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¯yj tak, jakby mia³ ¿yæ wiecznie,
a pracuj tak, jakby mia³ umrzeæ
Stare chiñskie przys³owie
jutro.

31 padziernika 2006 r .

Po¿egnanie Radnych

Cena 1,40 z³

Fot. Józef Kunicki

Dzisiaj publikujemy drug¹ czêæ wywiadu jakiego udzieli³
Tygodnikowi Oleckiemu Jerzy Kisielewski, znany dziennikarz radiowy i telewizyjny, wspó³pracuj¹cy z najpopularniejszymi i szanowanymi redakcjami. Od kilku lat Pan Jerzy osiedli³ siê w Zawadach Oleckich. Wie ta po³o¿ona jest na skraju
puszczy Boreckiej w gminie Kowale Oleckie.

O ostatniej sesji obecnej RM czytaj na s. 4.

Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody

Wywiad (czêæ 2)
z Jerzym Kisielewskim
To miejsce przed³u¿a ¿ycie

Bogus³aw Marek Borawski:  A jak Pan wrasta³ w Olecko?
JK:  Odpowied jest prosta! Has³o Spinacz, czyli burmistrz Henryk Trznadel. Poznalimy siê w 1996 roku. Dowiedzia³ siê, ¿e osiedlilimy siê w Zawadach. Przyjecha³, przywita³ siê... i tak zaczê³o siê wrastanie w Olecko.
Rozmowy dotyczy³y ró¿nych spraw. Gdy pada³y jakie
nazwiska, zaraz mówi³, ¿e zna i mo¿na do tego kogo zadzwoniæ. By³o tak, jakbymy znali siê od zawsze.
C.d. na s. 7.

Z okazji otwarcia wielkie promocje:
- EM. EKONOWINKA AKRYL 10L
 20,00z³
- WIERTARKA VULKAN 500W UDAR.  69,00z³
- SZLIFIERKA K¥T. VULCAN 600W
 62,00z³

NOWOCI!!!
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My wszyscy brodzimy w mroku mierci
i co chwila jaka g³owa zanurza siê
w ów mrok.
Henryk Sienkiewicz

}

(V64004)

Fot. Alicja Mieszuk
W pi¹tek o 13.00 uroczycie otwarto
Stacjê Uzdatniania Wody oraz wyremontowan¹ zabytkow¹ ale w pe³ni sprawn¹
wie¿ê cinieñ.
Przyby³ych na uroczystoæ goci
przywita³ Prezes Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Stefan Chrzanowski.
O szczegó³ach czytaj na s. 6.

Nr 44
(461)

Ziemia
poetów
Kazimiera I³³akowiczówna
Jest taki b³êkit
Jest taki b³êkit  ale ja go nie widzê, nie czujê;
jest taka gwiazda  ale ona w nieznanej orbicie ko³uje;
jest taki promieñ  ale pali siê tylko raz jeden na stypie;
jest takie szczêcie  ale je oddech w³asny na wiata
cztery strony rozsypie.

KRONIKA
PO¯ARNICZA
 3 padziernika o 9.55 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy przy ul.
Go³dapskiej.
 3 padziernika o 12.55 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Lakielach gniazdo szerszeni ze s³upa elektrycznego.
 3 padziernika o 16.49 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar makulatury w mietniku kontenerowym. Podpalenie!
4 padziernika o 6.48 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar makulatury w mietniku kontenerowym. Podpalenie!
4 padziernika o 7.02 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y skutki kolizji z drogi w
okolicach Soboli (gm. Wieliczki).
4 padziernika o 14.37 cztery zastêpy JRG
PSP, dwa OSP Wieliczki gasi³y po¿ar
mieszkania w bloku mieszkalnym w
Wieliczkach.
5 padziernika o 17.44 trzy zastêpy JRG
PSP usuwa³y zadymienie z mieszkania
na ul. rodkowej. Pozostawiony garnek na kuchence gazowej.
6 padziernika o 8.37 jeden zastêp JRG
PSP na ul. S³owiañskiej konar drzewa
wisz¹cy niebezpiecznie nad jezdni¹.
Informacji udzieli³ m³odszy
aspirant Andrzej Zajkowski
11 padziernika o 14.55 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ mecz pi³ki no¿nej.
12 padziernika o 13.49 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z mieszkania
przy ul. Sk³adowej.
13 padziernika o 15.13 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w Dybowie.
13 padziernika o 16.35 jeden zastêp JRG
PSP zdejmowa³ z drzewa przy ul. Rzemielniczej uwiêzionego na nim kota.
14 padziernika o 11.22 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar mietnika przy placu
Wolnoci.
15 padziernika o 5.57 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej do
której dosz³o na ul. Partyzantów.
15 padziernika o 10.36 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z domu
mieszkalnego w Baranach.
15 padziernika o 14.02 jeden zastêp OSP
Szczecinki usuwa³ konar drzewa zwisaj¹cy niebezpiecznie nad jezdni¹ w
Szczecinkach.
15 padziernika o 14.38 jeden zastêp OSP
wiêtajno usuwa³ gniazdo szerszeni z
domu mieszkalnego w Orzechówku.
Informacji udzieli³ starszy
aspirant Andrzej Retel

