaæ wiele piêknych pomników, malowaæ mnóstwo obrazów powiêconych Janowi Paw³owi II. Jednak
naszemu Papie¿owi zale¿a³o g³ównie na
wprowadzaniu wznios³ych s³ów w ¿ycie.
Na tym samym zale¿a³o organizatorom
I Powiatowego Przegl¹du Poetyckiego
Z dedykacj¹ do Nieba.
Konkurs, obejmuj¹cy dzieci z klas IV
 VI szkó³ podstawowych, sk³ada³ siê z
dwóch etapów: pierwszy  nades³anie
wierszy, drugi  prezentacja.
II etap odby³ siê 28 kwietnia bie¿¹cego roku w Sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury i Sportu w wiêtajnie. Udzia³ w konkursie wziê³o 22 uczestników ze szkó³: Szko³a Podstawowa w
Sokó³kach, Zespó³ Szkó³ w Olecku, Szko³a
Podstawowa im. Ignacego Krasickiego
w wiêtajnie.
Wród zaproszonych goci przyby³ych na konkurs byli: proboszcz Parafii
p.w. Matki Bo¿ej Szkaplerznej w wiêtajnie ksi¹dz Wojciech Jab³oñski, proboszcz Parafii p.w. wiêtej Rodziny w
Olecku (Osiedle Siejnik) ksi¹dz Mieczys³aw Banek, pomys³odawczyni konkursu pani Krystyna Ko³odziejska oraz dyrekcje szkó³ organizuj¹cych przegl¹d
(Zespó³ Szkó³ w Olecku i Szko³a Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w
wiêtajnie). Ca³¹ uroczystoæ prowadzi³a uczennica klasy V Szko³y Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w wiêtajnie Karina widerska.
Przegl¹d otworzy³ dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Olecku pan Stanis³aw Kopycki.
Nastêpnie przemówi³ przewodnicz¹cy
komisji konkursowej ksi¹dz Arkadiusz

Pietuszewski.
Ka¿dy wiersz by³ jedyny w swoim
rodzaju, niektóre wzruszaj¹ce, inne humorystyczne, ale ka¿dy powiêcony jednemu cz³owiekowi  Janowi Paw³owi II.
Dodatkowego uroku dodawa³a im prezentacja, w wiêkszoci przez autorów. To
w³anie oni sprawili, ¿e ca³a uroczystoæ
mia³a podnios³y, wyj¹tkowy ton.
W czasie, gdy komisja obradowa³a,
uczestnicy oraz zaproszeni gocie udali
siê na poczêstunek ufundowany przez
pana Jaros³awa Skorupskiego oraz pana
Jana Staniszewskiego.
Prawdziwe uczucia i emocje zawarte
w wierszach m³odych poetów sprawi³y,
¿e komisja konkursowa mia³a trudne zadanie. W koñcu uda³o siê dojæ do porozumienia. G³ówne nagrody i wyró¿nienia
komisja przyzna³a nastêpuj¹co:
W kategorii klas IV:
1. Mateusz Sad³owski  Zespó³ Szkó³ w
Olecku
2. Mariola Dobruch  Szko³a Podstawowa
w Sokó³kach
3. Gabriela Raczykowska  Zespó³ Szkó³
w Olecku
W kategorii klas V:
2. Magdalena Domaradzka  Szko³a Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w
wiêtajnie
3. Marlena Mocarska  Szko³a Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w
wiêtajnie
4. Wiktoria Szczech  Zespó³ Szkó³ w
Olecku
W kategorii klas VI:
1. Aleksandra Siemion  Szko³a Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w

wiêtajnie
2. Dominika Stankiewicz  Zespó³ Szkó³
w Olecku
3. Klaudia Kapuciñska  Zespó³ Szkó³
w Olecku
Wyró¿nienie: Daniel Dyczewski  Szko³a
Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w wiêtajnie
Wyró¿nienie: Natalia Andryszczyk  Szko³a Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w wiêtajnie
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy, ksi¹¿ki ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Olecku oraz piêkne portrety Papie¿a, Biblie i albumy ofiarowane przez Wydzia³ Duszpasterstwa
Ogólnego E³ckiej Kurii Biskupiej oraz
Powiatowy Komitet Prawa i Sprawiedliwoci w Olecku.
Uczniowie bior¹cy udzia³ w konkursie, poprzez przypominanie przes³añ Ojca
wiêtego oraz przybli¿anie nam Jego
sylwetki zaczêli budowaæ ¿ywy pomnik
Jana Paw³a II. Z kolei nam, doros³ym
udowodnili, ¿e nie licz¹ siê piêkne, czêsto puste s³owa, ale dobre i szczere czyny.
Luiza Raczy³o
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Spotkania
z Poezj¹
W dniu 10 maja 2006 r. w Regionalnym Orodku Kultury w Olekcu Mazury Garbate odby³y siê eliminacje rejonowe XXIV Konkursu Recytatorskiego
Spotkania z Poezj¹.
Komisja XXIV Konkursu Recytatorskiego Spotkania z Poezj¹ w sk³adzie:
Marek Borawski  przewodnicz¹cy, Krystyna Karczewska  cz³onek komisji stwierdzi³a, ¿e w III etapie eliminacji rejonowych konkursu wziê³y udzia³ 4 osoby:
Magdalena Rydzewska (SP G¹ski, kl. IIB),
opiekun Teresa Udzi³o, Przemys³aw
Topór (SP G¹ski, kl. IIB), opiekun Teresa Udzi³o oraz Karolina Jarz¹b (SP 1 Olecko,
kl. IVA), opiekun Ewa Cichanowska i
Maria Dunaj (SP 1 Olecko, kl. IVA), opiekun Ewa Cichanowska
Po prezentacji zg³oszonych Komisja
do dalszych eliminacji wytypowa³a nastêpuj¹ce osoby:
1. W kategorii klas I-III: Przemys³aw
Topór, osoba prowadz¹ca: Teresa Udzi³o
2. W kategorii klas IV-VI: Maria Dunaj,
osoba prowadz¹ca: Renata Dunaj
Osoby te w czwartym etapie wezm¹
udzia³ w eliminacjach wojewódzkich konkursu Spotkania z Poezj¹.

PROPOZYCJA

Fot. Archiwum ROK MG
Uczestnicy zmagañ o eliminacje do konkursu wojewódzkiego. Od lewej:
Przemys³aw Topór, Magdalena Rydzewska, Maria Dunaj i Karolina Jarz¹b.

OG£OSZENIE O NABORZE
Pañstwowa Szko³a Muzyczna I st. im. I.J. Paderewskiego w Olecku
og³asza nabór na rok szkolny 2006/2007.
Egzamin wstêpny 31.05.2006r. o godz. 1600.
Termin sk³adania podañ  25.05.2005 r., sekretariat szko³y, ul. 1 Maja 1,
tel. (087) 520 30 97.

