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Przez dziury w butach
czuje siê grunt pod nogami.

Nr 42 (459)

Co mieræ wykosi,
mi³oæ posieje, i to jest ¿ycie.
Henryk Sienkiewicz

17 padziernika 2006 r .

To ju¿ 60 lat
 uroczyste obchody jubileuszu
Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku

Tak szybko mija ¿ycie, jak prêdko p³ynie czas.
Te s³owa najpe³niej odzwierciedlaj¹ uczucia tych, którzy
przybyli 6 padziernika 2006 roku na obchody 60-lecia istnienia Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku.
O tym wydarzeniu czytaj na s. 10-11.

OSOBOWOÆ
ROKU 2005

Cena 1,40 z³

Uroczystoæ w rocznicê wyboru na Stolicê Piotrow¹

¯ywy Pomnik wzbogaci³ siê
o medalion i tablicê patrona

16 bm. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II ods³oniêto uroczycie medalion, tablicê i przedsionek patrona
placówki  papie¿a Jana Paw³a II. Jeszcze w 2003 r. spo³ecznoæ SP 3 Olecko postanowi³a przybraæ imiê Jana Paw³a II.
Wtedy te¿ ufundowano sztandar tej placówki.

Fot. Boles³aw S³omkowski

Czytaj na s. 13.

Dzieñ Edukacji Narodowej

2 padziernika w sali widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury ,,Mazury Garbate w Olecku odby³y siê gminne
obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Szczegó³y na s. 8-9.

Osobowoci¹ Powiatu
Oleckiego 2005 w
Plebiscycie Gazety Wspó³czesnej
zosta³a Maria
Wanda Dzienisiewicz

Osi¹gniêcia policji

9 padziernika Powiatowy Komendant Policja Rafa³ Klauza zwo³a³ konferencjê prasow¹.
O osi¹gniêciach oleckiej policji czytaj na s. 5.

O szczegó³ach
piszemy na s. 3.
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Maria Wanda Dzienisiewicz i Konrad
Kruszewski  redaktor naczelny
Gazety Wspó³czesnej podczas
spotkania z laureatami konkursu.

(V64002)
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KRONIKA
PO¯ARNICZA
 8 wrzenia o 15.45 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego w Dorszach.
 8 wrzenia o 15.50 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
w Kijewie.
 9 wrzenia o 12.52 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
budynku gospodarczego na stadionie.
 9 wrzenia o 19.50 jeden zastêp OSP
JRG PSP usuwa³ wodê z zalanej piwnicy domu na osiedlu Siejnik.
 10 wrzenia o 21.40 jeden zastêp OSP
JRG PSP usuwa³ z jezdni w Sedrankach skutki wypadku drogowego.

Informacji udzieli³
m³odszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

 11 wrzenia o 17.22 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z domu mieszkalnego w
Dokach gniazdo szerszeni.
 11 wrzenia o 17.25 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ wodê z zalanej piwnicy w Dorszach.
 11 wrzenia o 18.33 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej z
drogi w okolicach Sedrank.
 11 wrzenia o 20.00 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej w
okolicach Dabrowskich.
 12 wrzenia o 7.37 trzy zastêpy JRG
PSP usuwa³ skutki wypadku drogowego
do którego dosz³o na szosie do E³ku.
 12 wrzenia o 12.19 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w okolicach Skowronek po¿ar suchej trawy.
 12 wrzenia o 17.33 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie
usuwa³y skutki wypadku drogowego,
do którego dosz³o w okolicach Daniel.
 13 wrzenia o 17.33 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki wypadku drogowego, do którego dosz³o w okolicach Sedrank.
 13 wrzenia o 11.50 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w okolicach Sedrank po¿ar
suchej trawy.
 14 wrzenia o 20.04 jeden zastêp OSP
G¹ski gasi³ w okolicach Dudek po¿ar
s³omy w belach.
 15 wrzenia o 15.08 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca.
 16 wrzenia o 15.13 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Wieliczki usuwaAUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V53208)

NAJTANIEJ W MIECIE

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

³y skutki wypadku drogowego, do którego dosz³o w pobli¿u Cimoch.
 17 wrzenia o 17.10 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar budynku gospodarczego przy alei Wojska Polskiego.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Andrzej Retel

PIJANI KIEROWCY
 11 padziernika oko³o 20.456 policjanci
zatrzymali jad¹cego rowerem Dariusza
D. Zatrzymany mia³ we krwi 2,69 promila alkoholu.
 12 padziernika oko³o 23.25 na szosie
do E³ku zatrzymano £adê, któr¹ kierowa³ dwudziestoomioletni S³awomir P.
(mieszkaniec G¹sek). Zatrzymany mia³
we krwi 2.04 promila alkoholu.
 15 padziernika oko³o 5.50 rozpêdzony
ul. Partyzantów samochód wpad³ na
drzewo. Kieruj¹cy nim dwudziestoletni Wojciech S. Mia³ we krwi 1,5 promila alkoholu. W trakcie przes³uchania okaza³o siê, ¿e nie posiada prawa
jazdy. Jeden z pasa¿erów trafi³ do szpitala w Olecku, ale wypisa³ siê na w³asn¹ probê.
Wojciech S. zosta³ zatrzymany w areszcie. Samochód, którym jecha³, nie nale¿a³ do niego.
 15 padziernika oko³o 17.10 w Kowalach Oleckich policjanci zatrzymali jad¹cego rowerem szeædziesiêciosiedmioletniego Aleksandra S. Zatrzymany mia³ we krwi 1,24 promila alkoholu.

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które
odbêdzie siê 26.10.2006 r. (czwartek) o godz. 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia Przypisanych Pó³nocy przy ul. Partyzantów 2.

STACJA PALIW
Rarytas

ul. E³cka 4
zaprasza do zakupu paliw
najwy¿szej jakoci oraz
do korzystania z myjni,
sklepu, hotelu i baru.
(V56707)

Trzy
przestêpstwa

13 padziernika w Kowalach Oleckich
szesnastoletni ch³opak wrzuca³ wêgiel
do piwnicy. Po pieni¹dze zg³osi³ siê jednak
z ojcem czterdziestoszecioletnim Markiem P. Ojciec wzi¹³ syna z sob¹ i ruszy³ po tamtejszych pubach i knajpach
przymuszaj¹c syna do picia piwa.
Po powrocie do domu okaza³o siê,
¿e syn zatru³ siê alkoholem. Ojciec zamiast zmartwiæ siê wpad³ w sza³ i wywo³a³ w domu awanturê, a gdy siedemnastoletnia córka zadzwoni³a na policjê,
zabra³ kluczyki do samochodu i odjecha³.
Nie ujecha³ jednak daleko. Zaraz zatrzymali go policjanci. Po sprawdzeniu
mia³ we krwi 2,3 promila alkoholu.
Podczas dochodzenia okaza³o siê, ¿e
od 2000 roku znêca³ siê psychicznie i
fizycznie nad ca³¹ rodzin¹. Prokuratura
przedstawi³a wiêc zatrzymanemu trzy zarzuty: zmuszanie do picia alkoholu nieletniego, jazdê po pijanemu oraz znêcanie siê nad rodzin¹.
Zatrzymany mê¿czyzna przyzna³ siê
do ca³oci zarzutów i podda³ siê dobrowolnie karze. Prokuratura skierowa³a sprawê
do s¹du ¿¹daj¹c dwóch lat pozbawienia
wolnoci w zawieszeniu na piêæ lat.

Posiedzenia
komisji
Rady Powiatu

Uprzejmie informujê o terminach posiedzeñ komisji sta³ych Rady Powiatu:
Komisja Zdrowia, Owiaty i Bezpieczeñstwa - 19.10.2006r. godz. 12.30.
Porz¹dek obrad:
1. Stan przygotowañ jednostek powiatowych do sezonu zimowego (grzewczego).
2.Analiza materia³ów na sesjê.
3. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
4.Przyjêcie protoko³u z poprzedniego
posiedzenia komisji.
Komisja Bud¿etu, Finansów i Gospodarki  20.10.2006r. godz. 12.00. Porz¹dek obrad:
1.Stan przygotowañ jednostek powiatowych do okresu zimowego.
2. Ocena funkcjonowania PZD w Olecku.
3. Raport o stanie powiatu.
4. Analiza materia³ów na sesjê.
5. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
6. Przyjêcie protoko³u z ostatniego posiedzenia komisji.
U. Sawicka
Biuro Rady Powiatu

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

!

Tygodnik Olecki nr 42 (459)

OLECKI TERMINARZ

Osobowoci Podlasia i Mazur
za 2005

Nieustaj¹cy konkurs

MARKET
BUDOWLANY

(V58807)

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:
 Adam Andruczyk
 Krystyna Ko³odziejska
 Zbigniew Krzy¿ek
 Anna Laskowska
 Micha³ Zawdzki
 Anna ¯ywek
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

norowych wyró¿nieñ w plebiscycie Gazety Wspó³czesnej na osobowoci Podlasia i Mazur za 2005 rok.
Osobowoci¹ Mazur zosta³ e³czanin
 Romuald Szuliñski  prezes e³ckiego
Klubu Sportowego P³omieñ, przedsiêbiorca
budowlany. Natomiast Osobowoæ Podlasia zdoby³ Bogus³aw Samel, prezes
Augustowskiej Spó³dzielni Spo¿ywców
Spo³em.
W trwaj¹cym od sierpnia plebiscycie wziê³o udzia³ ³¹cznie 113 kandydatów zg³oszonych przez Czytelników Gazety Wspó³czesnej. G³osowanie trwa³o
61 dni, a kandydaci ³¹cznie uzyskali 27
tysiêcy g³osów.

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.
FPHU - GRYNIEWICZ Krzysztof Gryniewicz
E³cka 1
Ca³odobowe
dy¿ury aptek

 17-22.10.2006r.
 ul. Sk³adowa 6
 23-29.10.2006r.
 l. Wolnoci 25

19-400 Olecko, ul. E³cka 2
tel. (087) 523 94 31; kom. 0601152462

PROFESJONALNY MONTA¯ INSTALACJI DO ZASILANIA SAMOCHODÓW NA GAZ PROPAN-BUTAN.
Homologacje: PL*0020*00/G z dnia 29 grudnia 2000
i PL*0006*00.G z dnia 21 grudnia 2000.
Diagnostyka i regulacje komputerowe elekt. systemów
wtryskowych uk³adów zasilania gazem i benzyn¹

(V58204)

Osobowoci¹ Powiatu Oleckiego 2005
w Plebiscycie Gazety Wspó³czesnej zosta³a Maria Wanda Dzienisiewicz, Kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej w
Olecku, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani Pó³nocy, instruktorka ZHP wyró¿niona w 2005 roku Srebrnym Krzy¿em za Zas³ugi dla Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Nasza kandydatka uzyska³a 471 g³osów, za które sk³adamy tak¿e
w jej imieniu serdeczne podziêkowania
wszystkim popieraj¹cym mieszkankê naszego miasta.
W Sali Bankietowej restauracji Pepers w Bia³ymstoku odby³a siê 13 padziernika br. uroczystoæ wrêczenia ho-

