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Badania w dziedzinie medycyny dokona³y tak
olbrzymiego postêpu, ¿e dzi - praktycznie bior¹c
- nikt ju¿ nie jest zdrowy.
Bertrand Russell
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Cz³owiek odkrywa siebie,
kiedy zmierzy siê z przeszkodami.
Antoine de Saint-Exupery

10 padziernika 2006 r .

Cena 1,40 z³

Ocaliæ od zapomnienia
 produkty lokalne

O seminarium na ten temat czytaj na s. 4.
W plebiscycie wygra³a potrawa Klopsiki rybne w sosie
z wêdzonego boczku

POD ZASIEW NOWYCH DEKAD

Jak Feniks z popio³ów i zgliszcz powojennych rodzi³o siê
w sercu Ziem Odzyskanych w sierpniu 1946 roku Pañstwowe
Koedukacyjne Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego w Olecku. W kolejnych dekadach rozwinê³o siê w Zespó³ Szkó³ Rolniczych, a diamentowe gody 23 wrzenia 2006 roku wiêtowano ju¿ pod szyldem Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych.
Czytaj na s. 10.
NASZA POLICJA DRUGA W WOJEWÓDZTWIE
W III kwartale br. olecka policja zajê³a 2. miejsce w województwie pod wzglêdem wykrywalnoci przestêpstw. Wywiad
z Komendantem Komendy Powiatowej Policji Rafa³em Klauza
zamiecimy w nastêpnym numerze TO.

MISTRZOSTWA

POLSKI

NIES£YSZ¥CYCH

W BIEGACH PRZE£AJOWYCH
W dniu 30 wrzenia 2006 r. na obiektach MOSIR przy ul.
Park 1 w Olecku odby³y siê Mistrzostwa Polski Nies³ysz¹cych w Biegach Prze³ajowych. G³ównym organizatorem tej imprezy
by³ Szkolny Klub Sportowy Nies³ysz¹cych Olimpijczyk w
Olecku przy OSW w Olecku (z ramienia Polskiej Federacji Sportu
Nies³ysz¹cych).
Czytaj na s. 13.

Dzieñ Otwarty
Stacji

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

23.10.2006 r.
(poniedzia³ek)
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Na ostatniej Sesja Rady Miejskiej doæ obszern¹ jej czêæ zajê³a sprawa likwidacji
Zak³adu Gospodarki Miejskiej.

Jak ZGM siê rozlicza?

Dyskusja rozpoczê³a siê po przedstawieniu raportu przez
likwidatora Dariusza Koz³owskiego (przedtem kierownika ZGM)
z przebiegu likwidacji. Zanim jednak rozpoczê³o siê czytanie
Przewodnicz¹cy Rady Leszek Ga³czyk spyta³ Burmistrza dlaczego raport przedstawia w³anie D. Koz³owski, który wed³ug
harmonogramu nie powinien pracowaæ.
Od 1 wrzenia czêci pracowników ZGM zosta³a przed³u¿ona umowa o pracê celem rozliczenia likwidowanego zak³adu.
Pan Koz³owski ma w zakresie swoich obowi¹zków dokonania
rozliczeñ. Wystêpuje w tej chwili w imieniu Urzêdu Miejskiego  odpowiedzia³ Burmistrz.
C.d. na s. 6.

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

KRONIKA
PO¯ARNICZA
 27 sierpnia o 15.00 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ na stadionie miejskim
imprezê sportow¹.
 28 sierpnia o 13.12 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w Szwa³ku gniazdo
os z domu mieszkalnego.
 29 sierpnia o 10.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ konar drzewa z jezdni ul.
Go³dapskiej.
 29 sierpnia o 16.23 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ konar drzewa z jezdni w okolicach Nor.
 29 sierpnia o 17.56 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z domu mieszkalnego w Wilkasach.
 30 sierpnia o 6.42 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ konar drzewa z jezdni placu
Wolnoci.
 30 sierpnia o 8.17 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Lenartach po¿ar poddasza w domu mieszkalnym.
 30 sierpnia o 11.44 jeden zastêp JRG
PSP ratowa³ w Borawskich rannego bociana.
 30 sierpnia o 14.20 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
zak³adu produkcyjnego.
 30 sierpnia o 15.10 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo os z domu
mieszkalnego w Starostach.
 30 sierpnia o 15.30 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Kowalach Oleckich.
 31 sierpnia o 14.20 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w Rogajnach.
 31 sierpnia o 15.30 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w Mazurach.
 31 sierpnia o 15.35 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ drzewo tarasuj¹ce jezdniê w okolicach Cimoch.
 31 sierpnia o 16.40 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ drzewo tarasuj¹ce jezdniê w okolicach Sobolach.
 31 sierpnia o 17.00 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ drzewo tarasuj¹ce szosê
Wieliczki.
 31 sierpnia o 17.15 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ drzewo tarasuj¹ce jezdniê w okolicach Norek.
 31 sierpnia o 18.10 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ liniê energetyczn¹, która
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NAJTANIEJ W MIECIE

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

spad³a na jezdniê ulicy Kamiennej.
 1 wrzenia o 9.05 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³ w okolicach G¹sek skutki wypadku drogowego.
 1 wrzenia o 9.12 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w Zalesiu.
 1 wrzenia o 10.01 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w Zalesiu.
 1 wrzenia o 10.25 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ w okolicach Zalesia powalone na jezdniê drzewo.
 1 wrzenia o 13.43 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ powalone na chodnik ul.
Zamkowej drzewo.
 1 wrzenia o 16.05 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Zielonówku.
 1 wrzenia o 16.10 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego wKrupinie.
 1 wrzenia o 17.22 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Zatykach.
 1 wrzenia o 18.10 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w G¹skach.
 3 wrzenia o 3.29 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w okolicach Kukowa skutki
wypadku drogowego.
 3 wrzenia o 12.43 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca.
 3 wrzenia o 20.33 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni w okolicach Sedrank powalony konar drzewa.
 4 wrzenia o 14.50 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Zawadach Oleckich.
 4 wrzenia o 15.40 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Sto¿nem.
 4 wrzenia o 16.35 jeden zastêp OSP
Lenarty usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w Sedrankach.
 6 wrzenia o 10.23 jeden zastêp OSP
JRG PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z
gara¿u przy ul. 1 Maja.
 6 wrzenia o 10.50 jeden zastêp OSP
Cimochy usuwa³ w Cimochach wodê

STACJA PALIW
Rarytas

ul. E³cka 4
zaprasza do zakupu paliw
najwy¿szej jakoci oraz
do korzystania z myjni,
sklepu, hotelu i baru.
(V56706)

z zalanej piwnicy.
 6 wrzenia o 13.45 jeden zastêp OSP
JRG PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z
pasieki pszczelej w Skowronkach.
 7 wrzenia o 11.00 jeden zastêp OSP
Wieliczki i jeden JRG PSP usuwa³y w
G¹siorówku drzewo niebezpiecznie
pochylone nad budynkiem gospodarskim.
 7 wrzenia o 15.12 jeden zastêp OSP
JRG PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca.
 8 wrzenia o 8.20 jeden zastêp OSP
JRG PSP usuwa³ wodê z zalanej piwnicy domu przy Armii Krajowej.
 8 wrzenia o 10.30 jeden zastêp OSP
JRG PSP usuwa³ z chodnika ul. Kolejowej tarasuj¹ce go drzewo.
Informacji udzieli³
starszy kapitan Tomasz Milewski

Zatrzymanie
handlarzy
narkotyków

Policjanci w przeci¹gu ubieg³ego tygodnia zatrzymali dwóch dealerów narkotyków.
Czterdziestoszecioletni Jaros³aw D.
przyzna³ siê do rozprowadzania amfetaminy.
Dwudziestotrzyletni Pawe³ I. nie przyzna³ siê do stawianych mu zarzutów, w
wyniku czego s¹d orzek³ rodek zapobiegawczy w postaci aresztu ledczego.
Zatrzymany zosta³ umieszczony w nim
a¿ do czasu rozprawy. Pawe³ I. jest podejrzany o rozprowadzanie haszyszu i
marihuany. Podczas rewizji w jego mieszkaniu znaleziono przygotowane do dystrybucji dzia³ki narkotyku.
Podkreliæ nale¿y, ¿e oba zatrzymania przestêpców s¹ wynikiem dwóch odrêbnych ledztw.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 10-15.10.2006r.  ul. Kolejowa 15
 16-22.10.2006r.  ul. Sk³adowa 6

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V58804)
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 28 wrzenia oko³o 17.25 policjanci zatrzymali na ul. Sk³adowej Passata, którym jecha³ piêædziesiêcioletni Józef £.
(zam. gmina wiêtajno). Kierowca mia³
we krwi 2 promile alkoholu.
 28 wrzenia oko³o 19.15 policjanci zatrzymali w Gi¿ach Forda. Kierowca, czterdziestopiêcioletni Krzysztof S., mia³ we
krwi 3 promile alkoholu. Ponadto nie
posiada³ przy sobie prawa jazdy.
 29 wrzenia oko³o 1.10 patrol policyjny
zatrzyma³ na alei Wojska Polskiego Dayhatsu Sharade, który prowadzi³ dwudziestoomioletni Micha³ J. Kierowca
mia³ we krwi 2 promile alkoholu.
 29 wrzenia o 17.40 policjanci zatrzymali
w Du³ach piêædziesiêciotrzyletniego
rowerzystê Krzysztofa S. Mia³ on we
krwi 2,2 promila alkoholu.
 1 padziernika policjanci zatrzymali o 2.00
jad¹cego ul. 1 Maja Opla Vectrê. Kieruj¹cy nim dwudziestojednoletni Piotr
S. Mia³ we krwi 1,4 promila alkoholu.

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:
 Nina Centkiewicz
 Gra¿yna Jurewicz
 Piotr Klejment
 Jarzy Makal
 Anna Podgórska
 Jakub Zawadzki
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac
Wolnoci 3
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Drogeria Natura, plac Wolnoci
11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Wypo¿yczalnia kaset video, ul. Armii Krajowej 8.
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ 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

 Tego samego dnia o 17.40 w Kowa- OLECKI TERMINARZ
lach Oleckich zatrzymano VW Polo,
którym kierowa³ trzydziestoletni Mi- 13 padziernika
ros³aw S. Kieruj¹cy mia³ we krwi 1,5 9.15  Mistrzostwa Powiatu w Pi³ce No¿nej
dziewcz¹t dru¿yn 6-cio osobowych 
promila alkoholu. Ponadto mia³ ju¿
Zespó³ Szkó³ w Babkach Oleckich.
orzeczony przez s¹d zakaz prowadzenia
17.00
 Step up  taniec zmys³ów, film 
pojazdów mechanicznych i by³ poszukino
ROK MG
kiwany, bo nie stawi³ siê w wiêzieniu
19.00

Stay
alive, film  kino ROK MG
celem odbycia kary.
14
padziernika
 2 padziernika oko³o 12.50 zatrzymano w Sedrankach jad¹cego rowerem 12.00  Start Kruklanki  Czarni Olecko
 mecz pi³ki no¿nej (juniorzy) WYtrzydziestoszecioletniego Adama S.
JAZD
Rowerzysta mia³ we krwi 2,8 promila
12.00
 Olimpia Mi³ki  Czarni Olecko 
alkoholu.
mecz
pi³ki no¿nej (juniorzy m³odsi)
 3 padziernika oko³o 18.30 zatrzymaWYJAZD
no w Kowalach Oleckich Poloneza,
którym kierowa³ Jan. S. Zatrzymany 17.00  Step up  taniec zmys³ów, film 
kino ROK MG
mia³ we krwi 2,9 promila alkoholu. Po19.00
 Stay alive, film  kino ROK MG
nadto mia³ orzeczony przez s¹d za15
padziernika
kaz prowadzenia pojazdów mechanicz12.00  Znicz Bia³a Piska  Czarni Olecnych.
ko  mecz pi³ki no¿nej (trampkarze)
 5 padziernika o 13.50 policjanci zaWYJAZD
trzymali jad¹cego motorowerem Jana
15.00
 Granica Bezledy  Czarni OlecN. Mia³ on we krwi 2 promile alkohoko
 mecz pi³ki no¿nej (seniorzy)
lu.
17.00

Step up  taniec zmys³ów, film 
 6 padziernika, piêæ minut po pó³nokino
ROK MG
cy, policjanci zatrzymali na placu Wol19.00