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

PIJANI KIEROWCY
 22 padziernika o 13.10 w Piastowie policjanci zatrzymali VW Jetta, którym kierowa³ Marcin G. Kierowca mia³ we krwi
2 promile alkoholu.
 22 padziernika o 14.40 w Niedwiedzkich zatrzymano jad¹cego rowerem czterdziestoszecioletniego Andrzeja K. Mia³
on we krwi 3,2 promila alkoholu.
 22 padziernika o 16.30 policjanci zatrzymali jad¹cego szos¹ wiêtajno Opla
Vectrê. Kieruj¹cy samochodem dwudziestoomioletni Karol S. mia³ we krwi
3 promile alkoholu.
 25 padziernika o 15.20 patrol policji
zatrzyma³ w Rogówku VW Jetta, którym kierowa³ bez uprawnieñ trzydziestodziewiêcioletni Krzysztof K. Kierowca
mia³ we krwi 0,22 promila alkoholu.
 25 padziernika o 17.25 na ul. ¯eromskiego zatrzymano jad¹cego rowerem
dwudziestodziewiêcioletniego Andrzeja
D. (mieszkañca gm. Olecko). Zatrzymany
mia³ we krwi 2,18 promila alkoholu.
 26 padziernika o 11.35 patrol policji zatrzyma³ w Wieliczkach jad¹cego rowerem piêædziesiêcioczteroletniego Jana M.
Mia³ on we krwi 2,08 promila alkoholu.
 28 padziernika o 2.00 zatrzymano w
G¹skach rowerzystê. Dwudziestoszecioletni Andrzej A. mia³ we krwi 1,3
promila alkoholu.
 28 padziernika o 21.25 zatrzymano w
Wieliczkach jad¹cego Fordem piêædziesiêciojednoletniego Jerzego R. Zatrzymany mia³ we krwi 0,3 promila alkoholu.
Wszystkim zatrzymanym grozi kara
do 2 lat pozbawienia wolnoci i zakaz
prowadzenia pojazdów mechanicznych
na okres dziesiêciu lat.

STACJA PALIW
Rarytas

ul. E³cka 4
zaprasza do zakupu paliw
najwy¿szej jakoci oraz
do korzystania z myjni,
sklepu, hotelu i baru.
(V56709)

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V53210)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

Narkotyki

26 oko³o 21.50 patrol policji zatrzyma³ dwudziestodwuletniego Marka S. Zatrzymany posiada³ przy sobie ok. 1 grama proszku oraz woreczek z ziarnami
marihuany.
28 policjanci zatrzymali na ul. Zyndrama szesnastolatka, który posiada³ przy
sobie torebkê z 0,46 gramami suszu marihuany. Obaj zostali zatrzymani w areszcie.

Rozstrzygniêto
przetarg...

na sprzeda¿ nieruchomoci zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z czêci¹ us³ugow¹ oraz zespo³em
budynków produkcyjnych przy ul. Bohaterów Bialostoczczyzny 15.

Urz¹d Miejski...

z³o¿y³ wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej o umorzenie po¿yczki zaci¹gniêtej
w 2003 roku na budowê kanalizacji w
Gordejkach. Po¿yczka to kwota 19 900
z³otych.

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:
 Aneta Ciep³o
 Iga Ho³ownia
 Krystyna Ko³odziejska
 Zbigniew Krzy¿ek
 Mariusz Marciñczyk
 Anna Zieliñska
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

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

Zatrzymano gang w³amuj¹cy siê
do samochodów
28 padziernika nad ranem policjanci
zatrzymali gang zajmuj¹cy siê w³amaniami
do samochodów. W³amywacze najczêciej w nocy wybijali szyby i zabierali z
aut radia oraz panele radiowe. Zatrzymanymi s¹ dwudziestolatkowie Adam £.
I Adam W. Oraz nieletni Tomasz K.
Wobec przestêpców zastosowano
dozór policyjny.

Tej samej nocy policjanci zatrzymali
sprawcê w³amania do kiosku. Dwudziestopiêcioletni Krzysztof M. mieszkaniec
Olecka nie przyzna³ siê do zarzucanych
mu czynów pomimo tego policja za w³amanie i kilka innych wykroczeñ skieruje
zarzuty do s¹du. Wobec Krzysztofa M.
zastosowano dozór policyjny.