19 padziernika
15.30 - up³ywa termin zg³aszania siê
uczniów klas I gimnazjum do utworzenia zespo³u wokalnego  ROK MG,
pokój instruktorów
20 padziernika
 Forum Biznesu  Wszechnica Mazurska
17.00  7 krasnoludków  historia prawdziwa, film  kino ROK MG
19.00  Samotnoæ w sieci, film  kino
ROK MG
21 padziernika
 Inauguracja Roku Akademickiego na
Wszechnicy Mazurskiej
14.00  Mamry Gizycko  Czarni Olecko
 mecz pi³ki no¿nej (trampkarze)
17.00  7 krasnoludków  historia prawdziwa, film  kino ROK MG
19.00  Samotnoæ w sieci, film  kino
ROK MG
22 padziernika
10.00  zakoñczenie Mini Ligi Pi³ki No¿nej, co poprzedz¹ ostatnie mecze: Bianconeri  GROM i Delphia Team  TSV
 Wêdkarskie Zawody Sp³awikowe, jezioro Oleckie Wielkie
15.00  MKS Korsze  Czarni Olecko 
mecz pi³ki no¿nej (seniorzy)
17.00  7 krasnoludków  historia prawdziwa, film  kino ROK MG
19.00  Samotnoæ w sieci, film  kino
ROK MG
23 padziernika
 Dzieñ Otwarty Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
17.00  7 krasnoludków  historia prawdziwa, film  kino ROK MG
19.00  Samotnoæ w sieci, film  kino
ROK MG
24 padziernika
17.00  7 krasnoludków  historia prawdziwa, film  kino ROK MG
19.00  Samotnoæ w sieci, film  kino
ROK MG
27 padziernika
13.00  uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody oraz wyremontowanej
wie¿y cinieñ, PWiK
17.00  Komedia romantyczna, film  kino
ROK MG
19.00  Demon  historia prawdziwa, film
 kino ROK MG

"
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Projekt pomnika papie¿a wybrany
Na ostatnim posiedzeniu Spo³ecznego Komtetu Budowy Pomnika Jana Paw³a II w Olecku zosta³a wybrana pierwsza z dwóch przedstawionych wersji pomnika. Autork¹ projektu jest Anna DrozdTutaj z Krakowa.
Wybór tej wersji pominka Komitet
warunkuje pewnymi poprawkami. Artystka zosta³a zaproszona na spotkanie do Olecka. Odbedzie siê ono 20 padziernika. Wtedy
zostanie podjeta ostateczna decyzja.
W plebiscycie na pomnik równie¿ olecczanie wybrali pierwsz¹ z prezentowanych

w nr 40 Tygodnika Oleckiego wersji.
Przedmiotem dyskusji bêdzie te¿ sparwa usytuowania pomnika. Pierwotna wersja postawienia go w miejsce istniej¹cego
ju¿ pomnika powiêconego Kopernikowi,
który na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych
XX wieku ufundowali i wykonali oleccy
rzemielnicy, budzi bowiem kontrowersje.
Jest ona rozpatrywana na równi z nowo¹
lokalizacj¹ z drugiej strony kocio³a, pomiedzy bram¹ do niego, a alej¹ parkow¹.
Ods³oniêcie pomnika przewidziane jest
na kwiecieñ roku 2007.

23.10.2006 r.  Dzieñ
Udzielanie informacji na temat dzia³alnoci PSSE oraz poradnictwo w wybranym zakresie:
Higiena Komunalna, pokój nr 5  udzielanie informacji na temat:
 programu higieny dla gabinetów kosmetycznych i salonów fryzjerskich
 bezpieczeñstwa imprez masowych
 jakoci wody w k¹pieliskach powiatu
oleckiego
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny, pokój
nr 6  udzielanie informacji na temat:
 wymagañ technicznych i sanitarnych
jakim powinny odpowiadaæ zak³ady fryzjerskie, kosmetyczne, tatua¿u i odnowy biologicznej
Higiena Dzieci i M³odzie¿y, pokój nr 10
 udzielanie informacji na temat:
 charakterystyki podstawowych obiektów szkolnych: budynku szko³y, budynku internatu, budynku przedszkola, warsztatów szkolnych
 charakterystyki zespo³ów funkcjonalnoorganizacyjnych szko³y: sal lekcyjnych,
sal gimnastycznych, pomieszczeñ sanitarnych, innych pomieszczeñ
 wymagañ w zakresie stosowania nie-

Otwarty

bezpiecznych substancji i preparatów
chemicznych w pracowniach szkolnych
Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna, pokój nr 10  udzielanie informacji
(wraz z rozdawnictwem ulotek) na temat: profilaktyki HIV, profilaktyki wrodzonych wad cewy nerwowej, profilaktyki raka piersi
Epidemiologia, pokój nr 11  udzielanie
informacji na temat:
 badañ do celów sanitarno-epidemiologicznych
 zapobiegania chorobom zakanym (wraz
z rozdawnictwem ulotek): salmonelloza, WZW typu A, borelioza
 udzielanie informacji w sprawie szczepieñ przeciwko wcieklinie u osób maj¹cych kontakt ze wcieklizn¹ lub pok¹sanych przez nieznane zwierzêta
 bezp³atny pomiar cinienia krwi
Higiena Pracy, pokój nr 12  udzielanie
informacji na temat:
 uprawnionych laboratoriów wykonuj¹cych badania
i pomiary czynników szkodliwych

Sanepidu
w rodowisku pracy
 aktów prawnych dotycz¹cych higieny
pracy a w szczególnoci:
 substancji i preparatów chemicznych
 czynników rakotwórczych w rodowisku pracy
 chorób zawodowych
 szkodliwych czynników biologicznych
 badañ i pomiarów czynników szkodliwych wystêpuj¹cych w rodowisku pracy
 lekarzy uprawnionych do przeprowadzania
profilaktycznych badañ lekarskich
 czynników biologicznych i niebezpiecznych substancji chemicznych (wraz z
rozdawnictwem ulotek)
Higiena ¯ywnoci ¯ywienia i Przedmiotów U¿ytku, pokój nr 13  udzielanie
informacji na temat:
 u³atwieñ we wdra¿aniu zasad HACCP w
niektórych przedsiêbiorstwach sektora
spo¿ywczego w oparciu o procedury

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

(V61203)

W oparciu o program Sokrates-Erasmus jedna ze studentek filologii angielskiej Wszechnicy
Mazurskiej rozpoczê³a rok akademicki 2006-2007
na hiszpañskim Uniwesrsytecie de Castilla de La
Mancha. Z tego samego uniwersytetu przyjecha³o do Olecka studiowaæ dwóch studentów pedagogiki. Ka¿dy
z nich spêdzi w Olecku dziewiêæ miesiêcy.
Bardzo dobrze siê zaaklimatyzowali. Bardzo podoba siê
im Olecko i kilmat na uczelni. Odnaleli siê tutaj, maj¹ ju¿
przyjació³. Wszechnica Mazurska cieszy siê, ¿e otworzy³a swoje
drzwi studentóom z zachodu Europy.
Mamy nadziejê, ¿e studenci odkryj¹ uroki naszego ma³ego miasteczka.
W tym roku akademickim równie¿ wyk³adowcy z uczelni
hiszpañskiej odwiedz¹ w ramach wymiany Wszechnicê Mazursk¹.  powiedzia³a o wymianie koordynator do spraw promocji
i rozwoju Marzena £askowska.

(V63612)

Hiszpañscy studenci
na Wszechnicy Mazurskiej

#
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Osi¹gniêcia policji

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78537)

W Kêtrzynie co kwarta³ spotyka³em siê z dziennikarzami. Tutaj te¿ postanowi³em kontynuowaæ ten zwyczaj, tym bardziej, ¿e
wyniki policji za ten kwarta³ s¹ w dobre.  powiedzia³ na wstêpie
R. Klauza  Najwa¿niejsze jest to, ¿e w ocenie Komendy Wojewódzkiej Policji w III kwartale pod wzglêdem wykrywalnoci i
dynamiki rozwoju przestêpczoci Olecko zajê³o drugie miejsce.
Po drugim kwartale mielimy miejsce dziesi¹te.
Statystyka wykrywalnoci przestêpstw oraz dynamiki rozwoju przestêpczoci przedstawia siê nastêpuj¹co: kradzie¿e z 86 w
roku 2005 spad³y do 58 w roku bie¿¹cym, w³amania z 27 na 19, nie
zanotowano w tym roku kradzie¿y samochodu, rozboje i wymuszenia z 11 przestêpstw tego typu w 2005 na 3, bójki i pobicia z 12
na 5 oraz uszkodzenie mienia z 20 na 16.
Wzros³a równie¿ wykrywalnoæ przestêpstw. W³amania z 8,3%
w 2005 na 72,7% w 2006, kradzie¿e z 39% na 52,9%, sprawcy
bójek i pobiæ z 85,7% na 100%. Wykrywalnoæ przestêpstw przeciwko mieniu wzros³a z 35,2% na 63,1%.
Skutecznoæ policji kryminalnej wzros³a z 45,5% w 2005 do
72,5% w 2006 roku.
Na pytanie co spowodowa³o tak znaczny spadek przestêpczoci na terenie powiatu, komendant powiedzia³ tak: Jak zacz¹³em pracowaæ w Olecku to na Sesji Rady Miejskiej powiedzia³em,
¿e widzê jak poprawiæ bezpieczeñstwo w miecie i mniej wiêcej
wiem jak to zrobiæ. Przede wszystkim dzia³ania prewencyjne i du¿a
doza represyjnoci. I tak te¿ by³o!.
W czerwcu 2005 roku policja ukara³a mandatami 291 osób, a
w tym samym miesi¹cu 2006 roku a¿ 488 osób. I tak w lipcu 2005
279, a w 2006  494 osoby. W sierpniu 2005 roku 216, a w tym
roku 354. Wrzesieñ 2005 roku liczba mandatów osi¹gnê³a 201, a
w tym roku 309.
Jeli chodzi o mandaty porz¹dkowe wyodrêbnione z liczb podanych wy¿ej to w czerwcu 2005 wydano takich mandatów 33, w
tym roku 173. W tym za picie alkoholu w miejscach publicznych
odpowiednio 13 w 2005, a 121 w roku obecnym. Lipiec 2005 i
2006 to odpowiednio 66 mandatów i 182. Picie alkoholu to 43 i
129. Sierpieñ 2005 i 2006 to 22 i 130 mandatów, a z tego odpowiednio 10 i 63 za picie alkoholu w miejscach publicznych. We
wrzeniu ukarano mandatami 102 osoby, w tym za picie alkoholu
policjanci wypisali 41 mandatów. W okresie od 1 czerwca do 30
wrzenia 2005 roku wylegitymowano 1653 osoby, a w tym samym okresie roku bie¿¹cego 2724.
Skok jakociowy, jeli chodzi o represyjnoæ, prze³o¿y³ siê
na to, ¿e dynamika rozwoju przestêpczoci jest du¿o mniejsza 
skomentowa³ dane dotycz¹ce dzia³alnoci prewencyjnej policji
Komendant Powiatowy.

