ISSN 1505-0246

Za wiele rozrywek i za wiele pracy
w jednakowy sposób wyczerpuj¹
i wysuszaj¹ nasz umys³.
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Nikt ¿ywy w kraj m³odoci
raz drugi nie wraca.
Kardyna³ Stefan Wyszyñski

26 wrzenia 2006 r .

Mecz charytatywny
Samorz¹dowcy  Mundurowi

Cena 1,40 z³
Zaproszenie

na miejsko-powiatow¹ inauguracjê
sportowego roku szkolnego 2006/2007
XV OLECKIE BIEGI
DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y
które odbêd¹ siê 29.09.2006R (pi¹tek)
na stadionie MOSiR Olecko.
Pocz¹tek  godz. 9:15.

Organizatorzy: Oleckie Towarzystwo Sportu
Szkolnego, Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie
Sportowe, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji, MLKS Czarni Olecko
Wspó³praca: Komenda Powiatowa Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Olecku, Komenda Powiatowa Policji w Olecku, OLMEDICA sp. z
o.o. w Olecku
Patronat: Burmistrz Olecka, Starosta Olecki

Fot. Andrzej Szczodruch
W rozegranym w niedzielê,
(24.09.2006r., meczu Mundurowi pokonali
Samorz¹dowców 5-3. Oleczanie i mieszkañcy gmin powiatu oleckiego udowodnili,
po raz kolejny, ¿e s¹ wielkiego serca i
przyszli na mecz , aby wspomóc rehabi27 IX 2006 r. (roda) o godz. 16
w sali widowiskowej Regionalnego
Orodka Kultury Mazury Garbate
odbêdzie siê

00

uroczysty koncert z okazji
Jubileuszu 35-lecia
Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I st. im. Ignacego
Jana Paderewskiego
w Olecku

na który serdecznie zapraszamy absolwentów, uczniów, rodziców i wszystkich przyjació³ i sympatyków.
Organizatorzy

Nr 39
(457)

litacjê Jakuba.
Mecz rozgrywany by³ 2 X 45 i dostarczy³ widowni wielu wra¿eñ. Nie tylko graj¹cy zawodnicy,ale i spiker meczu
stworzyli wspania³¹ atmosferê,do której
dostosowa³a siê publicznoæ. Wielkie
brawa dla pomys³odawców i organizatorów. Mecz udowodni³, ¿e istnieje potrzeba organizacji takich imprez.
Wiêcej o spotkaniu czytaj na s. 19.

SKUP
JAB£EK
Olecko, ul. E³cka 2
(przy skupie z³omu)

Tel. 0-501-611-961

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

KRONIKA
PO¯ARNICZA

PIJANI KIEROWCY

 28 lipca o 13.14 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ gniazdo szerszeni z domu w
Zatykach.
 28 lipca o 13.40 jeden zastêp JRG PSS
oraz dwa OSP wiêtajno i OSP Cichy
gasi³y w Po³omie po¿ar poszycia lenego.
 28 lipca o 16.32 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo os z domu
w Szwa³ku.
 28 lipca o 18.32 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo os z domu w
wiêtajnie.
 28 lipca o 19.05 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
w wiêtajnie.
 28 lipca o 21.30 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ na placu Zamkowym koncert.¿
 29 lipca o 0.00 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Sedrankach skutki wypadku drogowego.
 29 lipca o 10.55 jeden zastêp JRG PSP
oraz po jednym OSP G¹ski i OSP Szczecinki gasi³y w Kukowie po¿ar zbo¿a
na pniu.
 29 lipca o 13.10 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ maraton p³ywacki.
 29 lipca o 13.14 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Zamostowej po¿ar suchej trawy.
 29 lipca o 17.20 jeden zastêp OSP G¹ski usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
w widrach.
 29 lipca o 18.35 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ na jeziorze Olecko Wielkie pokaz ratownictwa wodnego.
29 lipca o 21.33 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ koncert na placu Zamkowym.
29 lipca o 31.49 jeden zastêp OSP Cichy
gasi³ w okolicach Che³ch po¿ar suchej
trawy.
29 lipca o 23.28 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Cichy usuwa³y w Olszewie skutki wypadku drogowego.
30 lipca o 10.50 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Sto¿nem skutki wypadku drogowego.
Informacji udzieli³
starszy kapitan Tomasz Milewski
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V53205)

NAJTANIEJ W MIECIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

 16 wrzenia oko³o 14.30 zatrzymano piêædziesiêciopiêcioletniego olecczanina
Jerzego D. Jecha³ on rowerem maj¹c
we krwi 1,7 promila alkoholu.
 Równie¿ tego dnia oko³o 15.20 zatrzymano Audi, którym kierowa³ czterdziestotrzyletni mieszkaniec gm. Wieliczki Ryszard G. Mia³ on we krwi 1 promil alkoholu.

Wypadek

23 wrzenia oko³o 8.45 siedemdziesiêciodziewiêcioletnia Ma³gorzata J. wtargnê³a nagle na jezdniê prosto pod nadje¿d¿aj¹cy samochód.
Kobieta dozna³a urazu g³owy oraz
ogólnych pot³uczeñ i zosta³a przewieziona do szpitala w Olecku, a nastêpnie
w E³ku.
Do zdarzenia dosz³o w znacznej odleg³oci od przejcia dla pieszych.

Odwodnienie
budynków

Przygotowywany jest projekt drena¿u i odprowadzania wód deszczowych z
budynków przy Kolejowej nr 20, 22, 24,
26. Koszt tego zamówienia to 7000 z³.

Policja ujê³a
z³odziejski gang

Na gocinne wystêpy dwudziestoszecioletnia Iwona K. przyjecha³a wraz
z trzema mê¿czyznami z E³ku. Kobieta mia³a
za zadanie kraæ towar w sklepie, a nastêpnie dostarcza³a go do zaparkowanego
w pobli¿u samochodu. W ten sposób
uda³o siê z³odziejom zdobyæ fanty warte
520 z³otych. Jednak w jednym z okradzionych sklepów sprzedawcy zauwa¿yli
kradzie¿ oraz zanotowali markê i kolor
samochodu.
Policjanci bez trudu zatrzymali przestêpców. Iwona K. by³a ju¿ wczeniej
notowana w kartotekach policyjnych za
podobne wyczyny.
Ponadto w zatrzymanym samochodzie znaleziono narkotyki.

Narkotyki

Policja zlikwidowa³a na terenie gminy Wieliczki hodowlê konopi indyjskich.
Zarekwirowano 169 rolin wielkoci od
1 metra do 2. W chwili obecnej trwaj¹
poszukiwania w³acicieli plantacji.

Jaki  Dobki
 Rosochackie

Przebudowa krajówki
w okolicach Sedrank

Trwaj¹ prace projektowe nad sieci¹
wodoci¹gow¹ Jaki  Dobki  Rosochackie. Jednoczenie jest projektowana kanalizacja sanitarna w J¹skach. Prace maja
byæ ukoñczone 29 wrzenia.

Odbudowa budynku
w Zatykach

Nowa nawierzchnia
boiska treningowego

STACJA PALIW
Rarytas

Ca³odobowe
dy¿ury aptek

Trwaj¹ prace projektowe nad przebudow¹ drogi krajowej 65 do drogi powiatowej w Sedrankach.

Przedsiêbiorstwo POZYTON na zlecenie oleckiego Urzêdu Miejskiego przygotowuje projekt odbudowy budynku wielorodzinnego w Zatykach.

ul. E³cka 4
zaprasza do zakupu paliw
najwy¿szej jakoci oraz
do korzystania z myjni,
sklepu, hotelu i baru.

7.10.2006r.  I edycja losowania 10 nagród sporód posiadaczy kart sta³ego klienta.
G³ówna nagroda
 odtwarzacz DVD

(V56704)

Trwaj¹ prace projektowe dotycz¹ce
budowy nowej nawierzchni na boisku
treningowym do pi³ki no¿nej stadionu
w Olecku. Projekt ma zostaæ ukoñczony
29 wrzenia.

 26.09.2006r.  01.10.2006r.  pl. Wolnoci 7B
 2-8.10.2006r.  ul. Zielona 37

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V58802)
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

PLEBISCYT OSOBOWOÆ 2005
Mi³o nam poinformowaæ
wszystkich olecczan, ¿e Maria Dzienisiewicz  Kierownik Warsztatu Terapii
Zajêciowej w Olecku  zakwalifikowa³a siê do fina³owej tury plebiscytu Osobowoæ Roku 2005 organizowanego przez Gazetê
Wspó³czesn¹.
Do tej pory zdoby³a najwiêcej g³osów w powiecie
oleckim. W drugiej turze
otrzyma³a 319 g³osów. Wynik ten daje jej aktualniejedno z czo³owych miejsc w
Plebiscycie, w którym pod
uwagê brani s¹ kandydaci
z dwóch województw: warmiñsko-mazurskiego i podlaskiego.
Maria Dzienisiewicz pe³ni obecnie
funkcjê Prezesa Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani Pó³nocyz siedzib¹
w Olecku, jest aktywnym animatorem
dzia³añ spo³ecznych, przez siedem lat
organizowa³a w Olecku Fina³y Wielkiej
Orkiestry wi¹tecznej Pomocy, w 2005
roku otrzyma³a Srebrny Krzy¿ za Zas³ugi dla Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.

Przy³¹czamy siê do apelu Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej i zachêcamy do
oddawania g³osów na nasz¹ kandydatkê poprzez wys³anie kuponu z Gazety
Wspó³czesnej.
Mo¿na te¿ wys³aæ sms o treci olecko.02 na numer 7268.
Kupony bêd¹ drukowane do 29 wrzenia i musz¹ dotrzeæ do redakcji GW
do 3 padziernika. Natomiast SMS-y mo¿na
wysy³aæ do 2 padziernika, do godziny
23.00.

Sesja Rady Miejskiej w Olecku

OLECKI TERMINARZ

22 wrzenia
17.00  Gry weselne, film  kino ROK
MG
19.00  Wzgórza maj¹ oczy, film  kino
ROK MG
23 wrzenia
8.00  3.00 (dnia nastêpnego) 5. Zjazd
Absolwentów Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych
10.00  Nida Ruciane Nida  Czarni Olecko
 mecz pi³ki no¿nej (juniorzy m³odsi)
12.00  Znicz Bia³a Piska  Czarni Olecko  mecz pi³ki no¿nej (juniorzy)
12.00  Mazur E³k  Czarni Olecko  mecz
pi³ki no¿nej (trampkarze)
16.00  Orlêta Reszel  Czarni Olecko 
mecz pi³ki no¿nej (seniorzy) WYJAZD
17.00  Gry weselne, film  kino ROK
MG
19.00  Wzgórza maj¹ oczy, film  kino
ROK MG
24 wrzenia
17.00  Gry weselne, film  kino ROK
MG
19.00  Wzgórza maj¹ oczy, film  kino
ROK MG
29 wrzenia
 Oleckie Biegi Uliczne
17.00  Sexi Pistols, film  kino ROK MG
19.00  16 przecznic, film  kino ROK
MG
30 wrzenia
 mija termin nadsy³ania prac w konkursie Moje wakacje 2006 (informacja
TO 34/452 z 22 sierpnia, s. 19)
16.00  Mazur E³k  Czarni Olecko  mecz
pi³ki no¿nej (seniorzy)
17.00  Sexi Pistols, film  kino ROK MG
19.00  16 przecznic, film  kino ROK
MG
1 padziernika
12.00  Pogoñ Banie Mazurskie  Czarni Olecko  mecz pi³ki no¿nej (juniorzy m³odsi) WYJAZD
14.00  Orze³ Stare Juchy  Czarni Olecko  mecz pi³ki no¿nej (juniorzy) WYJAZD
17.00  Sexi Pistols, film  kino ROK MG
19.00  16 przecznic, film  kino ROK
MG
2 padziernika
 Mija termin nadsy³ania prac w XXXV
Wojewódzkim Przegl¹dzie Plastyki Nieprofesjonalnej (informacja TO 34/452
z 22 sierpnia s. 9)

c) zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XLI/308/05 Rady
Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia
2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, wysokoci nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owych zasad
jego przyznawania i wyp³acania;
d) przyjêcia rocznego programu wspó³pracy na 2007r. Gminy Olecko z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi
podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoæ
po¿ytku publicznego;
e) zmiany uchwa³y Nr XXXIV/258/05 Rady
Miejskiej w Olecku z dnia 31 maja 2005
roku w sprawie ustalenia ród³a dochodów w³asnych i ich przeznaczenia
oraz wskazania jednostek bud¿etowych,
które utworz¹ rachunek dochodów
w³asnych;
f) zmiany bud¿etu
gminy na 2006 rok;
FPHU - GRYNIEWICZ Krzysztof Gryniewicz
12. G³os wolny, wol19-400 Olecko, ul. E³cka 2
noæ ubezpieczaj¹tel. (087) 523 94 31; kom. 0601152462
cy .
PROFESJONALNY MONTA¯ INSTALACJI DO ZASI13. Zamkniêcie obrad
LANIA SAMOCHODÓW NA GAZ PROPAN-BUTAN.
sesji.
Homologacje: PL*0020*00/G z dnia 29 grudnia 2000
Wiceprzewodnii PL*0006*00.G z dnia 21 grudnia 2000.
cz¹cy Rady Miejskiej Diagnostyka i regulacje komputerowe elekt. systemów
Grzegorz wtryskowych uk³adów zasilania gazem i benzyn¹
K³oczko
(V58202)