Wypadki

Jubileusz Dzika

Sprzedano mieszkania

MARKET
BUDOWLANY

(V58806)

W padzierniku Urz¹d Miejski zawar³ piêæ aktów notarialnych na sprzeda¿
najemcom piêciu mieszkañ. Zosta³y sprzedane mieszkania w budynkach przy:
M³ynowa 3, Sk³adowej 7, Sk³adowej 5B,
Gdañskiej 1A i Sk³adowej 10. Sprzedanow równie¿ dzia³ki pod budowê jednorodzinn¹ na zapleczu ul. 11 Listopada.

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

Dop³aty do paliwa
dla rolników

18 padziernika gminna z³o¿y³a do
wojewody wniosek o przekazanie dotacji celowej 117.404 z³otych na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego
zawartego w cenie paliwa.
Pieni¹dze bêd¹ przekazywane za pomoc¹ przelewów. Wszystkie wyp³aty
zostan¹ dokonane do koñca listopada.
Z formy tego dofinansowania skorzysta³o zaledwie 41% rolników.

OLECKI TERMINARZ
2 listopada
18.00  spotkanie Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej, ul. Partyzantów.
3 listopada
 Otwarcie przy alejach Lipowych nowego Marketu Budowlanego MAJSTER
17.00  Step up  taniec zmys³ów 
film, kino
19.00  Stra¿nik  film, kino
4 listopada
17.00  rysunki Mieczys³awa Legusa,
wernisa¿ wystawy, Galeria Sztuki Prawdziwej im. Andrzeja Legusa, ROK Mazury Garbate
17.00  Step up  taniec zmys³ów 
film, kino
19.00  Stra¿nik  film, kino
5 listopada
17.00  Step up  taniec zmys³ów 
film, kino
19.00  Stra¿nik  film, kino
6 listopada
17.00  spotkanie organizacyjne uczestników szko³y malarstwa , ROK Mazury Garbate
7 listopada
17.00  obchody 60-lecia sportu w Olecku,
Gala, sala widowiskowa ROK Mazury garbate.
8 listopada
11.00  uroczyste otwarcie i powiêcenie nowej siedziby Biblioteki Pedagogicznej, ul. Armii Krajowej 30
12.15  uroczyste otwarcie i powiêcenie Mazurskiego centrum Edukacji i
Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkó³
Licealnych i Zawodowych, ul. Go³dapska
27)
10 listopada
9.00  zakoñczenie przyjmowania ofert
w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót, Spó³dzielnia Mieszkaniowa, ul. Zyndrama 4
10.00  przetarg nieograniczony na wykonanie robót, Spó³dzielnia Mieszkaniowa, ul. Zyndrama 4
12 listopada
 WYBORY DO RAD MIASTA, POWIATU ORAZ DO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO

Ca³odobowe
dy¿ury aptek

FPHU - GRYNIEWICZ Krzysztof Gryniewicz

 31.10.2006r.-05.11.2006r.
 ul. Kolejowa 15
 6-12.11.2006r.
 ul. Sk³adowa 6

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

19-400 Olecko, ul. E³cka 2
tel. (087) 523 94 31; kom. 0601152462
(V27803)

**
25 padziernika oko³o 21.40 na trasie
Imionki  Krupin dosz³o do wypadku drogowego. Kieruj¹cy VW Passatem dwudziestotrzyletni Piotr K. na skutek nadmiernej prêdkoci straci³ panowanie nad
pojazdem, zjecha³ na pobocze i uderzy³
w drzewo.
Kieruj¹cy, jak i pasa¿er, trafili do szpitala
ze z³amaniami koci i ogólnymi pot³uczeniami.
**
29 padziernika w Pieñkach oko³o 12.20
kieruj¹cy Fiatem Panda dziewiêtnastoletni
Norbert G. (mieszkaniec E³ku) na ³uku drogi
wyprzedza³ samochód i zderzy³ siê czo³owo z nadje¿d¿aj¹cym z naprzeciwka Audi
80. Ofiarami wypadku z Audi s¹ mieszkañcy gm. Krasnopol.
Do szpitala zostali odwiezieni: pasa¿er Audi ze z³amaniami ródrêcza oraz
pasa¿erowie Pandy ze z³amaniami ¿eber,
obojczyka oraz ogólnymi pot³uczeniami.
Obaj kierowcy byli trzewi.