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

W roku obecnym policjanci zatrzymali ju¿ 111 pijanych kierowców. Przez ca³y poprzedni rok  85.
W ci¹gu obecnego roku policja poprzez dzia³ania prewencyjne doprowadzi³a do tego, ¿e park w centrum miasta sta³ siê
bezpieczny i noc¹ mo¿na przejæ bezpiecznie jego alejkami. Doæ
znacznie ograniczono wycigi motorowe.
To, ¿e przestêpczoæ spada jest zas³ug¹ policjantów. Komendant wymyla tylko koncepcje. Pierwsza linia dzia³ania to
policjanci
Na pytanie: Z czego nie jest Pan zadowolony, Komendant
odpowiada: To, ¿e uzyskalimy takie dobre wyniki nie znaczy,
¿e wpadniemy w stan samouwielbienia. S¹ dalej problemy z wykrywalnoci¹. Za ma³o mamy informacji. Policjanci nie reaguj¹
tak szybko jak powinni reagowaæ. To wszystko trzeba dopracowaæ.
Ostatnio by³em w Kowalach Oleckich  mówi R. Klauza  u
Pani Wójt i zaproponowa³em, by do naszego patrolu do³¹czaæ
stra¿aków z OSP. Nie jest to prosta sprawa, bo Rada Gminy
musi uchwaliæ im pobory za s³u¿bê. Na razie moja propozycja
zostanie rozwa¿ona i mo¿e z czasem takie patrole pojawi¹ siê.
Komendant Powiatowy Policji R. Klauze za dobre wyniki da³
nagrody siedmiu policjantom: m³odszy aspirant Jerzy Koper,
sier¿ant sztabowy Zbigniew Puczy³owski, starszy posterunkowy Marcin Bojarski, sier¿ant sztabowy Krzysztof Bobowicz,
sier¿ant Piotr Adamski, m³odszy aspirant Mariusz £ebkowski
oraz sier¿ant Andrzej Kopiczko. Prawdopodobnie równie¿ Komendant Wojewódzki nagrodzi naszego Komendanta, jak i wyró¿niaj¹cych siê oleckich policjantów.
***
Dane przedstawione na konferencji prasowej mog¹ zadowalaæ olecczan. O bezpieczeñstwie wiadczyæ mo¿e równie¿ fakt,
¿e do chwili pisania tego artyku³u nie skradziono na terenie
powiatu ¿adnego samochodu. Jednak dane, a poczucie bezpieczeñstwa przez ludzi to ca³kiem inna sprawa. Tutaj przyda³yby
siê rzetelne badania opinii spo³ecznej.
Z przygodnych rozmów z mieszkañcami np. Siejnika wynika
to, ¿e policja na tym osiedlu ma jeszcze sporo do zrobienia.
Równie¿ bezpieczeñstwo osób korzystaj¹cych z oleckich restauracji
powinno staæ siê priorytetem w miecie turystycznym, za jakie
chcemy, by uchodzi³o. Proste dzia³ania dotycz¹ce ruchu ulicznego: zwracanie uwagi na w³¹czanie wiate³ kierunkowych, pilnowanie poprawnego parkowania, zwracanie siê z wnioskami
do Rejonów Dróg o bezpieczne rozwi¹zania na skrzy¿owaniach
w miecie, patrole na ca³oci Wiewiórczej cie¿ki. Tych ¿yczeñ
wobec policji jest znacznie wiêcej.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski
(V58505)

(V58305)

9 padziernika Powiatowy Komendant Policja
Rafa³ Klauza zwo³a³ konferencjê prasow¹
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Wszystko gra!

27 wrzenia Pañstwowa Szko³a Muzyczna I st. w Olecku obchodzi³a jubileusz 35-lecia.
Jednak pocz¹tki ruchu muzycznego
w naszym miecie siêgaj¹ a¿ 57 lat wstecz.
Jego prekursorem by³ Józef Bojar, który w 1949 roku za³o¿y³ Miejskie Ognisko Muzyczne, przemianowane rok póniej na Spo³eczne Ognisko Muzyczne.
Kolejnym etapem tworzenia instytucji artystycznej by³o powstanie w 1967

roku Pañstwowego Ogniska Muzycznego, które cztery lata póniej przekszta³ci³o siê w Pañstwow¹ Szkolê Muzyczn¹
I st. 1 wrzenia 1971 roku odby³y siê w
niej pierwsze zajêcia.
Lata 1974-1983 to okres prac remontowo-budowlanych. Wówczas to szko³a zyska³a now¹ siedzibê. Sta³ siê ni¹ adaptowany do warunków placówki dawny
zabytkowy spichlerz wraz z dobudowanym do niego skrzyd³em przy ul. Stromej. Ów kszta³t szko³a zachowa³a do dzi.
Dziêki wzmo¿onej pracy pedagogów
i uczniów oraz wsparciu ze strony rodziców wypracowano w³asny ceremonia³
szkolny, a niektóre koncerty i imprezy
przetrwa³y staj¹c siê tradycj¹. Jedn¹ z
nich jest odbywaj¹cy siê co dwa lata
Makroregionalny Konkurs Instrumentów
Dêtych, którego IX edycja odbêdzie siê
w kwietniu przysz³ego roku.
Warto równie¿ nadmieniæ, i¿ w roku
bie¿¹cym mija 20. rocznica nadania placówce imienia Ignacego Jana Paderewskiego.
Od pocz¹tków istnienia szko³y jej mury
opuci³o 437 absolwentów, a niektórzy
sporód nich uwietnili sw¹ gr¹ koncert
jubileuszowy.
Uroczystoæ odbywaj¹c¹ siê w Domu
Kultury zainaugurowa³ hymn pañstwowy w wykonaniu orkiestr: dêtej prowadzonej przez Jana Orlika i kameralnej

pod dyrekcj¹ Tomasza Gawroñskiego oraz
chóru przygotowanego przez Annê Szadkowsk¹. Przybyli na ni¹ gocie dziêki
kronice i fotografiom umieszczonym w
holu mieli okazjê przypomnieæ sobie nie
tylko historiê szko³y, ale i przywo³aæ
w³asne wspomnienia z ni¹ zwi¹zane. Wród
osób, które zaszczyci³y nas sw¹ obecnoci¹ byli miêdzy innymi wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Warmiñsko-Mazurskiego Edward Adamczyk, Starosta Olecki
Stanis³aw Ramotowski, Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Leszek Ga³czyk oraz ks.
infu³at Edmund £agód. Na gali obecny
by³ tak¿e wizytator Centrum Edukacji

Artystycznej w Warszawie Daniel Dramowicz, rektor Wszechnicy Mazurskiej
w Olecku prof. dr Józef Krajewski oraz
dyrektorzy szkó³ owiatowych i muzycznych regionu pó³nocno-wschodniego.
Jubileusz szko³y by³ t³em innych istotnych wydarzeñ, bowiem pracownicy naszej
placówki  dyrektor El¿bieta Rzepecka,
a tak¿e Weronika Kordowska i Dariusz
Micha³owski zostali uhonorowani odznak¹
Zas³u¿eni dla kultury polskiej, a Tomasz Gawroñski oraz Jan Orlik otrzymali nagrodê dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
Koncert rozpocz¹³ wystêp Anny Orlik.
Utalentowana skrzypaczka jest uczennic¹
Szko³y Talentów Liceum Muzycznego im.
Z. Brzeskiego w Warszawie w klasie
Andrzeja Gêbskiego. W jej wykonaniu
us³yszelimy Melodiê I. J. Paderewskiego oraz Kaprys polski na skrzypce solo
G. Bacewicz.
Kolejnym utworem by³a uwertura do
opery W. A. Mozarta  Wesele Figara,
któr¹ to publicznoæ mia³a okazjê wys³uchaæ w transkrypcji na kwartet klarnetowy w sk³adzie: Magda Koz³owska,
Agnieszka Pezowicz, Ewelina Szeszko
oraz Renata Raczy³o.
Paulina Ciszewska, bêd¹ca obecnie uczennic¹ Pañstwowej Szko³y Mu-
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zycznej II st. w Suwa³kach w klasie fletu
Anny Szadkowskiej zaprezentowa³a Walc
ró¿ E. Kohlera. Uczniem tej samej szko³y jest Piotr Skowroñski. Pracuje on pod
kierunkiem Zbigniewa Grzanki, a w jego
interpretacji us³yszelimy utwór R. Galiano  Shirley.
Wród wykonawców koncertu jubileuszowego gocilimy równie¿ saksofonistê, absolwenta Akademii Muzycznej w Warszawie, który oleck¹ szkolê
ukoñczy³ w roku 1996 jako uczeñ Weroniki Kordowskiej. Karol Soroka wykona³ Rumbê M. C. Whitneya. Solistom
akompaniowa³ Dariusz Micha³owski.
Na koncercie nie zabrak³o utworów
powszechnie okrelanych jako rozrywkowe. Pojawi³ siê nawet akcent muzyki

heavy metalowej. Sta³o siê to za spraw¹
kwintetu akordeonowego tworzonego przez
Piotra Skowroñskiego, Mariusza Ciechanowicza, Micha³a Kosiñskiego, Jolantê Wasilewsk¹ oraz Micha³a Zieliñskiego. Wzorem wiolonczelistów z Apocalyptic zaprezentowali balladê zespo³u
Metallica  Nothing Else Matter. W wykonaniu akordeonistów us³yszelimy równie¿ Pleyel C. Thomaina.
Koncert zakoñczy³ wystêp Szkolnej
Orkiestry Kameralnej pod batut¹ Tomasza Gawroñskiego bêd¹cego zarazem
autorem aran¿acji utworów. Us³yszelimy
wi¹zankê popularnych melodii cygañskich
z parti¹ solow¹ skrzypiec, któr¹ wykona³a Joanna Walicka  uczennica Pañstwowej Szko³y Muzycznej II st. w Suwa³kach. Orkiestra
przypomnia³a nam
BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA
INFORMUJE
tak¿e piêkn¹ meloBiblioteka Pedagogiczna w Olecku informuje, ¿e w zwi¹zku z diê z filmu Para-

solki z Cherbourga oraz znan¹ piosenkê R. ¯yliñskiego Serduszko puka. Koncert prowadzi³a Jolanta Werner.
Po zakoñczonej gali gocie z³o¿yli
w ksiêdze pami¹tkowej wpisy wraz z ¿yczeniami dalszych sukcesów i równie
wspania³ych jubileuszy, a pracownicy i
uczniowie szko³y uwiecznili to spotkanie pami¹tkowym zdjêciem.
Dope³nieniem obchodów 35-lecia
szko³y by³a odprawiona w niedzielê 1
padziernika w intencji PSM msza w.,
której liturgiê wzbogaci³a oprawa muzyczna
w wykonaniu naszej orkiestry dêtej.
Uroczystoæ bêd¹ca zwieñczeniem

d³ugoletniej pracy naszej placówki muzycznej, w której nowe wyzwania s¹ wci¹¿
podejmowane i realizowane utwierdzi³a
nas, ¿e w Pañstwowej Szkole Muzycznej I st. w Olecku wszystko gra!
Agnieszka Pyczkowska

(L5904)

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 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

(V53408)

Biblioteka w sieci

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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Dzieñ Edukacji Narodowej
12 padziernika w sali widowiskowej
Regionalnego Orodka Kultury ,,Mazury Garbate w Olecku odby³y siê gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Jako goæ specjalny uroczystoæ uwietni³a swoim recitalem aktorka Olga Boñczyk. Licznie zgromadzeni gocie us³yszeli utwory m.in.: ,,Ponad têcz¹, ,,Paroles, paroles, ,,Jego portret, ,,Kwiaty
dla kobiety.
Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski
uhonorowa³ Nagrod¹ Burmistrza siedmiu
nauczycieli. Okolicznociowe podziêkowania wrêczy³ emerytom-nauczycielom i
pracownikom obs³ugi administracyjnej.
Specjalne nagrody natomiast otrzymali
uczniowie, którzy osi¹gnêli wybitne rezultaty w nauce i sporcie. Po raz pierwszy wrêczono Nagrody Serca  nagrody
rodziców dla nauczycieli (warto nadmieniæ, ¿e pomys³odawc¹ by³y rady rodzi-

ców przy Zespole Szkó³ w Olecku). Ca³oæ uroczystoci ubarwi³y wystêpy dzieci ze szkó³ podstawowych.
Podziêkowania nauczycielom
oraz pracownikom administracji
i obs³ugi, którzy przeszli w 2006
r. na emeryturê:
 Nauczyciele, którzy przeszli na
emeryturê:
- Szko³a Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku:
Henryka Prusko, Krystyna
£o, Józef Siwko
- Szko³a Podstawowa nr 3 im. Jana
Paw³a II w Olecku: Helena
Domalewska, Anna Baj-Ga³¹zka
- Zespó³ Szkó³ w Judzikach: Jadwiga Minkowska
- Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach:
El¿bieta Karczewska