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

KSI¥¯KA TYGODNIA
Trzeba pamiêtaæ, ¿e okres dzieciñstwa
jest krótki,
ograniczona jest liczba ksi¹¿ek,
które mo¿na w tym czasie poznaæ,
a jeszcze mniej na zawsze pokochaæ.
Janusz Dunin
Warto czytaæ dobre ksi¹¿ki, ale warto te¿ trochê wiedzieæ o literaturze, zw³aszcza tej przeznaczonej dla dzieci i m³odzie¿y. Prezentowana ksi¹¿ka pe³ni rolê
przewodnika dla doradcy lektury dzieci
starszych i nastolatków.
Jej pierwsza czêæ Pogaduszki do
poduszki skierowana jest do doros³ych,
którzy wprowadzaj¹ dzieci w wiat ksi¹¿ki,
sami wybieraj¹ swoim pociechom lektury, wspólnie z nimi czytaj¹, ogl¹daj¹ obrazki
i póniej zachêcaj¹ do samodzielnego
czytania. Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e Pogaduszki
do poduszki drukowane by³y najpierw
w czasopimie Twoje Dziecko ,a w

Alicja Baluch: Ksi¹¿ka jest wiatem : o literaturze dla dzieci ma³ych oraz dla dzieci starszych i nastolatków. Kraków : Universitas 2005

1996 r. zosta³y wyró¿nione Doroczn¹
Nagrod¹ Polskiej Sekcji IBBY jako Ksi¹¿ka
Roku.
Drug¹ czêæ ksi¹¿ki pt. Samodzielna lektura mog¹ czytaæ zarówno
doroli (rodzice, nauczyciele, bibliotekarze), jak i m³odzie¿, która ma mo¿liwoæ
pog³êbienia wiedzy o literaturze, ksi¹¿ka bowiem porz¹dkuje pewne fakty literackie, a ponadto zawiera zagadnienia
dotycz¹ce miêdzy innymi: gatunków literackich, motywów, teatru dla dzieci czy
m³odzie¿owej subkultury.
W ka¿dym rozdziale prezentowane s¹ tytu³y dobrych i wartociowych
ksi¹¿ek. Ponadto publikacja zawiera rysunki, które umilaj¹ lekturê i zwracaj¹ uwagê
na to, co wa¿ne w wyk³adzie.
Agnieszka Makarewicz

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

Biblioteka zaprasza wszystkich
d³u¿ników  do koñca maja jest szansa, by oddaæ ksi¹¿ki nie p³ac¹c kary za
ich przetrzymanie.
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Komentarze i refleksje
Dokoñczenie ze s. 20.

rodowiska twórcze, naukowcy, dziennikarze strac¹ mo¿liwoæ odliczenia od
przychodu 50% kosztów uzysku, co w
sumie znacznie zmniejszy ich dochód.
Podobnie, zamro¿enie progów podatkowych
na 2006 r. Obni¿y mniej lub bardziej dochód ka¿dego podatnika.
A wiêc realia nijak siê maj¹ do obiecanek. Mo¿na zapomnieæ o tanim pañstwie i
obni¿ce podatków, mo¿na zapomnieæ o 3
milionach nowych mieszkañ i o paru jeszcze innych wyborczych kie³baskach dla
naiwnych. Nowa rzeczywistoæ doskonale oddaje satyryczny rysunek, który widzia³em w jakiej gazecie. Przedstawia dwie
nurkuj¹ce kaczki z wypiêtymi do góry kuprami i podpis: A teraz kochani wyborcy, poca³ujcie nas w kuper!.
Mo¿e PAC, który ma niew¹tpliwy talent do rysunku, zrozumie kiedy now¹
rzeczywistoæ i zacznie zamieszczaæ podobne
rysunki.
3.
Teraz zapominamy chocia¿ na chwilê
o polityce, bo na wielu dzia³a ona jak alergia, patrzymy przez okno, albo lepiej 
wychodzimy z domu  i co widzimy? Ano,
wiosna nadrabia stracony czas, maj, zielona trawa, weso³e ptaki, dziewczyny coraz
piêkniejsze! Znajomy z kawiarni mówi, ¿e
nie ma brzydkich kobiet, tylko wina czasem brakuje... Przyznajê mu wiêt¹ racjê,
bo po dobrej flaszce widzê wokó³ tylko
samo piêkno!
Maj  to podobno miesi¹c zakochanych, czas spotkañ towarzyskich w plenerze, po prostu czas majówek. Nad jeziorem, na dzia³kach rekreacyjnych i w zwyk³ych domowych ogródkach p³on¹ ogniska i grille. Szkoda tylko, ¿e skoñczy³ siê
d³ugi weekend. Tak w ogóle to w maju
powinno byæ wiêcej takich weekendów 
wolne soboty to za ma³o  proponujê jeszcze
wolne pi¹tki, a nawet czwartki! To mo¿e
byæ postulat spo³eczny do nowej koalicji,
¿eby naprawiæ pañstwo.
Ale psst, cisza, doæ polityki, lepiej ju¿
opowiadaæ dowcipy o blondynkach. A
propos blondynek  co robi blondynka,
jak rano wstaje z ³ó¿ka? No, no... co?
- Idzie do domu!
Przepraszam wszystkie blondynki, tak
naprawdê to jestecie super. Scarlet te¿!
Nie mam nic przeciwko igraszkom i
zabawom na ³onie natury, ale kiedy biwakujemy w tzw. Miejscach publicznych, nie
zostawiajmy po sobie paskudnych mieci. Szanujmy przyrodê!  tak mawia³a ju¿
pani od przyrody w IV klasie, ale widaæ
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 nie tylko polityczne

nie wszyscy uwa¿ali na lekcjach.
Apelujê do szanownych rodziców!
Dziatwê trzeba ju¿ od ma³ego uczyæ szanowania zwierz¹t i przyrody, a dom to jest
druga szko³a, mo¿e nawet wa¿niejsza, bo
autorytet Rodzica i dobry przyk³ad oddzia³uje bardziej od truj¹cego belfra.
Tu, w Olecku, mamy piêkne i czyste
jezioro, piêkne obiekty sportowe  i niech
takie one pozostan¹ jak najd³u¿ej.
10.05.2006r.
4.
W rodê, 10 maja, pod Sejmem Rzeczypospolitej odby³a siê demonstracja s³u¿by
zdrowia  akt desperacji i rozpaczy. Trudno pogodziæ jednoczenie dobro pacjenta, zapobiec dramatom chorych ludzi w
szpitalach i wywrzeæ skuteczny nacisk na
w³adzê o godziwe warunki p³acy i pracy. I
na to chyba licz¹ te i poprzednie w³adze,
¿e lekarzom zabranie determinacji w protestach, ¿e ugn¹ siê przed odpowiedzialnoci¹ za chorych.
Warto przypomnieæ has³a demonstrantów:  Rz¹d do roboty za 1000 z³ brutto!;  Hipokrates te¿ by tego nie wytrzyma³;  Chcemy leczyæ w swoim
kraju i skandowanie po kolejnych obiecankach premiera i ministra:
 Pustos³owie i Religa siê miga.
Od kilkunastu lat kolejni ministrowie
zdrowia i finansów t³umacz¹ siê, ¿e podwy¿ki p³ac dla bia³ego personelu gro¿¹
rozsadzeniem finansów publicznych. Jest
pewnie w tym jaka czêæ prawdy, bo