Zarz¹d Ko³a £owieckiego Dzik ma
zaszczyt zaprosiæ na uroczystoci jubileuszowe, które odbêd¹ siê 18 listopada
2006 r.
Porz¹dek uroczystoci
930  powiêcenie nowo wybudowanej
kapliczki przydro¿nej ku czci w. Huberta we wsi Jelonek, gm. wiêtajno
1100  dziêkczynna Msza w. z udzia³em
ks. Biskupa Diecezji E³ckiej Jerzego
Mazura oraz powiêcenie sztandaru
Ko³a w Kociele Najwiêtszej Maryi
Panny w Olecku
1230  dalsze uroczystoci w Regionalnym Orodku Kultury w Olecku:
· zbiorowe zdjêcie cz³onków Ko³a,
· powitanie goci
· przedstawienie historii Ko³a DZIK
· wbijanie gwodzi sztandarowych
· wrêczenie odznaczeñ, podziêkowañ
i dyplomów,
· przemówienia zaproszonych goci.

!
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Ostatnia Sesja rady Miejskiej up³ynê³a spokojnie i bez ¿adnych zgrzytów.

Otwarcie Galerii

Po¿egnanie Radnych

Sesjê rozpoczê³a uroczystoæ wrêczenia przez delegacjê
Powiatowej Stra¿y Po¿arnej podziêkowañ i kwiatów Burmistrzowi
Wac³awowi Olszewskiemu i Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej Leszkowi Ga³czykowi. Stra¿acy docenili pomoc jak¹ miasto za pomoc¹ swych przedstawicieli udzieli³o oleckiej jednostce.
W trakcie zarówno Burmistrz jak i Przewodnicz¹cy Rady
wyg³osili krótkie okolicznociowe mowy na temat wspó³pracy
pomiêdzy nimi a radnymi. Mówcy zauwa¿yli, ¿e wspó³praca ta
uk³ada³a siê dobrze, choæ nie oby³o siê bez ma³ych zgrzytów.
Z³o¿ono na rêce burmistrza wiele wniosków. m.in. Jaros³aw Bagieñski poprosi³ aby u wejcia do Urzêdu Miejskiego
zamontowaæ defibrylator, urz¹dzenie do ratowania ¿ycia ludzkiego. Takie urz¹dzenia s¹ ju¿ montowane w kluczowych dla
ruchu miejscach miast w ca³ej Europie.
So³tys z Zatyk zg³osi³ projekt zbudowania dla tamtejszej
miejscowoci wietlicy wiejskiej w odbudowywanym po po¿arze budynku gminnym.
Krystyna Ko³odziejska jak zawsze zada³a kilka pytañ m.in.
Pani Skarbnik.
Jedna z uchwa³ dotyczy³a m.in. przebiegu autostrady Via
Baltica. Uchwa³a o wsparciu lokalizacji jej budowy nieopodal
Olecka zosta³a zaaprobowana jednog³onie. Praktycznie wszystkie
z uchwa³ przechodzi³y podczas g³osowañ bez problemów.
Uwa¿am, ¿e przez te cztery lata wspó³praca by³a dobra.
K³ócilimy siê, sprzeczalimy siê, dyskutowalimy na komisjach. Tak powinno byæ dlatego, ¿e tylko w dyskusji mo¿na
wypracowaæ kierunek rozwoju. Dzisiaj odczytam ostatni¹ uchwa³ê:
394  trochê tych uchwa³ by³o  skomentowa³ dzia³alnoæ
Rady jej Przewodnicz¹cy Leszek Ga³czyk.
Burmistrz Wac³aw Olszewski wszystkim radnym z³o¿y³
podziêkowania za wspó³pracê w formie dyplomów.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

Fot. Maciej Kupczyñski
W sobotê, 28 padziernika Wies³aw Bo³tryk w obecnoci
swoich przyjació³ i znajomych otworzy³ uroczycie swoj¹ galeriê. Mieci siê ona w starym, zbudowanym z czerwonej ceg³y, magazynie na zapleczu ul. Armii Krajowej (wejcie w podwórko
tak jak do pizzerii Prive.
U wejcia do galerii wisi wspania³y szyld zespawany z
odpadków ze z³omu. Sama galeria to szereg rysunków W.B.
Bo³tryka oraz kolekcja zegarów prawdziwych  wszystko
do kupienia.
Na otwarciu gociom podawana by³a wietna nalewka
spirytusowo-pigwowo-miodowa, za gocie zrewanzowali siê
kwiatami oraz kilkoma butelkami dobrego wina.
Readkacja Tygodnika Oleckiego ¿yczy Wiekowi dobrych klientów oraz wspania³ych wystaw.
Przypominamy czytelnikom, ¿e w TO publikujemy od
pewnego czasu rysunki W. Bo³tryka w towarzystwie aforyzmów Adama Siemieñczyka. Rysunki w pe³nym kolorze mo¿na podziwiaæ w internecie pod adresem podanym na drugiej i
trzeciej stronie pisma.