- Gimnazjum nr 2 w
Olecku: Jerzy Wojnowski, El¿bieta Kot
II. Pracownicy administracji i obs³ugi z
wieloletnim sta¿em
pracy w owiacie,
którzy przeszli na
emeryturê:
- Szko³a Podstawowa
nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Olecku: Marianna Baranowska, Wanda
Bagieciel
- Gimnazjum nr 2 w
Olecku: Teresa ¯abicka
- Przedszkole z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku: Izabela Kosiñska

Nauczyciel z Klas¹
Ni¿ej wymienieni nauczyciele ze Szko³y
Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi
w G¹skach otrzymali certyfikaty Nauczyciel z klas¹:
1. Teresa Udzi³o  nauczycielka kszta³cenia zintegrowanego,
2. Maryla D¹browska  nauczycielka kszta³cenia zintegrowanego i przyrody,
3. Agnieszka Powiata  nauczycielka
j. polskiego,
4. Marta Liszewska-Banas  pedagog
wspomagaj¹cy w klasie integracyjnej,
5. Barbara Krajewska  pedagog wspomagaj¹cy w klasie integracyjnej
6. Jolanta Czuper  wychowawca wietlicy
7. Teresa Wiêcko  wychowawca wietlicy
8. Wojciech Tatarczuk  wychowawca
wietlicy

'
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9. Katarzyna Kondratowicz  wicedyrektor, logopeda
10. Janina Rêkawek  dyrektor szko³y i
nauczyciel historii
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi
Wed³ug ustawy z 1992, Krzy¿ Zas³ugi
jest nagrod¹ dla osób, które po³o¿y³y
zas³ugi dla Pañstwa lub obywateli spe³niaj¹c czyny przekraczaj¹ce zakres ich
zwyk³ych obowi¹zków, a przynosz¹ce
znaczn¹ korzyæ Pañstwu lub obywatelom. Mo¿e byæ nadany tak¿e za:
· wzorowe, wyj¹tkowo sumienne wykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych z
pracy zawodowej,
· ofiarn¹ dzia³alnoæ publiczn¹,
· ofiarne niesienie pomocy oraz dzia³alnoæ charytatywn¹.
Nadawany jest przez Prezydenta RP.
Podczas uroczystoci Burmistrz podziêkowa³ i pogratulowa³ przyznania Srebrnego Krzy¿a Zas³ugi Panu Mieczys³awowi Michniewiczowi oraz Panu Tadeuszowi Boguszowi. Odznaczenia wrêczone
zostan¹ przez Wojewodê Warmiñsko-Mazurskiego w terminie póniejszym.
Medal Komisji Edukacji Narodowej
zosta³ przyznany Pani El¿biecie Okulicz.
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej II stopnia zosta³a przyznana Panu
Jerzemu Wojnowskiemu.
Wrêczenie medalu i nagrody nast¹pi w dniu 21 padziernika 2006r. podczas uroczystoci z okazji Dnia Edukacji Narodowej organizowanej przez Kuratorium Owiaty w Olsztynie.
Wykaz uczniów, którzy uzyskali wybitne osi¹gniêcia w nauce roku szkolnym 2005/2006 i zostali wyró¿nieni podczas uroczystoci symboliczn¹ lamp¹
m¹droci

- Szko³a Podstawowa nr
1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku: Justyna P³awska
- Szko³a Podstawowa nr
3 im. Jana Paw³a II w
Olecku: Judyta Barszczewska, Eliza KarolinaMrozowska, Artur
Reut
- Szko³a Podstawowa z
Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach: Olga
Grzêda
- Zespó³ Szkó³ w Olecku
 Szko³a Podstawowa
nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku:
Artur Tomkiewicz
- Zespó³ Szkó³ w Olecku
 Gimnazjum nr 1 z
Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku: Martyna Krzesicka,
Ewa Maksymiuk, Micha³ Kaczyñski,
Rafa³ Urbanowicz
- Gimnazjum nr 2 w Olecku: Malwina Bañkowska, Dorota Ho³ubowicz
- Zespó³ Szkó³ w Babkach Oleckich:
Krzysztof Kasicki
- Zespó³ Szkó³ w Judzikach: Kaja Grodzicka
- Zespó³ Szkó³ Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego w Olecku: Andrzej
Grzyb
Wykaz uczniów, którzy uzyskali wybitne osi¹gniêcia w sporcie w roku szkolnym 2005/2006 i otrzymali w podziêkowaniu od Burmistrza nagrodê  Kronikê Sportu 2005r.
- Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach: Anna Szpunar
- Szko³a Podstawowa nr 3 im. Jana Pa-

Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate og³asza nabór do

PROJEKTU PROGRAMU
EDUKACYJNEGO

Program przeznaczony jest dla ludzi doros³ych, pragn¹cych poszerzyæ swoj¹ wiedzê i umiejêtnoci z zakresu rysunku, malarstwa, historii sztuki i kultury.
Program sk³ada siê z czêci teoretycznej i praktycznej.
I. Czêæ teoretyczna:
1) cykl wyk³adów ukazuj¹cych w zarysie rozwój cywilizacji
ludzkiej od neolitu do wspó³czesnoci, ze szczególnym uwzglêdnieniem zagadnieñ dotycz¹cych sztuki  architektury, rzeby, malarstwa, grafiki itd. Omówienie funkcji sztuki na przestrzeni dziejów;
2) Zajêcia typu seminaryjnego, których celem jest zachêcenie
uczestników do w³asnych poszukiwañ i wyra¿ania myli.
II. Czêæ praktyczna: nauka i doskonalenie umiejêtnoci rysunku i malarstwa. Poznawanie technik rysunkowych i malarskich.

w³a II w Olecku: Aleksandra Olszewska, Inez Sadkowska
- Zespó³ Szkó³ w Olecku Gimnazjum nr 1
z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku: Adrianna Kondracka, Robert Karniej, Ma³gorzata Stra¿owska
- Zespó³ Szkó³ w Olecku Szko³a Podstawowa nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku: Dawid Krzy¿ewski
- Gimnazjum nr 2 w Olecku: Maciej Zalewski
Nagroda Serca  nagroda rodziców dla nauczycieli za czas, za serce, za
dobroæ dla ucznia: Jadwiga Zdan, Jaros³aw Bagiñski
Nagrody Burmistrza otrzymali:
Henryka Prusko, Lucyna Sadowska, Alicja Czerniecka, Wies³awa Stankonowicz, Anna Kaczor, Janina Rêkawek,
Miros³aw Matusiak

1) zajêcia w pracowni obejmuj¹ce pracê z modelem, martw¹
naturê, kompozycjê;
2) zajêcia plenerowe  rysunek architektoniczny, pejza¿.
Miejsce i czas zajêæ: Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ g³ównie
na terenie Regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate
w Olecku  pracownia na poddaszu; 2 razy w tygodniu po 2
godziny, w systemie akademickim  2 semestry ze zwyczajowymi przerwami wi¹teczno-wakacyjnymi.
Organizacja zajêæ: Grupy 1015 osób. W ramach zajêæ praktycznych indywidualna praca z ka¿dym uczestnikiem  korekta wykonanego zadania itp.
Prowadz¹cy: Program prowadzony bêdzie przez magistra
sztuki Wojciecha £ukasika, absolwenta Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie (dyplom 1974), maj¹cego bogate dowiadczenie
w edukacji artystycznej.
Zg³oszenia:
1) zg³oszenia przyjmowane bêd¹ w sekretariacie ROK MG
do dnia 31.10.2006r.;
2) spotkanie organizacyjne - 6 listopada (poniedzia³ek) o godz.
17.00 w galerii (I piêtro) ROK MG



Tygodnik Olecki nr 42 (459)

To ju¿ 60 lat  uroczyste obchody jubileuszu
Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku
Tak szybko mija ¿ycie, jak prêdko p³ynie czas. Te s³owa najpe³niej
odzwierciedlaj¹ uczucia tych, którzy przybyli 6 padziernika 2006 roku na obchody 60-lecia istnienia Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku.
II Zjazd Absolwentów  to wiêto
Szko³y, wiêto Absolwentów, wzruszaj¹ce spotkanie pokoleñ, powrót wspomnieniami do bezgrzesznych lat. Licznie, z ró¿nych stron kraju i z zagranicy
stawili siê Absolwenci roczników od 50tych do 90-tych. Tak¿e najm³odsze pokolenie Absolwentów mia³o swoich reprezentantów.
Msza wiêta w Kociele Podwy¿szenia
Krzy¿a wiêtego o godzinie 12 rozpoczê³a tê podnios³¹ uroczystoæ. Homilia wyg³oszona przez ksiêdza pra³ata,
Stanis³awa Tabakê wywo³a³a wielkie
wzruszenie wród s³uchaj¹cych.
W czasie przemarszu ze wi¹tyni do
szko³y, tu¿ za sztandarem i orkiestr¹, zgromadzi³a siê grupa Absolwentów i nauczycieli. By³y uciski, powitania, umiechy,
³zy radoci.
Czêæ oficjalna obchodów odby³a siê
w hali sportowej ZST. Uroczystoæ prowadzili absolwenci, aktualnie nauczy-

Najstarsi absolwenci: Ryszard Essel, Marian Zysk, Piotr Krysiuk,
Jadwiga Dacz, Helena Kaczor, Wincent.
ciele szko³y  Alicja Kosak i Józef Zieliñski.
W jubileuszowym przemówieniu dyrektor szko³y dr Marek Góryñski przedstawi³ historiê ZST, jej rozwój i osi¹gniêcia,

przypomnia³ sylwetki d³ugoletnich dyrektorów, m.in. p. Zbigniewa Kisielskiego,
p. Antoniego Guziejko, p. Piotra Gorlo, przywita³ nauczycieli-emerytów.
Czêæ oficjaln¹ uwietni³ wystêp chóru

Przemarsz uczestników II zjazdu absolwentówz kocio³a do szko³y.
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Poczet sztandarowy i wymarsz na
mszê.
ZST i orkiestry PSM I stopnia im. I. J.
Paderewskiego w Olecku pod batut¹ p.
Jana Orlika.
Szczególnie wzruszaj¹cym momentem
uroczystoci by³o oddanie ho³du tym,
którzy odeszli, nauczycielom i uczniom,
a tak¿e, w pe³ni oddaj¹ce skalê wzruszeñ, wyst¹pienie Absolwentki, p. Doroty Hoci³³o.
Kolejnym punktem programu obchodów by³a bogata czêæ artystyczna przygotowana przez m³odzie¿ pod kierunkiem p. Ma³gorzaty Siennickiej i p. Aliny
Podolskiej.
Obchody jubileuszu zaszczycili zaproszeni gocie: mgr in¿. Edward Adamczyk  wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Warmiñsko-Mazurskiego; mgr
Marian wierszcz  zastêpca dyrektora Delegatury Kuratorium Owiaty w E³ku,
mgr Anna Cieluk  wizytator Delegatury Kuratorium Owiaty w E³ku, mgr in¿.