Zapraszam do udzia³u w XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Olecku, która
odbêdzie siê w dniu 28 wrzenia 2006
roku (czwartek) o godzinie 16.00 w sali
konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w
Olecku.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci
w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacje biura Rady.
5. Informacja na temat zakoñczenia likwidacji ZGM.
6. Wieloletni plan inwestycyjny - drogi.
7. Analiza owiadczeñ maj¹tkowych.
8. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Wnioski radnych i Komisji Rady.
10. Uwagi i wnioski So³tysów i Przewodnicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce projektów uchwa³.
11. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) utworzenia obwodu g³osowania w
szpitalu;
b) ustalenia liczby nowych licencji na
wykonywanie transportu drogowego
taksówk¹ w 2007 roku;

!
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Ocaliæ od zapomnienia.
Produkty lokalne  szansa
na rozwój Ziemi Olekciej

W dniu 5 padziernika (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej hotelu KrystJan przy ul. 11 Listopada 9 odbêdzie siê seminarium p.t. Ocaliæ od zapomnienia. Produkty lokalne  szansa na rozwój Ziemi Olekciej.
PROGRAM SEMINARIUM
11.00-11.10  otwarcie seminarium  Wac³aw Olszewski, Burmistrz Olecka
11.10-11.30  program Agro-Smak 2 - cel funkcjonowania,
dotychczasowe efekty; Idea produktów lokalnych i regionalnych  Marek G¹siorowski, Fundacja Fundusz Wspó³pracy
11.30 11.45  lista produktów tradycyjnych. Sprzedaæ produkt tradycyjny  Dariusz Goszczyñski, p.o. zastêpcy Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
11.45-12.15  przerwa
12.15-12.30  mo¿liwoci rozwoju wsi poprzez wspólne dzia³ania na rzecz rozwoju produktów lokalnych  Beata Szybiñska, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
12.30-12.50  funkcjonowanie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego  Magdalena Florenc-Karwowska,
Biuro Jakoci i Znaków Regionalnych, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
12.50-13.05 Smak Mazur. Kuchnia dawnych Prus Wschodnich  jak powstawa³a ksi¹¿ka Waldemar Mierzwa, wydawca  w³aciciel Oficyny Wydawniczej Retman
13.05-13.15  o kuchni wschodniopruskiej. Co jest a co nie
jest kuchni¹ mazursk¹  Stanis³aw Satemus, restaurator, laureat
konkursów kulinarnych zwi¹zanych z kuchni¹ tradycyjn¹
13.15 14.15  plebiscyt na wybór produktu lokalnego
14.15-14.30  dotychczasowe dzia³ania w Powiecie Oleckim
zwi¹zane z identyfikacj¹ produktów lokalnych i regionalnych  Janusz Hendzel, Stowarzyszenie Agroturystyczne
Mazurska Kraina
14.30 14.40  podsumowanie wyników konkursu Nasze kulinarne dziedzictwo w woj. warmiñsko-mazurskim  Stanis³awa Celiñska-B³aszak, Orodek Doradztwa Rolniczego w
Olecku
14.40-15.00 Og³oszenie wyników plebiscytu, dyskusja
15.00-18.00  podsumowanie konferencji; konsultacje eksperckie

Po po¿arze na Kasprowicza

 c. d.
20 wrzenia na terenie miasta przebywa³a komisja wojewody warmiñsko-mazurskiego. Sprawdzi³a ona spalone budynki
przy ulicy Kasprowicza i w Zatykach. Celem pobytu komisji
by³o sporz¹dzenie protoko³ów omawiaj¹cych stan budynków
oraz okrelaj¹cych zakres pomocy, jaka jest potrzebna miastu.
Skutkiem pobytu komisji bêdzie prawdopodobnie przydzielenie
z bud¿etu pañstwa pieniêdzy na odbudowê spalonych budynków.

Bêdzie park?!

W ubieg³ym tygodniu Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski przeprowadzi³ wstêpne rozmowy z w³acicielem gruntów
okalaj¹cych osiedle Siejnik od strony szosy do wiêtajna. Tematem by³o odkupienie dzia³ki o wielkoci oko³o 0,7 ha. Na
tym obszarze zostanie urz¹dzony park przeznaczony dla mieszkañców Siejnika.
Mylê, ¿e jest du¿a szansa odkupienia tych gruntów. Je¿eli w³aciciel zdecyduje siê na sprzeda¿, to w przysz³orocznym bud¿ecie trzeba bêdzie zarezerwowaæ kwotê na wykupienie tej dzia³ki  stwierdzi³ Burmistrz.

Promocja Olecka

Firma reklamowa Eskadra z Krakowa bêdzie prowadzi³a
promocjê Wiewiórczej cie¿ki na terenie kraju. Ustalono to
w rodê, 20 wrzenia, podczas pobytu przedstawicielki agencji
w Olecku. Firma reklamowa opracuje plan rozszerzenia promocji oraz tzw. doposa¿enia informacyjnego cie¿ki. Doposa¿enie obejmie m.in. tablice informacyjne oraz projekt nowych atrakcji turystycznych. Ca³oæ zadañ postawionych
przez Olecko firmie to tzw. marketing miejski. Wiewiórcza
cie¿ka wed³ug planu ma s³u¿yæ tak¿e turystom, a jednoczenie reklamowaæ miasto. Po prostu cie¿ka ma staæ siê produktem turystycznym i taki plan jej promocji przedstawi do
koñca tego roku krakowska firma.
Eskadra to czo³owa polska firma reklamowa maj¹ca na
swoim koncie szereg udanych kampanii reklamowych. Jako
jedyna w kraju mo¿e poszczyciæ siê miêdzynarodowymi nagrodami oraz kampaniami przyjêtymi do realizacji na ca³ym
wiecie.

ZJAZD ABSOLWENTÓW

- Zasadniczej Szko³y Metalowo - Budowlanej,
- Zasadniczej Szko³y Zawodowej,
- Zespo³u Szkó³ Zawodowych,
- Zespo³u szkó³ Technicznych w Olecku, plac Zamkowy 2

Z okazji 60-lecia szko³y w dniu 6 padziernika
br. odbêdzie siê II Zjazd Absolwentów w/w szkó³

29 wrzenia rozpoczn¹ siê zajêcia
Szko³y Policealnej
dla Doros³ych Zak³adu Doskonalenia
Zawodowego w Bia³ymstoku z siedzib¹ w Olecku na nowym kierunku
TECHNIK BEZPIECZEÑSTWA I HIGIENY PRACY
Edukacja trwa 1,5 roku. Zajêcia bêd¹ prowadzone przez
specjalistów z tej dziedziny.

Planowany porz¹dek II Zjazdu:
l. Msza w. w Kociele Podwy¿szenia Krzy¿a w. - godz.12.00
2.Oficjalne spotkanie - sala sportowa ZST Olecko - godz. 13.30
3. Spotkania Absolwentów w grupach - budynek ZST, godz. 15.00
4. Bal Absolwenta - restauracja ASTRA - godzina 19.00
Dla wszystkich chêtnych zapewniamy noclegi w internacie.
Komitet Organizacyjny II Zjazdu Absolwentów
Dyrekcja szko³y
Rada Pedagogiczna i M³odzie¿
(V58502)

#
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W ramach programu pn. Student  kszta³cenie ustawiczne osób niepe³nosprawnych,
ze rodków PFRON, udzielana jest pomoc
finansowa dla osób niepe³nosprawnych na
pokrycie kosztów nauki w szkole wy¿szej.

STUDENT

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78534)

O przyznanie pomocy finansowej w ramach programu ubiegaæ
siê mog¹ osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepe³nosprawnoci (lub orzeczeniem równowa¿nym), które s¹:
- studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami
studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich  prowadzonych przez szko³y wy¿sze,
- posiadaczami dyplomu ukoñczenia studiów wy¿szych
kszta³c¹cymi siê na studiach podyplomowych prowadzonych
przez szko³y wy¿sze lub przez inne jednostki uprawnione do
prowadzenia tych studiów na podstawie odrêbnych przepisów,
- uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez
szko³y wy¿sze lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrêbnych przepisów,
- s³uchaczami kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych,
kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych,
- uczniami szkó³ policealnych,
- studentami uczelni zagranicznych,
- studentami odbywaj¹cymi sta¿ zawodowy za granic¹ w
ramach Unii Europejskiej, pobieraj¹cymi naukê w systemie stacjonarnym (tzn. nauka w systemie dziennym) lub systemie niestacjonarnym (tzn. nauka w systemie wieczorowym, zaocznym,
eksternistycznym, za porednictwem internetu).
Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie orzeczenia oraz przed³o¿enie dokumentu potwierdzaj¹cego rozpoczêcie lub kontynuowanie nauki.

W programie nie mog¹ uczestniczyæ osoby o rednich
miesiêcznych dochodach brutto przekraczaj¹cych:
- 120% najni¿szego wynagrodzenia przypadaj¹cego na jednego cz³onka rodziny pozostaj¹cego we wspólnym gospodarstwie domowym (obecnie jest to kwota  1.078,92z³),
- 150% najni¿szego wynagrodzenia  w przypadku osób
samotnych lub osób samodzielnie gospodaruj¹cych (obecnie jest to kwota  1.348,65z³).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach PFRON dopuszcza mo¿liwoæ przyjêcia do uczestnictwa w programie
Wnioskodawców, których redni miesiêczny dochód brutto
przekracza kwoty okrelone w programie.
Przyznane w ramach programu dofinansowanie mo¿e obejmowaæ w szczególnoci nastêpuj¹ce koszty: op³aty za naukê,
zakwaterowanie, dojazdy, uczestnictwo w zajêciach maj¹cych
na celu podniesienie sprawnoci fizycznej lub psychicznej,
zakup przedmiotów u³atwiaj¹cych lub umo¿liwiaj¹cych naukê,
w tym komputerowych programów edukacyjnych, wyjazdów
organizowanych w ramach zajêæ szkolnych.
W ramach programu wykluczona zosta³a mo¿liwoæ dofinansowania kosztów zakupu sprzêtu komputerowego.
£¹czna wysokoæ dofinansowania udzielonego jednemu
Wnioskodawcy nie mo¿e przekroczyæ w jednym pó³roczu piêciokrotnoci najni¿szego wynagrodzenia.
W uzasadnionych przypadkach Prezes Zarz¹du PFRON
mo¿e przyznaæ ze rodków przeznaczonych na realizacjê w/w
programu s t y p e n d i u m s p e c j a l n e.
Wnioski o przyznanie dofinansowania, sporz¹dzone na
specjalnie opracowanym dla potrzeb programu formularzu,
nale¿y sk³adaæ w siedzibie Oddzia³u PFRON, w³aciwego terytorialnie dla siedziby placówki, w której rozpoczyna lub
kontynuuje naukê wnioskodawca lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej tej placówki.
Wnioskodawcy, bêd¹cy studentami uczelni zagranicznych,
sk³adaj¹ wnioski o przyznanie dofinansowania w Oddziale
Mazowieckim PFRON. Wnioski nale¿y sk³adaæ w terminie:
- od 1 lutego do 28 lutego ka¿dego roku realizacji programu
oraz
- od 10 wrzenia do 10 padziernika ka¿dego roku realizacji programu.
Program, procedury realizacji oraz wzór wniosku umieszczone s¹ na stronie internetowej PFRON  www.pfron.org.pl
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka
Fundacja
Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy
w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