(V58307)

Trwa zbiórka publiczna na budowê pomnika Jana Paw³a II w Olecku. Wszyscy,
którzy sw¹ ofiarnoci¹ pragn¹ przyczyniæ siê do ufundowania Pomnika, mog¹
dokonywaæ wp³at na za³o¿one w Banku
Spó³dzielczym w Olecku specjalne konto
32 9339 0006 0000 0007 5516 0001

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Tel. (087) 520-22-33

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

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

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

(V61205)

(V78539)

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

#
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Warto odwiedziæ...

Zapomniane cmentarze
Cmentarze s¹ nierozerwalnie powi¹zane z cz³owiekiem, z
jego dziejami i losem. Przez wieki przybiera³y ró¿ne formy,
zwi¹zane ze zwyczajami i religi¹ poszczególnych spo³eczeñstw.
Cmentarze by³y i s¹ odzwierciedleniem naszego stosunku do
spraw ostatecznych. To otwarte ksiêgi mierci i ¿ycia.
Tysi¹c lat temu zmar³ych chowano w ró¿nych miejscach,
pod progami domów, w sadach, na polach. Dopiero po chrzcie
Polski cmentarze zaczê³y pojawiaæ siê przy kocio³ach i poza
nimi. Dzisiaj dbamy, jak najbardziej, o cmentarze katolickie,
miejskie i wiejskie, gdzie spoczywaj¹ nasi najbli¿si, a zapominamy o innych, które istnia³y dawno temu, porozrzucanych
po lasach, ³¹kach i przydro¿nych chaszczach. S¹ wród nich
cmentarze wojskowe: polskie, rosyjskie, niemieckie i wyznaniowe: ¿ydowskie, ewangelickie, prawos³awne.

Suwalski PK, Wodzi³ki.
Pamiêæ o zmar³ych jest nasz¹ chlub¹, chlub¹ Polaków. Ale
zapomniane cmentarze przypominaj¹, ¿e historia, która przetoczy³a siê przez nasze ziemie nie powinna byæ zapomniana.
O takie cmentarze nikt nie dba, poniewa¿ stan ten jest bezporednim nastêpstwem wojny  holocaust poch³on¹³ ¯ydów,
wyjechali Niemcy.
Szacunek dla miejsc pochówku jest jednym z fundamentów kultury, jest miar¹ naszego cz³owieczeñstwa. Dzisiaj, aby
po ludzku zachowaæ siê wobec tych, co spoczywaj¹ w naszej

Cmentarz ¿ydowski(wyznania moj¿eszowego) w Przeroli.
ziemi i spróbowaæ lepiej zrozumieæ historiê ma³ej ojczyzny,
powinnimy zapomniane cmentarze przypomnieæ, by ludzie,
którzy na nich spoczywaj¹, mogli znów liczyæ na wspomnienie i szacunek. S¹ one tak¿e szczególnym ród³em wiedzy o
dziejach minionych pokoleñ.
Zapomniane cmentarze s¹, opar³y siê próbie czasu. Zapewne kiedy zostan¹ zaorane i splantowane, bo tak stanowi
prawo /cmentarz po up³ywie 40 lat od ostatniego pochówku
mo¿e ulec likwidacji. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmar³ych, zm. Dz.U. z dnia 15 padziernika 1997r./. Warto wiêc je
odwiedziæ i chocia¿
trochê o nie zadbaæ,
by przetrwa³y jak najd³u¿ej  ustawiæ zwalone nagrobki, oczyciæ mogi³y z mchu i
lici, zapaliæ wieczkê.
I nie powinny nas
dziwiæ pojedyncze znicze pojawiaj¹ce siê 1
listopada w parku, przy
domu, na wzgórzu czy
w lesie  bo tam w³anie by³y cmentarze,
o których kto jeszcze
pamiêta ...
Na wiecie istnieje wiele polskich grobów i cmentarzy. Miejmy nadziejê, ¿e kto
Na cmentarzu ewangelickim
równie¿ siê o nie zaw Szeszupce za Przerol¹.
troszczy.

Zapomniane cmentarze, bezimienne pomniki zesz³ych z tego wiata
Nieistniej¹ce miejsca spoczynku spo³ecznoci minionych wieków.
Pora¿aj¹ umys³y ¿yj¹cych obok nich ¿ywych i myl¹cych
Chodz¹cych drogami ¿ycia potomnych przez nich stworzonych
Przechodz¹cy obok cz³owieku, podnie zwalony kamieñ nagrobny
Uszanuj prochy rozsypane pod Twymi stopy, na Twojej ziemi,
Niewa¿ne czyje? Tubylca, obcego czy najedcy. Cz³owieka.
Stañ w zadumie. Zmów Wieczny Odpoczynek za ich duszê.
Niech pozostan¹ w spokoju.
(Stanis³aw Pieni¹¿ek)

Suwalski PK, Wodzi³ki.