Wac³aw Olszewski  Burmistrz Olecka,
ks. pra³at Stanis³aw Tabaka, ks. pra³at
Marian Salamon, ks. Bogdan Kulig, nadkomisarz Krzysztof Kurzynowski  zastêpca Komendanta Powiatowego Policji, mgr Beata Stypu³kowska  dyrektor
ZSLiZ, mgr El¿bieta Rzepecka  dyrektor PSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego, mgr Leszek Olszewski  dyrektor
LO, mgr Artur Sobolewski  dyrektor
Orodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci G³uchych w Olecku.
Po uroczystoci by³ czas na przywo³anie wspomnieñ, odszukanie siebie na
zdjêciach. T³umnie ogl¹dano przygotowane ekspozycje (zdjêcia, legitymacje,
dzienniki, kroniki oraz prywatne pami¹tki przekazane przez Absolwentów i na-

Msza uczestników II zjazdu absolwentów ZST.
uczycieli).
Od godziny 15 do 18 w klasach, przy
kawie i ciastkach, odbywa³y siê spotkania Absolwentów. Wspomnieniom nie
by³o koñca. Uwieñczeniem tak radosnego spotkania by³ Bal Absolwenta. Zabawa trwa³a do rana.
Komitet Organizacyjny, Dyrekcja
Szko³y, Rada Pedagogiczna, m³odzie¿
dziêkuj¹ wszystkim przyby³ym na uroczystoæ Absolwentom i zaproszonym
Gociom.
Do zobaczenia na 70-leciu Zespo³u
Szkó³ Technicznych.
***

Absolwenci ró¿nych roczników.

Dyrekcja szko³y dziêkuje p. Markowi Ga³¹zce, dyrektorowi ROK MG za
nag³onienie sali i p. El¿biecie Rzepeckiej, dyrektor PSM I stopnia im. I. J.
Paderewskiego za udostêpnienie orkiestry dêtej dla uwietnienia obchodów.
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (6a)

Z podró¿y po Argentynie, Urugwaju, Paragwaju,
Brazylii  Andrzej Malinowski.

W prowincji Misiones

Na dzieñ dzisiejszy planowa³em podró¿ autobusem rejsowym do Puerto Iguazu na pó³nocy Argentyny. Niestety, kierowcy autobusów tego dnia strajkowali,
wiêc nie mia³em innego wyboru, jak tylko wynaj¹æ zwyk³y samochód (za 50 dolarów, ale gdzie chcia³em, mog³em siê zatrzymywaæ  tak uzgodni³em z moim szoferem). Nie chcia³o mi siê ju¿ siedzieæ w
Posadas, bo w zasadzie nic tu nie ma ciekawego do ogl¹dania.
Po przejechaniu 50 km zatrzyma³em siê
w San Ignacio Mini, ¿eby obejrzeæ ruiny
misji jezuickiej. Misja ta w 1773 roku liczy³a blisko 4,5 tysi¹ca Indian. W³oski
jezuita Juan Brasanelli zaprojektowa³ ogromny koció³ z czerwonego piaskowca, zdo-

Ruiny misji jezuickiej
w San Ignacio Mini
biony p³askorzebami. Ze wi¹tyni¹ s¹siadowa³y zabudowania klasztorne oraz
cmentarz. W kompleksie mieci³y siê klasy szkolne, kuchnia, jadalnia, warsztaty i
pokoje mieszkalne.
By³ dopiero pocz¹tek dnia, wiêc s³oñce
jeszcze tak mocno nie grza³o i mog³em w
spokoju spacerowaæ po tak wspania³ym
zabytkowym obiekcie. I jak zwykle dotyka³em kamieni, cegie³ i wszystkiego co
siê tylko da³o, by móc poczuæ pe³ni¹ siebie ogrom historii tego miejsca. W muzeum, znajduj¹cym siê przy ruinach, zgromadzono wiele ciekawych eksponatów,
m.in. ³odzie, przedmioty gospodarstwa

ciej, to kto wie jak by siê to wszystko
skoñczy³o. Widaæ opatrznoæ Boska czuwa
nade mn¹. By³em roztrzêsiony i d³ugo
myla³em o tym wypadku, bo przestraszy³em siê nie na ¿arty!
Przeje¿d¿a³em przez bliskie dla nas,
Polaków, miejsce, prowincjê Misiones.
I grzechem by by³o, gdybym nie zatrzyma³ siê w osadzie Wanda. Za³o¿yli j¹ Polacy
w 1933 roku na fali tzw. drugiej emigracji
do Ameryki Po³udniowej 1920-1939. Pierwszym administratorem tej kolonii by³ Jose
Orlikowski, a dyrektorem Juan Sikora. Na
pocz¹tku lat 40. zebra³a siê pierwsza komisja ds. budowy polskiego kocio³a pw.
Matki Boskiej Czêstochowskiej. W 1945

domowego i sztuki u¿ytkowej.
Zakon jezuicki w XVII i XVIII wieku
zbudowa³ na terenach obecnej Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju 32 misje.
Aby mog³y one funkcjonowaæ wykarczowano du¿e po³acie
d¿ungli. Porodku stawiano zazwyczaj wielk¹ wi¹tyniê, pod któr¹ rozci¹ga³ siê ogromny plac otoczony budynkami administracyjnymi i arkadami.
Cieszê siê, ¿e bêd¹c
w Ameryce Po³udniowej mog³em naocznie
to stwierdziæ.
Kilkanacie kilometrów za San Ignacio by³em wiadkiem
tragicznego w skutkach wypadku. W
pewnym momencie
Na plantacji yerba mate
wyprzedzi³a nas ciê¿arówka, wioz¹ca ca³¹ stertê desek, i ni
roku odprawiona zosta³a w nim pierwsza
st¹d ni zow¹d, gdzie po 2 minutach, zdemsza. Koció³ stoi do dzi, mo¿e trochê
rzy³a siê z samochodem osobowym jad¹niedoinwestowany, ale wzniesiony polcym z naprzeciwka. Przed moimi oczyma
skimi rêkoma i stanowi chlubê mieszkañrozegra³ siê prawdziwy dramat. Ciê¿arówka
ców Wandy. Szkoda tylko, ¿e miejscowpad³a do rowu i przewróci³a siê do góry
woæ jest trochê zaniedbana.
ko³ami. Deski rozsypa³y siê po ca³ej jezdni. Kierowca samochodu osobowego wyC.D.N.
lecia³ przez przedni¹ szybê, ale wczeniej zahaczy³ ca³ym cia³em o przód
ciê¿arówki. Odciê³o mu g³owê i rozerwa³o skórê a¿ do kostki prawej
nogi. Wnêtrznoci tego pana wyla³y siê na asfalt. Serce we mnie
zako³ota³o i poczu³em w nim silny
ból. Straci³em dobry humor. Mój
kierowca zblad³. Nie moglimy jechaæ dalej, poniewa¿ droga by³a
zablokowana przez deski. Nie mielimy te¿ telefonu, ¿eby powiadomiæ policjê. Wkrótce jednak pojawili siê jacy ludzie, mieszkañcy pobliskiej wsi, którzy przybiegli z przeraliwym krzykiem rozpaczy i uznalimy z kierowc¹, ¿e oni to uczyni¹. Pomogli nam te¿ odsun¹æ deski i po chwili odjechalimy, bo
widok tak zmasakrowanego cz³owieka by³ czym okropnym i strasznym. Gdybymy jechali trochê szybDroga przez prowincjê Misiones

!
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Uroczystoæ w rocznicê wyboru na Stolicê Piotrow¹

¯ywy Pomnik wzbogaci³ siê
o medalion i tablicê patrona

16 bm. w Szkole Podstawowej nr 3
im. Jana Paw³a II ods³oniêto uroczycie
medalion, tablicê i przedsionek patrona
placówki  papie¿a Jana Paw³a II. Jeszcze w 2003 r. spo³ecznoæ SP 3 Olecko
postanowi³a przybraæ imiê Jana Paw³a
II. Wtedy te¿ ufundowano sztandar tej
placówki.
Tablicê, medalion i przedsionek
wykonano wed³ug projektu artysty plastyka Tadeusza Guta z Olecka, nauczyciela tej szko³y. Wykonawc¹ tych prac
jest Jerzy Tumialis. O finansowe wsparcie projektu zadba³ spo³eczny komitet
fundacji dzia³aj¹cy w SP 3.
Uroczystoæ rozpoczê³a siê msz¹ w.
w kociele p.w. NMP Królowej Polski.
Powiêcenia dokona³ póniej w przedsionku szko³y ordynariusz diecezji e³ckiej ksi¹dz biskup Jerzy Mazur, który
wraz z burmistrzem Olecka Wac³awem
Olszewskim dokona³ ods³oniêcia.
Na sali gimnastycznej dyrektor SP 3
Zbigniew Mrozowski przywita³ zaproszonych goci, wród których byli m.in. samorz¹dowcy gminni i powiatowi, dyrektorzy szkó³ gminnych i powiatowych oraz
Marian wierszcz - zastêpca dyrektora e³ckiej delegatury Kuratorium Owiaty
w Olsztynie.
Nad tablic¹ i medalionem znalaz³ siê
cytat z jednej z homilii wyg³oszonych
przez papie¿a podczas pielgrzymki do Ojczyzny, który brzmi:
Musicie od siebie wymagaæ, nawet
gdyby inni od Was nie wymagali.
Do tych s³ów nawi¹za³ ks. biskup J.

Mazur, który przywo³a³ tak¿e s³owa papie¿a-Polaka - Nie bójcie, nie lêkajcie
siê.
Burmistrz W. Olszewski przypomnia³
uczestnikom, jak wygl¹da³a historia tej

Fot. Boles³aw S³omkowski

placówki od czasu, kiedy zosta³a przeniesiona ze starego budynku przy ul. Nocznickiego
do nowej siedziby, w miêdzyczasie wyremontowanej, przy ul. Kolejowej. Wrêczy³ te¿ dyplomy autorom medalionu, tablicy i przedsionka
 panom T. Gutowi i J. Tumialisowi.
Przewodnicz¹cy Rady Rodziców SP 3 radny Jaros³aw Bagieñski odczyta³ fragment
Tryptyku rzymskiego i zachêci³ uczniów tej¿e
szko³y do zdobywania umiejêtnoci.
Na koniec uczniowie placówki przedstawili monta¿ s³owno-muzyczny, a uczniowie
pierwszych klas z³o¿yli lubowanie.
Dariusz Josiewicz

"
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US£UGI

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury tel. (087) 520-04-80
V56907

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

K21808

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
(K24704)
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995

KOMINKI

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V64901
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V64501
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V54904
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V63502
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
V50204
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V59504
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K440
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55
V57606
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L4019
* Kwiaty  upominki, Kociuszki 21 (piwnica), kwiaty doniczkowe, ciête, wi¹zanki, wieñce,
V62202
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V61403
* modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel.
0-87-520-32-10
L6002

(61304)

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

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

(V34220)

* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K340
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2240
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3221
* transport, tel. 0-508-192-094
V59614
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
K22907
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
V73445
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46

V2343

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
k2okna@vp.pl

(V58405)

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93 V52509
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K23206
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K25903
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V53508)
* RTV - naprawa, tel. 0-509-489-447
L5702
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6, tel. 0-605-192-330
K27401
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312L5311
* serwis pilarek, kosiarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa
PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3821
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V63802
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V60005
* SOLARIUM, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V63702
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V59604
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2539
wie¿e ryby morskie i s³odkowodne, wyroby z ryb
Sklep rybny KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00
(V64601)

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K23110
* AUTOGAZ  monta¿, tel. 0-87-523-94-31
V58213
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
K25104
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3123
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V64801
* BIS studio reklamy, ul. Kamienna 1A, tel. 0-87-520-4242
K24605
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L6205
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 K27301
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18831
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V56807
* cyklinowanie, szlifowanie parkietów, pod³ug, TANIO, tel.
0-508-216-250
V57107
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V57506
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V59704
* ELEKTRO-MOTO-DOM - sklep, naprawa sprzêtu RTV.
Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V62903

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

(V64701)