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

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE
(V58302)

Tel. (087) 520-22-33

Promocja glazury Opoczno
BEZ 20x25  17,95 z³/m 2

(V53105)

Hurtownia w Olecku, ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33
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Bogus³aw Marek Borawski

Zau³ki kultury
wiat artysty...
to taka wewnêtrzna enklawa, rozci¹gaj¹ca siê w czasie i przestrzeni, a ustalaj¹ca materiê, z jakiej powstaj¹ jego dzie³a. Ten wiat, jak nasz Wszechwiat, nie
ma koñca ani pocz¹tku. Zaczyna siê gdzie
na pocz¹tku istnienia i rozszerza siê bez
przerwy i zmienia siê jednoczenie.
Twórca, to z samej definicji kto, kto
dla wyra¿enia siebie szuka nowych, nie
odkrytych dróg, nie za przepisów zostawionych przez poprzedników  napisa³ Jerzy P³a¿ewski. (Jêzyk filmu, WAiF,
W-wa 1982, s. 12).
Artysta nie myli kategoriami osi¹gniêæ. Artysta to spe³nienie, wyra¿enie
siebie przy pomocy warsztatu. To zamiana
w akcie twórczym tego co wewn¹trz na
dzie³o sztuki. Czasami artysta zaznacza
tylko wierzchni¹ warstwê, za mistrzowski warsztat pozwala mu na zatrzymanie
energii wewn¹trz dzie³a. Tak jest z rzebionymi w marmurze szkicami Micha³a
Anio³a. W zamyle artysty by³y czym
porednim miêdzy energi¹, kamieniem, a
skoñczonym dzie³em rzebiarskim. W obecnych czasach i w obecnym pojmowaniu
sztuki s¹ dzie³em samoistnym niezale¿nym i skoñczonym.
Takie s¹ te¿ rzeby Tarasa Beniakha wystawione w Galerii Prawdziwej Sztuki
im. Andrzeja Legusa w Regionalnym
Orodku Kultury w Olecku Mazury
Garbate. Dziewiêæ zaaran¿owanych wy-

Fot. B. S³omkowski
mienicie rzeb tworzy zamkniêt¹ kompozycjê. Ka¿de z dzie³ jednak posiada
napiêcie i rozmach oraz delikatnoæ niweluj¹c¹ ciê¿ar kamienia. Potrzaskane kamienne ³uki, gdy patrzy siê na nie, wygl¹daj¹ jakby by³y bez wagi, a wydobywaj¹ce siê z kamiennej otoczki kszta³ty
s¹ ¿ywym organizmem, który rodzi siê

na oczach widza.
Bior¹c historyczny zakres oceny dzie³a,
to rzeby g³ów maj¹ poprzednika w menhirach z wysp Cykladzkich, luki s¹ potrzaskanymi wrotami archaicznych greckich wi¹tyñ. Zdajê sobie sprawê, ¿e ocena ta
jest bardzo subiektywna. Nie podlega subiektywnej ocenie moc zawarta w wystawionych
rzebach.
Drug¹ czêci¹ wystawy Tarasa Beniakha
s¹ zaprezentowane w
Galerii pod Skosem w

Kowalach Oleckich grafiki, gwasze i rysunki. Dopiero patrz¹c na rysunek czy
szkic potrafimy zrozumieæ intencje artysty. Równie¿ na podstawie samego rysunku mo¿emy oceniæ warsztat  napisa³ Peter Meyer.
Wystawa w Kowalach to szereg portretów i aktów. Krelonych szybkim ruchem niecierpliwego pêdzla. Narzêdzie
doskonale wie jak wygl¹da model i wydobywa go z niebytu bia³ej kartki przy
pomocy jednej czy dwóch kresek. Portrety skrótowe, a jednoczenie ¿ywe i
opisuj¹ce charakter przedstawionego.
Akty s¹ ciep³e, cielesne i radosne. Kszta³ty
podkrela na³o¿ony nierówno pokryt¹
powierzchni¹ kolor. Rzadko kiedy w prostym zdawa³oby siê rysunku mo¿na uzyskaæ za jednym zamachem i radoæ sylwetki i zadumê portretu. Filuterny b³ysk
w oku oraz zgorzknia³oæ w k¹ciku ust.
Wielki rzebiarz rodzi siê z tej gleby, któr¹ tworz¹ poledni rzebiarze. Oni
s¹ dla niego jak schody, oni go wynosz¹ w górê  napisa³ w Twierdzy Antoine de Saint-Exupery. (Pax, Warszawa
1985, s. 39)
By doceniæ talent, potrzebne jest jakie porównanie. Do czego trzeba nawi¹zaæ. W wypadku Tarasa Beniakha porównania trzeba tworzyæ siêgaj¹c bardzo
wysoko.
Bogus³aw M. Borawski
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Z³oliwoæ
czy brak kompetencji?

Wiele trudu, wysi³ku, paliwa i zdrowia w³o¿y³a Pani Gra¿yna Obuchowska,
aby w³adze miasta wytyczy³y teren gminny
pod zabudowê gara¿y. W³adze miasta odsy³a³y wci¹¿ do w³adz spó³dzielni, bo
wiêkszoæ terenów na osiedlu Siejnik
nale¿y do Spó³dzielni. Ciê¿kie woje by³y
stoczone i kto wie co by by³o, gdyby
nie wysz³o na jaw, ¿e wygas³o pozwolenie na budowê tej nieszczêsnej obwodnicy na osiedlu Siejnik. Zniwelowano teren
pod budowê gara¿y, czyli ciêto pó³ góry
Leona (tak j¹ nazywaj¹ mieszkañcy
osiedla Siejnik), aby zasypaæ istniej¹ce
tam bagienko. By³am zdziwiona, ¿e nie
robi siê odprowadzenia wód pobagiennych do studzianek ciekowych, no ale
ja nie jestem w tej dziedzinie fachow-

cem. Wiem jedno. Zamiast drogi i na terenie
pod gara¿e mamy basen - co prawda
nie kryty, ale dzieci maj¹ radochê. Tylko co bêdzie, gdy które z bawi¹cych
siê dzieci przewróci siê, zach³ynie wod¹
i utonie? Wiem ju¿ z prasy od pewnej
pani kierownik, ¿e dzieci powinny byæ
pilnowane przez rodziców. Tylko co maj¹
zrobiæ ci rodzice, którym z nieba nie leci,
musz¹ ciê¿ko pracowaæ na chleb i utrzymanie rodziny? Dobrze by³o wychowy-

waæ dzieci za czasów, gdy pañstwo zapewnia³o bezpieczeñstwo, nadzór nad dzieæmi poprzez wietlice popo³udniowe, kó³ka zainteresowañ w szkole. Po prostu
by³o mniej urzêdników, wiêcej policji i
mniejsze bezrobocie. Pracuj¹cy ojciec
zarobi³ na utrzymanie rodziny, a matka
mog³a pilnowaæ dzieci, a o ile pracowa³a, to rodziców by³o staæ na nianiê, która nawet po po³udniu pilnowa³a dzieci.
Jednak¿e najlepsz¹ form¹ pomocy by³a
pomoc s¹siedzka. Ja Tobie dzisiaj popilnujê dzieci, a jutro Ty mi. Niestety, w
obecnych czasach nie doæ, ¿e zniknê³o
zjawisko pomocy s¹siedzkiej, to gdy zwróci
siê uwagê na zachowanie dziecka, to jest
siê wrogiem i obiektem przeladowañ.
Wracaj¹c do terenu wyznaczonego
pod gara¿e na osiedlu Siejnik, obecnie
zalanego wod¹. Kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy? Czy celowo zasypano bagno bez odprowadzenia wód
po to, aby wiêcej pieniêdzy przeznaczyæ
na niwelowanie i utwardzanie terenu tak,
aby cena dzia³ki by³a
kosmiczna? Wówczas nikt nie kupi
tych dzia³ek, a win¹
obarczy siê Pani¹
Gra¿ynê, aby jeszcze jej do³o¿yæ. Jako
jedyna po likwidacji ZGM-u nie ma
pracy. Czy to przypadek, czy kara za
to, ¿e nie by³a pos³uszna przy g³osowaniu nad uchwa³ami? Osobicie na
sesji zada³am pytanie Panu Burmistrzowi Czy Pani Gra¿yna Obuchowska zosta³a zwolniona jako jedna z pierwszych
przy likwidacji ZGM-u i do dzi jako jedyna nie ma pracy, bo by³a niekompetentna czy niewygodna???? Niestety, do
dzi nie otrzyma³am odpowiedzi. Jeszcze
jedn¹ ciekawostk¹ jest
to, ¿e podczas posiedzenia Komisji Planowania Bud¿etu i Gospodarki Rady Miej-

skiej w Olecku w sierpniu 2006 us³ysza³am, ¿e Olecko jest do torów. Teraz rozumiem, dlaczego osiedle Siejnik miesz¹ce
siê daaaaaaaaaaaaaaleko za torami jest
traktowane po macoszemu. Robi siê podwórka na ul. Zielonej przy domkach jednorodzinnych, zaci¹gaj¹c kredyt, który
sp³aci przysz³y nowy-stary burmistrz i
nowa-stara Rada Miejska. Na osiedlu
Siejnik ludziom starszym nawet nie mo¿na zagospodarowaæ bagienka jako parku, bo to nie jest teren gminny. Swego
czasu by³o to bagienko Skarbu Pañstwa,
ale jak kto nie chce, to gorzej jakby nie
móg³. Przykre to Panie Burmistrzu, ale
prawdziwe.
Proponujê kampaniê wyborcz¹:
1. Odkupienie bagienka i zagospodarowanie tak, jak zrobi³em to w miecie
(przez tyle lat p³acicie podatki do Urzêdu
Miasta jako spó³dzielcy, sami utrzymujecie swoich d³u¿ników jak równie¿
dok³adacie do d³u¿ników gminnych
ZGM-u).
2. Dokoñczenie obwodnicy na osiedlu
Siejnik i nazwanie jej Obwodnic¹ Sybiraków wed³ug obietnic (gmina i mieszkañcy osiedla nie ponios¹ ¿adnych dodatkowych kosztów wymiany dowodów itp. itd.).
3. Zrobienie drogi dojazdowej do pa³acyku (by³e biuro ZZD) przy tzw. Podkowie i drogi przy domkach na Podkowie.
4. Zrobienie chodnika przy drodze do
E³ku od wiaduktu do drogi i przy drodze dojazdowej do pa³acyku.
5. Utworzenie Stra¿y Miejskiej.
6. Utworzenie Mini Przychodni na osiedlu Siejnik  Wy podatki, my inwestycje.
Oj marzenia, marzenia. A wracaj¹c do
rzeczywistoci - oto fotografie terenu pod
gara¿e i drogi obok.
Z powa¿aniem
Przewodnicz¹ca Rady
Osiedla nr 2 w Olecku

LAS I OGRÓD

(L5901)

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

(V53405)

Listy do redakcji

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
TOTALNA PROMOCJA
POSEZONOWA KOSIAREK I WYKASZAREK
- CENY HURTOWE -
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Rewalidacja osób niepe³nosprawnych
W dniach od 28 sierpnia do 1 wrzenia kierownik Warsztatu M aria
Dzienisiewicz i trzy instruktorki: Ma³gorzata £azarska, Bo¿ena Ga³¹zka i
Maja Mejsak wziê³y udzia³ w szkoleniu
w zakresie rewalidacji osób z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹. Zapozna³y siê
z metodami i formami stymulacji sensorycznej, miêdzy innymi z æwiczeniami
opartymi na metodzie Glenna Domana,
æwiczeniami N.C. Kepharta, integruj¹cymi
æwiczeniami wed³ug elementów Paula
Dennisona.