Grzegorz Kudrzycki

dodawanie pieniêdzy do wadliwego systemu mo¿e byæ marnotrawieniem rodków.
Potrzeba zmian systemowych, potrzeba
odwagi politycznej by wreszcie okreliæ
koszyk us³ug medycznych:
 podstawowych, nale¿nych w ramach sk³adki zdrowotnej,
 ponadpodstawowych, finansowanych z dodatkowych ubezpieczeñ.
Od lat s³ychaæ o potrzebie zasadniczych
zmian w s³u¿bie zdrowia, po czym kolejne
ekipy rz¹dowe dokonuj¹ niewielkiej kosmetyki i gor¹cy kartofel zostawiaj¹ nastêpcom. Problem jest trudny, ale przede wszystkim szalenie ryzykowny politycznie, a u
nas zwyk³o siê patrzeæ krótko  do nastêpnych wyborów.
Poza tym przebojowoæ lekarzy i pielêgniarek nie jest taka jak górników czy
kolejarzy. Ci zaspokajaj¹ wiêkszoæ swoich ¿¹dañ, wystarczy postukaæ kilofami i
w³adza miêknie.
Wcale nie dziwi mnie determinacja lekarzy. Oni te¿ widz¹ jak bezsensownie
wydawane s¹ bud¿etowe miliardy na kolejne restrukturyzacje górnictwa, hutnictwa czy kolei pañstwowych, widz¹ ile zarabiaj¹ urzêdnicy rz¹dowi i samorz¹dowi,
jakie anga¿e uchwalaj¹ sobie politycy.
Demonstruj¹cych lekarzy lekcewa¿y siê
 do czasu! Oby s³owa lec¹ce z megafonu demonstrantów zastrajkujmy wszyscy
i niech oni (politycy) przyjd¹ do nas nie
okaza³y siê prorocze.
11.05.2006r.

Jest sporo takich suchych drzew w okolicy Skoczni. Widoczne na zdjêciu
pêk³o podczas silnego wiatru we wtorek (9 maja) i zagra¿a przechodniom.
jan.mazurski@onet.eu
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OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

OG£OSZENIA DROBNE

L

INNE
* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny
z niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji, L2502

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

PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
V16910
* ekspedientkê w sklepie spo¿ywczym zatrudniê, tel. 0-504482-320
K12501
* mechanika z dowiadczeniem do naprawy maszyn rolniczych zatrudniê, tel. 0-608-213-949
V31601
* poszukujê stolarza do bie¿¹cych napraw, tel. 0-601-701-090 K11902
* sprzedawcê  meble, zatrudniê. Tel. 0-608-454-060 V31811
* z umiejêtnociami wykonywaniu prac budowlanych, kontakt: Norwida 8, po 17-tej.
K10704
* zak³ad stolarski poszukuje wykwalifikowanego stolarza,
tel. 0-501-720-701
V11702

5

czerwca

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

tel. 520-23-36

SPRZEDAM
* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L809
* dzia³kê budowlan¹, zabudowa szeregowa, ok. 200 m.kw.,
tel. 0-601-701-090
K12202
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K13101
* mieszkanie 44 m.kw., centrum, tel. 0-601-701-090 K12002
* mieszkanie 56 m.kw., tel. 0-601-701-090
K21202
* mieszkanie 60 m.kw., centrum, nowy atrakcyjny budynek,
tel. 0-513-433-038
K12302
* gara¿ murowany z kana³em, ul. Zamkowa  1 Maja, tel.
0-87-523-45-02
K11802
* karmid³a dla drobiu, tel. 0-601-210-819
K13201
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90z³,
PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3003

(V29403)

Codziennie w godz. 800-1800

WYNAJEM
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L2305
* lokal 70 m.kw. z wiat¹ 80 m.kw. tel. 0-87-520-36-55 V32305
* mieszkanie lub pokój do wynajêcia, tel. 0-609-738-204 K12901
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L2405

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

Meble ogrodowe na zamówienie.
Tel. 0 607-865-374
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V25305)

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

(V27903)

SERWIS OGUMIENIA

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

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

(V24106)

Szkó³ka zrzeszona w Polskim Zwi¹zku Szkó³karzy

12345678901234567890123456789012
(V23606)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
O
lecko
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
tel. (087) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
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PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995

armatura sanitarna, kominki.

Rampa PKP,
tel. (087) 520-13-87)

(V32301)

* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych
SANEL, ul. E³cka 2, tel. 0-87-520-49-33
V25205
* korepetycje: angielski, rosyjski, t³umaczenia tekstów, tel.
0-512-692-653, 0-512-692, 654
K10902

KOSZENIE TRAWNIKÓW

CENY UZALE¯NIONE OD POWIERZCHNI.
Tel. 9-606-481-448
* korepetycje, matematyka, mgr Danuta Szrajbert, tel.
0-600-045-656, 0-87-520-40-12
V18609
* kredyt tani, tel. 0-87-520-01-89
V30402
* kredyty, tel. 0-87-520-22-47
K418
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55
V26404
* meble na zamówienie, tel. 0-509-596-063
V22907
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V31406
* Meble, sklep, rampa PKP. Tel. (087) 520-19-44.

V31801

* nagrobki, Ryszard Topolski, tel. 0-501-611-547

V22807

(V31501)

NOWY SKLEP

ELEKTRO-MOTO-DOM

anteny, g³oniki, akcesoria elektrotechniczne, autotuning, naprawa sprzêtu elektronicznego. Kolejowa 6, tel. 0-509-489-447

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (I piêtro nad sklepem miêsnym Mazury tel. (087) 520-04-80
V24605

k2okna@vp.pl

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

(V29303)

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

* opony, serwis, tel. 0-87-520-16-93
L2710
* pizzeria, bar Stan Marino, plac Wolnoci 16, tel. 0-87520-49-60
L2610
* poczta kwiatowa, tel. 0-663-036-622
V19808
* pralnia chemiczna, dywany, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-93
V21307
* pralnia, magiel, tel.0-607-373-479
V19608
* pralnia, magiel, chemia, tel. 0-606-756-380
K9804
PROJEKTOWANIE, URZ¥DZANIE OGRODÓW OD A DO Z

Sprzeda¿ rolin wodnych i kolekcjonerskich, rododendronów
Tel. 0-693-239-934
(V23306)
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K12401

us³ugi
weterynaryjne
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V24006)
* roboty ziemne fadrom¹, wywrotk¹, ¿wir, piasek, wykopy,
tel. 0-606-113-276
V29603
* rozliczenia podatkowe, tel. 0-87-520-31-70
L2208
* RTV naprawa sprzêtu, plac Wolnoci 19, tel. 0-87-520-24-82 V32201

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.

(K67029)

(K12702)

KOMINKI GRZEWCZE I TRADYCYJNE

RATY!