Miar¹ kultury narodu jest tolerancja i szacunek dla historii. Przywrócenie cmentarzy nie jest mo¿liwe, ale mo¿liwe
jest przywrócenie pamiêci o nich.
Andrzej Malinowski

$
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Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody

LAS I OGRÓD

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

Fot. Boles³aw S³omkowski

ju¿ wie¿ê cinieñ.
Edward Adamczyk, który wczeniej
przyj¹³ podziêkowania od Burmistrza i Prezesa PWiK za pomoc w pozyskaniu pieniêdzy na budowê powiedzia³, ¿e oddanie do u¿ytku Stacji jest dowodem na
to, ¿e jest mo¿liwoæ pozyskania rodków unijnych znacznych rozmiarów je¿eli ma siê pomys³ i chce siê z nich skorzystaæ. (...) Chcê Pañstwu powiedzieæ,
¿e mo¿liwoci te s¹ coraz szersze. Chcia³bym podziêkowaæ Panu Prezesowi, ¿e
bylimy w tej sprawie tak jednomylni.
Nowy obiekt infrastruktury miejskiej
powiêci³ ks. infu³at Edmund £agód.

Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

(V58507)

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 -

(L5906)

Wród przedstawionych byli Burmistrz
Olecka Wac³aw Olszewski, Starosta Stanis³aw Ramotowski, wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Wojewódzkiego Edward Adamczyk, ksi¹dz infu³at Edward £agód, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Leszek Ga³czyk, przedstawiciele zak³adów pracy z
Olecka, kierownicy spó³ek gminnych, oficjalna delegacja z Litwy oraz przedstawiciele wodoci¹gówców z okolicznych
miast oraz z terenów innych województw.
Podczas otwarcia g³os zabrali Burmistrz Wac³aw Olszewski oraz sekretarz
powiatu Edward Adamczyk. Burmistrz
przedstawi³ historiê wodoci¹gów w Olecku.
Okazuje siê, ¿e za rok bêdziemy obchodziæ 100. rocznicê jego budowy i nie-

przerwanego, nawet podczas obu wojen wiatowych, dzia³ania. Miejsce
lokalizacji pierwszej stacji wodoci¹gowej te¿ by³o nieprzypadkowe. Zbudowano j¹ przy ul. Tunelowej w miejscu zaopatrzenia miasta w tzw. media. By³a tam gazownia oraz stacja
kolejowa.
Do powstania do 1956 stacja wyposa¿ona by³a w trzy studnie g³êbinowe, dwa ci¹gi uzdatniania wody
dzia³aj¹ce niezale¿nie oraz wie¿ê cinieñ ze zbiornikiem wyrównawczym.
ród³em napêdu agregatów stacji by³
gaz koksowniczy wytwarzany na
miejscu w gazowni miejskiej. Dopiero
po ostatniej wojnie wiatowej zastosowano silniki elektryczne.
W trakcie u¿ytkowania sieci w
miarê rozwoju miasta zbudowano
nowe ujêcia wody
przy ul. Parkowej i
Produkcyjnej. Dalszy rozwój by³ mo¿liwy tylko poprzez
zbudowanie nowej
stacji uzdatniania.
Koncepcja techniczna powsta³a w 2002
roku, za rodki na budowê pozyskano w 2004.
By³o to prawie trzy miliony z³otych z funduszu wspieraj¹cego równomierny rozwój regionów. Gdyby nie uzyskano pieniêdzy, oleckiej
gminy nigdy nie by³oby staæ na realizacjê tak
wielkiej inwestycji. rodki
te pokry³y oko³o 25%
nak³adów.
W ramach tych rodków wyremontowano
równie¿ istniej¹c¹
(V53410)

C.d. ze s. 1.
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Dzisiaj publikujemy drug¹ czêæ wywiadu jakiego udzieli³ Tygodnikowi Oleckiemu
Jerzy Kisielewski, znany dziennikarz radiowy i telewizyjny, wspó³pracuj¹cy z najpopularniejszymi i szanowanymi redakcjami. Od kilku lat Pan Jerzy osiedli³ siê w Zawadach
Oleckich. Wie ta po³o¿ona jest na skraju puszczy Boreckiej w gminie Kowale Oleckie.