Terapeuci zajêciowi skupili siê podczas szkolenia na wp³ywie rozwoju
zmys³ów na proces uczenia siê u osób z
niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹.
Przedstawiona przez Pomorskie Centrum
Terapii Pedagogicznej Diagnoza
m³odzie¿y i osób doros³ych wed³ug elementów profilu psychorozwojowego
AAPEP spotka³a siê wród uczestników szkolenia z ogromnym zainteresowaniem. Zaproponowany test w du¿ym
stopniu u³atwia terapeutom zajêciowym
opracowanie Indywidualnych Programów
Terapeutycznych dla osób uczêszczaj¹cych do Warsztatu.
Maria Wanda Dzienisiewicz

Listy do redakcji

Go³ym uchem...

W wakacje wyje¿d¿amy do babæ, dziadków, ciotek, wujków, kole¿anek lub kolegów. Jad¹c poci¹giem na weekend do
przyjació³ki by³am wiadkiem takiej oto scenki.
- Czy Pan ju¿ wysiada?  zapyta³a siê ledwie piêcioletnia
dziewczynka, niespe³na osiemnastoletniego m³odzieñca wychylaj¹cego siê przez okno.
- Nie, jeszcze nie.
- Aha. A Pan jest jeszcze dzieckiem?
- Tak. Jeszcze przez kilka miesiêcy tak.
- A dok¹d Pan jedzie?
- Do babci.
- A gdzie Pana zabawki?
- Zabawki? Ja nie mam zabawek. - odrzek³ nieco zdezorientowany ch³opak.
- Jedzie Pan do babci bez zabawek?! - w g³osie dziewczynki
by³o s³ychaæ nie tyle zdziwienie, ile zwyk³e oburzenie.
Bo przecie¿ jak mo¿na, bêd¹c jeszcze dzieckiem, jechaæ na
wakacje i to do babci bez zabawek? Kiedy przestajemy byæ
dzieckiem na tyle, ¿e nie zabieramy ju¿ w podró¿ ulubionego

misia, traktora z przyczep¹ czy pi³ki? Czy przewiadczenie, ¿e
jestemy na to za starzy wychodzi od nas, czy rodzice nam
mówi¹, ¿e nie wypada? Czy w ogóle powinnimy przestaæ siê
bawiæ? Mo¿e bycie Piotrusiem Panem nie jest taki z³e?
Sytuacja ta przypomnia³a mi siê, kiedy ju¿ po powrocie
przeczyta³am na jednej ze stron internetowych pewien artyku³. Otó¿ w³oska pani pedagog zachêca³a doros³ych do zabawy  zarówno z ma³ymi dzieæmi, jak i ze swymi rówienikami.
Jak wynika³o z przeprowadzonych przez ni¹ badañ, wszystkie
gry (np. chiñczyk, monopol, scrabble, szachy czy kalambury,
a nawet podwórkowe «podchody») pozytywnie wp³ywaj¹ na
nasz¹ psychikê. Bawi¹c siê, rozwijamy swoj¹ wyobraniê i
uczymy siê przegrywaæ, co pozwala nam ³atwiej radziæ sobie z
niepowodzeniami w ¿yciu. Ludzie, którzy od czasu do czasu
si¹d¹ do partyjki szachów, czy na imprezie zagraj¹ w kalambury s¹ wiêkszymi optymistami od pozosta³ych. Zdaj¹ sobie
sprawê z tego, ¿e raz siê wygrywa a raz przegrywa i nie przywi¹zuj¹ wagi do drobnych niepowodzeñ.
Mo¿e wiêc warto siêgn¹æ do zapomnianych zabawek?
Wyci¹gn¹æ z k¹ta klocki Lego czy usi¹æ z przyjació³mi do
partyjki scrabblea? A kiedy jaka ma³a dziewczynka zapyta
nas, gdzie s¹ nasze zabawki, wyci¹gniemy z plecaka ukochanego misia...
EB

'
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Niezwyk³e wydarzenie
W tych dniach mija æwieræ wieku od niezwyk³ego wydarzenia jakie mia³o miejsce w Olecku. By³em
jego naocznym wiadkiem.
Na poczatku wrzenia 1981 roku
rozesz³a siê wiadomoæ, ¿e przy kociele krzy¿ krwawi. By³ to jedyny
wtedy w Olecku koció³, wiêc wiadomo by³o gdzie to jest. Pamiêtam,
¿e wtedy czêæ pracowników w godzinach pracy chodzi³a zobaczyæ to
wydarzenie. By³em tam te¿ i ja. Z
pionowej belki, z jej boków, do samej podstawy krzy¿a cieka³y stru¿ki
br¹zowoczerwonego p³ynu. Ludzie
brali go na chusteczki, orazki, ksi¹¿eczki i dotykali. W ciszy.
Dzisiaj w tym miejscu jest Sanktuarium Krzy¿a. Koció³ jest pod
wezwaniem Podwy¿szenia Krzy¿a
wiêtego. Co za zbie¿noæ.

Krzy¿  wrzesieñ 1981.

Tekst i fot. Jan Mazurski

Krzy¿ i widoczny wyciek na
pionowej belce  wrzesieñ 1981.

Kaplica krzy¿a w budowie-1988.

Koció³ p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a
i kaplica Krzy¿a.

C.d. za tydzieñ
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Na dorsze do K³ajpedy. LEO do poprawki!!

A mo¿e by tak jeszcze raz...
Ledwie min¹³ miesi¹c z tygodniem,
a ju¿ dusza wyrywa siê ku morzu. Przecie¿ tak niedawno by³em, a ju¿ tak ci¹gnie. Morze ma jaki tajemny magnes,
jakie czary wyczynia, ¿e gdy raz siê
wsi¹knie w morskie po³owy, nie mo¿na
ju¿ z tego na³ogu siê wyzwoliæ. Ta magia podzia³a³a na mnie i moich kolegów,
tak mocno, ¿e ju¿ pierwszego wrzenia

Wiktor, S³awek, Mirek i Miecio ³owi¹ od
wielu lat, na ró¿nych polskich statkach,
jednak w K³ajpedzie jeszcze nie byli. Pawe³
i Darek to zupe³ni nowicjusze, ale byli
tak pe³ni nadziei i ¿¹dni wra¿eñ, i¿ nasze przekonanie graniczy³o z pewnoci¹,
¿e przynios¹ nam szczêcie. W koñcu
zawsze sprawdza siê zasada, ¿e Neptun
nowicjuszom wyj¹tkowo sprzyja. Podró¿

siedzielimy w busie z rozradowanymi
bukami i z nadziejami odliczalimy kilometry i godziny dziel¹ce nas od portu w
K³ajpedzie. Wybór statku i portu nie by³
trudny. W³aciwie nie móg³ byæ inny,
po ostatnich ogromnych sukcesach na
pok³adzie LEO. O moim wyjedzie ju¿
pisa³em, a do tego dosz³a wyprawa kolegów z Olecka, podczas której pad³a
dycha (dla wyjanienia  dycha to dorsz
dziesiêciokilogramowy), kilka szóstek,
pi¹tek, a trójek ju¿ nikt nie liczy³. Ponownie wszystko zorganizowa³ nasz kolega z Suwa³k Krzysiek Baranowski.

mija³a nam szybko i przyjemnie. Tylko
ten wiej¹cy za oknami auta wiatr ci¹gle
nas niepokoi³.  Spokojnie panowie, jutro pogoda jest pewna, a na wieczór ma
zupe³nie przycichn¹æ  uspokaja³ nas Krzysiek, ten z Suwa³k. Tak, tak, sprawdza³em w Internecie, dok³adnie tak¹ pogodê zapowiadali  wtórowa³ drugi Krzysiek, ten z Olecka. -A co z niedziel¹? 
Spyta³em niemia³o. - Na niedzielê nie
jest ju¿ tak ró¿owo  smutno powiedzieli obaj. - Ale trzeba mieæ nadziejê!  Dodali natychmiast.

Dziêki Bogu ju¿ pi¹tek!!!

Wyjazd zaplanowalimy na pi¹tek,
pierwszego wrzenia. Przyjazna przez
ostatnie dwa tygodnie pogoda postanowi³a sp³ataæ nam figla. Ostatnie prognozy czwartkowe przewidywa³y pogodê sztormow¹ od niedzieli rana. W zwi¹zku
z tym próbowalimy zebraæ siê, aby
wyjechaæ w pi¹tek raniutko, co pozwoli³oby po³owiæ nam jeszcze pi¹tkowego
popo³udnia, jednak niestety nie wszystkim
uczestnikom taki wyjazd pasowa³. Trudno, jedziemy wed³ug planu, licz¹c, ¿e
meteorologowie troszeczkê siê z tym
sztormem pospieszyli. By³o nas jak zwykle
omiu. Krzysiek i ja bylimy ju¿ na LEO.

Co na z¹b..

Dojechalimy do znanego nam zajazdu
na obiad w ekspresowym tempie. Ach,
kiedy¿ u nas bêd¹ takie drogi???!!!!
Zamawiamy obiadek. Ju¿ jest du¿o ³atwiej ni¿ poprzednio, chocia¿ wynione
naleniki z serem, owocami i polew¹,
okaza³y siê... plackami ziemniaczanymi z
twarogiem!!! Jednak blinoczki i bliñczyki to nie to samo. Ale i tak by³o
smaczne!

Port to jest poezja...

Do portu dotarlimy o 18 . By³o piêknie.
Nie wia³o za bardzo. Jeszcze tylko odprawa paszportowa przy wyjciu z portu i w morze!! Statek zachowywa³ siê bardzo
przyzwoicie. Aviomarin jednak zawsze
wskazany. Na pok³adzie spotkalimy
dwóch wêdkarzy Litwinów. Byli to znajomi w³aciciela statku. Co tam, przecie¿
miejsca starczy dla ka¿dego. Nasi Litewscy znajomi okazali siê równie¿ ca³kowitymi nowicjuszami. Byli z Wilna.
Wiktor i Romek. Wiktor, to w³aciwie
Polak. Oboje rodziców s¹ Polakami. Nie
wiem, czy z racji pochodzenia, czy imienia, a mo¿e po prostu z czystej sympatii, nasz Wiktor natychmiast zaprzyjani³ siê z Litwinami. Wymiana pogl¹dów
i wielotematyczne rozmowy, przewa¿nie
w jêzyku polsko-rosyjskim z elementami
dowolnymi, trwa³y do pónej nocy. Kolacjê zaserwowa³ nam nowy kucharz...Wicia. Parówki, wêdliny, ser, owoce.... Spaæ...
Jutro od rana do roboty!

Wstawaj szkoda dnia!!!

- Co ty, spaæ przyjecha³e, czy na
dorsze!!  wyrwa³ mnie ze snu ma³o elegancko Krzysiek.
- Ju¿ ranek!?  spyta³em zdziwiony,
bo na zewn¹trz panowa³a zupe³na ciemnoæ!
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- Dwadziecia piêæ po szóstej!! 
grzmia³ dalej Krzysiek
Zbity z tropu wylaz³em z wyra, nadal
nie mog¹c zrozumieæ dlaczego jest tak
ciemno.
- Eee, wskazówki mi siê pomyli³y! Jeszcze dopiero wpó³ do pi¹tej  wyjani³
Krzysiek z rozbawieniem. No, teraz to siê
zgadza, pomyla³em, a g³ono zaskrzecza³em:
- Ty to sobie klepsydrê, albo gadaj¹cy zegar kup jak na wskazówkowym
siê nie znasz!!  mia³em siê.
Tak, wiêc jeszcze krótka drzemka i
teraz ju¿ prawdziwa pobudka i zaczynamy. Jeszcze zanim kapitan podniós³ kotwicê pierwsze dorsze zosta³y z³owione.
Zaczynalimy g³êbiej ni¿ poprzednio. Ponad
60 metrów. Wyniki nie by³y najlepsze.
Stopniowo sp³ywalimy na coraz p³ytsze ³owiska, jednak tam równie¿ bez rewelacji. Zbli¿aj¹cy siê sztorm chyba rozproszy³ dorsze, a mo¿e one po prostu
nie ¿erowa³y? Fakt, ¿e ryb nie by³o zbyt
wiele, ale... Miecio z rufy wyj¹³ prawie
piêciokilowego. Stoj¹cy obok Darek i
Pawe³, nowicjusze w morskich po³owach,
co chwilê notowali branie i udany hol.
Oczywicie wczeniej zostali ochrzczeni!!!
Z lewej burty Krzysiek pobi³ swój rekord. Równo 6 kilo!! Piêkna sztuka!!!
Godziny szybko mija³y, ka¿dy co tam
do³awia³, ale nadal z du¿ymi oporami.
Zmienialimy pilkery, przywieszki, sposoby
prowadzenia przynêty, jednak widocznych
zmian nie by³o. Dorsze po prostu s³abo
¿erowa³y i tyle. A jak ju¿ ¿erowa³y to...