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* autobus turystyczny, tel. 0-606-141-884
V19408
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K7308
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3617
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16936
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L1308
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V30502
* Biuro Rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
V17310
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V18509
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18809
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V26105
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. 0-501-639-658 V27704
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V23616
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V23626
* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, tel. 0-501-703-381
K6109
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V17610
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V16310
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V30202
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V31301
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
K12602
* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V26304

Szybkie wykonanie

NAJNI¯SZE CENY!!!

* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa PKP, tel. 0-87-520-48-78
K6507
* Serwis Rowerowy Impuls, tel. 0-87-520-36-92
K718
* sklep BHP i p. po¿, Grunwaldzka 16a, tel. 0-87-520-17-89 V17408
* sklep miêsny Mazury, tel. 0-87-520-23-14
V6013
* skup metali, surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najlepsze ceny, ul. E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V31901
SKLEP SPO¯YWCZY TOMEK
Du¿y wybór alkoholi i herbat na wagê
Czynny: codziennie  do 2200, pi¹tek-sobota  do 2400
Plac Wolnoci 24
Zapraszamy

(V30302)

(V16510)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V30802)

Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.

US£UGI

GLAZURA, terakota, drzwi,
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* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V18709
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
V30612
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2518
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K318
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2218
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L914
* transport, tel. 0-508-192-094
V30602
* transportowe wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel.
0-604-514-845
V19908
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770 K11602
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73423
* WYPOZYCZALNIA DVD, tel. 0-87-523-01-54
V24306
* Wywrotkami, Fadrom¹, ¿wir, ¿u¿el, piasek, czarnoziem, tel.
o-606-141-884, 0-87-520-49-29
V19308
* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V32001
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2321
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78
V2618
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Kalendarz imion

16 maja
Diany, Honoraty, Ma³gorzaty, Przemys³awy
Adama, Andrzeja, Jana, Jêdrzeja, Przemys³awa, Szymona, Trzebomira, Trzebomys³awa, Ubalda, Wieñczys³awa
17 maja
Brunony, Miry, Weroniki, Wery
Bruna, Brunona, Feliksa, Herakliusza,
Paschalisa, S³awomira, Torpeta, Wiktora, Wilhelma
18 maja
Aleksandry, Ali, Alicji, Eryki, Iriny, Nataszy
Aleksandra, Bohdana, Edwina, Eryka,
Feliksa, Jana, Mylibora
19 maja
Celestyny, Emiliany, Iny, Iwony, Iwy,
Patrycji

Augustyna, Celestyna, Emiliana, Iwa,
Krzesomira, Lwa, Miko³aja, Pêkos³awa,
Piotra, Urbana
20 maja
Bernardy, Krystyny, Efrydy, Sawy, Wiktorii
Aleksandra, Anastazego, Bazylego, Bazylisa, Bernarda, Bernardyna, Bromimierza,
Bronimira, Teodora
21 maja
Donaty, Gizeli, Konstancji, Moniki
Donata, Jana, Juliusza, Kryspina, Nepomucena, Przec³awa, Przes³awa, Tymoteusza, Walentego, Wiktora
22 maja
Heleny, Julii, Rity, Roksany, Romy, Ryty,
Wies³awy, Wis³awy
Emila, Jana, Krzesis³awa, Krzemis³awa,
Romana, Wies³awa

Potrawy domowe...

mo¿emy przechowywaæ 2-4 dni w temp. poni¿ej 10° C. Potrawy
nietrwa³e dobrze jest lekko zakwasiæ, dodaj¹c np. do miêsa w
sosie odrobinê koncentratu pomidorowego.

Jajka...

mo¿emy przechowywaæ w lodówce 2-3 tygodnie, pamiêtajmy jednak, ¿e nie wolno ich myæ, gdy¿ zniszczymy wtedy naturalne otoczkê
na skorupce, uniemo¿liwiaj¹c¹ wnikanie bakterii w g³¹b jajka.

ABC dobrego wychowania

Chorych nale¿y odwiedzaæ. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e niektórzy nie lubi¹ takich wizyt. Najlepiej wczeniej zadzwoniæ,
b¹d przez którego z domowników uprzedziæ o swej wizycie.
Wizyta powinna byæ krótka. Rozmawiaj¹c z chorym powinnimy
wprowadziæ pogodny nastrój. Nie wypada zbyt natarczywa wypytywaæ o stan zdrowia chorego, tym bardziej jeli on sam nie
zdradza ochoty na zwierzenia o swej chorobie. W ¿adnym wypadku nie powinnimy zadrêczaæ chorego z³ymi wiadomociami. Jeli stan chorego jest powa¿ny, wizytê raczej od³ó¿my na
póniej, gdy chory bêdzie w okresie rekonwalescencji.
Odwiedziny w szpitalu wymagaj¹ jeszcze wiêkszej delikatnoci i koniecznoci dostosowania siê do szpitalnych rygorów. Mi³o bêdzie jeli choremu wrêczymy drobny upominek w
postaci ksi¹¿ki, owoców czy kwiatka  choæ kwiaty nie we wszystkich szpitalach s¹ tolerowane.

 Gdy maj wilgotny, dodaje otuchy, a
gdy maj suchy, to i rok suchy.
 Rok dobry bêdzie, je¿eli w maju zawi¹¿¹ siê ¿o³êdzie.
 Weso³o w maju ze s³owikiem w gaju.
 Suchy marzec, maj za ch³odny, kwiecieñ mokry, rok nieg³odny.
 Mokry maj, ronie ¿ytko jako gaj.
 Kto siê w maju urodzi, dobrze siê
mu powodzi.
 Na w. Urbana (19 maja) wszystka
rola zasiana.
 Jak przy zachodzie s³oñca niebo czyste,
nazajutrz s³oñce bêdzie bystre.
 Kobiety to s¹ uje¿d¿acze i pogromcy mêskiego rodu.

Nasz przepis
Jajka nadziewane ledziem, piklingiem lub wêdzonymi szprotkami

4 jajka ugotowane na twardo
1-2 wymoczone solone ledzie,
pikilingi lub wêdzone szprotki
1/3 szklanki majonezu
sól, mielony pieprz
cz¹stki pomidora do przybrania
Jajka obieramy ze skorupek i kroimy wzd³u¿ na po³ówki. Ostro¿nie wyjmujemy ¿ó³tka. ledzie (piklingi lub wêdzone szprotki) sprawiamy, odfiletowujemy i obieramy z
oci. Tak przygotowane mielimy razem z ¿ó³tkami. Dodajemy majonez, sól i pieprz i ucieramy na pulchn¹ masê. Nak³adamy do po³ówek bia³ek i formujemy tak aby mia³y kszta³t
ca³ego jajka. Uk³adamy na pó³misku i oblewamy majonezem. Przybieramy cz¹stkami pomidora.