Stay
alive, film  kino ROK MG
noci Citroena, którym kierowa³ dzie16
padziernika
wiêtnastoletni Wojciech B. Mia³ on
11.30 - ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej
we krwi 0,6 promila alkoholu.
w SP3 im. Jana Paw³a II
 6 padziernika o 22.00 patrol policji
20
padziernika
zatrzyma³ na ul. Go³dapskiej VW Golfa.
Kieruj¹cy nim czterdziestoletni Mie- Forum Biznesu  Wszechnica Mazurska
czys³aw F. Mia³ we krwi 1,5 promila 17.00  7 krasnoludków  historia prawdziwa, film  kino ROK MG
alkoholu.
19.00  Samotnoæ w sieci, film  kino
 7 padziernika, pó³ godziny po pó³noROK MG
cy, policjanci zatrzymali jad¹cego ul.
21
padziernika
Grunwaldzk¹ Poloneza. Kieruj¹cy nim
dwudziestoomioletni Robert B. mia³ Inauguracja Roku Akademickiego na
Wszechnicy Mazurskiej
we krwi 2,7 promila alkoholu.
14.00  Mamry Gizycko  Czarni Olecko
 7 padziernika o 22.40 zatrzymano w
 mecz pi³ki no¿nej (trampkarze)
Rosochackich Forda, którym kierowa³
17.00
 7 krasnoludków  historia prawdwudziestoomioletni Waldemar S. Mia³
dziwa,
film  kino ROK MG
on we krwi 0,38 promila alkoholu.
19.00  Samotnoæ w sieci, film  kino
 8 padziernika o 15.30 zatrzymano w
ROK MG
Kowalach Oleckich Fiata, którym kie22 padziernika
rowa³ dwudziestotrzyletni Jacek J. Mia³
15.00  MKS Korsze  Czarni Olecko 
on we krwi 1 promil alkoholu.
mecz pi³ki no¿nej (seniorzy)
 8 padziernika o 19.35 policjanci za- 17.00  7 krasnoludków  historia prawtrzymali w Kukowie jad¹cego rowedziwa, film  kino ROK MG
rem dwudziestojednoletniego Adama
19.00  Samotnoæ w sieci, film  kino
L. Zatrzymany mia³ we krwi 2,16 proROK MG
mila alkoholu.
 8 padziernika o
FPHU - GRYNIEWICZ Krzysztof Gryniewicz
20.50 zatrzyma19-400 Olecko, ul. E³cka 2
no w Zielonówtel. (087) 523 94 31; kom. 0601152462
ku innego rowePROFESJONALNY MONTA¯ INSTALACJI DO ZASIrzystê. TrzydzieLANIA SAMOCHODÓW NA GAZ PROPAN-BUTAN.
stopiêcioletni
Homologacje: PL*0020*00/G z dnia 29 grudnia 2000
i PL*0006*00.G z dnia 21 grudnia 2000.
Robert S. Mia³
Diagnostyka i regulacje komputerowe elekt. systemów
we krwi 1,6 prowtryskowych uk³adów zasilania gazem i benzyn¹
mila alkoholu.
(V58204)

PIJANI KIEROWCY
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W ubieg³y czwartek, 5 padziernika w hotelu KrystJan odby³o siê zorganizowane przez Urz¹d Miejski seminarium

Ocaliæ od zapomnienia
produkty lokalne
W seminarium udzia³ wziêli restauratorzy, w³aciciele gospodarstw agroturystycznych, restauracji i barów, producenci
¿ywnoci, przedstawiciele stowarzyszeñ i instytucji miejskich.
Obradom towarzyszy³a ma³a, ale bardzo ciekawa wystawa. Dotyczy³a ona literatury dotycz¹cej kulinarnej tradycji naszego
regionu. Co prawda czêæ prezentowanych publikacji dotyczy³a Podlasia, ale bior¹c pod uwagê pochodzenie etniczne ludnoci zamieszka³ej na terenie powiatu jak i na jej wielokulturowoæ, przedstawiona literatura opisywa³a temat seminarium.
Oto zaprezentowane tam publikacje: bardzo stara, bo wydana w 1847 roku ksi¹¿ka kucharska pod przyd³ugim ale na

Eksperci Seminarium.
owe czasy tradycyjnym tytu³em Wiejska gospodyni czyli skazówka dorêczna dla osób trudni¹cych siê wewnêtrzenem urz¹dzeniem domu, przepiêknie, z pietyzmem wydana bibliofilska
publikacja Smak Mazur  kuchnia dawnych Prus Wschodnich (ksi¹¿kê tê otrzyma³y osoby uczestnicz¹ce w seminarium),
broszurka Funkcjonowanie europejskiej Sieci Regionalnego
Dziedzictwa Kulinarnego oraz ozdoba tej ma³ej kolekcji reprint/
skan starego sztambucha sprzed oko³o stu lat z przepisami
kulinarnymi.
Obrady prowadzi³a Alicja Mieszuk, komisarz projektu z ramienia Urzêdu Miejskiego.
Seminarium otworzy³ i przywita³ uczestników Burmistrz Wac³aw
Olszewski. Podstawowym celem tego projektu jest ochrona
od zapomnienia produktów lokalnych i regionalnych, które s¹
dziedzictwem tej ziemi. Chcemy przekazaæ Pañstwu wiedzê, jak¹
posiadamy na ten temat.
(...) konsekwencj¹ ostatnich wydarzeñ wojennych, miejmy
nadziejê, ¿e ostatnich w historii tej ziemi, ca³a ludnoæ, która
przed wojn¹ tu zamieszkiwa³a, wyjecha³a na Zachód. Wraz z

ludmi wyjecha³y ró¿nego rodzaju przepisy, które tworzy³y tradycje kulinarn¹. Powojenna tradycja kulinarna w domach tej
ziemi jest inna. Nie chcemy by dziedzictwo, które kultywowano
na tych terenach do koñca drugiej wojny wiatowej, przepad³o. Temu zadaniu s³u¿yæ ma seminarium oraz projekt  powiedzia³ Burmistrz  Trudno jest teraz odleæ materia³y ród³owe. Trzeba korzystaæ z nielicznych publikacji o Mazurach. Ukazuj¹
siê one na Zachodzie. Jestemy w chwili obecnej bardzo ubodzy jako województwo w produkty tradycyjne. To jest sens
projektu: by tradycja kulinarna nie umar³a wraz z ludmi. Pamiêtajmy te¿, ¿e 90% turystów z Niemiec to byli mieszkañcy tych
ziem. Wprowadzenie do menu restauracji dawnych produktów
lokalnych mo¿e przyczyniæ siê do wyró¿nienia ziemi oleckiej na
bardzo konkurencyjnym rynku turystycznym.
(...) wierzymy, ¿e poprzez realizacje projektu Ocaliæ od zapomnienia uda siê spopularyzowaæ wiedzê na temat produktów lokalnych i regionalnych, systemu promocji i ochrony oraz
wp³ynie to na zrównowa¿ony rozwój naszej Ma³ej Ojczyzny.
(...) uwa¿am, ¿e warto chroniæ oraz kultywowaæ tradycjê kulinarn¹, bo to jest dziedzictwo naszej ziemi  zakoñczy³ przywitanie Burmistrz.
W seminarium z wyk³adami udzia³ wziêli: dyrektor Fundacji
Funduszu Wspó³pracy Aleksander Bielski (olecczanin, który
skoñczy³ jedn¹ z oleckich szkó³ rednich), kierownik programu
Agro-Smak 2 Marek G¹siorowski, z-ca dyrektora departamentu rynków rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dariusz Goszczyñski, przedstawicielka Biura Jakoci i Znaków
Regionalnych Urzêdu Marsza³kowskiego Magdalena Florenc-Karwowska, wydawca i w³aciciel Oficyny Wydawniczej Retman Waldemar Mierzwa, restaurator i laureat konkursów kulinarnych zwi¹zanych z kuchni¹ tradycyjn¹ Stanis³aw Saternus, szef Stowarzyszenia Mazurska Kraina Janusz Hendzel
oraz przedstawicielka Orodka Doradztwa Rolniczego z Olecka
Stanis³awa Celiñska-B³aszak.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

6 potraw z plebiscytu.
***
Uczestnicy seminarium Ocaliæ od zapomnienia. Produkty
lokalne  szansa na rozwój Ziemi Oleckiej , które odby³o siê
5 padziernika br., mieli mo¿liwoæ skosztowaæ szeciu mazurskich potraw  dzi niemal niespotykanych na tych terenach.
Najwiêcej g³osów uzyska³y klopsiki rybne w sosie z wêdzonego boczku. Twarogowe racuszki zajê³y drugie miejsce a
zupa liwkowa i kluski-klinki ze skwarkami otrzyma³y po
tyle samo g³osów i uplasowa³y siê na trzecim miejscu.
Byæ mo¿e niebawem w menu naszych lokali gastronomicznych
znajd¹ siê te smaczne i oryginalne mazurskie produkty.
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Przyszed³ czas na ocenê
dochodach. Nale¿y jak najszybciej je
budowaæ. TBS mo¿e byæ tylko uzupe³nieniem w systemie budownictwa komunalnego. Pomimo zg³aszania wniosku o
budowê budynku socjalnego burmistrz
nigdy nie zgodzi³ siê na takie rozwi¹zanie.
W poprzedniej kadencji spó³ka komunalna PEC zajmuj¹ca siê produkcj¹
energii cieplnej przeprowadzi³a modernizacjê kot³owni. Nadzór w³acicielski nad
spó³k¹ sprawowa³ ówczesny zarz¹d miejski,
którego przewodnicz¹cym by³ burmistrz
Olszewski. Bez wiedzy i zgody burmistrza ¿adna inwestycja w ciep³ownictwie
nie mog³a byæ przeprowadzona. Panie
burmistrzu  jest Pan odpowiedzialny
za przeprowadzenie tych inwestycji i proszê nie wprowadzaæ mieszkañców Olecka w b³¹d i zrzucaæ winê na innych. Przez
ostatnie cztery lata burmistrz nie przedstawi³ radzie ¿adnych zmian umo¿liwiaj¹cych odczuwalne obni¿enie kosztów
energii cieplnej. Przez ca³¹ kadencjê mami³ radnych inwestorami, którzy mieli
przynieæ walizki wypchane milionami
euro na budowê elektrociep³owni na biomasê. Do dnia dzisiejszego nie rozpoczêto ¿adnych inwestycji. W³aciciele
ciep³owni, widz¹c galopuj¹ce ceny oleju opa³owego, b³yskawicznie zmienili rodzaj
paliwa na tañszy (przyk³adem jest kot³ownia przy szpitalu). Spó³ka PEC jest
ca³kowicie podporz¹dkowana burmistrzowi
(radni nie maj¹ ¿adnego wp³ywu na jej
zarz¹dzanie) i to burmistrz jest odpowiedzialny za tak
wysokie ceny ciep³a. Propozycje
zmian by³y nie tyl-

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78536)

Brak wieloletniego programu inwestycyjnego (WPI) w ca³oci obci¹¿a konto
burmistrza Olszewskiego. Aby rada mog³a uchwaliæ taki program, projekt musi
byæ przygotowany przez profesjonalne
s³u¿by, które dla ka¿dej inwestycji okrel¹ jej szacunkow¹ wartoæ i zakres robót. Nastêpnie poprzez ocenê ka¿dej
inwestycji, wed³ug okrelonych kryteriów
i priorytetów, budujê siê listê rankingow¹, która okrela jakie inwestycje s¹
najbardziej potrzebne naszej gminie. Radni
nie maj¹ mo¿liwoci przygotowania takiego planu. Ka¿dy, kto ma minimaln¹
wiedz¹ na temat tworzenia w gminach
wieloletnich programów inwestycyjnych,
powinien znaæ zasady i procedury ich
tworzenia. Równie¿ burmistrz powinien
siê z nimi zapoznaæ i przygotowaæ projekt takiego planu. Nieuchwalenie WPI
by³o bardzo korzystn¹ sytuacj¹ dla burmistrza, gdy¿ pozwala³o na ci¹g³e zmiany w bud¿ecie i wciskanie inwestycji,
które nie by³y priorytetowe. Budowanie
mieszkañ w systemie TBS, na dzieñ dzisiejszy, jest najgorszym systemem na rynku
nieruchomoci. Mieszkañcy, którzy dostan¹ kluczê do wymarzonego M3 bêd¹
sp³acaæ zaci¹gniêty przez gminê kredyt
i nigdy nie stan¹ siê w³acicielami tych
mieszkañ. Faktycznie burmistrz znalaz³
osoby, które za w³asne pieni¹dze skredytuj¹ budowê gminnego budynku. By³em
wnioskodawc¹ takiej formy budownictwa, ale po zmianie warunków kredytowania budownictwa mieszkaniowego
nabra³em du¿ych w¹tpliwoci czy nale¿y to kontynuowaæ. W Olecku brakuje
socjalnych i komunalnych budynków
przeznaczonych dla rodzin o niskich