Dawaj osêkê!!

S³awek zacz¹³ stêkaæ, cmokaæ, co
niecenzuralnego rzuci³. Ko³owrotek mu
zapiszcza³, S³awek jêkn¹³, znowu stêkn¹³ i po kilkunastu minutach z wielkimi i
b³yszcz¹cymi jak p³yty CD oczami, wycedzi³:  Osêka, ja pierniczê, osêka!!!!!
Podbieg³em natychmiast z rzeczon¹
osêk¹, spojrza³em przez burtê i... zamar³em!!! Takiego dorsza jeszcze nie widzia³em, a co dopiero podbiera³em. Przez
g³owê jak b³yskawica przelecia³a myl 
Przecie¿ jak go zgubiê, to S³awek mnie
utopi!!! Ale nie by³o odwrotu. Zbli¿y³em siê hakiem do zmêczonego walk¹
dorsza, le¿¹cego ju¿ na powierzchni ca³kiem spokojnie. Zobaczy³em, ¿e zaczepiony by³ tylko na przywieszkê, jednym
haczykiem. Podebranie musia³o byæ pewne.
Pierwsze zaczepienie nie uda³o siê, statkiem kiwnê³o.
-Tylko go podbierz, b³agam, nie zgub!!!
 w amoku krzycza³ S³awek.
Druga próba i dorsz pewnie l¹duje
na pok³adzie. Ufff, wypuszczamy ze S³aw-

kiem dwutlenek wêgla. £adna ryba. Koledzy szacuj¹ siedem, osiem kilo ? Wiêcej, czu³em przecie¿ ciê¿ar na osêce. Wa¿ymy dorsza. 9 kilo 40 deko!!! S³awek
by³ umiechniêty jak postaæ na torebce
budyniu, ale czy mo¿na mu siê dziwiæ?
Ze zdwojon¹ energi¹ wszyscy d¿igujemy. Niestety, wiêcej takich ryb nie by³o.
Dzieñ koñczy siê poma³u. Oko³o 19 kapitan przedstawi³ nam prognozê na niedzielê. Bieda!!! Od rana wiatr mia³ siê
wzmagaæ, do 7-8, co wyklucza ca³kowicie skuteczne i bezpieczne ³owienie. Przy
takim wietrze trudno jest utrzymaæ pozycje pionow¹, do dna nale¿y dochodziæ prawie pó³kilowym pilkerem, s³owem
nie o tak¹ przygodê chodzi. Krótka dyskusja i podejmujemy decyzjê. £owimy
jeszcze dzisiaj do oporu i wracamy. Nie
bêdziemy zostawaæ na noc tylko po to,
aby rano w ko³ysz¹cej eskorcie dziesiêciometrowych fal zwiewaæ do brzegu,
zzielenia³ymi twarzami wypatruj¹c l¹du.

P³ywamy ju¿ parê lat i wiemy, ¿e krótkoterminowe prognozy sprawdzaj¹ siê zawsze, tym razem, niestety, zawsze.
Tak wiec po dwudziestej sk³adalimy sprzêt, sprawialimy ryby (S³awek
to mia³ robotê!!!), pakowalimy klamoty, a nasz kapitan Alfredas wzi¹³ kurs
na K³ajpedê.
Trochê zmêczeni, niektórzy szczêliwi, inni (w tym ni¿ej podpisany) trochê
zawiedzeni. Ale by³o fajnie. Przecie¿ nastêpnym razem to ja mogê w bia³ej gor¹czce wrzeszczeæ:  OSÊKA!!!!!
Podsumowuj¹c, by³o extra. S³awek,
Krzysiek i Miecio pobili swoje rekordy.
Nowicjusze chyba bakcyla równie¿ za³apali (i Darek, i Pawe³ po³owili wiêcej
ni¿ przyzwoicie!!). Szkoda tylko, ¿e musielimy skróciæ rejs, ale z Neptunem nie
ma ¿artów i nikt jeszcze z Nim nie wygra³!!!
Tak, wiêc LEO do poprawki i to jak
najszybciej!!!
jah
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (4b)

Z podró¿y po Argentynie, Urugwaju, Paragwaju,
Brazylii  Andrzej Malinowski.
Ku lepszemu wiatu
W wieku 33 lat, 26 lipca 1952 roku
Eva zmar³a, a wraz z ni¹ odesz³a kobieta, dla wielu bêd¹ca najwa¿niejsz¹ kobiet¹ w historii Argentyny XX wieku.
Po trzech latach od mierci ¿ony na skutek
zamachu stanu Perón straci³ w³adzê i
osiad³ w Hiszpanii, planuj¹c jednak swój
powrót. Sposobnoæ ta nadarzy³a siê
dopiero w 1973 roku. Perón bez trudu
wygra³ wybory, ale jego mieræ w po³owie 1974 r. ponownie zepchnê³a kraj
w chaos.
W dzielnicy El Microcentro widzia³em Casa Rosada, ró¿owy pa³ac prezydencki ze s³ynnym balkonem, z którego
w latach 40. XX wieku przemawia³a do
t³umów Eva Perón. D³ugo wpatrywa³em
siê w to miejsce. Nie wiem, mo¿e chcia-

sza³em z g³onika ... polskie kolêdy w
wykonaniu Poznañskich S³owików. Ale¿
niespodzianka! Co prawda do Bo¿ego
Narodzenia jeszcze pó³ roku, ale to zawsze co. Byæ mo¿e proboszczem tej
parafii jest Polak.
Pospacerowa³em jeszcze po Plaza
Alvear, podziwiaj¹c olbrzymie drzewa
ombu i wróci³em do centrum. Wst¹piRecoleta.
³em do niewielkiej kawiarenki i zamówiTa pani musia³a kochaæ psy.
³em smaczne jedzenie. Goæ przyniós³ mi
na dwóch talerzach stertê miêsa, bu³ki i ju¿ tylko 20% ludnoci, nale¿¹ Indianie
wodê mineraln¹. Obok mnie siedzia³ nie- Keczua, Mapucze, Guarani, Matacos, Towidomy cz³owiek. Dobrze, ¿e nie widzia³ bas i Wuchi. Cz³owiek nie wybiera jedmojego ob¿arstwa. Ale ja nie zrobi³em nak kiedy, gdzie i w jakiej rodzinie siê
tego z ³akomstwa, tylko z g³odu, bo od urodzi. A ka¿dy z nas przecie¿ chcia³by
czterech dni ma³o jad³em, w ramach byæ piêkny, zdrowy i bogaty. Trzeba wiêc
oszczêdnoci. Za olbrzymie kawa³ki ba- szanowaæ jeden drugiego.
Opuci³em rozhukany hostel, wsiaraniny, wo³owiny i kie³bad³em
do metra i pojecha³em na dworzec
sy zap³aci³em tylko 16 peso
(16 z³otych). Najdro¿szym autobusowy. S¹ na nim a¿ 72 stanowiproduktem spo¿ywczym w ska! Moje by³o 42. O godz. 18.50 udaArgentynie jest chleb. Kosz- ³em siê piêtrowym autobusem sypialnym
tuje 4 peso, ale miejscowi do Posadas w prowincji Misiones (bilet
ma³o go jedz¹. Za to ka¿dy 40 z³). Przede mn¹ 13 godzin jazdy. W
pije mate  herbatê z suszo- autobusie komfort, lepiej ni¿ w samolonych lici ostrokrzewu pa- cie. Fotele rozk³adaj¹ siê prawie do poragwajskiego. Ludzie trzyma- zycji ³ó¿kowej, TV, koc, poduszka, a
j¹ w rêce tykwê wype³nio- nawet kolacja i niadanie (w cenie)  tego
n¹ mate i termos z gor¹c¹ siê nie spodziewa³em. Powoli przyzwywod¹. Co rusz dolewaj¹ z czajam siê do zmiany czasu i tutejszego
termosu wie¿¹ wodê. I cho- rytmu dobowego. O godzinie 20.30 przedz¹ tak ulicami, popijaj¹c jecha³em rzekê Paranê, a o 22 ju¿ chyba
swoj¹ yerba. Oczywicie, ¿e spa³em. Tutaj chodzê spaæ z kurami, w
Argentyñczycy pij¹ yerba mate.
kupi³em sobie taki zestaw do przeciwieñstwie do Argentyñczyków, któ³em poczuæ atmosferê tamtych wydarzeñ, picia herbaty i równie¿ sam¹ yerba mate. rzy o godz. 21 potrafi¹ jeæ obiad. C.d.n.
przypominaj¹c historiê jej ¿ycia, a mo¿e Muszê przyznaæ, ¿e
chcia³em nacieszyæ oczy architektur¹ i mi nie smakuje, ma
historycznym miejscem. Nie wiem, po pro- smak... siana.
Widzia³em te¿
stu tam by³em.
Wiele grobowców jest otwartych i wielu biednych ludzi,
widaæ w nich trumny. Niektóre mo¿na którzy grzebali w konawet dotkn¹æ. To cmentarne miastecz- szach na mieci, ale
ko nie przypomina mi ¿adnego innego we wszystkich tych
cmentarza, których dziesi¹tki widzia³em przypadkach byli to
w ró¿nych krajach. Zrobi³em sporo zdjêæ, Indianie, zepchniêci
wszak to zabytki architektury. Na tym tutaj na margines
cmentarzu prawie nie ma kwiatów.
spo³eczny. Szkoda mi
Tu¿ obok znajduje siê najstarszy ich, bo to sympatyczkoció³ katolicki w Argentynie, zasze- ni i rdzenni mieszkañd³em do niego. Piêkny o³tarz i przestronne cy Ameryki Po³udniownêtrze. Opar³em siê o jeden z filarów i wej. Do pierwotnych
chcia³em w mylach przetrawiæ to co mieszkañców Argenwidzia³em na cmentarzu, kiedy nagle us³y- tyny, stanowi¹cych
Recoleta. Miejsce spoczynku Evy Peron.

!
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O B³êkitn¹ Wstêgê
Jeziora Oleckie Wielkie

Fot. Boles³aw S³omkowski

B³êkitna Wstêga Wigier

W tym samym czasie na jeziorze
Wigry odbywa³y siê jubileuszowe,
piêædziesi¹te regaty O B³êkitn¹ Wstêgê Wigier, w których uczestniczy³a jedna
za³oga z Oleckiego Klubu Wodnego w
klasie omega plastikowa. Trasa regat
przebiega³a od Starego Folwarku do miejscowoci Bryzgiel, gdzie po op³yniêciu

wyspy nast¹pi³ powrót na metê do Starego Folwarku, czyli ponad 30 km.
Pogoda sprzyja³a, a ¿aglówki przy
s³oñcu i wietrze 40B przemierza³y rozleg³e plosa jeziora.
Nasza za³oga dobrze wystartowa³a i
ca³y czas p³ynê³a na czele stawki. W
drodze powrotnej przez kilka chwil nad

W dniu 3 wrzenia ¿eglarze Oleckiego Klubu Wodnego uczestniczyli w dwóch
imprezach jednoczenie. W Olecku odbywa³y siê regaty O B³êkitn¹ Wstêgê
Jeziora Oleckie Wielkie na trasie oko³o
10 km, tj. od przystani klubu na Szyjkê, nastêpnie do Dworku Mazurskiego
i na metê przy przystani klubowej.
Do regat zg³osi³o siê 7 za³óg na ¿aglówkach klasy Omega.
Po emocjonuj¹cym wycigu, przy
dobrych warunkach wietrznych (ok. 40B)
¿eglarze wp³ynêli do portu przed nadci¹gaj¹c¹ burz¹.
B³êkitn¹ Wstêgê zdobyli: 1. Rafa³
Warsiewicz, Andrzej Knociñski, 2. Bogdan Koncewicz, Waldemar Czarniecki, 3.
Cezary Pojawa.
Regaty przygotowa³ i sêdziowa³ wicekomandor Leszek Kaszuba, a motto
regat brzmia³o Umiechnij siê.
Na wodzie nad bezpieczeñstwem
uczestników w liczbie 16 osób czuwali
ratownicy WOPR Olecko.
nasz¹ omeg¹ majestatycznie szybowa³
orze³ bielik na niewielkiej wysokoci, co
wzbudza³o nasz podziw dla rzadkiego ptaka
i odczytalimy to jako dobry znak. Na
metê przyp³ynêlimy ze znaczn¹ przewag¹
i zdobylimy piêædziesi¹t¹ Wstêgê Wigier w sk³adzie: Boles³aw S³omkowski 
sternik, Konrad Lasota i Wojciech
S³omkowski  za³oga.
W naszej klasie startowa³o 11 za³óg.
BOS

B³êkitna Wstêga
Wigier

"
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(V58702)

* ELEKTRO-MOTO-DOM - sklep, naprawa sprzêtu RTV.
Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V47310

* glazura, kominki, terakota, tel. 0-606-993-688

K21805

RATY!