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

Przys³owia
i powiedzenia

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-

(V30102)

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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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
Dokoñczenie ze s. 20.
Wiedz¹ kiedy skoñczy siê rz¹d, kiedy polegnie koalicja itd. To te¿ na 100%
wiedz¹... Ale g³upich szeciu liczb nie
potrafi¹ przewidzieæ! To co to za wró¿bici? Ale mówi¹, krzycz¹ i pisz¹, ¿e WIEDZ¥! A inni to g³upki i nawiedzeni. Ja
nie przewidujê. Nie umiem. Wolê czerpaæ wiedzê z tego co czytam, s³yszê i
widzê. Wiêc wróæmy do tego co ju¿ pisa³em: zawieszam moje zdanie o tych
Panach na pewien czas. Znam ich jako
populistycznych polityków, wodzów i
osoby nie znosz¹ce sprzeciwów we w³asnych partiach... zamordystów. Nie ciesz¹ siê jak do tej pory moj¹ sympati¹.
Ale zostali ministrami i wicepremierami
w rz¹dzie koalicyjnym. I mo¿e mam tak
jak wielu napisaæ, ¿e s¹ z³ymi ministrami
i wicepremierami? Albo, ¿e bêd¹. Jeli
kto to potrafi przewidzieæ i o tym napisaæ  to radzê poszukaæ przy podpisie
ma³ymi literkami wypisanego s³owa idiota
lub oszo³om! Polecam wszystkim tym
co za s³uszn¹ politykê uwa¿aj¹ tylko to
co sami wymyl¹. A reszta  to niby
g³upota i szaleñstwa Prezesa. Niestety,
ale okazuje siê, ¿e wiat widziany przez
lunetê wykonan¹ z gazety jak to okrelaj¹: wyborczej jest bardzo odleg³y od
tego co jest rzeczywistoci¹. Jak na razie to sta³o siê bardzo le (wg. opinii
oko³owybiórczych) i niedobrze. Otó¿ minister rolnictwa Andrzej Lepper ustali³
z Uni¹ Europejsk¹ zwiêkszenie limitów

mlecznych, co wielu specjalistów uwa¿a³o za czyn niemo¿liwy. Zbyt wielu bawi³o siê w adwokatów UE i t³umaczy³o, ¿e stanie siê tak, a nie inaczej bo kraje Unii nie lubi¹ Leppera. I co? Zawiedli
siê na Unii, bo ta nie spe³ni³a ich oczekiwañ. Buuu... Wstrêtna Unia! Nie pos³uchali najlepszych polityków (bo jakich innych) z PO i SLD, ¿e to nie mo¿e
siê udaæ i widocznie nie czytali najlepszych gazet opiniotwórczych? No, niestety i przytrafi³o siê nieszczêcie dla
naszego kraju, bo minister rolnictwa
dogada³ siê co do zwiêkszonych kwot
mlecznych. Co za wiñstwo ze strony
Unii! A Giertrych jako minister edukacji? Jeszcze nie zd¹¿y³ nic zrobiæ, a ju¿
z³y! Nie odpowiada i uczniom i nauczycielom... bo bêdzie indoktrynowa³ w szko³ach! Nie, ¿e to robi  ALE BÊDZIE!
Ciekawe, ¿e tej indoktrynacji, jaka odbywa³a siê w ostatnich latach w szkolnictwie, to nie zauwa¿ono. Na przyk³ad
mój konik/hobby: historia. Jestem ciekaw, i¿ nauczyciele i uczniowie nie zauwa¿aj¹ i nie zauwa¿yli, ¿e w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat historia sta³a siê takim narzêdziem manipulacji, ¿e bierze
zdziwienie, ¿e tak popularne w wielu
sprawach listy intelektualistów nie
wyra¿aj¹ swojego oburzenia wobec takiego fa³szerstwa historii jakie jest dokonywane w obecnych czasach. O ile w
czasach PRLu prawdziwa historia by³a
po prostu przemilczana, to dzi mamy
do czynienia z brutalnym fa³szowaniem

przesz³oci w imiê tzw. poprawnoci i
wiêtego spokoju. Dzi historiê kszta³tuj¹ ci sami ludzie, którzy czynili to 10,
15 i 20 lat temu! Wydawnictwa historyczne, których autorami s¹ prawdziwi i
wykszta³ceni historycy s¹ wydaniami niszowymi, niskonak³adowymi i coraz czêciej
okrelanymi: anty... narodowymi, europejskimi itd. Kiedy i obecnie wielcy ludzie
mówili i mówi¹, ¿e narody bez historii to
narody bez przysz³oci i niewarte istnienia.
Dzi dla wielu historia i przesz³oæ to
niepotrzebny ciê¿ar i brzemiê. Podobnie
jak patriotyzm czy narodowoæ. Ale gdzie
ta indoktrynacja dokonywana przez ministra Giertrycha? Mo¿e zamiast krzyku
i powtarzania tego co mówi¹ i pisz¹ inni
warto pos³uchaæ tego, co mówi sam minister? Ale to by³oby za proste, bo wiadomo  inni wiedz¹ lepiej! Taki to ju¿
naród Wernyhorów i Sybilii. Mo¿e jednak zamiast g³upkowatego przepowiadania
przysz³oci i wymylania tego co mo¿e
siê staæ lub opisywania tego co kto myli,
czas na zwyk³e poruszanie g³ow¹. Widocznie czasem trzeba tak jak z betoniark¹
 od czasu do czasu poruszaæ, by beton nie zastyg³.
Wiêc ruszajmy tymi g³owami, a mo¿e
wreszcie dotrze to, ¿e Ci co myl¹ inaczej nie musz¹ byæ oszo³omami czy idiotami... Mo¿e po porostu to oni maj¹ racjê. Ale tego trzeba po prostu wys³uchaæ i poczytaæ. A i pomyleæ od czasu
do czasu nie zaszkodzi. To mo¿e byæ nawet
PAC
przyjemne.

Szkolenia w ZDZ
W Orodku Zak³dau Doskonalenia
Zawodowego w Bia³ymstoku z/s w Olecku
od dnia 26.04.2006 r. Szkoli siê bezp³atnie 15-osobowa grupa pracowników
administracyjno-biurowych na kursie na
Europejski Certyfikat Umiejêtnoci Komputerowych  ECDL z jêzykiem angielskim.
Europejski Certyfikat Umiejêtnoci
Komputerowych w przysz³oci bêdzie
przepustk¹ do pracy na stanowisku
komputerowym.
Zgodnie z wymaganiami unijnymi od
roku 2009 w naszym kraju certyfikat bêdzie obowi¹zkowym dokumentem decyduj¹cym o zatrudnieniu, zarówno w Polsce, jak i w strukturach unijnych.
Po ukoñczeniu kursu uczestnicy otrzymuj¹ miêdzynarodowy certyfikat potwierdzaj¹cy umiejêtnoci wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych przydatnych w codziennej pracy biurowej.