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

Listy do redakcji
ko ze strony radnych. Burmistrz nie raczy³ z nich skorzystaæ.
Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów znajduj¹cych siê
przy ul. Lenej i Wiejskiej przygotowywa³ burmistrz. W tym¿e projekcie przedstawionym do uchwalenia radzie rzekomo mia³ byæ zapis o hippice. Nie by³o.
Burmistrz mija siê z prawd¹ je¿eli tak
twierdzi.. By³ natomiast zapis umo¿liwiaj¹cy
hodowlê zwierz¹t w systemie zamkniêtym w istniej¹cej zabudowie. Sprawa jest
wyj¹tkowo jasna. Kto kupi³ zabudowania po by³ym szkolnym gospodarstwie
rolnym, a poniewa¿ na tym terenie brak
by³o planu, nale¿a³o wiêc tak go ukszta³towaæ, aby umo¿liwiæ produkcjê hodowlan¹. Takie rozwi¹zanie forsowa³ burmistrz,
ale na ca³e szczêcie po moim wniosku
radni odrzucili tê koncepcjê.
Sprawa przeznaczenia terenów przy
drodze do Gi¿ycka na cele energetyczne z mo¿liwoci¹ przekszta³cenia na dzia³ki
budowlane jest jeszcze bardziej bulwersuj¹ca. Mo¿na nabyæ grunty pod kot³owniê (przetarg by³ ju¿ og³oszony), zrezygnowaæ z jej budowy, a w zamian podzieliæ teren na dzia³ki budowlane, sprzedaæ
i zarobiæ krocie. Faktem jest, ¿e burmistrz
wycofa³ ten wniosek oraz uniewa¿ni³
przetarg, ale dlaczego zrobi³ to dopiero
po moim ostrym protecie.
Minê³a czteroletnia kadencja zarz¹dzania finansami gminy przez burmistrza
Olszewskiego. Przyszed³ czas na ocenê.
Ocena bêdzie podana do publicznej wiadomoci i zapewniam burmistrza  bêdzie rzetelna.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Leszek Ga³czyk
(V58504)

(V58304)

Odpowiadaj¹c na zarzuty skierowane pod moim adresem
przez burmistrza Wac³awa Olszewskiego w ostatnim wydaniu Tygodnika Oleckiego pragnê wyjaniæ mieszkañcom Olecka.
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W raporcie Dariusz Koz³owski stwierdzi³, ¿e 31 sierpnia zosta³y zamkniête konta
bankowe zak³adu. Jednak czynnoci zwi¹zane z likwidacja trwaj¹ dalej. W chwili
obecnej w Urzêdzie Miejskim zatrudnionych jest szeæ osób, które prowadz¹
proces likwidacji.
Maj¹tek ZGM zosta³ przekazany UM
i ten przekaza³ go swoim jednostkom. W
wiêkszoci by³y to szko³y. Wartoæ przekazanego maj¹tku to ponad 120 tysiêcy
z³otych. To co pozosta³o, a w wiêkszoci
jest to sprzêt specjalistyczny i materia³y
niepowszechnego u¿ytku zosta³y sprzedane (...), dokumenty zosta³y przekazane
do archiwum UM. (...) równie¿ wszelkie
roszczenia pracownicze zosta³y zaspokojone.
Najwiêkszym problemem jest w tej
chwili uregulowanie wzajemnych zobowi¹zañ ze wspólnotami mieszkaniowymi.
31 sierpnia nale¿noci od wspólnot wynosi³y 476.691, 48 z³otych. Natomiast zobowi¹zania 321.345,73 z³ote. (...) dla 86
wspólnot dokonywane by³y wp³aty kosztów
bie¿¹cych, a 54 nie by³o p³acone. Z tego
w 40 wspólnot (z tych 54) nie zwróci³y
ZGM poniesionych kosztów.
Na komisjach Rady Miejskiej pad³o
pytanie: Dlaczego ZGM nie wywi¹za³ siê
ze zobowi¹zañ wobec wspólnot? Odpowied brzmi prosto: nie mielimy rodków z powodu niep³acenia przez wspólnoty i wszystkim pieniêdzy nie starczy³o. (...) ostatnie wyp³aty nast¹pi¹ do koñca
bie¿¹cego roku.
Swoje wyst¹pienie Dariusz Koz³owski zakoñczy³ s³owami: Uchwa³a Rady
Miejskiej dotycz¹ca likwidacji ZGM zosta³a wykonana. Zak³adu ju¿ nie ma! Po
czym podziêkowa³ wszystkim tym, którzy pomagali w tym przedsiêwziêciu.
Zgrzytem w tym wyst¹pieniu by³o
zwrócenie siê z pretensj¹ do radnych, ¿e
zbyt uwa¿nie patrzono na rêce i tym
samym nie pomagano w likwidacji ZGM.
Komentarzem do wypowiedzi likwidatora mog³oby byæ pytanie: To do czego s¹
radni? Przecie¿ to oni w imieniu wyborców nadzoruj¹ wydawanie pieniêdzy oraz

C.d. ze s. 1.

wykorzystanie maj¹tku gminy.
Dalsz¹ czêæ dyskusji zajê³a dyskusja nad zobowi¹zaniami ZGM dla spó³ek
miejskich. Dzia³alnoæ na niekorzyæ spó³ki
przez zak³ady, które nie ci¹gaj¹ nale¿noci od ZGM  tak sformu³owa³ zarzut
Przewodnicz¹cy Rady L. Ga³czyk. Przewodnicz¹cy zarzuci³ likwidatorowi ZGM
niewyp³acanie wspólnotom mieszkaniowym kosztów zarz¹dzania tzw. czêci¹
wspóln¹. Takie zobowi¹zania nale¿y p³aciæ  kontynuowa³. Na koniec zarzuci³
likwidatorowi lekcewa¿enie Rady Miejskiej
i prawa.
Prezes PWiK odpowiedzia³ na ten zarzut
Przewodnicz¹cego w sposób nastêpuj¹cy: Odsetki od zaleg³oci naliczy³em. Na
szkodê za spó³ki nie dzia³am. W chwili
obecnej spó³ka ograniczy³a inwestycje i
posiada w³asne rodki finansowe. Ubytek za 200 tysiêcy pozwoli³ nam pomóc
firmie Pana Burmistrza. ZGM jest zak³adem bud¿etowym gminy, a gmina jest tak¿e
100% udzia³owcem PWiK. Dzia³a³ bym na
szkodê swego 100% udzia³owca bior¹c
udzia³ w likwidacji poprzez skierowanie
do s¹du sprawy o windykacjê d³ugu!
Stanis³aw Nowel zabieraj¹c g³os w
dyskusji stwierdzi³, ¿e bez dok³adnych
danych finansowych trudno jest oceniæ
wagê problemu i zwróci³ siê do likwidatora o przedstawienie takich wyliczeñ. Ten
je przedstawi³ i wynik³o z nich, ¿e wspólnoty s¹ winne znacznie wiêcej dla ZGM.
Pomimo wiêc tych rozliczeñ i tak nie mia³yby p³ynnoci finansowej. Zaznaczy³
równie¿, ¿e najemcy s¹ winni dla ZGM
ponad 900 tysiêcy z³otych. Nie mo¿na
traktowaæ Gminy tam gdzie ma udzia³y
jak ka¿dego innego w³aciciela  skoñczy³.
Andrzej Pu³ecki stwierdzi³, ¿e taka
sytuacja jest owocem dzia³alnoci ZGM
w poprzednich latach. Bo je¿eli siê bra³o pieni¹dze od jednej wspólnoty dla
wykonania remontu w innej to by³o to
ród³em sytuacji jak¹ mamy dzisiaj. Korzystanie z cudzych pieniêdzy doprowadzi³o do tego, ¿e s³absze wspólnoty mog¹
byæ w sytuacji kryzysowej. Trzeba je by³o
(L5902)

nauczyæ, ¿e za wszystko trzeba p³aciæ
w³asnym groszem.
Gra¿yna Obuchowska powiedzia³a:
Chcia³abym, nawi¹zuj¹c do wypowiedzi
Andrzeja Pu³eckiego, spytaæ dlaczego na
Ludowej 1a do chwili obecnej nie zwrócono pieniêdzy za lokale komunalne? Drugie
pytanie, to jaka jest struktura jednostki,
jaka powsta³a od 1 wrzenia na bazie pracowników ZGM i ile bêdzie jeszcze kosztowaæ kontynuacja likwidowania jednostki?
D. Koz³owski wyjani³, ¿e ZGM jest
winny wspólnocie Sokola 1A 5 z³otych,
za wspólnota zalega z op³at¹ za remont
oko³o 18 tysiêcy z³otych. Burmistrz Wac³aw Olszewski wyjani³, ¿e byli pracownicy ZGM stali siê pracownikami wydzia³owymi gminy i trudno w chwili obecnej
podliczyæ koszty takiego rozwi¹zania.
Prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej Mazury, która wygra³a przetarg na obs³ugê
zasobów mieszkaniowych mienia gminnego stwierdzi³: Ustalono pomiêdzy zainteresowanymi, ¿e wzajemne zobowi¹zania maj¹ siê kumulowaæ (miêdzy funduszem remontowym, a centralnym ogrzewaniem) i chcia³bym Pañstwa uspokoiæ,
¿e koszty siê pokrywaj¹. Bulwersuje mnie
tylko jedna rzecz  koñca sierpnia podstawowe, elementarne sprawy zwi¹zane
z zakoñczeniem dzia³alnoci nie zosta³y
zrobione. Czemu nie zawarto ze wspólnotami porozumieñ? To s¹ poczynania
elementarne!
Skarbnik gminy Cecylia Domel podkreli³a w swoim wyst¹pieniu, ¿e przedstawiony przez likwidatora raport nie zawiera ostatecznego rozliczenia ZGM. Kwoty
zaleg³oci na konto gminy wp³ywaj¹ ci¹gle i ci¹gle s¹ wyp³acane gminne nale¿noci. Konto rozliczeniowe zmienia siê z
dnia na dzieñ. To nie s¹ potwierdzone
salda!  stwierdzi³a. Proces likwidacji
przebiega w tempie kosmicznym. Jest du¿ym
sukcesem, ¿e tak du¿e zadanie jest przeprowadzane w nieca³y rok! Chcia³abym
jeszcze Pañstwu wyjaniæ, ¿e 31 sierpnia
ZGM zakoñczy³ dzia³ania statutowe, natomiast proces likwidacyjny wed³ug prawa trwa od tego momentu jeszcze trzy
miesi¹ce.
BMB

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Tel. (087) 520-22-33

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

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

(V61202)

Jak ZGM siê rozlicza?

%
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Eliminacje VIII Mistrzostw Województwa Warmiñsko 
Mazurskiego stra¿aków w halow¹ pi³kê no¿n¹.

Reprezentacje - otwarcie.
Dnia 29.09.2006 r. na hali sportowej ZST w Olecku odby³y
siê eliminacje VIII Mistrzostw Województwa Warmiñsko 
Mazurskiego stra¿aków w halow¹ pi³kê no¿n¹. Na eliminacje
oprócz gospodarzy³y zg³osi³y siê nastêpuj¹ce dru¿yny: Komendy Miejskiej PSP w Elbl¹gu, Komendy Powiatowej PSP

Pierwsza bramka dla Olecka.

w Dzia³dowie i Komendy Powiatowej PSP w Nidzicy. Reprezentacja dru¿yny Komendy Powiatowej PSP w Olecku sk³ada³a siê z nastêpuj¹cych zawodników: Józef Wasilewski 
kapitan, Jacek Ratuszny  bramkarz, Adam £apucki, Marek
Wysocki, Robert Pop³awski, Waldemar Jasiñski, S³awomir
Jarmo³owicz, Marcin Hertel. Dru¿yna z Olecka z eliminacji wysz³a
zwyciêsko pokonuj¹c w pierwszym meczu dru¿ynê z Dzia³dowa 3:2, w drugim meczu remisuj¹c z Elbl¹giem 4:4 i w ostatnim
meczu równie¿ remisuj¹c 2:2. Pozosta³e wyniki spotkañ: Elbl¹g  Nidzica 1:0, Dzia³dowo  Nidzica 1:3, Dzia³dowo  Elbl¹g 2:2. Do dalszych rozgrywek turnieju o puchar Warmiñsko  Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Olsztynie awansowa³y dwie dru¿yny tj.
Komendy Powiatowej PSP w Olecku i Komendy Miejskiej PSP
w Elbl¹gu. Podczas turnieju wypadków i kontuzji nie odnotowano. O dalszych wynikach naszych stra¿aków podczas turnieju w nastêpnych numerach.
Informacjê przekaza³ rzecznik prasowy Komendanta
Powiatowego PSP w Olecku st. kpt. Tomasz Milewski

Zawodnicy z Olecka i z Elbl¹ga.

OG£OSZENIE

PEDAGOGICZNA

INFORMUJE

Biblioteka Pedagogiczna w Olecku informuje, ¿e w zwi¹zku z
przeprowadzk¹ do nowego lokalu od 9 padziernika 2006 r.
jest nieczynna. Wznowienie dzia³alnoci w budynku przy ul.
Armii Krajowej 30 (by³e warsztaty Zespo³u Szkó³ Techniczych)
nast¹pi na pocz¹tku listopada.
Po 10 padziernika zwroty ksi¹¿ek bêd¹ przyjmowane w
godz. 8.00-15.00
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

Biblioteka w sieci

Biblioteka Pedagogiczna w Olecku informuje o mo¿liwoci
przegl¹dania katalogu ksi¹¿ek placówki przez internet. Katalog on-line znajduje siê na stronie Warmiñsko-Mazurskiej
Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie www.wmbp.olsztyn.pl
Teraz, nie wychodz¹c z domu, mo¿na zapoznaæ siê ze
zbiorami naszej placówki. Zapraszamy do korzystania!