Wywiad

(czêæ 2)

z Jerzym Kisielewskim
To miejsce przed³u¿a ¿ycie

serce mu staje. Ale gdy zobaczy, ¿e jest
zadbany i piêkny, wtedy jest dobrze. Taka
jest kolej rzeczy. Zw³aszcza po XX wieku, który ludzi przenosi³ z jednego koñca
wiata na drugi.
Wszyscy jestemy po trosze ofiarami zawieruchy polityczno-wojennej. Niektórzy stracili domy, zyskali inne, które
by³y nie ich. W ich za domu mieszka
kto, kto tak samo têskni do swojego.
Upiera³em siê przy tym i pewnego dnia
znalaz³em potwierdzenie tej tezy. Historiê opowiedzia³ mój syn. Mnie wtedy nie
by³o w domu2 . Do Zawad przyjechali
Niemcy. Przygl¹dali siê tej naszej szkole
i zapytali syna, czy mog¹ wejæ. Zaprosi³
ich. Starsza pani zobaczy³a potê¿ne, mo¿e
dziesiêciometrowe tuje. Stwierdzi³a, ¿e drzew
tych by³o trochê wiêcej, ale mia³y wtedy
oko³o metra. Okaza³o siê, ¿e jest córk¹
nauczyciela, który uczy³ w tej szkole. Ona
siê tam urodzi³a.
Póniej przys³a³a nam kronikê szko³y
ze zdjêciami archiwalnymi. Jest to jednoczenie kronika ca³ej wsi. W Zawadach
mieszka³o przed wojn¹ kilkuset mieszkañców. Potem jeszcze dostalimy bardzo ciep³y
list. By³o w nim, ¿e oni ciesz¹ siê, ¿e dbamy o te miejsce. I zauwa¿yli, ¿emy siê w
tym domu i okolicy zakochali. Jedyna smêtna
nuta w licie to to, ¿e opucili Zawady
nie ze swojej winy.
Wtedy zrozumia³em, ¿e to jest w³anie zjednoczona Europa. A jeli chc¹,
to niech przyje¿d¿aj¹! Przecie¿ to by³
budynek publiczny!

F kupiê

Nawi¹zanie do poprzedniej czêci wywiadu, opublikowanej w 43/460 nr TO,
s. 10-11.
20
Redakcja zwraca uwagê czytelnika na
sformu³owanie Pana Jerzego. Nie by³o
mnie w domu dotyczy domu w Zawadach, a nie domu w Warszawie.
1)

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F sprzedam
F wynajmê
F inne
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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Ma³o kto potrafi tak jak on pokazaæ
okolicê. Wtedy w³anie zaczê³o siê dziaæ
co nowego. Pewnego razu wpad³ do mnie
Henryk i mówi, ¿e chcia³by pokazaæ mi
Go³dapsk¹ Specjaln¹ Strefê Ekonomiczn¹. Gdy zajechalimy do Go³dapi, okaza³o siê, ¿e burmistrz i dyrektor Strefy s¹
na jakiej wa¿nej uroczystoci. Postanowilimy tak¿e tam iæ.
Przed wejciem do budynku stoi samochód ambasadora Izraela oraz inny
samochód dyplomatyczny z MSZ. By³o
to w roku, kiedy wysz³a na wiat³o dzienne
sprawa Jedwabnego. W prasie ju¿ unikano tego tematu, a w Go³dapi spotka³a
siê m³odzie¿ ¿ydowska, niemiecka i polska. Przyjecha³ Szewach Weiss, wtedy
ambasador Izraela. W³anie tutaj, na
Mazurach, go pozna³em, cz³owieka, którego niebywale ceni³em za publiczne
wyst¹pienia. Na tym spotkaniu pozna³em
równie¿ burmistrza Go³dapi Marka Mirosa. Nazywam go uciekinierem z Warszawy. To on jest autorem powiedzenia, ¿e Henryk Trznadel to Spinacz, bo
burmistrz ma rzadki talent spinania ludzi.
Dwie i pó³ godziny siedzia³em na tym
spotkaniu. Znakomita inicjatywa. Podczas
tego spotkania ods³oniêto pami¹tkow¹
tablicê w miejscu, gdzie sta³a synagoga,
która sp³onê³a podczas Kryszta³owej Nocy.
Zda³em sobie nagle sprawê z tego, ¿e
to tu buduje siê Europa. To tutaj ona
jest.
BMB:  Zjednoczon¹ Europê mo¿na zbudowaæ poprzez budowanie ma³ych ojczyzn.
JK:  Tak. Tu ju¿ nie przyjd¹ Niemcy
i nie zabior¹1 . Mówi³em to podczas rozmów z wrodzonym sobie optymizmem i...
przekor¹. Mam podstawy, by tak mówiæ.
Co wiosna i co lato widaæ starych Niemców, którzy tutaj przyje¿d¿aj¹. Nie widaæ
za m³odych ludzi. To s¹ podró¿e sentymentalne!
Zacz¹³em wtedy to t³umaczyæ doæ mo¿e
demagogicznie: Oczywicie, ¿e przyjad¹!
Ale nie po to, by odebraæ. Gdy bêd¹ pokoje
gocinne, to jeszcze pewnie zarobicie.
T³umaczy³em to miêkko, bo przecie¿ nie
jestem st¹d. Do ka¿dego przychodzi kiedy taka chwila, ¿e chce wyruszyæ i zobaczyæ dom swego dzieciñstwa. Gdy widzi zrujnowany, zniszczony budynek, to