Fot. Archiwum ZDZ w Olecku.
Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zdanie 7 egzaminów z poszczególnych modu³ów przed uprawnionym egzaminatorem Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Informacji szukaj: www.zdz.bialystok.pl
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Wiewiórcza cie¿ka  o Puchar Rektora
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku
30 kwietnia o godz. 10:15 sygna³ do
startu honorowego w I Ogólnopolskim
Biegu Wiewiórcz¹ cie¿k¹ dla 16 odwa¿nych da³ Rektor Wszechnicy Mazurskiej w Olecku prof. Dr Józef Krajewski.
Start ostry odby³ siê na drewnianym
mostku, tu¿ za kawiarni¹ Zamkowa. I
ruszyli... Najbardziej odwa¿ni i charakterni, przede wszystkim przygotowani pod
wzglêdem wytrzyma³ociowym i wydolnociowym. Trzynastu rycerzy i trzy damy
(dwie z Olecka i jedna z Grajewa).
Biegaj¹cym sprzyja³a pogoda. Nie by³o
ch³odno, wieci³o s³oneczko, atmosfera
bardzo przyjazna i sportowa towarzyszy³a wszystkim biegn¹cym wokó³ jeziora Oleckie Wielkie. Peleton otwiera³ jad¹cy na
rowerze policjant, sprawdzaj¹cy jednocze-

nie zabezpieczenie w sferze porz¹dku.
Wród biegn¹cych jechali na rowerach
sêdziowie i ratownicy medyczni. Od strony
jeziora zabezpiecza³ bieg p³yn¹cy na motorówce lekarz, czyli  pe³en profesjonalizm.
Zwyciê¿y³ faworyt  Bogus³aw Andrzejuk z Bia³egostoku, który na pokonanie trasy potrzebowa³ 42 minuty i 21
sekund. Wród kobiet triumfowa³a Bo¿ena Cimoch reprezentuj¹ca Grajewo (jej
czas 57,50 min.), drugie miejsce zajê³a reprezentantka Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Olecku Justyna Zieliñska, a tu¿ za ni¹
przybieg³a jej szkolna kole¿anka Justyna
Borkowska.
Wyniki koñcowe w kategorii mê¿czyzn:
1. Bogus³aw Andrzejuk (Bia³ystok)  42,21;

2.Pawe³ Kalinowski (Bia³ystok)  42,22;
3. S³awomir Cimoch (Grajewo)  44,60; 5.
Krzysztof Dr¹¿ek (Grajewo)  45,50; 6.
Adrian Moroz (ZST Olecko)  47,00.
Zwyciêzcy biegów otrzymali puchary ufundowane przez Rektora Wszechnicy Mazurskiej, pierwsze trójki  talony
na zakup sprzêtu sportowego (I m  400
z³, II m  300 z³ i III m  200 z³). Ka¿dy
uczestnik biegu otrzyma³ od organizatorów pami¹tkow¹ koszulkê.
Sêdzi¹ g³ównym biegów by³ Romuald Wojnowski, a kierownikiem technicznym Andrzej Kamiñski. Zawody obs³ugiwali studenci pierwszego roku wychowania fizycznego oraz organizatorzy sportu
z SLS KORAB przy ZST w Olecku.
W imieniu organizatorów serdecznie
dziêkujemy sêdziom, policji, s³u¿bom medycznym, stra¿y po¿arnej oraz pracownikom MOSiR w Olecku.
Organizatorzy

Wêdkarstwo

P³ynie Biebrza p³ynie...

Sta³o siê ju¿ regu³¹, ¿e ko³o wêdkarskie Okoñ Olecko ,spinningowe otwarcie sezonu organizuje na Biebrzy. Tak te¿ by³o
i w tym roku. Wêdkarze wyznaczyli sobie spotkanie 7 maja w
okolicach Dêbowa. Piêkna , s³oneczna pogoda powita³a wszystkich
nad malownicz¹ rzek¹. Przyjechalimy raniutko, jednak wielu
wêdkarzy by³o ju¿ na miejscu. Od zawsze Biebrza kusi wêdkarzy, szczególnie na wiosnê. W roku ubieg³ym , przy wy¿szym
ni¿ obecnie poziomie wody , podczas równie¿ otwarcia sezonu, wêdkarze po³owili sporo piêknych zêbaczy i cudownie
ubarwionych pasiaków. Niestety ten sezon nie zacz¹³ siê równie mocnym akcentem. Ale po kolei. Zaraz po sygnale startu
wszyscy z ogromnymi nadziejami ruszyli nad wodê. Ka¿dy
mia³ jaki tajemny plan, jaki zakrêt lub do³ek i tam spodziewa³
siê taaakiej ryby. Wysz³o trochê inaczej. Wprawdzie na samym pocz¹tku ³owienia wszyscy mieli kontakty z rybami , jednak im s³oneczko by³o wy¿ej ,tym o ryby trudniej. Przynêtami
skutecznymi i trochê zapomnianymi na jeziorach okaza³y siê
ma³e obrotówki. Trafia³y siê na nie okonie i szczupaki. Ryby,
co zgodnie potwierdzili wszyscy uczestnicy, ¿erowa³y w tzw.
trawach. Kto znalaz³ takie miejsca, móg³ liczyæ na ryby. Z ró¿nym skutkiem , ale wszyscy znaleli takie miejsca. Wymiary,
dopuszczaj¹ce ryby do wagi, zosta³y podwy¿szone dla okonia
do 18cm a dla szczupaka do 50cm. Trochê to zmniejszy³o iloæ
wa¿onych ryb ,poniewa¿ trafia³y siê szczupaki w przedziale

45-49 cm i okonie 16-17cm. Nikt jednak nie narzeka³, gdy¿
niedostatek ryb cudowna Biebrza wynagrodzi³a swoim urokiem, a sami wêdkarze wspania³¹ atmosfer¹ podczas grilla ,
podsumowania zawodów i og³oszenia wyników. A by³y one
nastêpuj¹ce:
1. Arnold Hoci³³o
1135 pkt
2. Tomasz Gawroñski
1115 pkt
3. Mieczys³aw Gojlik
1105 pkt
4. Grzegorz Makowski
640 pkt
5. Krzysztof Krajewski
265 pkt
6. Józef Makowski
250 pkt
7. Jerzy Rynkowski
160 pkt
8. Krzysztof Gryniewicz
160 pkt
Jak widaæ wyniki nie rzucaj¹ na kolana. Jeziorowi wêdkarze, tacy jak wiêkszoæ z Olecka ,rzadko maj¹ okazjê po³owiæ
na rzekach a jest to trochê inne ³owienie. Przede wszystkim
czytanie rzeki , to umiejêtnoæ , której nie nabêdzie siê nigdy
czytaj¹c najlepsze nawet podrêczniki i opracowania. To trzeba sprawdziæ na w³asnej skórze, a raczej w³asnej rzece. I tak¹
rzek¹ , prawie nasz¹ , jest Biebrza. Tutaj mo¿na rozpocz¹æ
naukê spinningowania w wodach bie¿¹cych, co ni¿ej podpisany w³anie uczyni³.
Z wêdkarskim pozdrowieniem
Arnold Hoci³³o
PS. Serdecznie zapraszam na Otwarte Spiningowe Mistrzostwa
Klubu Ukleja, które odbêd¹ siê 28 maja na jeziorze Olecko
Wielkie. £owimy z ³odzi, zbiórka przy pomostach LOK.
Wiêcej www.ukleja-olecko.pl
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Biegi
Dominacja
biegaczy z Olecka

w VIII Miêdzynarodowych
Biegach Wilka
Znakomicie spisali siê m³odzi biegacze, którzy reprezentowali nasze miasto
w bardzo silnie obsadzonych Bigach
Wilka, które w minion¹ sobotê 13 maja
odby³y siê w Grajewie.
Biegi te ka¿dego roku zachêcaj¹ do
udzia³u wielu bardzo dobrych biegaczy
z naszego regionu oraz z ociennych
krajów za wschodni¹ granic¹. Wp³yw na
ten fakt maj¹ bez w¹tpienia cenne nagrody, które zapewniaj¹ organizatorzy za
porednictwem sponsorów.
A poza tym wspania³a, niepowtarzalna
atmosfera, która towarzyszy tym biegom.
Przyjazna i integruj¹ca! Choæ jeszcze nie