GLAZURA, terakota, drzwi, tel. (087) 520-13-87)

armatura sanitarna, kominki, prace wykoñczeniowe
Rampa PKP
grzewcze i tradycyjne, projektowanie i wykonawstwo, us³ugi remontowo-budowlane
(K24701)
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V51108
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V50708
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V54901
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V50809
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
V50201
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V59501
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K437
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55
V57603

KOMINKI

* ksiêgowe us³ugi, tel. 0-87-520-31-70
L4016
* LONDYN  dostarczê paczki, tel. 0-501-720-701
L4811
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V47010
* Meble, sklep, rampa PKP. Tel. (087) 520-19-44.
V46810
* NOBILES farby, aleje Lipowe, tel. 0-87-520-22-84

V47110

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536
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

(V34218)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

(V58402)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K23107
* AUTOGAZ  monta¿, tel. 0-87-523-94-31
V58210
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
K25101
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3120
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V52008
* BIS studio reklamy, ul. Kamienna 1A, tel. 0-87-520-4242
K24602
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L6202
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V51208
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18828
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V56804
* cyklinowanie, szlifowanie parkietów, pod³ug, TANIO, tel.
0-508-216-250
V57104
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V57503
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V59701

k2okna@vp.pl

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93 V52506
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K23203
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K19010
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V53505)

* rosyjski, korepetycje, matury, TANIO!, tel. 0-503-681-910 K23703
* rowery, naprawa, skutery, tel. 0-87-520-29-75
V51008
* RTV - naprawa, tel. 0-509-489-447
L4910
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L5308
* serwis pilarek, kosiarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa
PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3818
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V46910
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K19310
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V52109
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V59601
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2536
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K337
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2237
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3219
* transport, tel. 0-508-192-094
V59611
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
K22904
US£UGI POGRZEBOWE BARKA
Konkurencyjne ceny!

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B (wejcie od
ul. S³owiañskiej), Tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320

* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73442
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(V50908)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury tel. (087) 520-04-80
V56904

(V53305)

ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89

(V50109)

gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK

(V53925)

* 3-miesiêczne chwilówki, ul. Grunwaldzka 8, tel. 0-87-52001-89
V53905
Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty

Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!
(P003)

US£UGI

* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V47210
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2340

#
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Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

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

OG£OSZENIA DROBNE
KUPIÊ

* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
* domek, tel. 0-606-756-380
PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338

K23403
L5903

L

9

padziernik

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

tel. 520-23-36

Codziennie w godz. 800-1800

K25001

Firma TRANSYACHT zatrudni kierowców samochodów
ciê¿arowych, E³cka 2, tel. (087) 523-04-70

SPRZEDAM
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L4011
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V57503
* dzia³kê budowlan¹ blisko jeziora, tel. 0-505-064-698 K25601
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K22803
* glazura Opoczno Bez 20x25  17,95 z³/m.kw., tel. 0-87-52022-33
L5103
* grzejniki c.o. PURMO, dolne zasilanie, tel. 0-606-480-884 V25401
* kosiarki i wykaszarki, WYPRZEDA¯ posezonowa, ceny
hurtowe, tel. 0-87-520-48-78
L5509
* krosna do wyrobu chodników, zabytek, tel. 0-660-706-035 L5605
* lokal + magiel, tel. 0-606-756-380
L6003
Mieszkania w budowie jedno- i dwupokojowe, tel. (087)
520-21-60 (do 15.), 0-604-456-732.
* organy MA-150, tel. 0-600-275-610
K25501
* perfumy na zamówienie, oryginalne, tel. 0-87-520-01-89 V53915
* rega³y sklepowe szklane, tel. 0-606-480-884
K25301
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15710
* Seat Toledo, 1997, 1,6B, klima, manual., nie sprowadzany, 10.000 z³otych do negocjacji, tel. 0-667-997-698 L6102
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90z³,
PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57 L3018
* Tico, stan bardzo dobry, 1995, pierwszy w³aciciel, gara¿owany, serwisowany, tel. 0-885-588-998
K25701

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V55104)

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

(V57004)

* zatrudniê do pracy przy polbruku, kontakt Norwida 8 K25801
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L4711
* zlecê wykonanie i prowadzenie strony internetowej, tel.
0-87-523-90-09
L4513

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V58602)

(K25201)

WYWÓZ MIECI

WYNAJEM

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V53005)

* do wynajêcia budynek restauracyjno  us³ugowy wraz z
wyposa¿eniem, Elipsa, ul. Letnia 15, tel. 0-508-375-180 V58902
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3620
* mieszkanie do wynajêcia, Lesk, tel. 0-606-355-813 K24801
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L5209
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L5308
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3517

$
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Kiermasz ksi¹¿ek w LO
W pi¹tek 8 wrzenia w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana
Kochanowskiego w Olecku odby³ siê kiermasz ksi¹¿ek. Na
pierwszej godzinie lekcyjnej sala gimnastyczna zamieni³a siê
w prawdziwy targ pe³en obowi¹zuj¹cych podrêczników, oraz
tych z lat ubieg³ych. Mo¿na by³o kupiæ ró¿norakie pomoce
naukowe, repetytoria, tablice, ci¹gawki, bryki oraz lektury
szkolne. Kiermasz ksi¹¿ek odwiedzili tak¿e absolwenci naszego liceum.

Uczniowie z wysoko rozwiniêtym zmys³em ekonomicznym
nie mieli ¿adnych problemów z nabyciem i sprzeda¿¹ ksi¹¿ek.
Kiermasz okaza³ siê wielkim sukcesem. Nielicznymi niezadowolonymi byli uczniowie, którym zabrak³o podrêczników.
Pieczê nad przebiegiem targów sprawowali nasi nieocenieni opiekunowie samorz¹du szkolnego, pan Micha³ Kamiñski i
pan Pawe³ Kurowski.
Katarzyna Skindzier
i Agata Pojawa

OG£OSZENIE

Nadal trwa procedura rekrutacyjna
kandydatów do s³u¿by w Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku.
Termin sk³adania dokumentów zosta³
wyd³u¿ony do 30 wrzenia 2006 r.
Warunki jakie musi spe³niaæ kandydat do s³u¿by w Policji:
 OBYWATEL POLSKI O NIEPOSZLAKOWANEJ OPINII
 NIEKARANY I KORZYSTAJ¥CY W
PE£NI Z PRAW PUBLICZNYCH
 POSIADAJ¥CY CO NAJMNIEJ REDNIE WYKSZTA£CENIE
 MÊ¯CZYNI POWINNI POSIADAÆ
UREGULOWANY STOSUNEK DO
S£U¯BY WOJSKOWEJ
Miejsce i termin sk³adania dokumentów:
Osoby zainteresowane powinny z³o¿yæ
osobicie w terminie do 30 wrzenia 2006

roku  w ka¿dy poniedzia³ek, rodê i czwartek w godz. 9.00-14.00 w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ul.
Al. Pi³sudskiego 5, nr pokoju 2, nr tel.
(0-89) 522 32 40, 522 32 42 nastêpuj¹ce
dokumenty:
 pisemne podanie o przyjêcie do s³u¿by w Policji, skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
 wype³niony kwestionariusz osobowy
(druk dostêpny w tut. KPP)
 odrêcznie napisany ¿yciorys
 dokumenty potwierdzaj¹ce posiadane
wykszta³cenie i kwalifikacje zawodowe
(kserokopie - orygina³y do wgl¹du)
 zawiadczenie o niekaralnoci (druk
dostêpny w tut. KPP)
 dokumenty potwierdzaj¹ce posiadane
preferencje do s³u¿by w Policji (kserokopie - orygina³y do wgl¹du)

ROK MG
zaprasza
na zajêcia
Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate zaprasza:
 dzieci 5 i 6-letnie na zajêcia rytmiczno-taneczne. Pierwsze spotkanie
2.10.2006 r. (poniedzia³ek) o godz. 1600
w sali baletowej (I piêtro)
 dzieci 7 i 9-letnie na zajêcia taneczne. Pierwsze spotkanie 3.10.2006 r. (wtorek) o godz. 1600 w sali baletowej (I piêtro)

Od poniedzia³ku do pi¹tku
mo¿na kupowaæ atrakcyjne
wyroby wykonane przez
uczestników WTZ. Zapraszamy do Warsztatu, przy
ul. Kopernika 6 w Olecku,
od 8.00 do 15.00.

 dokumenty potwierdzaj¹ce uregulowany
stosunek do s³u¿by wojskowej (kserokopie - orygina³y do wgl¹du) - dotyczy tylko mê¿czyzn.
Uwaga: Dokumenty niekompletne,
nades³ane poczt¹, b¹d z³o¿one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
Z³o¿one dokumenty nie bêd¹ oddawane.
Informacje dotycz¹ce procedury
kwalifikacyjnej mo¿na znaleæ:
 na stronie internetowej KGP www.policja pl
 na stronie internetowej KWP w Olsztynie www.warmmsko-mazurska.policja.gov.pl
Szczegó³owych informacji odnonie
przyjêcia do s³u¿by w Policji udziela:
Pani Karolina Wiszniewska (tel. 520
72 25), ul. Zamkowa l, 19-400 Olecko

%
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Kalendarz imion

26 wrzenia
Delfiny, Justyny, £ucji, Nili, Zbys³awy
Cypriana, Damiana, Euzebiusza, Justyna, Kosmy, £êkomierza, Wawrzyñca,
Zbys³awa
27 wrzenia
Adolfiny, Adolfy, Armandy, Justyny,
Mirabeli, Mirabelli, Sabiny
Adolfa, Amadeusza, Damiana, Kosmy,
Urbana, Wawrzyñca, Wincentego
28 wrzenia
Klementyny, Libuszy, Luby, Salome,
Wac³awy
Heliodora, Jana, Klemensa, Marka, Nikity, Salomona, Tymona, Wac³awa,
Wawrzyñca
29 wrzenia
Fulgencji, Gabrieli, Marceli, Marceliny,

Adam
Siemieñczyk

Michaliny
Dadboga, Franciszka, Gabriela, Marcelego, Micha³a, Rafa³a
30 wrzenia
Felicji, Geraldy, Honoraty, Samanty, Sofii, Soni, Sonii, Wery, Zofii
Franciszka, Geralda, Grzegorza, Hieronima, Honoriusza, Imis³awa, Wiktora
1 padziernika
Danuty, Heloizy, Izy, Klementyny, Teresy
Benigny, Cieszys³awa, Igora, Jana, Jauliana, Marka, Remigiusza, Romana
2 padziernika
Dionizji, Dionizy, Haliny, Marty, Racheli, S³awomiry, S³awy
Dionizego, Izydora, Jana, Makarego,
Rustyka, S³awoja, S³awomira, Stanimira,
Teofila, Tomasza, Trofima
Gdy wszystko jest obojêtne, zanurzamy
siê w muzykê, a wtedy wszystko rzeczywicie staje siê obojêtne.

AFORYZMY

 Wrzesieñ wrzosami strojny, lecz do
pracy znojny.
 Idzie wiêty Micha³ (29 wrzenia), bêdzie lato spycha³.
 Ptaszki przed Micha³em (29 wrzenia)
odlecia³y, bêdzie ostry grudzieñ ca³y.
 Gdy noc jasna na Micha³a (29 wrzenia) to nast¹pi zima trwa³a.
 Na wiêtego Micha³a (29 wrzenia)
zaczyna siê ³owcy chwa³a.
 Jak anio³y w s³oñcu ciep³ym chadzaj¹ (30 wrzenia), to potem w zimie
mrozy siê trzymaj¹.