LAS I OGRÓD

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

(V53407)

BIBLIOTEKA

Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku informuje o mo¿liwoci uzyskania spó³dzielczego w³asnociowego
prawa do lokalu mieszkalnego w nowobudowanym budynku mieszkalnym przy Al. Zwyciêstwa w Olecku za w³asne
rodki finansowe przysz³ych u¿ytkowników mieszkañ.
Planowany termin rozpoczêcia robót ustala siê na m-c
padziernik 2006r natomiast zakoñczenia - padziernik 2007r.
Zainteresowanych budow¹ mieszkañ prosimy o kontakt ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ Olecko, ul. Zyndrama 4
tel. (087 )520-3298 lub 520-0995.
Zarz¹d SM Olecko
(K26501)

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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Czuli siê jak gocie weselni

Seniorzy znowu
w Wilnie

Po raz drugi grupa cz³onków i sympatyków Polskiego Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Olecku wybra³a siê na eskapadê do Wilna. Tym razem
pod wodz¹ szefa oleckiego oddzia³u zwi¹zku, Stanis³awa Przedzieckiego, 41 olecczan odwiedzi³o ukochane przez Polaków
Wilno. Na miejscu czeka³a polska przewodniczka, pani £ucja Godwod, która
poprowadzi³a oleck¹ grupê do zwiedzania Wilna. Wpierw autokarem objechali
wileñsk¹ Starówkê. Póniej zaczêli zwiedzaæ kocio³y: pw. w. Piotra i Paw³a, Jezusa
Mi³osiernego, w. Ducha itd. Zatrzymano siê tak¿e obok Pa³acu Prezydenckiego. Stamt¹d olecczanie ruszyli do Ostrej
Bramy, gdzie akurat trwa³a msza w. Potem
udali siê na zwiedzanie cmentarza polskiego
na Rossie, za³o¿onego jeszcze w 1769 r.
po zamkniêciu cmentarza w. w. Józefa i
Nikodema na przedmieciu Rossy.
Najpierw zatrzymali siê przy grobie matki
i sercu marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
- Bylimy tak¿e na nowej Rossie, gdzie
nadal dokonuje siê pochówków  opowiada St. Przedziecki.
Oleczanom bardzo podoba³o siê to,
¿e gocie z orszaków lubnych, które tego
dnia by³y na Litwie bardzo czêste, obdarowywali ich cukierkami i czêstowali szampanem.

Fot. Wies³aw Bogucki

Na zdjêciu: Grupa olecczan przed polskim kocio³em pw. w. Piotra i Paw³a.
- Czulimy siê wtedy tak, jak gdybymy sami bylimy goæmi nowo¿eñców  nie bez satysfakcji dodaje St. Przedziecki.
W drodze powrotnej odwiedzono tak¿e
Troki, gdzie zwiedzano Zamek Wielkich
Ksi¹¿¹t Litewskich i smakowano specja³ów miejscowej kuchni.
Jeszcze po stronie litewskiej, niedaleko granicy, podczas toalety, zatrzymano
siê w lesie i... nazbierano bardzo du¿o
grzybów.
- Cieszylimy siê z obfitoci litewskich kolaków i zaj¹czków  opowiada szef oleckiej wycieczki St. Przedziecki.

Koñczy swoj¹ relacjê mówi¹c, ¿e uczestnicy wycieczki bawili siê tak dobrze, ¿e
nie odby³o siê planowane ognisko ju¿ po
przekroczeniu granicy w Ogrodnikach.
21 padziernika seniorzy planuj¹ kolejn¹ wycieczkê na Litwê. Czeka ich ponad 700-kilometrowa podró¿ nad Ba³tyk,
do kurortu w Pa³andze. Koszt wycieczki
dla cz³onków zwi¹zku wynosi 55 z³, a dla
pozosta³ych  60 z³.
Zg³oszenia s¹ przyjmowane w biurze
zwi¹zku (plac Wolnoci 22), w poniedzia³ki
w godz. 16-18 i w pi¹tki w godz. 10-13.
Dariusz Josiewicz

nów maszynowych (za Wojciechem Ru¿ewiczem).
W 1998 roku powsta³ tu skansen. W
sezonie letnim czynny jest on od godz.

900 do 20 00. Obecnie do godz. 1500. Bilet
wstêpu kosztuje 5 z³ dla doros³ych i 3 z³
dla dzieci. Tel. kontaktowy: 668360045.
Andrzej Malinowski

Warto zobaczyæ ...

BUNKRY KO£O
BAKA£ARZEWA

Fortyfikacje granicy Prus Wschodnich z lat 1940-1941, jako umocnienia,
na naszym terenie najlepiej zachowa³y
siê w okolicach Baka³arzewa nad rzek¹
Rospud¹ (na trasie Olecko-Suwa³ki).
Do czerwca 1941 roku wybudowano
tam 13 schronów (bunkrów): 5 ¿elbetonowych schronów bojowych wyposa¿onych w broñ maszynow¹ oraz 8 schronów biernych dla za³ogi, z tego 1 schron
przewidziano dla dzia³ka przeciwpancernego kal. 37 mm.
Na przedpolu schronu dowodzenia
Bw 24 ustawiono zasieki przeciwpiechotne,
a tak¿e betonowe i stalowe zapory przeciwpancerne. Do schronu wchodzi³o siê
przez kratowe drzwi wejciowe. W jego
wnêtrzu zamontowano drzwi pancerne i
gazoszczelne, natomiast we wnêtrzu 51.
tonowej kopu³y bojowej 20P7 ruchome
lawety (podstawy) dla ciê¿kich karabi-
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Wiêkszego trzeba rozumu, aby czyjej dobrej rady pos³uchaæ, ni¿ aby
jej komu udzieliæ.
Maryla Wolska

Materia³y zamieszczone w dodatku wyra¿¹j¹ opinie cz³onków i sympatyków Unii Polityki Realnej.
Za treæ nades³anych materia³ów odpowiedzialnoæ ponosi Dariusz Zaniewski. Kontakt: tel. 523-94-90.
Emisja w TVN nagrania z ukrytej kamery rozmów, jakie Wojciech Mojzesowicz i Adam Lipiñski przeprowadzili z pos³ank¹ Samoobrony Renat¹ Beger, spowodowa³a polityczne trzêsienie ziemi.
Oczywicie sam fakt emisji takiego materia³u i opatrzenie go histerycznym komentarzem tylko potwierdza moje podejrzenia, ¿e stacja TVN jest wa¿n¹ instytucj¹ tubylczej, a mo¿e i jeszcze jakiej innej razwiedki i w tym charakterze wziê³a
udzia³ w operacji wysadzania w powietrze rz¹du Jaros³awa Kaczyñskiego.
Tymczasem, wbrew histerycznej reakcji
polityków i merdiów, rozmowy panów
Mojzesowicza i Lipiñskiego z pani¹
Beger s¹ w systemie demokracji politycznej rzecz¹ jak najbardziej normaln¹. Dlatego obrzydliwa jest i do
nieba mierdz¹ca hipokryzja, jak¹ przy
tej okazji demonstruj¹ Donald Tusk,
Marek Borowski, Jerzy Szmajdziñski, Waldemar Pawlak i Jaros³aw Kalinowski, a
tak¿e od pewnego czasu udaj¹cy g³upka
ksi¹dz Sowa.
Przecie¿ ka¿dy z nich, za wyj¹tkiem
mo¿e ksiêdza Sowy, wielokrotnie robi³ to
samo, uczestnicz¹c przy zawieraniu ró¿nych koalicji w tak zwanych rozmowach
programowych. Polegaj¹ one miêdzy innymi równie¿ na tym, kto jakie stanowisko dostanie i co z tego bêdzie mia³, zarówno dla swojej partii, jak i dla siebie.
Wprawdzie Marek Borowski zastrzega siê, ¿e czym innym s¹ rozmowy miêdzy klubami parlamentarnymi, kiedy ze
wszystkich stron uczestnicz¹ w nich profesjonalici, a czym innym  rozmowy
panów Mojzesowicza i Lipiñskiego z pani¹ Beger, w których chodzi³o o stanowiska w zamian za przejcie do innego
klubu na czele stadka pos³ów, ale jak zwykle
siê myli, bo ¿adnej ró¿nicy tu nie ma.
Rozmowy koalicyjne dotycz¹ w³anie
tego: przeci¹gniêcia stadka pos³ów do tworz¹cego siê w³anie stada, a przynêt¹ jest
nagroda w postaci powierzenia odpowiedzialnoci, to znaczy  wyznaczenia ¿erowiska i porcji konfitur w³adzy.
Wprawdzie wysuniête przez Renatê
Beger ¿¹danie stanowiska podsekretarza
stanu w Ministerstwie Rolnictwa mo¿e
wydawaæ siê jakim zuchwalstwem z uwagi
na powszechnie znany niski poziom umys³owy tej pos³anki, ale tylko dlatego, ¿e
zwykli ludzie myl¹, i¿ do zajmowania takich stanowisk niezbêdny jest poziom

wy¿szy. Tymczasem wcale tak nie jest, a
najlepszym tego dowodem nie jest nawet
choæby kolega pana Szmajdziñskiego z rz¹du
Leszka Millera, pan £apiñski, ale przede
wszystkim  stan pañstwa, a zw³aszcza us³ug,
które pañstwo wywiadcza swoim obywatelom. Gdyby jaka prywatna spó³ka by³a
tak zarz¹dzana, to nie tylko dawno by zbankrutowa³a, ale jeszcze wszyscy wspólnicy
poszliby do krymina³u.

kwestii i jedni i drudzy pozostali w tej
samej partii.
Podobnie parlamentarne koalicje przechodz¹ do porz¹dku nad dziel¹cymi je ró¿nicami pogl¹dów i w rezultacie otrzymujemy kierunek polityczny, z którym nie
tylko nikt do koñca siê nie identyfikuje,
ale który przede wszystkim jest kompletnie niekompatybilny.
Jak wiadomo, wielb³¹d jest to koñ zaprojektowany przez komisjê. Zasada demokratyczna zdolna jest do produkowania wy³¹cznie takich wielb³¹dów, wiêc nic
dziwnego, ¿e wszêdzie rz¹dy otaczane s¹
coraz wiêksz¹ pogard¹. Koniecznoæ
zbudowania wiêkszoci sprawia ponadto, ¿e korupcja przestaje byæ patologicznym marginesem, tylko zamienia
siê w zasadê rz¹dzenia zarówno w odniesieniu do polityków, jak i zwyk³ych
obywateli. Zwyk³ych obywateli bowiem
politycy te¿ próbuj¹ przekupywaæ obietnicami ró¿nych wiadczeñ ze strony pañstwa. Obiecuj¹c im te wiadczenia, tak
naprawdê oferuj¹ im mo¿liwoæ ograbiania wspó³obywateli za porednictwem pañstwa i przy pozorach legalnoci. Jest to
przy tym oferta fa³szywa, bo inne grupy
te¿ uzyskuj¹ co dla siebie i w rezultacie
tak zwane zdobycze s¹ gr¹ o sumie zerowej, z której korzyci wyci¹ga jedynie
biurokracja, bo ona rabuje wszystkich. Ale
wiêkszoæ ludzi nie zdaje sobie z tego
sprawy i chêtnie siê tej korupcji poddaje, a najlepszym tego dowodem s¹ rezultaty kolejnych wyborów.

To w³anie demokracja!
Andrzej

Stanis³awski

Podstawow¹ zasad¹ demokracji politycznej jest, jak wiadomo, wiêkszoæ. Im
wiêksza Liczba, tym s³uszniejsza Racja.
Jest to oczywicie za³o¿enie fa³szywe, ale
w³anie dlatego demokracja polityczna
przynosi fatalne skutki. Wiêc g³ówn¹ trosk¹
i przedmiotem zabiegów polityków jest
sklecenie wiêkszoci. Tak¹ wiêkszoæ, si³¹
rzeczy, tworz¹ osoby o rozbie¿nych pogl¹dach na ró¿ne, nawet istotne sprawy.
PiS nie jest tu wyj¹tkiem. W 2003 roku,
przed referendum akcesyjnym, w PiS ujawni³y siê ró¿nice pogl¹dów; czêæ cz³onków tej partii opowiada³a siê przeciw akcesji Polski do UE, a druga czêæ  za.
Mimo zasadniczej rozbie¿noci w tak istotnej
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(Refleksje z V Zjazdu Absolwentów ZSL i Z)

POD ZASIEW NOWYCH DEKAD
Jak Feniks z popio³ów i zgliszcz powojennych rodzi³o siê w sercu Ziem
Odzyskanych w sierpniu 1946 roku Pañstwowe Koedukacyjne Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego w Olecku. W
kolejnych dekadach rozwinê³o siê w
Zespó³ Szkó³ Rolniczych, a diamentowe
gody 23 wrzenia 2006 roku wiêtowano ju¿ pod szyldem Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych.
O godzinie 10.00 w Kociele pw.
Najwiêtszej Marii Panny Królowej Polski uroczyst¹ mszê wiêt¹ odprawi³ i
powiêci³ nowy Sztandar ZSLiZ ks. infu³at Edmund Szczepan £agód.