Pi³ka no¿na
Wyniki rozgrywek Oleckiej Mini Ligi Pi³ki No¿nej
Amatorów z 7 maja br.

1. VACOS LOCOS -BUKMACHERZY 3:1 (1:1); bramki: Sebastian Pi³at 2
i Marcin Stachelek  Marcin Drê¿ek.
2. TSV Victory  THE BELFERS 1:1
(1:1); bramki: £ukasz Aleszczyk  Robert Smyk.
3. VACOS LOCOS - GROM 4:1
(1:0); bramki: Hubert Grze 2 i Sebastian
Pi³at 2  Wojtek Leszczyñski.
4. MASTER FIX  BUKMACHERZY
0:5 (0:2); bramki: Marcin Drê¿ek 3, Wojtek
Koz³owski i Piotr Klimaszewski.
5. VACOS LOCOS - MASTER FIX
2:4 (1:2); bramki: Marcin Stachelek i Micha³ Wiszniewski  Andrzej Woroniecki i Marcin Jarmo³owicz 3.
6. THE BELFERS - BUKMACHERZY
2:0 (2:0); bramki - Adam Czycza 2.
7. GROM  BUKMACHERZY 0:8
(0:3); bramki: Marcin Drê¿ek 4, Wojtek
Koz³owski 3 i Karol Koz³owski.
8. THE KOVENANT  BUKMACHERZY 0:3 (0:0); bramki: Piotr Klimaszewski i Marcin Drê¿ek 2.
9. TSV Victory  BUKMACHERZY
4:2 (2:1); bramki: £ukasz Senkowski 2,
£ukasz Aleszczyk i Filip Judycki - Marcin Drê¿ek 2.
10. VACOS LOCOS  THE KOVENANT 4:2 (1:1); bramki: Micha³ Wisz-
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taka, która towarzyszy³a Oleckim Biegom
Ulicznym! (ale to ju¿ historia, wszyscy
ci, którzy przyje¿d¿ali biegaæ do Olecka
bardzo zazdrocili nam tej imprezy, tej
atmosfery, tej liczby startuj¹cych, tylu
kibiców, sprawnoci organizatorskiej, tylu
zacnych goci honorowych itd.).
Podopieczni trenera Romualda Wojnowskiego po raz kolejny pokazali, ¿e
s¹ twardzi w walce na ulicznych trasach, ¿e mo¿na na nich liczyæ i ¿e jak
trzeba, to potrafi¹ nie odpuszczaæ. wiadcz¹ o tym ich pozycje, jakie zajmowali
na poszczególnych dystansach podczas
rywalizacji w Ogólnopolskich Biegach
Ulicznych w Grajewie.
Bardzo dobrze taktycznie pobieg³a
Paulina Powiata, która zdecydowanie
zwyciê¿y³a w biegu gimnazjalistek na
dystansie 700 m. Dubletem naszych reprezentantów zakoñczy³ siê bieg na dyst.
1000 m w kategorii gimnazjów. Wygra³
Maciej Zalewski, który na finiszu poko-

na³ klubowego kolegê Piotra Grzêdê. Pi¹ty
w tym biegu by³ Piotr Witkowski (zdecydowana dominacja naszych reprezentantów).
N podium, na miejscu oznaczonym
cyfr¹ dwa, zdobywaj¹c medale srebrne,
stawali: Pawe³ Witkowski na dyst. 700
m m³odzików, Justyna Zieliñska w kat.
szkó³ ponadgimnazjalnych na dyst. 1500
m, Dominik Sczodruch na dyst. 1700 m
ch³opców w kat. szkó³ ponadgimnazjalnych. Na VI miejscu w tym biegu uplasowa³ siê jego szkolny kolega (z ZST
Olecko) Adrian Moroz.
Nsi reprezentanci otrzymali specjalne wyró¿nienie i gratulacje, które na rêce
trenera z³o¿y³ Starosta Powiatu Grajewskiego.
Redakcja Tygodnika Oleckiego równie¿ sk³ada zawodnikom i ich trenerowi
gratulacje i podziêkowanie za godne reprezentowanie miasta i powiatu oraz za
ich promocjê w zawodach ogólnopolskich.

niewski, Marcin Stachelek, Sebastian Pi³at
i Hubert Grze  Bartosz Zyskowski i
Karol Bierdzio.
11. GROM  THE BELFERS 3:0 (1:0);
bramki: Emil Zagórski, Daniel Owsiejew
i Kamil ¯yliñski.
12. THE KOVENANT  TSV Victory 2:4 (2:4); bramki: Bartosz Zyskowski
i Karol Bierdzio  Marcin Rudziewicz 2 i
£ukasz Senkowski 2.
13. MASTER FIX  GROM 3:2 (3:2);
bramki: Andrzej Woroniecki i Marcin Jarmo³owicz 2  Daniel Owsiejew 2.
14. VACOS LOCOS - TSV Victory
Aktualna tabela:
1. TSV Victory 7 19 43:10.
2. VACOS LOCOS 7 15 17:12.
3. THE KOVENANT 8 10 12:24.
4. THE BELFERS 7 10 14:12.

5. BUKMACHERZY 6 9 19:9.
6. MASTER FIX 7 9 12:20.
7. GROM 8 4 10:30.
Kolejno: miejsce, nazwa zespo³u, liczba
rozegranych meczy, punkty, stosunek
bramek zdobytych do straconych.
W klasyfikacji króla strzelców, najwiêcej trafieñ ma na swoim koncie Marcin Drê¿ek (BUKMACHERZY) - 12,
nastêpni zawodnicy: Bartosz Zyskowski (KOVENANT), Adam Czycza (BELFERS) i Marcin Jarmo³owicz (MASTER
FIX) strzelali po 7 razy do bramki przeciwnika.
Kolejna tura rozgrywek  14 maja
od godz. 10.00 na ma³ym stadionie
MOSiR.
Kibiców i sympatyków pi³ki no¿nej
serdecznie zapraszamy.