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

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

(K25204)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

(V53308)

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

(V63402)

gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK

(V53928)

* 3-miesiêczne chwilówki, ul. Grunwaldzka 8, tel. 0-87-52001-89
V53908
Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty

26 93390006 0000 0006 6992 0001
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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 K26602
* zamieniê mieszkanie 42 m.kw. na parter lub I piêtro, Olecko, Lesk, Siejnik, tel. 0-87-520-16-60
K27101
KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L6301
* domek, tel. 0-606-756-380
L5906
* du¿e mieszkanie, tel. 0-515-084-114
K27002
* pianino, tel. 0-504-482-320
K27201
PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338

* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L5212
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L5902
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3520

K25004

Firma DELPHIA YACHTS KOT Sp. j.
(K26402)
zatrudni mechanika oraz elektryka.
* praca przy uk³adaniu polbruku, Olecko, Norwida 8, tel.
0-504-919-923
K26302
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L6101
* zatrudniê w Olecku na budowie pomoc lakierownika, malarzy, glazurników, pomocników, kierowcê Kamaza, tel.
0-502-123-704
V64102
* zlecê wykonanie i prowadzenie strony internetowej, tel. 087-523-90-09
L4521
SPRZEDAM
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L5602
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L5802
* domenê internetow¹, www.olecko.com.pl, tel. 0-604-908-204 K26802
* drewno opa³owe i do kominków, tel. 0-887-144-335 K26103
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K26003
* Ford Transit, 1991, bardzo, bardzo tanio, tel. 0-515-084-114 K26902
* glazura Opoczno Be¿ 20x25  17,95 z³/m.kw., tel. 0-87-52022-33
L5105
* kosiarki i wykaszarki, WYPRZEDA¯ posezonowa, ceny
hurtowe, tel. 0-87-520-48-78
L5512
* krosna do wyrobu chodników, zabytek, tel. 0-660-706-035 L5608
* lokal + magiel, tel. 0-606-756-380
L6006

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
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www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

tel. 520-23-36

Codziennie w godz. 800-1800

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V55107)

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

* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
V63602
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3623
* mieszkanie czteropokojowe, Cicha, do wynajêcia, tel.
0-602-192-452
K27601

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

GRÜNLAND

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

(V58605)

SERWIS OGUMIENIA

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V53008)

* mieszkanie 60 m.kw., tel. 0-604-616-822
K27701
* perfumy na zamówienie, oryginalne, tel. 0-87-520-01-89 V53918
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15713
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3021
* wózek inwalidzki sk³adany (nowy), tel. 0-503-019-414
* zbiorniki do paliwa lub na szambo 5000 i 10000 litrów, tel.
0-887-144-335
K26203
WYNAJEM

(V61603)

Mieszkania w budowie jedno- i dwupokojowe, tel. (087)
520-21-60 (do 15.), 0-604-456-732.
(V59804)
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(L6201)

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 pozyskania 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.

Tomasz £askowski
Oczekuj¹c Pañstwa g³osów, zaci¹gam kredyt zaufania, który sp³acê z nawi¹zk¹. REKLAMA WYBORCZA
Tomasz £askowski

EKO NA MEDAL
Na VIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach pod patronatem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz Ministra rodowiska w konkursie na
fraszkê ekologiczn¹ Jury, któremu przewodniczy³ prof. dr hab. Zbigniew
Lisowski, I miejsce przyzna³o Wac³awowi Klejmontowi z Olecka.
Wrêczenie nagród i wyró¿nieñ odby³o siê 13 padziernika 2006 roku w
auli Instytutu Biologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach o godz. 12.50.
Wyniki konkursów i program Festiwalu znajduj¹ siê na stronie internetowej www.ap.siedlce.pl (aktualnoci).
Tak wiêc nasz autor EKO fraszek, ECHO fraszek triumfuje ponownie w piêknej i szlachetnej dziedzinie.
R.M-M.

Adam Siemieñczyk

AFORYZMY

Niektórym karaluchy s¹ chodz¹cymi lusterkami.

Ile¿ siê trzeba nagadaæ, by milczenie by³o wymowne.
To, ¿e kto nie zna matematyki wcale nie znaczy, ¿e jest humanist¹.

Ale¿ pan splagiatowa³ moje milczenie!
Jedynym przejawem jego geniuszu by³a nêdzna pensja.
Manekinowi przypina siê twarz za pomoc¹ szpilek.
By nie marnowaæ czasu, wstawa³ bardzo póno.
Najwiêcej inwencji wykazywa³ przy dawaniu autografów.
S¹dzi³, ¿e jego milczenie jest tak wymowne, ¿e mo¿e wydawaæ
niezadrukowane ksi¹¿ki.
S³awni ludzie powinni byæ uk³adaniu na cmentarzach w kolejnoci alfabetycznej. £atwiej by ich mog³y znajdowaæ wycieczki.

Rys. W.B. Bo³tryk

%
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Kalendarz imion

17 padziernika
Antonii, Gabrieli, Lucyny, Magdaleny,
Ma³gorzaty, Marity, Sulis³awy
Andrzeja, Ignacego, Lucjana, £ukasza,
Maksymiliana, Mariana, Rudolfa, Ryszarda, Wiktora
18 padziernika
Hanny, Juliany, Klemencji, Klementyny,
Reny
Bogumi³a, Bratumi³a, Juliana, Klemensa,
£ukasza, Piotra, René, Wiktora, Ziemowita
19 padziernika
Fernandy, Frydy, Laury, Michaliny, Pelagii
Alfreda, Fernanda, Izaaka, Jana, Micha³a, Paw³a, Piotra, Skarbimira, Toma, Ziemowita
20 padziernika
Adeliny, Budzis³awy, Edyty, Ireny, Kle-

Nasz przepis
Zapiekanka
z marynowan¹ cukini¹
30 dkg makaronu widerki
2 marchewki
s³oiczek marynowanej cukinii
5 dkg startego ¿ó³tego sera
2 ³y¿ki m¹ki
3 ³y¿ki mas³a
pól litra mleka
sól
pieprz
Makaron gotujemy na pó³twardo w
osolonej wodzie. Marchewki oczyszczamy i kroimy w kr¹¿ki po czym pod-

opatry
Adelina, Anastazego, Budzies³awa, Budzis³awa, Jana, Jana-Kantego, Kantego,
Witalisa, Wojciecha, Zenona
21 padziernika
Brygidy, Celiny, El¿biety, Klemencji, Pelagii, Urszuli, Wszebory
Bernarda, Bertolda, Dobromi³a, Dobromira, Hilarego, Jakuba, Janusza
22 padziernika
Halki, Halszki, Józefiny, Kordelii, Korduli, Lidii, Lody, Przybys³awy, Salomei
Aleksandra, Donata, Filipa, Kordiana,
Marka, Przybys³awa, Sewera
23 padziernika
Edyty, Hiacynty, Honoraty, Igi, Iwety,
Marceliny, Marleny, Natalii, Odylii
Edwarda, Filipa, Hiacynta, Ignacego, Jana,
Seweryna, Sylwestra, Teofila, Teodora,
W³acis³awa, ¯egoty
sma¿amy 5 minut na ³y¿ce mas³a.
Cukinie ods¹czamy z zalewy.
2 ³y¿ki mas³a roztapiamy w rondlu
i dodajemy m¹kê. Mieszamy i chwilê
podsma¿amy. Ci¹gle mieszaj¹c wlewamy mleko.
Gotujemy na ma³ym ogniu, a¿ sos
wyranie zgêstnieje. Przyprawiamy do
smaku sol¹ i pieprzem.
Teraz nat³uszczamy ¿aroodporn¹
formê. Makaron mieszamy z ¿ó³tym serem i wk³adamy do formy. Na wierzchu
uk³adamy cukinie i marchewki. Ca³oæ
polewamy sosem. Zapiekamy oko³o 20
minut w temperaturze 180°C.

Przys³owia
i powiedzenia
 Na w. £ukasza pró¿no grzybów szukasz: lecz rydz jeszcze nie zawadzi,
jeli mróz go nie zdradzi (18 padziernika)
 Gdy ciep³y padziernik, zimny luty.
 Gdy padziernik ciep³o chadza, w lutym mrozy naprowadza.
 Miesi¹c padzierny  marca obraz
wierny.
 w. Urszula (21 padziernika) per³y
rozsy³a, ksiê¿yc wiedzia³, nie powiedzia³, s³oñce wsta³o, pozbiera³o.
 Urszula (21 padziernika) i Kordula
(22 padziernika) dzieci do pieca przytula.

Lek zio³owy
na z³e trawienie

Przy tzw. dra¿liwym jelicie, kiedy
kurcze ¿o³¹dka dokuczaj¹ szczególnie po
przebudzeniu, warto przeprowadziæ nastêpuj¹ca kuracjê: po³¹czyæ po 10 gramów kminku, miêty pieprzowej, lawendy, kopru w³oskiego, koz³ka lekarskiego i pio³unu oraz po 20 gram rumianku i
owoców any¿ku. Zaparzyæ ³y¿kê mieszanki
szklank¹ wrz¹tku i piæ dwie fili¿anki dziennie.

Bielizna jedwabna

By nadaæ sztywnoæ jedwabnej bielinie nale¿y po praniu wyp³ukaæ j¹ w
wodzie z cukrem. Proporcje to 4 ³y¿eczki
cukru na 2 litry wody.

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
Dokoñczenie ze s. 20.

Jak na razie do prokuratury dostarczane s¹ coraz to nowsze dokumenty
wiadcz¹ce o dziwnym zaanga¿owaniu by³ych/obecnych dzia³aczy opozycji w chêæ utopienia przeciwników politycznych. Jak fala powraca sprawa Telegrafu i FOZZ... jako t³umaczenie g³ównej
przyczyny wspó³dzia³ania z Lesiakiem.
Ale poczekamy a¿ zacznie wyp³ywaæ wiêcej
dokumentów.
STRASZNE KACZORY!

Wyci¹gn¹³em ptaszków z dziury,
teraz nie wiem który, który

Tym cytatem za Kormelem Makuszyñskiem zas³yszanym w filmie O dwóch
takich co ukradli ksiê¿yc mo¿na podsumowaæ ka¿d¹ próbê w³o¿enia braci Kaczyñskich we wszystkie mo¿liwe afery.
Najgorsze w tym wszystkim jest to, ¿e
ludzie potrafi¹ nazwaæ to aferami i znaj¹
takie nazwy jak Telegraf i FOZZ (wspomniane wy¿ej), ale nie maj¹ pojêcia komu
i jak to przypisaæ. Kaczyñskim, Kaczyñskiemu? Komu i o co chodzi. A no o to,
¿e by³y kolega Panów K. wykorzystywa³ swoje stanowisko w partii i znajomoæ z panami K. jako kartê przetargow¹ w swoich interesach gospodarczych.
Ale zasada w tym kraju jest jedna: niewa¿ne czy Cygan ukrad³ czy Cyganowi
ukradli... po prostu zasada jest jedna!
Powiesiæ Cygana! Za braæmi Kaczyñskimi
jak cieñ ci¹gnie siê ta afera z ksiê¿ycem.
W ludziach jest taka pamiêæ tamtej hi-

storii, ¿e w tej chwili s¹ gotowi uwierzyæ we wszystko co siê im powie. I nawet
jeli coraz czêciej jest tak, ¿e z³odziej
wo³a ³apaæ z³odzieja, jak zwykle na
odleg³ym miejscu znajduje siê zwyk³a ludzka
przyzwoitoæ i mylenie.
W wywiadzie udzielonym dla w³oskiego dziennika Premier podczas pobytu we
W³oszech, bardzo zdziwiony, ¿e za granic¹ polityka naszego kraju jest dobrze
postrzegana w przeciwieñstwie do tego
co o nas s¹dz¹ na Zachodzie wg. w³asnych przemyleñ niektóre polskie media, powiedzia³, ¿e w naszym kraju jest
co z³ego... Bo wielu polityków mówi,
¿e w Polsce rz¹dz¹ jakie dwa STRASZNE KACZORY!
Z kaczym pozdrowieniem i powodzenia
w samodzielnym myleniu nie narzuconym przez media i polityków M.P.
PAC
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K¹cik szachowy (10)
GRA W NIEDOCZASIE