Koncelebrowali nabo¿eñstwo ksiê¿a
proboszczowie Kowal Oleckich i ¯ytkiejm:
Stanis³aw W³odarczyk oraz Czes³aw Król
 szkolni katecheci sprzed lat, a ksi¹dz
Cezary Arkadiusz Rozmus  obecny
katecheta ZSLiZ  czuwa³ nad harmonijnym przebiegiem uroczystoci. Intencje mszalne o pomylnoæ 60-letniej szko³y
wypowiadali przedstawiciele wszystkich
szkolnych stanów, a wród nich byli dyrektorzy: Stanis³aw Lucjan Ramotowski
i Wac³aw Olszewski, dzi - Starosta Powiatu z Burmistrzem Miasta, oraz wicestarosta Alojzy Jurczak  wychowanek
szko³y wiêtuj¹cej Jubileusz.
Po powitaniu wszystkich zgromadzonych na mszy, b³ogos³awieñstwem Ksiêdza Biskupa E³ckiego Jerzego Mazura
ks. infu³at £agód rozpocz¹³ buduj¹c¹ homiliê o odpowiedzialnoci nauczycieli 
wytrwa³ych siewców prawdy i m¹droci, wspieraj¹cych swoj¹ trudn¹, ofiarn¹ prac¹ i powo³aniem rodzinê Bogiem
siln¹. Przywo³a³ s³owa apelu Jana Paw³a
II wypowiedziane do pielgrzymów w E³ku:
Przysz³oæ nale¿y do Was i wczeniej
do m³odzie¿y w Czêstochowie oraz na
Westerplatte: Musicie od siebie wymagaæ, nawet gdyby inni od was nie wy-

magali.
Pokrzepieni ¿yczeniami i wspóln¹
modlitw¹ w pe³nym wiat³a kociele
wyszlimy w ciep³e wrzeniowe po³udnie na plac Wolnoci, gdzie przez d³u¿sz¹ chwilê rozpoznawano siê w grupach
rówieniczych, odnajdywano starych
przyjació³, profesorów postêpuj¹cych w
latach i sêdziwych absolwentów z pocz¹tku szko³y. Pani Henryka i Witold
Jasiñscy, w roku swoich Z³otych Godów, przybyli z Olsztyna, aby wspomnieæ
swoj¹ szkoln¹ maturê z 1952 roku. Wychowawc¹ ich by³ wtedy Paszowski.
W 1959 roku egzamin dojrza³oci sk³ada³, wspominaj¹cy z nostalgi¹ pionierskie czasy, wybitny
dzi naukowiec Instytutu Genetyki i
Hodowli
Zwierz¹t PAN
w Jastrzêbcu
prof. dr hab.
Edward Dymnicki.
Ranym
krokiem, mimo dwiganych na grzbiecie krzy¿yków, weseli, pogodni, odm³odzeni bliskoci¹
kolegów i przyjació³, ruszylimy ulicami Armii
Krajowej i Go³dapsk¹ w

kierunku szko³y. Policyjny polonez w
s³oñcu ulicy pilotowa³ nasz¹ gwarn¹ ko-

lumnê. W progu ZSLiZ wita³a przybywaj¹cych Miejska Orkiestra Dêta pod
batut¹ Jana Orlika. Gwar nieco przycich³ w odwiêtnie udekorowanej najwiêkszej w miecie szkolnej hali sportowej.
Cisza zaleg³a dopiero na rozpoczêcie
uroczystego przekazania Sztandaru. Starosta Powiatu Stanis³aw Lucjan Ramotowski w imieniu sponsorów wrêczy³
Sztandar dyrektorce szko³y Beacie Stypu³kowskiej, a gwodzie w kolejnoci
wbili w dzewce: Starosta Olecki Stanis³aw Lucjan Ramotowski, ks. infu³at
Edmund Szczepan £agód, Burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski, przedstawicielka
Kuratorium Owiaty Anna Cieluk, Wicestarosta Olecki Alojzy Jurczak, dyrektor Beata Stypu³kowska, przedstawiciel
absolwentów Tadeusz Srebrowski, przedstawiciel Rady Pedagogicznej Helena
Nowel, przedstawiciel Rady Rodziców
Wies³awa Szymczyk, autor projektu Sztandaru Waldemar Snarski, przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniowskiego Anna Stog³ów,
przedstawiciel Zak³adów Prawda Alicja
Borowska, przedstawiciel firmy Delphia
Jachts Grzegorz
Chiliñski.
Okolicznociowym przemówieniom, mimo narastaj¹cego gwaru, zdawa³o siê nie byæ koñca. Dyrektor Beata
Stypu³kowska wzruszona do g³êbi po paru serdecznych zdaniach oraz s³owach wdziêcznoci dla
swoich wspania³ych poprzedników i
dobrych gospodarzy, odda³a g³os dostojnym gociom. Starosta Powiatu nie
omieszka³ osobno pozdrowiæ swoje roczniki z lat 1975-1990, a Burmistrz Miasta
swoje z lat 1982-1994. Przyjaciel szko³y
Proboszcz Parafii pw. NMP Królowej
Polski ks. infu³at £agód w imieniu Jego
Eminencji Biskupa E³ckiego Mazura i
w³asnym ¿yczy³ szkole pomylnego rozwoju z Bosk¹ opiek¹ przez nastêpne dziesiêciolecia.
Kulminacyjnym momentem uroczystoci sta³a siê owacja na stoj¹co, zgotowana emerytowanemu budowniczemu
sportowej s³awy oleckiego Rolniaka Leonardowi Mosiejce po tym, jak Starosta Augustowa  wychowanek sêdziwego trenera  Franciszek Winiewski
wrêczy³ na rêce Pani Dyrektor list gra-
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uczniowie klas gastronomicznych i hotelarskich.
W bibliotece otwartej wy³o¿ono szkolne
kroniki, w których mo¿na by³o obejrzeæ siebie
sprzed lat i swoich piêknych i m³odych profesorów.
A z obecnych wychowawców na chodzie
najbardziej oblê¿eni przez stêsknione wychowanki wydawali siê byæ od wczesnych rannych
godzin Ryszard Tuchliñski i Jerzy Wrzyszcz.
Tylko pozazdrociæ!
By³y dyrektor i wychowawca Lech Waszkiewicz z delegacj¹ rocznika 1977/78 odwiedzili Cmentarz Miejski, by w ciszy i skupieniu wi¹zank¹ kwiatów i zapalonymi zniczami podziêkowaæ tym, którzy ¿yli szko³¹ i prac¹, a odeszli,
bywa³o ¿e o wiele za wczenie, jak Anna Paw³owska czy Boles³aw D¹browski. Zaduma i
modlitwa. Tyle tylko mo¿emy wobec wiecznoci
A o 18.00 rozpocz¹³ siê bal wejcia w siódtulacyjny, a Panu Leonardowi z serdecznymi ¿yczeniami wspania³y puchar i album augustowskich zabytków wpisanych
na listê wiatowego dziedzictwa. Wzruszony Senior wys³ucha³ gromkich Stu
lat! na swoj¹ czeæ i przyj¹³ od reprezentanta sportowców szkolnych Pana Andrzeja Falêckiego olbrzymi bukiet kwiatów
z podziêkowaniem za budowanie potêgi
sportowej Rolniczówy. Odebrawszy
gratulacje od dostojnych goci, swoich
wychowanków i zawodników Pan Leonard
podziêkowa³ wszystkim za serdecznoæ,
¿ycz¹c by nigdy nie zapomniano o emerytach, bo to piêkny i cenny znak trwa³ej ³¹cznoci pokoleñ.
Prowadz¹cy spotkanie konferansjerzy: Cecylia Chiliñska i Marcin Czekay  dzi pracownicy szko³y, ale i jej
absolwenci, zapowiedzieli w kolejnoci
poloneza w wykonaniu m³odych rocznik 2006, który publicznoæ nagrodzi³a
niemilkn¹cymi brawami. Potem by³y jeszcze
wystêpy kabaretu Pinokio oraz solo-

we popisy uczennicy Anny Tomaszewskiej i polonistki  Urszuli Brodowskiej,
która wczeniej w kociele intonowa³a
psalm responsoryjny.
Oko³o
14.00 rozpoczê³o
siê zwiedzanie
szko³y, w
której czeka³ na goci poczêstunek w
dwóch salach zamienionych
na kawiarnie, gdzie
kulinarn y m
kunsztem
mogli popisaæ siê

m¹ dekadê, bal przy suto zastawionych
sto³ach, w rówieniczych krêgach, przy
dwóch orkiestrach do wyboru: i dla pokoleñ prywatkowych i dla póniejszych
 dyskotekowych.
A¿eby go dokumentnie opisaæ w
barwach, smakach i nastrojach, trzeba
tam by³o do rana byæ, miód, wino piæ i
prze¿ywaæ wspólnie tê noc. Bêdzie to
przypomina³ film, krêcony przez nasz¹
absolwentkê Gra¿ynê Szukieæ z domu
Staniszewsk¹ i bogaty serwis zdjêciowy Józefa Kunickiego pod internetowym adresem: www.powiat.olecko.pl/zsliz.
Poczynilimy kolejny krok w nowe
dziesiêciolecie zmierzaj¹ce ku stuleciu.
A - jak radzi Adam Mickiewicz:  w
tak wielkim dziele dobrze, kto z Bogiem
poczyna. Nie ¿egnamy Absolwentów,
a mówimy Do zobaczenia dzisiaj, jutro,
zawsze!
Co z³ego  to nie my!!
W imieniu goszcz¹cych i Goszczon
Romualda Mucha - Marciniak
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (5b)

Z podró¿y po Argentynie, Urugwaju, Paragwaju,
Brazylii  Andrzej Malinowski.
Dojecha³em do wioski ... Jesus

te 12 kilometrów i znalaz³em siê w wiosce
Jesus. Kierowca zorientowa³ siê, ¿e chcê
obejrzeæ ruiny misji, wiêc podwióz³ mnie
do nich i powiedzia³, ¿e za godzinê bêdzie
wraca³ do Trinidadu i mnie st¹d zabierze.
Za wejcie zap³aci³em 1 dolara. Nie
wybudowano tutaj kocio³a, poniewa¿
budowê tej misji jezuickiej przerwa³o usuniêcie zakonu z kolonii hiszpañskich. Spokojnie, ale jak zwykle w zadumie spacerowa³em po misji i delektowa³em siê miejscem, w którym dane mi by³o byæ. Wioska Jesus jest zadbana, kolorowa i pe³na
kwiatów.
Kierowca kolorowego autobusu okaza³ siê prawdomówny. Odebra³ mnie spod
misji i jeszcze zatrzyma³ siê w centrum wsi,
¿ebym móg³ zrobiæ zdjêcia parku i kocio³a. Takiej ¿yczliwoci nie spodziewa³em siê,
chocia¿ wiedzia³em, ¿e Paragwajczycy s¹
uprzejmi i ¿yczliwi wzglêdem podró¿ników.
Pasa¿erowie te¿ nie mieli nic przeciwko temu,
umiechali siê przyjanie.
Wróci³em do Trinidadu i z³apa³em autobus do Encarnación. Kto wióz³ w nim
4 pe³ne worki surowego miêsa wo³owego.
W zasadzie by³a to poæwiartowana na kawa³ki krowa. Z jednego worka wystawa³y
jej dwa kopyta.
W Encarnación zjad³em trochê baraniny (¿eby nie myleæ o tej krowie) i rozkoszowa³em siê s³odkim maniokiem (odmiana ziemniaka). Kupi³em te¿ smaczne chipy
 bu³eczki robione przy u¿yciu m¹ki z manioku, jajek i sera.