Masa¿ shiatsu

Metoda pobudzania energii organizmu przez masowanie i ucisk tzw. tsubos (punktów ucisku), które zlokalizowane s¹ wzd³u¿ 12 par linii biegn¹cych
od nasady g³owy do koniuszków palców i r¹k. Masa¿ uspokaja, poprawia
ukrwienie i mobilizuje organizm do walki z chorob¹.

Grynszpan...

. Z automatyczn¹ sekretark¹ rozmawia³o mu siê bardzo dobrze.

(zielony nalot na przedmiotach miedzianych i mosiê¿nych) usuwa siê mocnym
octem. Szmatk¹ nim zmoczon¹ pociera
siê silnie miejsca zaniedzia³e, a nastêpnie zmywa je kilkakrotnie wod¹.

By³ przyzwyczajony do bezdusznych istot.
Jego autentyzm wynika³ z nieudolnego
kopiowania.

Nasz przepis

Ostatni¹ kurtyn¹ s¹ powieki.

Budyñ serowy

wiat³o  dziura w ciemnoci.
Niektóre pejza¿e wygl¹daj¹ jak zamartwiaj¹ca siê natura.
Ka¿dy uwielbia czytaæ ksi¹¿ki. Nie ka¿dy o tym wie.

(K24901)

£zy s¹ ród³em uczuæ.
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
organizuje nabór na rok szkolny 2006/2007
SZKO£Y ZAOCZNE
 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil ogólny na podbudowie gimnazjum lub szko³y podstawowej
 2-letnie Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil
ogólny na podbudowie szko³y zawodowej
SZKO£A POLICEALNA DLA DOROS£YCH
 na podbudowie szko³y redniej
OFERUJE KSZTA£CENIE W ZAWODACH:
- technik informatyk
- technik bezpieczeñstwa
- technik rachunkowoci
i higieny pracy
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

Przys³owia
i powiedzenia

250 ml mleka
1 ³y¿eczka mas³a
sól
1 ³y¿ka cukru
1 torebka cukru waniliowego
1 ³y¿ka m¹ki ziemniaczanej
2 ³y¿ki wody
1 ¿ó³tko
20 dkg t³ustego twaro¿ku
Mleko gotujemy razem z mas³em,
sol¹, cukrem i cukrem waniliowym. M¹kê
ziemniaczan¹ rozprowadzamy dwiema
³y¿kami zimnej wody, dodajemy ¿ó³tko i mieszaj¹c wlewamy do gotuj¹cego siê mleka.
Mleko ponownie zagotowujemy,
studzimy, a nastêpnie dodajemy twaro¿ek.
Tak przygotowany budyñ przek³adamy do szklanej salaterki lub do pucharków i odstawiamy w ch³odne miejsce.
Budyñ podajemy z duszonymi
owocami, musem jab³kowym lub surowymi owocami.

&
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K¹cik szachowy (7)
KIEDY POPE£NIAMY GRUBE
B£ÊDY W SZACHACH?
Wielu szachistów zastanawia siê nad
zagadnieniem, sk¹d bior¹ siê grube,
ra¿¹ce b³êdy u wielkich arcymistrzów,
u mistrzów wiata, czy pretendentów do
tego tytu³u. Niejednokrotnie przyczyn¹
b³êdu s¹ momenty czysto subiektywne. O nich rzecz jasna mo¿e mówiæ sam
autor b³êdu. Ale zdarza siê, ¿e przyczyna b³êdu jest oczywista, ¿e ma ona charakter obiektywny. Oto kilka rodzajów
przyczyn natury obiektywnej:
Niedoczas  zrozumia³e jest, ¿e nie
dysponuj¹c czasem do namys³u w skomplikowanej pozycji szachista o najwy¿szej nawet klasie gry mo¿e pope³niæ b³¹d.
Brak kondycji psychicznej  partia
szachów to dla szachisty-amatora jedynie rozrywka. Dla szachisty-wyczynowego to walka. Aby wygraæ z równorzêdnym, silnym przeciwnikiem, ¿eby
pokonaæ go, trzeba w porê przewidzieæ
jego plan, pokrzy¿owaæ go, stworzyæ
w³asny plan wygranej, który by³by cile zsynchronizowany z planem obronnym. Ale przecie¿ ten sam zamiar ma
przeciwnik. Dlatego te¿ partia szachów
to walka dwóch intelektów, walka dwóch
umys³ów, dwóch charakterów. W trakcie partii trzeba niejednokrotnie umieæ
przezwyciê¿yæ najprzeró¿niejsze trudnoci,
broniæ siê przez d³ugi czas, by w odpowiednim momencie przejæ do kontrataku.
Trzeba wreszcie umieæ nie zra¿aæ siê
w³asnym chwilowym niepowodzeniem,
w razie za³amania siê jednego planu stworzyæ nowy, w razie przegranej opanowaæ emocje i przygotowaæ siê do
nastêpnej partii. Ale by wytrzymaæ napiêcie walki w czasie partii szachowej,
trwaj¹cej kilka godzin, aby wytrzymaæ
to napiêcie w czasie ca³ego turnieju szachowego trwaj¹cego nieraz dwa tygodnie, czy te¿ w czasie meczu trwaj¹cego jeszcze d³u¿ej, konieczna jest wysoka kondycja psychiczna, konieczny jest
jak najbardziej idealny stan systemu
nerwowego. Nic te¿ dziwnego, ¿e szachista musi przed powa¿nym turniejem
czy meczem przygotowaæ siê do niego

nie tylko od strony czysto merytorycznej, lecz co jest nie mniej wa¿ne od strony kondycyjnej. Szachista, którego system nerwowy nie znajduje siê w nale¿ytym stanie, nie ma ¿adnych szans w powa¿nym turnieju. Podczas gry bêdzie
pope³nia³ grube b³êdy, te z kolei le bêd¹
wp³ywaæ na jego samopoczucie, spowoduj¹ wzrost zdenerwowania, co znów
pog³êbi jeszcze bardziej jego depresjê.
To z kolei odbije siê na grze i liczbie
pope³nianych przez niego powa¿nych
b³êdów, a w rezultacie na wynikach w
turnieju.
Przyczyny zewnêtrzne  ha³as na sali
turniejowej, nieodpowiednia wentylacja
sali, nieodpowiednie owietlenie itp.
Ogl¹daj¹c partie mistrzów wiata mamy
wra¿enie, ¿e siê nie myl¹, a je¿eli ju¿ pope³niaj¹ jakiekolwiek b³êdy, to niewielkie. Zobaczmy, co przydarzy³o siê w dwóch
partiach granych przez wielokrotnego
mistrza wiata Anatolija Karpowa.
Bia³e: L. Christiansen
Czarne: A. Karpow
Wijk aan Zee 1993r.
Zad.14 (1p.)

Bia³e: G. Vescovi
Czarne: A. Karpow
Sao Paulo 2004r.
Zad.15 (2p.)

posuniêcie bia³ych
Równie¿ w tej partii Karpow pope³ni³ katastrofalny b³¹d. Ostatnim posuniêciem by³o Ge5.
Vescovi wykona³ jedno posuniêcie i
partia zakoñczy³a siê od razu jego zwyciêstwem. Czy wiesz jakie?
Ciekawe co by³o przyczyn¹ tak wielkich b³êdów? Na to pytanie odpowiedzieæ z pewnoci¹ mo¿e sam mistrz wiata.
Zachêcamy do rozwi¹zania powy¿szych
zadañ a rozwi¹zania proszê przysy³aæ lub
przynosiæ do redakcji.
Prezentujemy Pañstwu równie¿ rozwi¹zania zadañ z K¹cika szachowego nr
4 (Zad.8) 1.Gf6!! g:f6 2. Kf8 f5 3.Sf7 mat.
(Zad.9) 1.b6! c:b6(1...a:b6 2.c6! b:c6 3.a6)
2.a6! b:a6 3.c6 w obu przypadkach bia³e
pionki dochodz¹ do hetmana pierwsze.
Marta & Czes³aw Spisak

KUPON KONKURSOWY
Szachy nad Leg¹
Zad. 14. ..................................................
Zad. 15. ..................................................

posuniêcie bia³ych
Ostatnim posuniêciem Karpowa by³o
Gd6. Jest to powa¿ny b³¹d. Bia³e od razu
wykorzysta³y szansê wykonuj¹c jedno
posuniêcie, po którym Karpow podda³
partiê! Czy potrafisz wskazaæ to posuniêcie?

Imiê i nazwisko .....................................
.................................................................
.................................................................
Adres .....................................................
................................................................
................................................................

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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Mini OLDA
Wyniki Oleckiej Mini Ligi Dru¿yn
Amatorskich w Pi³ce No¿nej
(druga tura rozgrywek)
Grupa I - II runda:
· TSV Victory  GROM Olecko 4:1 (2:0);
bramki: £ukasz Senkowski, Marcin
Æwikowski, Bartek Romañczuk i Daniel Rudziewicz  Kamil Plesiewicz.
· Delphia TEAM  WETERAN 1:3 (0:1);
bramki: Piotr Zyza³a  Wies³aw Bukpa, Sebastian Antkiewicz i Jacek
Matwiejczyk.
· WETERAN Olecko  GROM 1:1 (0:1);
bramki: Jerzy Wojnowski i Marcin Janczuk.
· TSV  Delphia TEAM 5:1 (2:0); bramki: Dominik Ga³¹zka 2, £ukasz Aleszczyk, £ukasz Senkowski i Bartek Romañczuk  Marcin Jarmo³owicz
Grupa II - I runda:
· BAMBOOCHA  Rapid Che³chy 0:2
(0:1); bramki: Karol Bierdzio i Hubert

Brodowski.
· Bianconeri  Bu³a i Spó³a 0:1 (0:1); bramka: Karol Woroniecki.
· Liderzy HAMASU - Rapid CHE£CHY
2:1 (0:0); bramki: Adam Konopko i Artur
Æwikowski  Hubert Brodowski.
· BAMBOOCHA - Bu³a i Spó³a 2:4 (0:3);
bramki: Mariusz Cichanowicz 2  Rafa³ Rant 2, Karol Woroniecki i Piotr
Klimko.
II runda:
· Bianconeri  BAMBOOCHA 8:0 (4:0);
bramki: Wojciech Koz³owski 4, Karol
Koz³owski, Wojciech Sakowski i £ukasz Ja³owski 2.
· Bu³a i Spó³a - Liderzy HAMASU 1:3
(0:2); bramki: Karol Woroniecki  Artur Æwikowski, Kamil Sowa i Marcin
Pietraszewski.
· Bianconeri  Rapid CHE£CHY 4:2 (3:0);
bramki: Karol Koz³owski, Wojtek Koz³owski 2 i £ukasz Ja³owski  Hubert
Brodowski.
· Liderzy HAMASU  BAMBOOCHA
3:0 (2:0); bramki: Marcin Pietraszew-

Mecz pi³ki no¿nej
samorz¹dowcy-mundurowi

W dniu 24.09.2006 r. na stadionie miejskim w Olecku
odby³ siê mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy reprezentacjami
sk³adaj¹cymi siê z samorz¹dowców i mundurowych. W
dru¿ynie samorz¹dowców wziêli udzia³ przedstawiciele
w³adz z wszystkich gmin naszego powiatu. W mundurowych grali stra¿acy, policjanci i ksiê¿a.
Zwyciêsko z boiska schodzili mundurowi, pokonuj¹c samorz¹dowców 5:3. Jednak nie wynik by³ najwa¿niejszy, poniewa¿ mecz by³ charytatywny. Ca³y dochód
z meczu przeznaczony zosta³ na rehabilitacjê dziecka z
pora¿eniem mózgowym.
Po zakoñczeniu meczu odby³a siê tradycyjna wymiana koszulek. Organizatorzy udekorowali zwyciêsk¹
dru¿ynê oraz pokonanych symbolicznymi medalami.
Mecz przebiega³ w mi³ej i sportowej atmosferze. W
trakcie meczu nikt nie odniós³ kontuzji. Licznie zgromadzona publicznoæ dopingowa³a jedn¹ jak i drug¹ dru¿ynê, chc¹c zobaczyæ jak najwiêcej bramek.