Niedoczas wywiera swoje piêtno na
zachowanie zawodników nawet wówczas, gdy brak czasu do namys³u odczuwa tylko jeden z nich. Zdenerwowanie bowiem jest czynnikiem udzielaj¹cym siê, poza tym niedoczas przeciwnika wprawia nas równie¿ w stan podekscytowania, bo przecie¿ na nasz¹
korzyæ zaczyna dzia³aæ tak powa¿ny
czynnik, jakim jest zegar.
Czego nie nale¿y czyniæ w niedoczasie? Nale¿y pamiêtaæ o tym, by w
ka¿dej chwili, a wiêc nawet w najwy¿szym niedoczasie, panowaæ nad sob¹,
nad swoimi uczuciami, nerwami, ruchami,
nie okazywaæ ani przeciwnikowi, ani przygl¹daj¹cym siê grze kibicom targaj¹cych nami uczuæ. Arcymistrzowie, mistrzowie miêdzynarodowi oraz mistrzowie
krajowi w przewa¿aj¹cej wiêkszoci
potrafi¹ wykazaæ sw¹ wysok¹ kulturê
osobist¹. Nawet w niedoczasie ich ruchy s¹ spokojne, p³ynne, przesuwaj¹
figury bez rzucaj¹cego siê w oczy popiechu, cicho i delikatnie uruchamiaj¹ zegar przeciwnika. Z takich w³anie
szachistów nale¿y braæ wzór. Natomiast
o braku kultury mo¿na mówiæ w tych
przypadkach, gdy zawodnik nie panuje nad sob¹ i swymi nerwami, gdy przestawia figury w sposób gwa³towny i
niestaranny, gdy ma bez przerwy wyci¹gniêt¹ rêkê nad szachownic¹ itp.
Postêpkiem koliduj¹cym z zasadami etyki
jest niepozwalanie przeciwnikowi na
naciniêcie zegara. Do tej samej grupy
nale¿y zakwalifikowaæ przewracanie
bierek na szachownicy (na skutek popiechu) i ustawianiu ich ju¿ po uruchomieniu zegara przeciwnika. W takim przypadku, wszelkiego rodzaju uprzejmoci jak na przyk³ad przepraszanie przeciwnika, nie zmieniaj¹ istoty rzeczy. Jeli
wywróci³e w popiechu bierkê (swoj¹
czy obc¹) musisz j¹ najpierw postawiæ
na w³aciwym miejscu, a dopiero potem nacisn¹æ zegar. Tak orzek³a komisja przepisów FIDE na kongresie w
Puerto Rico w 1979r. Zdarza siê czasami, ¿e zawodnik znajduj¹cy siê w niedoczasie naciska bez przerwy swój zegar nie pozwalaj¹c przeciwnikowi na
naciniêcie dwigni zegara. Jest to powa¿ne naruszenie regulaminu gry, mog¹ce spowodowaæ ingerencjê sêdziego. Nie mo¿e byæ usprawiedliwieniem
b³yskawiczne wykonanie ruchów poparte wyjanieniem w rodzaju: Ja ju¿

wykona³em posuniêcie. Twoje posuniêcie mog³o trwaæ nawet sekundê, ale
twój przeciwnik ma prawo po wykonaniu swego ruchu na szachownicy na tê
w³anie sekundê uruchomiæ twój zegar.
Jeli mu na to nie pozwolisz, mo¿e ¿¹daæ od sêdziego udzielenia ci upomnienia, a gdy to nie pomo¿e  przyznania
mu zwyciêstwa z powody niesportowego zachowania siê. Wzorem sportowego zachowania siê w ogóle, a w niedoczasie przeciwnika w szczególnoci, by³
nasz arcymistrz A Rubinstein. Po ka¿dym swoim posuniêciu wstawa³ od stolika, oddala³ siê na odleg³oæ kilku kroków i dopiero po zrobieniu ruchu przez
partnera wraca³ na swoje miejsce. Zapytany dlaczego postêpuje w ten sposób, Rubinstein odpowiada³: Byæ mo¿e,
i¿ moja obecnoæ przy szachownicy przeszkadza memu partnerowi. To mo¿e byæ
uznane za przesadê. Ale wiadomo równie¿, ¿e w jednej partii Smys³owa (eksmistrza wiata) z Reshevskym, po ka¿dym ruchu Amerykanina, znajduj¹cego
siê w wielkim niedoczasie, wstawa³ od
stolika, robi³ ma³y spacer po sali gry i
powraca³ na swoje miejsce, po czym
popada³ w zamylenie. Smys³ow swe
postêpowanie t³umaczy³ w inny sposób:
Po prostu nie chcia³em daæ siê wci¹gn¹æ w grê b³yskawiczn¹.
Akiba Rubinstein by³ jednym z najwiêkszych szachistów wiata, przyczyni³ siê w znacznym stopniu do rozwoju
teorii debiutów, gry rodkowej i koñcowej. Wiele wariantów debiutowych nosi
jego imiê. Wielkim uznaniem cieszy³y siê
jego g³êbokie analizy gry rodkowej, s³ynne s¹ tak¿e jego analizy gry koñcowej.
By³ niedocignionym mistrzem w rozgrywaniu koñcówek wie¿owych. Jak trud-

KUPON KONKURSOWY
Szachy nad Leg¹
Zad. 19. ..................................................
Zad. 20. ..................................................
Imiê i nazwisko .....................................
.................................................................
.................................................................
Adres .....................................................
................................................................
................................................................

ne s¹ koñcówki wie¿owe mo¿ecie Pañstwo siê sami przekonaæ. Prezentujemy
poni¿ej dwa przyk³ady.
Zad.19 (2p.)

Bia³e zaczynaj¹ i wygrywaj¹
Czy uda siê bia³ym doprowadziæ pionka do pola przemiany?
Zad.20 (4p.)

Bia³e zaczynaj¹ i wygrywaj¹
Pozycja bia³ych wygl¹da na ³atw¹
wygran¹. Pion bia³ych stoi o krok od
pola przemiany. Jednak czarne dysponuje pewn¹ mo¿liwoci¹ obronn¹ (zastawi³y pu³apkê). Czy bia³y w ni¹ wpadnie?

Zachêcamy do rozwi¹zania powy¿szych zadañ a rozwi¹zania prosimy przysy³aæ lub przynosiæ do redakcji.
Prezentujemy Pañstwu równie¿ rozwi¹zania zadañ z K¹cika szachowego nr
6 (Zad.12)1Gh7!+ K:h7 2.H:d6 1-0;
(Zad.13)1....Sd4! 2.Hd1 S:f3+ 3.H:f3 Hh2
mat
Marta & Czes³aw Spisak

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
Olecka Mini Liga Pi³ki
No¿nej zakoñczy³a
pierwszy etap rozgrywek

Grupê mistrzowsk¹ tworz¹: TSV Victory, Delphia TEAM, Bianconeri (w
ostatnim meczu pokonali dru¿ynê - Bu³a
i Spó³a 3:1 (1:0); bramki: Wojciech Sakowski, Wojtek Koz³owski i £ukasz Ja³owski  Karol Woroniecki), Liderzy
Hamasu ( przypieczêtowali awans z pierwszego miejsca w grupie zwyciêstwem nad
Rapidem Che³chy 4:1 (3:1); bramki: Piotr
Drozdowski, Artur Æwikowski, Marcin
Pietraszewski i Hubert Brodowski (samob.) - Hubert Brodowski) oraz Grom
Olecko (w meczu bara¿owym pokonali

Pi³ka no¿na
W rozegranym dnia 11.10.2006r. (roda) meczu w ramach Pucharu Polski
Czarni Stars Olecko pokonali po dogrywce Romintê Go³dap 3-2.
Czarni zagrali w eksperymentalnym
sk³adzie: Dawidowski - Wasilewski Micha³, Karniej, Astapczyk, Pajewski - Jegliñski Marcin, Sobieraj, Wiszniewski,
Szarnecki  Jarmo³owicz, Kara Szymon.
Na zmianê wchodzili: M³ynarczyk, Raducha (obaj debiut w dru¿ynie seniorów),Dêbski, Drozd.
Na pocz¹tku spotkania Rominta osi¹gnê³a lekk¹ przewagê i zdoby³a dwie
bramki (pierwsz¹ po ewidentnym b³êdzie obrony). Potem przewagê osi¹gnêli
Czarni i mimo wielu dogodnych sytuacji gola zdobyli dopiero w ostatniej
minucie pierwszej po³owy - do przerwy Rominta prowadzi³a 2-1. Po przerwie obraz gry siê nie zmieni³, Czarni
atakowali, stwarzali sytuacje, których
nie wykorzystywali - pi³karze Rominty

Zapraszamy
wszystkich,
w których
dusza piewa!

i £uksz Senkowski 3.
5. Liderzy HAMASU - Delphia TEAM
3:1 (1:1); bramki: Adam Konpko i Artur Æwikowski 2 - Piotr Zyza³a.
Grupa spadkowa (o miejsca VI-IX):
1. WETERAN Olecko - Rapid CHE£CHY
6:3 (3:1); bramki: Krzysztof Czuper 4,
Piotr Matwiejczyk 2  Hubert Brodowski, Karol Bierdzio i Piotr Lachowicz.
2. BAMBOOCHA - WETERAN Olecko
0:3 (wo).
3. WETERAN Olecko - Bu³a i Spó³a 1:3
(1:3); bramki: Piotr Matwiejczyk  Pawe³ Fiedorowicz i Piotr Klimko 2.
Zakoñczenie Ligi odbêdzie siê 22
padziernika, co poprzedz¹ ostatnie mecze - o godz. 10. 00 zagraj¹: Bianconeri
 GROM i Delphia Team  TSV.
Kibice pi³ki no¿nej mile widziani !!!
ben

zaczêli graæ na czas, czêsto le¿eli na
murawie udaj¹c kontuzjê (w sumie oko³o 6 pi³karzy otrzyma³o pomoc lekarsk¹).
Dopiero w doliczonym czasie gry debiutant M³ynarczyk strzeli³ wyrównuj¹cego gola. W zarz¹dzonej dogrywce nadal
atakuj¹cym zespo³em byli Czarni. Jednak dopiero pod koniec dogrywki Jarmo³owicz bêd¹c sam na sam wepchn¹³
pi³kê do bramki i mecz zakoñczy³ siê wynikiem 3-2 dla Czarnych. (Pierwsz¹ bramkê
dla Czarnych zdoby³ Astapczyk). Gratulacje dla trenera i dru¿yny.
***
W rozegranym niedzielnym meczu
(15.10.2006 r.) Czarni Stars Olecko pokonali Granicê Bezledy 2-0.
Mimo zwyciêstwa Czarni wykazali siê
wielk¹ nieskutecznoci¹, wynik powinien
byæ du¿o wy¿szy. W tym meczu raz
umiechnê³o siê szczêcie do Czarnych,
kiedy to po podyktowaniu karnego przeciwko dru¿ynie Czarnych bramkarz Granicy wykonywa³ jedenastkê. Pi³ka po jego
strzale odbi³a siê od spojenia s³upka z

poprzeczk¹ i wysz³a w pole. Pod koniec pierwszej po³owy z boiska sêdzia
usun¹³ Sobolewskiego, którego ukara³
drug¹ ¿ó³t¹ kartk¹ (w konsekwencji czerwon¹) i Czarni musieli graæ w 10. Mimo
os³abienia byli stron¹ przewa¿aj¹c¹ do
koñca meczu. Bramkê w pierwszej po³owie zdoby³ Ryszkiewicz po rzucie ro¿nym i przed³u¿eniu podania g³ow¹ przez
Micha³a Wasilewskiego, natomiast drug¹,
zdoby³ w doliczonym czasie gry, wprowadzony pod koniec meczu Marcin Jegliñski (Ryba), po podaniu Dêbskiego.
Jak zwykle dopisali kibice, którzy g³ono dopingowali Czarnych.
Czarni Stars Olecko grali w sk³adzie:
G¹siorowski - Micha³ Wasilewski, Ryszkiewicz, Pietkiewicz, Mariusz Jegliñski
- Wasilewski Pawe³, Wyszyñski, Sobolewski Jarmo³owicz, Szarnecki. Na zmiany
wchodzili Dêbski, Marcin Jegliñski.
Czarni Stars Olecko nadal pozostali
liderem, zachowuj¹c 2 pkt ró¿nicy nad
Vêgori¹, która wygra³a u siebie z Mazurem E³k 1-0.