Wróci³em do wioski i rozgl¹da³em siê
za transportem do miejscowoci... Jesus.
Na stacji benzynowej by³ skromniutki sklepik,
wiêc uda³em siê tam po informacje. Zaspana ekspedientka ani w z¹b nie umia³a
angielskiego i tylko przewraca³a oczami,
bo nie wiedzia³a o co mi chodzi. Za pomoc¹ s³ownika jêzyka hiszpañskiego uda³o mi siê
w koñcu dowiedzieæ,
¿e za godzinê pojedzie
autobus do Jesus. No
có¿, czeka³em tê godzinê, praktycznie w obecnoci tej pani. Od czasu do czasu zerka³em
na ni¹, bo wydawa³a
mi siê jaka nieobecna i zasypia³a za lad¹.
Wioskowe psy wykorzystywa³y takie momenty, wchodzi³y do
Ruiny misji w Trinidadzie
sklepu i wa³êsa³y siê po
nim. Niczego jednak nie
Dzisiaj oficjaln¹ religi¹ w Paragwaju mog³y sobie uczkn¹æ,
jest katolicyzm. Ale istniej¹ te¿ jego ludo- bo iloæ towaru mo¿na by³o policzyæ na palwe odmiany.
Kiedy wyszed³em z terenu misji po- cach obu r¹k.
W koñcu przyjedesz³y do mnie dzieci i próbowa³y sprzedaæ kilka figurek i jakie antyki, które tak cha³ stary jak wiat, ale
naprawdê wykonane by³y zapewne wczo- za to kolorowy niewielki
raj. Po chwili do³¹czy³y do nich inne dzie- autobus. Okna w nim
ci  uczniowie wracaj¹cy ze szko³y. Chy- siê nie domyka³y, wiêc
ba dawno nie by³o tu turystów, bo dzie- co chwila wlatywa³o po
ciaki wydawa³y siê takie zawstydzone. Nic kilka piêciocentymetrood nich nie kupi³em, ale da³y siê sfotogra- wych os. Ludzie siê
ich bali i odganiali bluzfowaæ.
Ruiny misji w Jesus
Wieczorem wróci³em t¹ sam¹ drog¹
kami, czapkami i szado Argentyny. Znów 2 odprawy graniczlikami, ja zreszt¹ te¿.
Doko³a czerwona ne i ³apanie autobusów. W Posadas znalaz³em du¿y sklep samoobs³ugowy i kupiziemia i rosn¹ca w niej
zielona trzcina cukro- ³em, nie wiadomo dlaczego  jogurt, chocia¿ na co dzieñ praktycznie go nie jem.
wa  przepiêkny wiW hotelu by³a ciep³a woda, wiêc k¹piel
dok. I jak ma³e dziecko, nie mog³em ode- mia³em przyjemn¹. Dopiero teraz zauwa¿y³em, ¿e w jedynym oknie mojego pokorwaæ oczu od tych cudownych zaokien- ju nie ma szyby. Zastêpuje j¹ drewniana,
ledwo trzymaj¹ca siê ¿aluzja. Kiedy po³onych pejza¿y. Jednak
¿y³em siê do ³ó¿ka, czu³em i s³ysza³em, jak
co kilka minut podskakiwa³em prawie wiatr hula³ po ca³ym pomieszczeniu. Narzuci³em na g³owê przecierad³o, które zapod sam sufit, poniewa¿ droga by³a fatal- stêpuje tu ko³drê i po chwili zasn¹³em, zapominaj¹c o ca³ym Bo¿ym wiecie.
na, dziury i kamienie.
Przejecha³em jednak
Droga do Jesus i trzcina cukrowa
C.d.n.
Misje musia³y siê jednak broniæ przed
napaciami z zewn¹trz np. w 1641 roku wojska
misji pobi³y handlarzy niewolników z portugalskiej kolonii Sao Paulo. Dzia³alnoæ
jezuitów chroni³a interesy Indian do 1767
roku, kiedy zakon zosta³ rozwi¹zany, a
misjonarze wydaleni z Ameryki £aciñskiej.

!
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MISTRZOSTWA POLSKI NIES£YSZ¥CYCH W BIEGACH PRZE£AJOWYCH
W dniu 30 wrzenia 2006 r. na obiektach MOSIR przy ul.
Park 1 w Olecku odby³y siê Mistrzostwa Polski Nies³ysz¹cych w Biegach Prze³ajowych. G³ównym organizatorem tej
imprezy by³ Szkolny Klub Sportowy Nies³ysz¹cych Olimpijczyk w Olecku przy OSW w Olecku (z ramienia Polskiej Federacji Sportu Nies³ysz¹cych).

Defilada dru¿yn
Impreza mia³a nastêpuj¹cy przebieg:
1) uroczyste otwarcie i defilada dru¿yn.
2) powitanie zaproszonych goci,
3) rozgrywki sportowe
4) dekoracja zawodników

Uroczyste powitanie.
Regina Jakubowska (wiceprezes ds. m³odzie¿y PFSN)
serdecznie podziêkowa³a tym wszystkim, którzy pomogli przy
organizacji imprezy, a przede wszystkim Dyrekcji i Radzie
Pedagogicznej OSW dla Dzieci G³uchych w Olecku, Dyrekcji
i pracownikom MOSIR oraz Romanowi Wojnowskiemu 
sêdziemu g³ównemu imprezy, a tak¿e Fundacji Rozwoju Zie-

mi Oleckiej (partner imprezy), Powiatowemu Oleckiemu Stowarzyszeniu Sportowemu i Burmistrzowi Olecka (sponsorzy).
Nastêpnie g³os zabra³ Burmistrz Olecka  Wac³aw Olszewski. Oficjalnego otwarcia Mistrzostw PFSN w BP dokona³ Starosta Powiatu Oleckiego Stanis³aw Ramotowski.

Wszyscy s¹ zwyciêzcami.
Zawody przebiega³y bardzo sprawnie, w przyjacielskiej atmosferze, prowadzone na wysokim poziomie organizacyjnosêdziowskim. Udzia³ w nich wziêli najlepsi lekkoatleci nies³ysz¹cy z ca³ej Polski (oko³o 100 uczestników).
Zawody rozegrane zosta³y w kategorii kobiet i mê¿czyzn w
nastêpuj¹cych kategoriach wiekowych i dystansach:
Kategoria wiekowa dystans dziewczêta
Ch³opcy
0 - do 13 lat
600 m
600 m
I - do 16 lat
1000 m
200 m
II - do 19 lat
1500 m
2000 m
III - do 22 lat
2000 m
3000 m
IV - seniorzy
3000 m
5000 m
Zawody zorganizowano na trasach biegowych na terenie
obiektów sportowych MOSiR, wród otaczaj¹cego parku nad
jeziorem Olecko Wielkie.
KLASYFIKACJA DRU¯YNOWA:
1. Olimpijczyk Olecko  97 pkt
2. Sprint S³awno  37 pkt
3. Spartan Lublin  27 pkt
4. Kozio³ek Lublin  26 pkt
5. Odra Racibórz  18 pkt
6. Wis³a Bydgoszcz  16 pkt
7. OSW Olsztyn  16 pkt

Pami¹tkowe zdjêcie

Otwarcie zawodów - flaga na maszt.

Wszystkie dru¿yny czu³y siê zwyciêskimi, a ka¿dy zawodnik zosta³ nagrodzony .
Za Zarz¹d SKSN
Olimpijczyk Olecko
Regina Jakubowska

"
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(V58704)

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V59703
* ELEKTRO-MOTO-DOM - sklep, naprawa sprzêtu RTV.
Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V62902

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

K21807

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
(K24703)
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995

KOMINKI

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V51110
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V50710
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V54903
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V63501
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
V50203
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V59503
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K439
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55
V57605
* ksiêgowe us³ugi, tel. 0-87-520-31-70
L4018
* Kwiaty  upominki, Kociuszki 21 (piwnica), kwiaty doniczkowe, ciête, wi¹zanki, wieñce,
V62201
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V61402
* modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel.
0-87-520-32-10
L6001

(V34220)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

(V58404)

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
K23109
* AUTOGAZ  monta¿, tel. 0-87-523-94-31
V58212
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
K25103
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3122
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V52010
* BIS studio reklamy, ul. Kamienna 1A, tel. 0-87-520-4242
K24604
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L6204
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V51210
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18830
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V56806
* cyklinowanie, szlifowanie parkietów, pod³ug, TANIO, tel.
0-508-216-250
V57106
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V57505

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93 V52508
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K23205
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K25902
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V53507)
* rosyjski, korepetycje, matury, TANIO!, tel. 0-503-681-910 K23705
* rowery, naprawa, skutery, tel. 0-87-520-29-75
V51010
* RTV - naprawa, tel. 0-509-489-447
L5701
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L5310
* serwis pilarek, kosiarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa
PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3820
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V63801
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V60004
* SOLARIUM, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V63701
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V59603
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2538
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K339
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2239
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3220
* transport, tel. 0-508-192-094
V59613
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
K22906
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
V73444
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46

WYWÓZ MIECI

(V50910)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

k2okna@vp.pl

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury tel. (087) 520-04-80
V56906

(V53307)

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

(V63401)

(V53927)

Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK

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

(K25203)

* 3-miesiêczne chwilówki, ul. Grunwaldzka 8, tel. 0-87-52001-89
V53907

Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!
(61303)

US£UGI

V2342

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

#
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OG£OSZENIA DROBNE
INNE

* poszukujê mi³ej, zadbanej kobiety, oko³o 40 lat, cel towarzyski lub matrymonialny, tel. 0-885-588-989 po 17.00 K26601

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

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:
K25003

Firma DELPHIA YACHTS KOT Sp. j.
zatrudni mechanika oraz elektryka.

tel. 520-23-36

Codziennie w godz. 8 -18
00

00

K26401

* praca przy uk³adaniu polbruku, Olecko, Norwida 8, tel.
0-504-919-923
K26301
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L4712
* zatrudniê w Olecku na budowie pomoc lakierownika, malarzy, glazurników, pomocników, kierowcê Kamaza, tel.
0-502-123-704
V64101
* zlecê wykonanie i prowadzenie strony internetowej, tel. 087-523-90-09
L4520
SPRZEDAM
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L5601
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L5801
* domenê internetow¹, www.olecko.com.pl, tel. 0-604-908-204 K26801
* drewno opa³owe i do kominków, tel. 0-887-144-335 K26102
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K26002
* Ford Transit, 1991, bardzo bardzo tanio, tel. 0-515-084-114 K26901
* glazura Opoczno Be¿ 20x25  17,95 z³/m.kw., tel. 0-87-52022-33
L5104
* kosiarki i wykaszarki, WYPRZEDA¯ posezonowa, ceny
hurtowe, tel. 0-87-520-48-78
L5511
* krosna do wyrobu chodników, zabytek, tel. 0-660-706-035L5607
* lokal + magiel, tel. 0-606-756-380
L6005
Mieszkania w budowie jedno- i dwupokojowe, tel. (087)
520-21-60 (do 15.), 0-604-456-732.
(V59803)

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V55106)

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

(V61602)

PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338

K23405
L5905
K27001

Jerzy Miliszewskip

L

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V58604)

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
* domek, tel. 0-606-756-380
* du¿e mieszkanie, tel. 0-515-084-114

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

* perfumy na zamówienie, oryginalne, tel. 0-87-520-01-89 V53917
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15712
* Seat Toledo, 1997, 1,6B, klima. manual., nie sprowadzany,
10.000 z³otych do negocjacji, tel. 0-667-997-698
L6104
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3020
* zbiorniki do paliwa lub na szambo 5000 i 10000 litrów, tel.
0-887-144-335
K26202
WYNAJEM

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V53007)

* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje do
wynajêcia, tel. 0-501-358-370
K63601
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3622
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L5211
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312L5901
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3519

$
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WRÓD LUDZI
KSIÊGI 2004

Wczoraj, 9 padziernika, w Sali Wielkiej
Zamku Królewskiego w Warszawie o
godz. 11.00 mia³a miejsce uroczysta Gala
Ludzi Wielkiego Umys³u, Talentu i Serca Fundacji Dzieciom Zd¹¿yæ z Pomoc¹. Galê prowadzi³a Agata M³ynarska.
Za szczególne zas³ugi w realizacji programu Zd¹¿yæ z Pomoc¹ wrêczano
statuetkê Summa Bonitas (Najwiêksza
dobroæ) oraz tablety Czyni¹cym dobro.
W kolejnej czêci uroczystoci odby³a siê promocja Ksiêgi 2004 Z³ote Myli
Ludzi Wielkiego Umys³u, Talentu i Serca,
w której znalaz³a siê osobna strona z
wyborem z³otych myli olecczanina
Wac³awa Klejmonta, jego krótkim biogramem i zdjêciem.
Galê uwietni³ recital Ma³gorzaty
Walewskiej, której akompaniowa³a Anna
Marchwiñska. Gospodarzem tej czêci
spotkania by³ Bogus³aw Kaczyñski.
R.M-M.

WA R T O
S P R Ó B O WA Æ
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku zaprasza szko³y z Olecka
do prowadzenia zajêæ wychowania
fizycznego na kortach.
Zainteresowani nauczyciele proszeni s¹ o kontakt z Dyrektorem MOSiR
- Andrzejem Kamiñskim - 0602376631
lub z instruktorem tenisa - Andrzejem Bomberem, tel. 0604624641.

Warto spróbowaæ gry
w tenisa ziemnego!!!

Tomasz £askowski  niezale¿ny kandydat na radnego
Sejmiku Województwa z listy Platformy Obywatelskiej.
Urodzony 18 padziernika 1970r. w
Olecku. Absolwent Wszechnicy Mazurskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Od
1992 roku zwi¹zany z Wszechnic¹ Mazursk¹ w Olecku. Zaanga¿owany w wiele dzia³añ na rzecz spo³ecznoci lokalnej
i Olecka.