ski, Artur Æwikowski i Kamil Sowa.
Tabela grupy I
1. TSV Victory
5 13
19: 6
2. WETERAN Olecko 5
8
11:8
3. Delphia TEAM
5
6
8:13
4. GROM Olecko
5
1
6:17
Tabela grupy II
1. Liderzy HAMASU 6 18
18:6
2. Bianconeri
6 10
17:7
3. Rapid CHE£CHY
5
6
7:9
4. Bu³a i Spó³a
5
6
6:8
5. BAMBOOCHA
6
1
4:21
W tabelach kolejno: miejsce, nazwa
dru¿yny, liczba rozegranych meczy, zdobyte punkty, stosunek bramek strzelonych do straconych.
Do zakoñczenia rozgrywek grupowych
pozosta³o jeszcze oko³o 3 tygodni (grupa I rozegra 4 kolejki, natomiast grupa
II  3 kolejki).
W przysz³¹ niedzielê zawody rozpoczn¹
siê od meczów w grupie I: GROM - Delphia
TEAM i WETERAN  TSV ( godz. 10.00
 ma³y stadion).
Zapraszamy.
ben

Pi³ka no¿na
W rozegranym w sobotê (23.09.2006 r.) meczu wyjazdowym
Orlêta Reszel - Czarni Stars Olecko pad³ wynik 0-1. Czarni wyst¹pili w sk³adzie: G¹siorowski - Micha³ Wasilewski, Ryszkiewicz,
Pietkiewicz, Mariusz Jegliñski - Wasilewski Pawe³, Wyszyñski,
Drozd, Sobolewski-Krzy¿ek, Szarnecki. Na zmiany wchodzili: Jeglinski Marcin, Wiszniewski.
Sam mecz by³ trudny, prowadzenie dla Czarnych zdoby³ w 13
minucie Krzy¿ek po dorodkowaniu Przemka Drozda. Czarni powinni byli wygraæ ten mecz wiêksz¹ ró¿nic¹ bramek. W pierwszej
po³owie, po g³ówce Szarneckiego, pi³ka zamiast w bramce, znalaz³a siê w rêkach bramkarza. W drugiej po³owie po strza³ach m.in
Szarneckiego i Wyszyñskiego, pi³ka minimalnie przechodzi³a obok
s³upka. W ostatnich minutach meczu Pawe³ Wasilewski nie wykorzysta³ doskona³ej sytuacji na zdobycie kolejnej bramki.
Cieszy, ¿e to czwarty z kolei mecz bez straty bramki i kolejna
wygrana, która daje trzy punkty i zapewnia Czarnym lidera klasy
okrêgowej. Gratulujemy!
Fot. Archiwum
KP PSP Olecko

Informacjê przekaza³ rzecznik prasowy Komendanta
Powiatowego PSP w Olecku st. kpt. Tomasz Milewski

Pi³ka no¿na
W dniu 14.09.2006r. (czwartek) odby³y siê zawody Dzikich dru¿yn w pi³ce no¿nej dla gimnazjów. W turnieju wziê³o
udzia³ 8 dru¿yn, które zosta³y podzielone na dwie grupy. Z grupy pierwszej do
fazy fina³owej awansowa³y dru¿yny:
Humy i Kau³taty, a z grupy drugiej
Niewypieczone placki i Filc. W pó³fina³ach spotka³y siê Humy z Filc i
Niewypieczone placki z Kau³taty.
Pierwszy pó³fina³ zakoñczy³ siê wynikiem
0-4 a drugi 3-1. W finale spotka³y siê
Niewypieczone placki z Filc. Po
wyrównanej grze Filc wygrali 1-0 i zostali
zwyciêzcami turnieju. Trzecie miejsce zajêli
Humy wygrywaj¹c 4-0 z Kau³tatami.
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Ale to by³ tydzieñ. Ubaw po pachy! Szczególnie
koñcówka tygodnia mi siê szczególnie podoba³a. Jeden z moich kolegów nazwa³ mnie Wernyhor¹. Niez³y
ubaw. Bawi³em siê znakomicie.
Jaros³aw Kaczyñski zrobi³ to co obiecywa³ ju¿ parê
lat temu. Co obieca³? ¯e wyeliminuje Andrzeja Leppera
z polityki. Sta³o siê. Andrzejowi Lepperowi odebrano
ostatnie argumenty jakimi pos³ugiwa³ siê: oni nie rz¹dzili i s¹ jednymi przedstawicielami ludzi ze wsi. Co do
tej drugiej kwestii to prowadz¹cy w³anie sprawê likwidacji WSI, Antoni Macierwicz, znalaz³ dokumenty, ¿e
rzeczywicie Lepper i jego Samoobrona z WSI¹ mia³a
bardzo du¿o wspólnego. St¹d ta dziwna nerwowoæ Pana
Leppera w ostatnich tygodniach i stawianie wszystkiego na ostrzu no¿a. Pan Lepper gra³ kart¹, która wydawa³a mu siê pewna i twarda: swoimi ludmi. Jednak ludzie maj¹ te¿ swój rozum i swoj¹ wytrzyma³oæ na pomys³y i postêpowanie wodza. Pisa³em o tym du¿o, du¿o
wczeniej, jak tylko powstawa³a wymuszona uk³adem
(no có¿ Platforma Obywatelska odmówi³a udzia³u i przeprowadzenia wyborów dla ustalenia rzeczywistego rynku
politycznego w tym kraju na wiosnê) koalicja z Samoobron¹ i LPRem. O ile LPR po dojciu do w³adzy po
prostu stwierdzi³, ¿e jednak bycie w³adz¹ stawia przed
parti¹ nowe wyzwania i weryfikacje pewnych opinii
dotycz¹cych w³adzy, to lider Samoobrony na pocz¹tku
czuj¹c siê niepewnie w pewnym momencie zacz¹³ zachowywaæ siê coraz bardziej irracjonalnie. Przyznam, ¿e
imponowa³ mi spokój, z jakim Jaros³aw Kaczyñski przyjmowa³ najpierw proby, potem ¿¹dania, a na koniec wrêcz
szanta¿e ministra rolnictwa. Jarek wytrzyma³ wszystko.
W koñcu jest, jak pisa³em: to stary i doskona³y gracz
polityczny. Ogra³ Pana L. z ludzi, których potrzebowa³
dla poparcia rz¹du. A samego Leppera po prostu wyrzuci³ z rz¹du. I to ku wciek³oci i krzykom samego
zainteresowanego. Do koñca nie wierzy³, ¿e Kaczyñski
posunie siê do takiego punktu programu. Szanta¿owa³
wyborami, spotkaniami z Tuskiem itd. Ciekawe te spotkania z Tuskiem. Najpierw by³o  jak mówi³ sam Leppper. Potem nie by³o. To ju¿ mówili Tusk i Lepper. Teraz

Ziemia
poetów

Emil Sclechter
Szkoda lata
A mnie jest szkoda lata
I letnich z³otych wspomnieñ.
Niech mówi¹ g³upi o mnie,
A mnie jest ¿al.
Na dworze szaro, smutno,
A jeszcze przed miesi¹cem
Weso³o  zieleñ, s³oñce.
Naprawdê ¿al.
To tak jak gdyby kto najdro¿szy nagle odszed³
I zabra³ radoæ, umiech, a zostawi³ ³zy.
Dlatego ¿al mi lata, i ludzi ¿al, i nieba,
Po którym p³yn¹ szare, jesienne mg³y.

okaza³o siê, ¿e jednak by³o, bo Tusk spotyka siê z liderami klubów i
partii parlamentarnych. Tyle k³amstw, ale oczywicie wg obu uczciwych to k³amc¹ jest Kaczyñski. No bo tak siê przyjê³o, ¿e przyczyn¹
z³a jest Kaczyñski. Przyczyn¹ z³a Kaczyñskiego jest oczywicie to, ¿e
rz¹dzi, a nie odda³ rz¹dów w rêce ludzi co chcom i umiom rz¹dziæ, bo
s¹ m¹drzy i stworzeni do w³adzy, jak Panowie: Tusk, Rokita, Komorowski itd. Mam tylko tak¹ dziwn¹ uwagê. Mo¿e g³upi¹... Ale to zdaje siê
politycy z tych co umi¹ i wi¹ s¹ zamieszani w wiele przestêpstw
gospodarczych, które s¹ przedmiotem ledztw prokuratury, a nawet rozpoczê³y siê procesy s¹dowe. To zemsta PiS? Dziwne, bo wiêkszoæ z
tych spraw rozpoczê³a siê zanim PiS trafi³ do w³adzy.
Ale PO nauczy³o siê traktowaæ swój elektorat jak wyznawców sekty. Co powie Guru jest obowi¹zuj¹c¹ wyk³adni¹ rzeczywistoci. Wmawianie ludziom, ¿e PO jest parti¹ dla m¹drych i inteligentnych prowadzi
do tego, ¿e ludzie powtarzaj¹cy brednie oderwane od rzeczywistoci
uwa¿aj¹ siê za m¹drych i inteligentnych. Jeszcze trochê, a ukszta³tuje
siê grupa spo³eczna inteligencja PO. Na przyk³ad wmawia siê ludziom,
¿e tylko PO wie jak rz¹dziæ i TYLKO PO MA PRAWO DO RZ¥DZENIA i okrelenia siebie jako przedstawicieli demokracji (jedynej i prawdziwej). Dochodzi ju¿ do paranoi, ¿e Pani Waltz uwa¿a, ¿e tylko ONI
maj¹ prawo do demonstrowania! Dlaczego? Bo demonstracja zadowolonych z rz¹dów PiS jest niedemokratyczna i niedopuszczalna. Do tego
dochodzi do oskar¿eñ o niedemokratycznoæ, awanturnictwo, dzielenie
ludzi, anarchiê... Tak! Wyjcie na ulicê z okrzykami: Precz z rz¹dem,
Oddajcie w³adzê... jest czystym objawem demokracji. Do tego marsz
ku w³adzy z has³em: Nie chcemy w³adzy! Pan Tusk to awanturnik
polityczny pokroju Leppera. Taki jest wniosek. Drugi aparat to Rokita
Jan Maria... Jego lubna mia³a racjê. Przegrana tych Panów oznacza³a
odejcie od normalnoci i wyjdzie z nich ma³y cz³owieczek. Wyszed³ Ma³y
Jasio konfabulator* (zmylacz) i Kaczor Donald (taki wieczny awanturnik, nerwus i pieniacz, któremu nic nigdy dobrze nie wychodzi). Do Ma³ego Jasia zg³aszaj¹ siê fikcyjni pos³owie, których PiS przekupuje, tylko
nigdy nie mo¿emy poznaæ kto i jak. Oczywicie teraz PiS potrzebowa³ 6
ludzi by uzyskaæ wiêkszoæ w sejmie  to jacy PiS-owscy dzwonili do
jaki 6 PO-owców. To ju¿ nie pierwszy raz Pan Rokita mówi o tym...
Zawsze odpowiednie liczby kupowanych i nieugiêtych pojawiaj¹ siê w
opowieciach tego pana jak jest taka potrzeba.
A co zrobi Pan Lepper. Teraz ju¿ niewiele. Mo¿e sobie tupaæ nogami, krzyczeæ i gryæ. Wyci¹gn¹³ nawet swoje mityczne weksle od
lojalnoci. Niewiele to mog³o. Klub Samoobrony topnieje do samego
towarzystwa wzajemnej adoracji. I jeszcze tupi¹c Pan Lepper wykrzykuje, ¿e nie po to szanta¿owa³ i zastrasza³ ludzi, by teraz ich straciæ...
Bêdzie uruchamia³ weksle. Hi, hi... Czekam a¿ siê to rozwinie dalej.
A PSL? No có¿... Ta partia stoi na krawêdzi byæ albo nie byæ w
parlamencie po potencjalnych wyborach. Ale niech poudaj¹ niedostêpnych.
Ich sprawa.
*/konfabulacja med. wype³nianie luk pamiêci przez zmylanie sobie (a. opowiadanie) historii, wydarzeñ, których naprawdê nie by³o.
PAC