F kupiê

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

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



Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate zaprasza wszystkich
uczniów klas pierwszych gimnazjum na
spotkanie organizacyjne maj¹ce na celu
utworzenie zespo³u wokalnego.
Spotkanie odbêdzie siê w dniu
19.10.2006r. o godz. 15.30 w pokoju instruktorów (I piêtro Regionalnego Orodka
Kultury w Olecku Mazury Garbate).

Bu³ê i Spó³ê 1:1(0:0); bramki: Kamil
Plesiewicz - Piotr Klimko (w rzutach karnych 3:1).
W grupie spadkowej znalaz³y siê zespo³y: Weteran Olecko, Bu³a i Spó³a,
Rapid Che³chy i BAMBOOCHA. Obydwie grupy rozegraj¹ po jednej kolejce
spotkañ.
Tego dnia odby³y siê pierwsze mecze:
Grupa mistrzowska (o miejsca I-V):
1. Bianconeri - Delphia TEAM 1:0 (0:0);
bramka: Wojtek Sakowski.
2. TSV Victory - Liderzy HAMASU 1:1
(0:0); bramki: £ukasz Senkowski  Marcin
Pietraszewski.
3. Delphia TEAM  GROM Olecko 1:1
(1:1); bramki: Patryk Wodzyñski  Kamil Plesiewicz.
4. Bianconeri - TSV Victory 1:4 (0:1); bramki: Wojtek Koz³owski  Filip Judycki

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................
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DZIEÑ 226

Dzieñ dobry. Dzi Pañstwu chcia³bym
zaproponowaæ inn¹ wersjê tego, co mam
do przekazania. To, ¿e tradycyjnie minê³o siedem dni  to doskonale wiemy,
bo tak wynika z kalendarza. Nie wiem
czy propozycja siê przyjmie, ale postaram siê, by by³o równie ciekawie, a nawet jeszcze ciekawiej. Wybra³em sobie
trzy wydarzenia z ubieg³ego tygodnia,
które po prostu zmusi³y mnie do miechu. Czemu tylko trzy? Tylko trzy dlatego, ¿e jak bym chcia³ zaj¹æ siê wszystkim
co nas spotka³o to gazeta (tygodnik)
musia³aby zmieniæ siê w ksi¹¿kê.
Nikt nie musi zgadzaæ siê z tym co ja
tu piszê. Jest to tylko i wy³¹cznie mój
punkt widzenia i nie jest obowi¹zuj¹c¹
wyk³adni¹ postrzeganie w ten sposób
polityki i tego co dzieje siê wokó³ nas.
Zaczynamy:
OPOWIECI DOBREGO WUJKA

A dzi wujek Mietek opowie jak
straszne Kaczory szykowa³y zamach na
Kenedyego
Przyznam siê, ¿e jak przeczyta³em
opowieæ Mieczys³awa Wachowskiego
w Trybunie na temat tego jak to Bross
Kaczoros chcieli zamkn¹æ jego i Lecha
Wa³êsê lub internowaæ, a w naszym kraju
mia³a wybuchn¹æ wojna domowa to najpierw oniemia³em. STRASZNE! Takie co
mia³o wydarzyæ siê pod koniec wiosny
1992 roku. Mia³a byæ wojna, GROM mia³
aresztowaæ Prezydenta i jego kapcowego. Ch³opaki z GROMu mieli to zrobiæ
za pomoc¹ wielkiej kolumny samochodów sanitarnych... Dowody? OCZYWICIE S¥! Pan Wachowski znalaz³ je w
ksi¹¿ce genera³a Edwarda Wejnera. Tajemniczy ludzie chodzili po jednostkach
NJW (Nadwilañskich Jednostek Wojskowych) i kazali wydawaæ ostr¹ amunicjê, ¿andarmeria mia³a zaj¹æ gmach
Telewizji... Szczerze pisz¹c to w ca³ym
opisie brakowa³o tylko kutrów torpedowych pod Sejmem i wielkiego statku
kosmicznego Obcych nad Belwederem
jak w filmie Dzieñ Niepodleg³oci...
TAKA WOJNA. I opisa³ to ww. genera³ Wejner. Kim jest ta postaæ, ów ge-

nera³. Bardzo ciekawy cz³owiek. Jako
pu³kownik jednostek szturmowo-desantowych w grudniu 1970 roku na Wybrze¿u Gdañskim zosta³ wycofany ze swoj¹
jednostk¹ z Gdañska z powodu braku
stanowczoci w dzia³aniu. Inni genera³owie nie mieli takich problemów i wydawali rozkazy strzelania i zabijania buntowników. Niesubordynacja nie przeszkadza³a mu w awansach i w uczestnictwie
w misjach wojskowych ONZ. Gdy w 1989
przysz³y zmiany, sta³ siê orêdownikiem
zmian w wojsku. Polega³o to g³ównie
na tym, ¿e maj¹c wp³ywy w wojsku blokowa³ nowinki i uniemo¿liwia³ wprowadzanie zmian. Nie przeszkadza³o mu to
w zdobyciu zaufania Lecha Wa³êsy. Bêd¹c
dowódc¹ NJW by³ najwiêkszym przeciwnikiem unowoczeniania tych jednostek. By³ nie lubiany przez du¿¹ grupê
m³odych oficerów. Dzi t³umaczy to niechêci¹ do niego ministra Maciarewicza.
Jednym z pomys³ów genera³a Wejnera
by³a likwidacja GROMu! Dzi GROM jest
sztandarow¹ jednostk¹ wojska polskiego. Wtedy budzi³ wciek³oæ starej kadry dowódczej, która w wojsku chcia³a
mieæ spokój i nie musia³a sie wysilaæ
by co robiæ nowego. M³odzi, zdolni i
ambitni oficerowie i dowódcy byli zagro¿eniem. Gen. Wejner nie mia³ problemów z uzyskaniem podpisu Prezydenta
RP L.W. pod kwitem likwiduj¹cym GROM
obok pisma ministra MON! Spotyka³o
siê to z szybk¹ reakcj¹ ministra Maciarewicza, bo Prezydent i minister MON
z³amali prawo. GROM by³ jednostk¹
wchodz¹c¹ w sk³ad NJW a te by³y wojskami MSW. Ani Wa³êsa, ani Wejner,
który od razu po tym zosta³ zwolniony
z dowodzenia NJW, nie zapomnieli tego
Maciarewiczowi. Zadowoleni byli za to
oficerowie NJW, za usuniêcie cz³owieka, który bardziej szkodzi³ tym jednostkom. Genera³ Petelicki (ówczesny dowódca
GROM) wymia³ w publicznym wywiadzie rewelacje gen. Wejnera. Czekam kiedy
Wachowski zacznie powo³ywaæ siê na
ksi¹¿ki gen. Jaruzelskiego.
MODA NA SZAFÊ LESIAKA

... A to jest nasz hit marketingowy! Sprzedaje siê jak wie¿e bu³eczki,
Panie Dyrektorze.

Szafa Lesiaka to has³o, które budzi
emocje w ca³ej Polsce. Ca³y kraj podzieli³ siê na zwolenników SZAFY i zwolenników, ¿e jednak tamy prawdy w wykonaniu Wideofilmowanie Renata  luby,
wesela, afery sejmowe, komunie jest
wa¿niejsze. No có¿... rzeczywicie by³o
to przestêpstwo przeciwko jêzykowi polskiemu. I to jest naganne. Jak dzi mówi¹ pos³owie, to hotel poselski sta³ siê
grobowcem rodzinnym. Ludzie boj¹ siê
z sob¹ rozmawiaæ i ¿artowaæ. Gdyby by³y
nagrywane wszystkie rozmowy nocne
Polaków, to dokona³by siê ju¿ niejeden
przewrót wojskowy, niejeden zamach, a
gmach parlamentu i rz¹d sprzedano by
kilkadziesi¹t razy. Ale teraz s¹ wa¿niejsze Teczki Lesiaka, by³ego oficera SB i
UOP prowadz¹cego dzia³ania przeciw
opozycji w latach dziewiêædziesi¹tych.
Jeszcze dziwniejsze jest to, ¿e wiele z tych
teczek dotyczy wysoko ustawionych
polityków dzisiejszej opozycji rz¹dowej.
Wtedy byli to wysoko postawieni urzêdnicy pañstwowi. Na przyk³ad kim w rz¹dzie jest Szef Urzêdu Rady Ministrów?
To najbardziej zaufany cz³owiek Premiera, przez którego rêce przechodz¹ najwa¿niejsze dokumenty w pañstwie, raporty s³u¿b specjalnych, analizy itd. To
cz³owiek na tym stanowisku decyduje o
wielu sprawach. Nawet o tym co ma dotrzeæ do Premiera w danej chwili, a co
nie. To jest ³¹cznik Premiera ze wszystkimi innymi ministrami i najwa¿niejszymi
urzêdami w pañstwie. To mówi encyklopedia i Ustawa o Radzie Ministrów.
Dzi jest to sekretarz URM. I taki Szef z
lat 1992-1993, kiedy to najbardziej nasili³y siê dzia³ania grupy Lesiaka mówi, ¿e
nic na ten temat nie wiedzia³. Dziwne.
Bo dzi np. jeden z szefów UOP wyranie stwierdzi³ podczas procesu Lesiaka,
¿e Szef URM mia³ tê wiedzê. Na dokumencie np. dotycz¹cym inwigilacji Samoobrony widnieje notatka, ¿e dokument
ten dotar³ do Szefa URM. W takim razie
by³oby dziwne, ¿e nie dociera³a reszta.
Pozostaje do wyjanienia kwestia nr 1:
jeli wiedzia³ o tym  to niestety, ale jest
to haniebne; kwestia nr 2: jeli nie wiedzia³, to znaczy, ¿e ten cz³owiek nie nadaje siê na stanowiska rz¹dowe. To nie
jest mój wniosek, bo przedstawi³ tak¹ opiniê
by³y premier Pawlak z PSL. Niemniej wokó³
SZAFY LESIAKA nastêpuj¹ dziwne dzia³ania. Strona rz¹dowa d¹¿y do opublikowania ca³oci dokumentów i dostarczenia ich do oceny ludziom. Strona opozycyjna przyjê³a postawê: NIE MÓWIMY O S£ONIU!
Dokoñczenie na s. 17.