Szanowni Pañstwo

Zdecydowa³em siê na start w wyborach jako kandydat do Sejmiku Województwa Warmiñsko  Mazurskiego. Uwa¿am,
¿e swoj¹ dzia³alnoci¹ zagwarantujê naszemu regionowi rozwój i poprawê warunków ¿ycia. Jeli mnie Pañstwo wybierzecie i stanê siê radnym Sejmiku Województwa, pragnê skupiæ siê na dwóch
konkretnych celach: promocji naszego
regionu na forum wojewódzkim i krajowym oraz dzia³aniach na rzecz pozyska-

REKLAMA WYBORCZA
nia rodków inwestycyjnych oraz inwestorów dla poprawy infrastruktury
i warunków ¿ycia w naszym regionie.
Wybór listy, z której starujê, nie by³
przypadkowy. Jestem bezpartyjny, ale
nie zgadzam siê z obecn¹ sytuacj¹ polityczn¹ w naszym kraju. Jestem przeciwny wykorzystywaniu wyborców i niedotrzymywaniu wyborczych obietnic.
Oczekuj¹c Pañstwa g³osów, zaci¹gam kredyt zaufania, który sp³acê z nawi¹zk¹.
Tomasz £askowski

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate
og³asza zapisy
dla m³odzie¿y i doros³ych na zajêcia z grafiki warsztatowej  LINORYT
- technika graficzna
- wykonywanie projektów
- przenoszenie projektu na matrycê
- wycinanie matrycy
- odbijanie
- oprawianie gotowych prac
Zapisy do 30.10.2006r. w sekretariacie ROK MG (I piêtro, pokój 14)
Zajêcia poprowadzi: Joanna Sagun  absolwentka Uniwersytetu WarmiñskoMazurskiego na kierunku nauk spo³ecznych i sztuki.

Adam Siemieñczyk

AFORYZMY
Makija¿ wieczorem u³atwia dostanie siê do ³ó¿ka, nad ranem za  wydostanie.

Starsze osoby g³uchn¹, by móc wychowywaæ dzieci.
Przedmiertelna chwila, gdy przypominaj¹ siê wszystkie
najistotniejsze momenty, to ¿ycie.
Chwile szczeroci dajcie nieco z³udy.

Gdy nie pada pytanie, pada rozmowa.
Czy myl¹cymi s¹ ludzie, którzy myl¹, o czym by tu pomyleæ?
Jeli nie ma o czym gadaæ, no to nie ma o czym mówiæ.
Czego nie mo¿na przegadaæ, to trzeba przemilczeæ.
Z poziomu poni¿ej godnoci nie zauwa¿a siê cz³owieka.
Paj¹ki ostentacyjnie przesiaduj¹ w kawiarniach, zostawiaj¹c gdzie po drodze siatki na zakupy.

Rys. W.B. Bo³tryk

%
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Kalendarz imion

10 padziernika
Alony, Mariny, Loretty, Oretty, Pauliny, Poli
Andrzeja, Budzis³awa, Daniela, Franciszka,
Gereona, Germana, Leona, Ludomira,
Lutomira, Paulina, Przemys³awa, Tomila, Tomi³a, Ziemowita
11 padziernika
Albiny, Aldony, Amelii, Dobromi³y,
Dobromiry, Meli, Zenaidy, Zenoidy
Aleksandra, Brunona, Dobromi³a, Dobromira, Emila, Mariana
12 padziernika
Grzymis³awy, Krysty, Krystyny, Serafiny, Witoldy
Edwina, Eustachego, Grzymis³awa, Maksa,
Maksymiliana, Serafina, Witolda
13 padziernika
Geraldyny, Renaty, Reny, Wilfrydy
Treæ listu gratulacyjnego przekazanego przez Burmistrza Wac³awa Olszewskiego trenerowi Romualdowi
Wojnowskiemu podczas uroczystoci
obchodów 60-lecia Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku.

Sportowy
jubileusz trenera
Romuald Wojnowski
Nauczyciel Zespo³u Szkó³
Technicznych w Olecku

ca plebiscytu na najlepszego nauczycielawychowawcê, wielokrotnie nagradzany
przez Ministra Owiaty i Wychowania,
Ministra Edukacji Narodowej, wojewodê i kuratora, a tak¿e innymi odznaczeniami przyznanymi przez Rady G³ówne
SZS, LZS, PZLA, LOK i PTTK.
Jego wychowankowie  absolwenci
AWF s¹ ju¿ nauczycielami i cenionymi
trenerami.
Jubilat jest znanym w rejonie i w Polsce animatorem, pomys³odawc¹ i organizatorem imprez o charakterze masowym.
Spo³ecznie udziela siê w organizacjach
sportowych na szczeblu miasta, województwa i kraju. Zas³uguj¹cy przez swoj¹ pracê
na wyrazy szacunku i uznania wród oleckiej spo³ecznoci.
¯yczê koledze du¿o zdrowia, pomylnoci w dalszej pracy oraz satysfakcji w
¿yciu osobistym.
£¹czê sportowe pozdrowienia
Burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski

F kupiê

 W Edwarda (13 padziernika) jesieñ
twarda.
 Grzmot padziernikowy  niedostatek zimowy.
 Jadwiga niegu przydwiga. (15 padziernika)
 Gdy padziernik ciep³o trzyma, zwykle mrona bywa zima.

Nasz przepis
Bitki z halibuta
z zio³ami

75 dkg filetów, sok z cytryny,
1 ³y¿ka majeranku, 1/2 ³y¿ki sza³wii, 1 bu³ka, 1/2 szklanki mleka,
1 cebula, 2 jajka, tarta bu³ka, z¹bek czosnku, sól, pieprz, pó³ pêczka szczypiorku, pó³ pêczka natki
pietruszki
Filety p³uczemy, osuszamy i skrapiamy sokiem z cytryny. Oprószamy majerankiem i sza³wi¹. Tak przygotowane pozostawiamy w lodówce na pó³ godziny.
Bu³kê moczymy w mleku i odciskamy. Obran¹ cebulê kroimy w
æwiartki.
Filety z ryby, bu³kê i cebulê mielimy.
Do masy dodajemy ¿ó³tka i bia³ka z
dwóch jajek. Aby zagêciæ masê wsypujemy tart¹ bu³kê. Z¹bek czosnku
rozcieramy z sol¹ i pieprzem i doprawiamy masê do smaku.
Szczypiorek i natkê pietruszki po
umyciu siekamy i dodajemy do masy.
Wyrobion¹ masê formujemy w
p³askie kotleciki, panierujemy w tartej
bu³ce i smazymy na rozgrzanym t³uszczu z obu stron.

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

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:
F x 1 F x 2
F x 3 F x 4 F x ?



Burmistrz Miasta Olecka sk³ada
wyrazy podziêkowania i gratulacje za
wybitne osi¹gniêcia w pracy wychowawczo-szkoleniowej z m³odzie¿¹ uprawiaj¹c¹ lekk¹ atletykê na terenie miasta i
gminy Olecko.
W okresie 30-letniej pracy, przypadaj¹cej na lata 1976-2006, czcigodny
jubilat wychowa³ i wyszkoli³ 134 medalistów mistrzostw województwa i
54 medalistów zawodów rangi ogólnopolskiej, mistrzów Polski, którzy reprezentowali barwy naszego kraju na
meczach miêdzypañstwowych.
Odznaczony zosta³ Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi za osi¹gniêcia sportowe 
osobicie przez prezydenta RP.
Odznaczony Krzy¿em za Zas³ugi dla
ZHP, medalem zas³u¿onego dzia³acza
kultury fizycznej, medalem za zas³ugi dla
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, medalem za zas³ugi dla województwa suwalskiego, wybrany przez kapitu³ê Olecczaninem Roku 2000, osobowoci¹ Olecka
w 2002r., laureat i wielokrotny zwyciêz-

Daniela, Edwarda, Geralda, Gerarda, Honorata, Maurycego, Miko³aja, Teofila,
Ziemis³awa
14 padziernika
Alany, Bernardy, Dominiki, Fortunaty, Liwii,
Sary
Alana, Bernarda, Damiana, Dominika, Gaudentego, Kaliksta
15 padziernika
Aurelii, Florentyny, Idalii, Jadwigi, Jagody, Tekli, Teresy
Brunona, Gocis³awa, Leonarda, Sewera, Teodoryka, Zoriana
16 padziernika
Aurelii, Florentyny, Grety, Jadwigi, Ludmi³y,
Ma³gorzaty, Marty
Ambro¿ego, Gaw³a, Gerarda, Grzegorza,
Longina, Ludomi³a, Radzis³awa

Przys³owia
i powiedzenia

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

&

Tygodnik Olecki nr 41 (458)

(9)
K¹cik szachowy (9)
W dniach 29 wrzenia  1 padziernika w
Centrum Kszta³cenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Gi¿ycku
odby³o siê kolejne zgrupowanie kadry wojewódzkiej juniorów w szachach. Wród kadrowiczów znaleli siê ponownie Oleccy szachici: Marta Gryglas i Kamil Gryglas.
Zajêcia szkoleniowe odbywa³y siê w
dwóch grupach. Grupê starsz¹ prowadzi³
Czes³aw Spisak  trener i jednoczenie kierownik sekcji szachowej MLKS Czarni Olecko. Grup¹ m³odsz¹ opiekowa³ siê Henryk
Gudojæ z Gi¿ycka. Na zgrupowaniu m³odzi
szachici przygotowywali siê do pó³fina³ów
Mistrzostw Polski, które odbêd¹ siê w dniach
22-28 padziernika, a wiêc ju¿ nied³ugo.
Oprócz wysi³ku umys³owego sprawdzano równie¿ sprawnoæ fizyczn¹ naszych kadrowiczów (tzw. brzuszki, æwiczenia na dr¹¿ku, biegi itp.). Nieod³¹cznym elementem ka¿dego zgrupowania s¹ te¿ mecze pi³ki no¿nej,
których i tym razem nie zabrak³o.
Trener poruszy³ na zgrupowaniu kilka
ciekawych tematów, które na pewno przydadz¹ siê zawodnikom na zbli¿aj¹cych siê
pó³fina³ach. Oprócz niezbêdnej teorii nie zabrak³o równie¿ pouczaj¹cych zadañ szachowych, z którymi musieli siê zmierzyæ. Poni¿ej
prezentujemy jedno najciekawsze zadanie
i zachêcamy do jego rozwi¹zania:
Bia³e: Bronstein,D
Czarne: Goldinov.

Marta Gryglas

Kamil Gryglas

KUPON KONKURSOWY Szachy nad Leg¹
Zad. 18. .......................................................................................................................
Imiê i nazwisko ........................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Bia³e zaczynaj¹ i wygrywaj¹.
Marta & Czes³aw Spisak

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.

'

Tygodnik Olecki nr 41 (458)

Pi³ka no¿na
Katedra Wychowania Fizycznego
Gimnazjum w Wieliczkach, Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy Kruk i Zespó³ Szkó³ w Babkach Oleckich zapraszaj¹ uczniów gimnazjów do udzia³u w:
Mistrzostwach Powiatu w Pi³ce
No¿nej dziewcz¹t dru¿yn
6-cio osobowych
I. Cel imprezy:
- popularyzacja pi³ki no¿nej wród m³odzie¿y szkó³ wiejskich i miejskich;
- przegl¹d i wstêpna selekcja uzdolnionej sportowo m³odzie¿y;
- ocena pracy w zakresie kultury fizycznej w szko³ach wiejskich.

Mini OLDA
Oto wyniki ostatnich zmagañ pi³karzy amatorów Oleckiej Ligi Dru¿yn Pi³ki
No¿nej:
IV runda
1. TSV Victory  GROM Olecko 3:3 (2:2);
bramki: Dominik Ga³¹zka, Filip Judycki i Marcin Walu  Grzegorz Bomber
2 i Kamil Plesiewicz.
2. TSV  Delphia TEAM 2:3 (0:3); bramki:
£ukasz Aleszczyk i Filip Judycki  Karol
Rynkiewicz 2 i Tomasz Opanowski.
3. WETERAN Olecko  GROM 1:2 (0:1);
bramki: Waldek Opanowski  Grzegorz Bomber i Mateusz Domel.
4. Delphia TEAM  WETERAN 1:1 (1:1);
bramki: Tomasz Drozd  Krzysztof
Czuper.
5. TSV  WETERAN 1:1 (0:1); bramki:
Marcin Walu  Wies³aw Bukpa.
6. GROM - Delphia TEAM 0:0.
Koñcowa tabela grupy I
1. TSV Victory
12 27 37: 17
2. Delphia TEAM
12 17 22:23
3. GROM Olecko
12 12 17:26
4. WETERAN Olecko 12 10 14:24
Miejsca 1 i 2  bezporedni awans do
grupy mistrzowskiej
Grupa II
1. Bianconeri  BAMBOOCHA 2:4 (1:2);
bramki: Wojtek Koz³owski 2 - Mariusz
Cichanowicz 2 i Micha³ Topolski 2.
2. Bu³a i Spó³a - Liderzy HAMASU 5:1
(2:2); bramki: Karol Rant 3, Piotr Fiodorowicz i Karol Woroniecki  Adam
Konopko.
3. Bianconeri  Rapid CHE£CHY 5:1 (1:1);
bramki: Wojciech Sakowski 4 i Wojciech Koz³owski  Hubert Brodowski.
4. Liderzy HAMASU  BAMBOOCHA
2:1 (1:1); bramki: 2:1 Piotr Drozdowski i Adam Konopko  Marcin Topolski.
5. Bu³a i Spó³a - Rapid CHE£CHY 1:3
(0:2); bramki: Piotr Fiodorowicz - Hubert Brodowski , Grzegorz Dani³owicz