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 206
Minê³o 10080 minut, albo jak kto woli
7 dni. Mo¿e nie by³o ciekawie... Nie! By³o
bardzo ciekawie i oryginalnie. A co?
Zawsze jest ciekawie i oryginalnie. To,
¿e tak jest, zapewniaj¹ nam media. Co to
media? Radio, prasa i telewizja. Ostatnio
tak¿e internet. Jestem szczêliwym posiadaczem sta³ego ³¹cza i dostêpu do
wiata 24 godziny na dobê. I wykorzystujê to w zdobywaniu wiedzy o wiecie.
Bo Pañstwo wiecie: wiat jest bardzo
ciekawy i oryginalny. Szczególnie u nas.
A co takiego siê wydarzy³o? Mamy
nowych dwóch wicepremierów. Wielu to
siê nie podoba, ale gdyby siê podobali
wszystkim to dopiero by³oby le. Osobicie nie darzê sympati¹ ani jednego, ani
drugiego ministra-premiera-vice, ale muszê przyznaæ, ¿e muszê zawiesiæ swoje
zdanie na jaki czas. Dlaczego? Wcale
nie dla tego, ¿e tak ka¿¹ mi koledzy partyjni... Nie nale¿ê do ¿adnej partii i tak
ogólnie jestem cz³owiekiem bezpartyjnym.
Po prostu nie ma partii, która odpowiada³aby mi w 100%. Jeli chodzi o moje
pogl¹dy  to czasem sam siê ich bojê i
nie chcia³bym aby kto taki jak ja dosta³

w³adzê w swoje rêce. Taki instynkt samozachowawczy. Albo, jak mawia³ sam
Pan Ka³u¿yñki (znany i niestety ju¿ nie¿yj¹cy krytyk filmowy), ja mam swoje
zdanie, ale siê z nim nie zgadzam. Nie
nakazuj¹ mi tej wstrzemiêliwoci Bracia
Kaczyñscy. Powód jest bardzo prosty.
Nawet prozaiczny. Jaki? Nie potrafiê
przewidzieæ przysz³oci. To znaczy mogê

Komentarze i refleksje
1. No i mamy wreszcie wiêkszociowy rz¹d pisowski, z wicepremierami Lepperem i Giertychem.
Po ponad pó³rocznej kombinacji prezesa PiS-u urodzi³ siê rz¹d taniego
pañstwa IV Rzeczypospolitej z 4 wicepremierami, kilkoma nowymi ministerstwami, bo kaprynych koalicjantów trzeba
by³o obdzieliæ.
Chwaliæ siê nie ma czym, raczej wstyd
 jak mawia³ Pawlak lub Kargul  na ca³y
kraj, Europê i wiat.
Okazuje siê te¿, ¿e ministrem edukacji mo¿e byæ ka¿dy. Przygotowanie zawodowe, kompetencje niepotrzebne 
górê i tak bierze polityka.
Wyranie do tego towarzystwa nie
pasuje premier Marcinkiewicz, cz³owiek
niew¹tpliwie uczciwy i sympatyczny. Có¿,
widaæ to nie on decyduje o sk³adzie
swojego rz¹du. Najwa¿niejsze decyzje nie
zapadaj¹ w gabinetach premiera, ani nawet prezydenta, a w kancelarii prezesa
PiS-u.
S¹ ju¿ pierwsze oznaki poparcia dla
nowego rz¹du  m³odzie¿ szkolna i gimnazjalna przesz³a w czarnym marszu z has³ami Giertych musi odejæ...

domylaæ siê, co mo¿e siê staæ. Ale przewidywanie nie jest moj¹ najlepsz¹ cech¹.
Ale wielu to potrafi: wiedz¹ co zrobi Premier, Prezydent czy Prezes... Jak s¹ tacy
mocni to niech wreszcie zajm¹ siê przepowiadaniem liczb w totolotku. Potrafi¹
przewidzieæ przysz³oæ ekonomiczn¹,
gospodarcz¹ czy polityczn¹ naszego kraju
ze 100% pewnoci¹.
Ci¹g dalszy na s. 17.

 nie tylko polityczne

¯urnalici i kabareciarze dopiero bêd¹
mieli u¿ywania, chyba, ¿e pisowska wiêkszoæ przeg³osuje zakaz krytyki rz¹du.
Gazety na wycigi przypominaj¹, co o
sobie nawzajem  jeszcze kilka miesiêcy temu, ba, nawet kilkanacie dni temu
 mówili obecni koalicjanci. A s¹ to wypowiedzi tak barwne, ¿e koñ by siê umia³,
ale widaæ ¿¹dza w³adzy zniesie wszystko. Nawet prezydent Kaczyñski przyrzeka³, ¿e nigdy nie wejdzie w koalicjê z
Samoobron¹ i proszê  teraz KAZANU
MU wrêczaæ nominacjê wicepremiera dla
Andrzeja Leppera.
Ale proszê Pañstwa! Teatrum dopiero
siê zaczyna! Proszê usi¹æ wygodnie i
czekaæ na dalszy ci¹g przedstawienia 
z tym, ¿e komedia mo¿e siê zmieniæ w
tragifarsê.
2. Wyranie ju¿ widaæ, ¿e obiecywanego taniego pañstwa, przynajmniej w
najbli¿szych latach, nie bêdzie. Wrêcz
przeciwnie  bêdzie dro¿sze pañstwo,
wiêcej administracji, wy¿sze obci¹¿enia
podatkowe i parapodatkowe.
G³ono lansowane przez PiS dwie stawki podatkowe 18 8 32% zamiast 19, 30 i
40% zosta³y od³o¿one na lata 2009-2010

Grzegorz Kudrzycki

jako kie³basa przed nastêpnymi wborami. Wzros³y nak³ady na Kancelariê Sejmu, Senatu, Prezydenta i Premiera. Mamy
czterech wicepremierów i kilka nowych
ministerstw, np. Gospodarki Morskiej dla
najm³odszego ministra z LPR, który tyle
ma wspólnego z morzem, ¿e pochodzi ze
Szczecina.
W tym roku ma wzrosn¹æ, i to a¿ o
40%, akcyza na olej opa³owy, a w przysz³ym przestanie obowi¹zywaæ obni¿ona o 25% w 2005 r. Akcyza na benzynê.
Ju¿ wzros³y ceny gazu i robi siê przymiarki do podniesienia cen energii elektrycznej. Co to oznacza dla gospodarki
kraju i wszystkich gospodarstw domowych  nie trzeba chyba dodawaæ.
Strac¹ równie¿ przedsiêbiorcy, najmniejsze firmy, którym rz¹d zlikwiduje uproszczone formy opodatkowania (rycza³t i kartê
podatkow¹), zastêpuj¹c je normaln¹ ksiêg¹
przychodów i rozchodów.
Znik³y te¿ obietnice zniesienia tzw.
20% podatku Belki  od dochodów kapita³owych, za to zamierza siê wprowadziæ nowy, 19% podatek od dochodów
ze sprzeda¿y nieruchomoci.
C.d. na s. 13.