II. Termin i miejsce zawodów:
13.10.2006 r. (pi¹tek), godz. 9.15, Zespó³ Szkó³ w Babkach Oleckich.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Turniej zostanie rozegrany zgodnie
z przepisami obowi¹zuj¹cymi do gry w
pi³kê no¿n¹. Czas gry i system rywalizacji ustal¹ opiekunowie grup w uzgodnieniu z sêdzi¹ prowadz¹cym zawody.
III. Szko³y przyje¿d¿aj¹ na w³asny koszt
i pokrywaj¹ obowi¹zkowe ubezpieczenie NW. Organizatorzy nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za urazy zdrowotne powsta³e podczas zawodów i za rzeczy
pozostawione bez opieki.
Serdeczne zapraszamy!
Z pozdrowieniami: Robert Smyk
i Robert Giziewicz.
6. Liderzy HAMASU - Bianconeri 0:3
(0:2); bramki: Wojciech Sakowski 3.
7. BAMBOOCHA  Rapid Che³chy 2:3
(2:2); bramki: Piotr Klimaszewski 2 
Robert Giziewicz, Karol Bordzio i Grzegorz Dani³owicz.
Tabela grupy II
1. Liderzy HAMASU 11 24
24:17
2. Bianconeri
11 20
33:16
3. Bu³a i Spó³a
10 16
19:16
4. Rapid CHE£CHY
11 12
15:24
5. BAMBOOCHA
11
7 17:36
(W tabelach kolejno: miejsce, nazwa
dru¿yny, liczba rozegranych meczy, zdobyte punkty, stosunek bramek strzelonych do straconych).
W grupie II pozosta³y do rozegrania
trzy pojedynki: Bianconeri  Bu³a i Spó³a,
Liderzy HAMASUi BAMBOOCHA - Bu³a
i Spó³a.
Grupa I zakoñczy³a rywalizacjê, z której
do grupy mistrzowskiej zakwalifikowa³y
siê teamy TSV Victory oraz Delphia
Team, natomiast Grom zagra w bara¿ach o awans z trzeci¹ dru¿yn¹ grupy II
Kolejne rozgrywki OLDA w przysz³¹niedzielê od godz. 10.00 rozpoczn¹
siê meczami: Bianconeri  Bu³a i Spó³a , Liderzy HAMASU - Rapid CHE£CHY.
ben

Wêdkarstwo
Wêdkarze z PZW Olecko
rywalizuj¹ co dwa tygodnie
24 wrzenia wêdkarze z Ko³a PZW
Olecko brali udzia³ w towarzyskich zawodach spinningowych z ³odzi. 12 amatorów moczenia kija polowa³o na rybê
w jeziorze Sedraneckim. Mimo, ¿e jest
to od 2000 roku ³owisko specjalne, wyranie branie nie sz³o. Jedynie pierwsi
trzej wêdkarze, którzy otrzymali w nagrodê puchary i dyplomy, mogli siê pochwaliæ z³owionym okoniem.
Zwyciêzca zawodów  Stanis³aw
Bomber z³owi³ 436 g, drugi by³ Zdzis³aw
G³owicki z 303 g, a trzeci Andrzej M³ynarczyk  47 g. W organizacji imprezy
brali udzia³: prezes Ko³a PZW Olecko
Edward Klimaszewski, Józef ¯yliñski
i Jan Wêglicki.
Po zakoñczeniu imprezy wêdkarze
posilili siê kie³baskami pieczonymi nad
ogniskiem i weso³o spêdzali czas w Orodku Wypoczynkowym, bawieni doskona³ymi kawa³ami przez jednego z wêdkarzy
- Ziutka z Suwa³k...
Nastêpne zawody, tym razem towarzyskie sp³awikowe, odby³y siê w niedzielê, 8 padziernika. 10 wêdkarzy na
brzegu jeziora Oleckie Wielkie (za Komend¹ Powiatow¹ Policji w Olecku) rozpoczê³o zawody 5-turowe. Tym razem,
jak siê okaza³o, w oleckim akwenie ryby
nie brakuje. Na haczyki trafi³ okoñ, p³oæ
i wzdrêga.
Zawody wygra³ Jan lisz (1630 g)
przed Zdzis³awem G³owickim (1460 g) i
Janem Bomberem (1050 g). Najlepsi otrzymali w nagrodê puchary, dyplomy i cenne
nagrody. Pan J. lisz dosta³ fotelik, a
jego dwaj koledzy po wêdce. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Józef ¯yliñski, a sêdzi¹ wagowym Jan Wêglicki.
Jako, ¿e w oleckim jeziorze ryba wêdkarzom nie odmawia zaczepienia na haczyku, kolejne zawody sp³awikowe na
jez. Oleckie Wielkie odbêd¹ siê ju¿ 22
padziernika.
(jod)

Sportowy jubileusz trenera

Podczas uroczystoci obchodów 60-lecia Zespo³u Szkó³ Technicznych w
Olecku oraz zjazdu absolwentów tej szko³y, Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski dokona³ uhonorowania okaza³ym pucharem i listem gratulacyjnym
nauczyciela wychowania fizycznego ZST w Olecku kol. Romualda Wojnowskiego, który w roku bie¿¹cym obchodzi piêkny i bardzo twórczy w dorobku
sportowym jubileusz 30-lecia pracy trenerskiej. W imieniu redakcji przy³¹czamy siê do ¿yczeñ i gratulacji.
Treæ listu gratulacyjnego przekazanego przez Burmistrza Wac³awa Olszewskiego zamieszczamy na s. 16.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 225

Witam po kolejnych siedmiu dniach.
Tak jak myla³em, a raczej podejrzewa³em  rozwój sytuacji jak w filmach Hitchcocka. Najpierw mocny akcent dla wzbudzenia atmosfery grozy, a potem ju¿ tylko mocniej. Albo jak wol¹ inni: Opowieci z Narni, lew, czarownica i stara
szafa... hi hi. Kiedy by³o Dwa magnetofony, Lew co po pijaku strzêpi³ sobie
ryja i komisyja. Nie tak dawno by³o
otwarcie nowej firmy za³o¿onej przez pos³ankê Samoobrony: Wideofilmowanie
Renata  luby, wesela, komunie, afery
rz¹dowe, chrzciny. Potem w Polskê posz³o
Macierewicz  wilk z³y i raport o WSI.
A dzi mamy Szalone bliniaki kontra
Lesiak i Stara Szafa. Coraz ciekawiej.
Moim zdaniem, to a¿ za ciekawie. Bo mog¹
w ci¹gu najbli¿szych tygodni wyczerpaæ swoj¹ rewelacyjnoæ i stanie siê to
norm¹. To, co sta³o siê po roku 1992,
jest jeszcze ¿ywe. Mo¿e o tym wiadczyæ fakt, ¿e nadal na czele polityki s¹
ludzie, którzy w tym roku brali te¿ aktywny udzia³ w tej polityce. Szafa Lesiaka jest szaf¹ z koszmarami, która siê
ni wielu ludziom po nocach. S³ynna
instrukcja 0015/92 zdaje siê stawaæ
ko³kiem w gardle ludzi mówi¹cych, ¿e
¯ADNEJ INWIGILACJI PRAWICY NIE
BY£O! Nie by³o, bo s³u¿by specjalne
by³y wykorzystywane w stosunku do
wszystkich ugrupowañ opozycyjnych i
niewygodnych dla rz¹dz¹cych. Tylko zbyt
wiele zbiegów okolicznoci wiadczy
o tym, ¿e nie by³a to przypadkowoæ.
Zreszt¹ chodzi³o nie tylko o inwigilacjê,
by³y tam te¿ typowe prowokacje policyjne w rodzaju sfa³szowanej lojalki Kaczyñskiego. Rok 1994  sprawa Solorza
i zwi¹zane z ni¹ przecieki prasowe. W
tym samym roku afera Interarms i upadek Pawlaka. Rok 1995  artyku³ w ¯yciu Warszawy zatytu³owany: Czerwona
pajêczyna o akcjach Polisy i ¿onach Kwaniewskiego i Oleksego. W tym samym
roku Siemi¹tkowski zarzuca kontrwywiadowi, ¿e ten wspiera kampaniê wyborcz¹ Wa³êsy. Twierdzi³ te¿, ¿e rodowisko dziennikarskie jest nasycone agentur¹. Koniec roku 1995  sprawa Olina, upadek premiera Oleksego i festiwal przecieków. Rok 1996  pose³ Napiera³a z UP ujawnia tajny rozkaz genera³a Kapkowskiego w sprawie inwigilacji zwi¹zków zawodowych i zak³adów pracy. W tym samym roku tygodnik Nie
poda³, ¿e redaktor naczelny Wprost Marek
Król by³ agentem SB, a potem by³ wspó³pracownikiem UOP. Nie by³o ani lustra-

cji Króla, ani procesu przeciw Urbanowi. Rok 1997  sprawa A³ganowa i sprawiaj¹cy wra¿enie przecieku artyku³ Wakacje z agentem. Lipiec 2000  roku próba
zdyskredytowania Kwaniewskiego i przeciek informacji z UOP na jego temat. Lipiec
2001 roku  fronda szefów delegatur UOP
zakoñczona dymisj¹ Lecha Kaczyñskiego ze stanowiska Ministra Sprawiedliwoci przy rz¹dzie Buzka.
Dzi mamy do wgl¹du pierwsze dokumenty z Szafy Lesiaka. Dziw bierze
jak wielu polityków opozycji mówi o tym,
¿e nic w nich nie ma. Jeszcze wiêkszy
dziw bierze jak by³y Pan Prezydent
wszem i wobec owiadczy³, ¿e ca³¹ tê
szafê przygotowali Bracia Kaczyñscy. Z
ca³ym szacunkiem dla cz³owieka, który
w latach osiemdziesi¹tych robi³ co wielkiego, dzi muszê przyznaæ, ¿e weryfikujê swoj¹ opiniê na jego temat. Có¿
mo¿na napisaæ o cz³owieku, który mówi,
¿e sam obali³ komunê, sam walczy³ o
demokracjê, sam j¹ nam wywalczy³. I robi³
to wbrew wszystkim: swoim i w³adzom
PRL. Có¿ mo¿na powiedzieæ o cz³owieku, który mówi, ¿e jakakolwiek wypowied przeciw niemu i niezgodna z tym
co on sam mówi i pisze to ZBRODNIA.
Nie chcê siêgaæ daleko w historiê, ale
by³ w ubieg³ym wieku taki cz³owiek, który
by³ jedyny, zawsze mia³ racjê, to wszytsko stworzy³ i wszystko ludziom da³. By³
ojcem narodu daj¹c mu wolnoæ itd.
Nazywa³ siê Józef Stalin. Kto kiedy
powiedzia³: w³adza korumpuje... to prawda.
Ale czasem w³adza powoduje to, ¿e odbija woda sodowa. Wolê zachowaæ szacunek dla cz³owieka, jakim pamiêtam go
z lat osiemdziesi¹tych. Dzisiejsza wizja sprawia przykre wra¿enie.
Ju¿ dzi ta Szafa wzbudza emocje.
A dopiero wywleczono z niej tylko czêæ

dokumentów. Co bêdzie jak wypadnie z
niej reszta dokumentów? Co bêdzie jak
w ci¹gu najbli¿szych dwóch tygodni zostanie opublikowana czêæ raportu o
WSI... Ludzie, to bêdzie w prasie, telewizji i radiu festiwal tego, ¿e nawet s³oñ
nie jest s³oniem, a krowa  krow¹!
Jan Maria Rokita mówi wszem i wobec, ¿e nie mia³ nic i nigdy wspólnego z
Urzêdem Ochrony Pañstwa... To ciekawa informacja w ustach cz³owieka, który
po 1989 roku bardzo czynnie bra³ udzia³
w powstawaniu nowych s³u¿b i nawet
rekomendowa³ do nich swoich znajomych
w ruchu Wolnoæ i Pokój. Sk¹d to wiem?
W latach 1989-1991 by³em cz³onkiem WiP
i nie o takich rzeczach siê s³ysza³o i mia³em kolegów, którzy w tym czasie koñcz¹c studia przechodzili do pracy w UOP
z namaszczenia Rokity. Jan Rokita by³
w tym czasie wiceprzewodnicz¹cym Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i
przewodnicz¹cym komisji badaj¹cej dzia³alnoæ dawnej SB. Rekomendowa³ te¿
do pracy w nowo powsta³ym UOP swoich przyjació³ z WiP-u. I nieprawd¹ jest,
¿e to PiS i Kaczyñski mówi¹ tylko o tym.
Ci¹gle to potwierdzaj¹ Frasyniuk i Lityñski,
cz³onkowie i liderzy Partii Demokratycznej. Przypomnieli oni, ¿e w 1991 roku Rokitê
zaatakowa³ jako szef komisji do spraw
dawnej SB Antoni Macierewicz, zarzucaj¹c mu zacieranie ladów przestêpstw
pope³nionych przez funkcjonariuszy by³ej SB. Jak podkrelili Frasyniuk i Lityñski, obecnie Rokita stosuje takie same
metody, jakie wobec niego u¿ywa³ Antoni Macierewicz. Pos³uguje siê k³amstwem i insynuacj¹. Uwa¿amy, ¿e podwa¿a to jego moralne kwalifikacje na objêcia
funkcji premiera rz¹du polskiego  tak
g³osi ich owiadczenie.
PAC