Ludzie w pewnym wieku têskni¹ do
stron, w których siê urodzili. Przecie¿ ta
pani, zapewne maj¹ca w Niemczech swoje ¿ycie, têskni do tych ziem? Przecie¿
wyjecha³a st¹d jako kilkunastoletnia dziewczyna.
Dlaczego Treuburgczycy mówi¹, ¿e siê
tutaj czuj¹ dobrze? Dowodem na to jest
odrestaurowany pomnik na cmentarzu
ewangelickim.
BMB:  Czy odwiedzaj¹cy nas Niemcy
¿yj¹ poczuciem niesprawiedliwoci historycznej?
JK:  Ja bym zada³ je inaczej. Czy w
wiadomoci ich dominuje to, ¿e ich przesiedlono z rodzinnych ziem, wygnano lub
to, ¿e musieli uchodziæ, czy to, ¿e prawie
w ca³ej Europie nie ma ju¿ granic? Nikt
te¿ ju¿ nie ukrywa, ¿e Olecko to by³a
Margrabowa, Treuburg. Zmieni³y siê realia polityczne, ale dziêki temu znik³y granice
i spory o nie.
Chcia³bym jeszcze raz wróciæ do mojego powiedzenia, ¿e to miejsce przed³u¿a
¿ycie. Swego czasu pracowa³em w Bielsku Bia³ej. ¯eby wiêc przyjechaæ do Zawad, musia³em przejechaæ ca³¹ Polskê. Raz
nawet pêdzi³em prosto tutaj, nie zaje¿d¿aj¹c
do Warszawy. Jest to szmat drogi, ale
perspektywa tego, ¿e zobaczê znajomych
ludzi, zielone pagórki i stada ¿urawi, bo
to by³a wczesna wiosna, nie odstraszy³a
mnie od podjêcia wyprawy.
Wiem, jak wygl¹daj¹ czajki, wiem, dlaczego rywalizuj¹ z ¿urawiami o tê sam¹
³¹kê, która le¿y dwiecie metrów od mojego domu. Wiem, jak wygl¹da dudek,
którego dot¹d widzia³em tylko rzebionego
w drewnie. Wiem, kiedy siê pojawia sójka. Odró¿niam kruka od gawrona.
C.d.n.

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................
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Podwójna
radoæ

12 padziernika (czwartek) o godz.17.
w sali widowiskowej ROK Mazury Garbate, odby³ siê uroczysty koncert z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Wrêczanie nagród i gratulacji najlepszym nauczycielom i uczniom przeplatane by³o dzieciêcymi wystêpami.
SP4 w Siejniku reprezentowa³ dzieciêcy zespó³ MINI, sk³adaj¹cy siê z uczniów
z klas III-V, który prowadzi nauczycielka sztuki El¿bieta Smokowska-Grzanka. . Dzieci promuj¹c zdrowy i ekologiczny styl ¿ycia wykona³y utwór Oj
dana, nawi¹zuj¹cy do prowadzonej w
szkole ju¿ od kilku lat akcji picia mleka.
Dzieci bardzo prze¿ywa³y swój wystêp, a tak¿e spotkanie z p.Olg¹ Boñczyk, która nie tylko da³a autografy ca³emu zespo³owi, ale równie¿ chêtnie po-

zowa³a do wspólnych, pami¹tkowych
fotografii. Ta chwila bliskiego kontaktu
ze znan¹ artystk¹, by³a dla dzieci najwiêksz¹ nagrod¹ za trud i wysi³ek w³o-

¿ony w przygotowanie utworu i da³a
bodziec do dalszej pracy.
El¿bieta Smokowska-Grzanka

Wspomnienie lata w Szkole Spo³ecznej

tów, a potem ju¿ bajka! W workach skakali, ³apali jajka do
miski (ca³kiem niele!), próbowali odzyskaæ pi³eczkê pomimo
zwi¹zanych nóg i ogólnie poddani zostali próbie, któr¹ przeszli, a w nagrodê otrzymali lizaczki. M³odsi  pozazdrocili
gimnazjalistom  równie¿ cigali siê w ró¿norodnych wycigach, piewali, zag³uszali piewaj¹cych, odgadywali to, co
piewa zag³uszana grupa i w ogóle wcale nie chcia³o siê iæ
do domu. A tu pogoda jak z bajki! Jak latem! A¿ ³ezka za
wakacjami siê zakrêci³a, tym bardziej, ¿e i ognisko rozpalilimy i tradycyjne kie³basy pieklimy i jako tak wcale nieszkolnie siê zrobi³o... No có¿.
Pogoda siê psuje, ale za to przed nami sporo zajêæ i zabaw
w szkole. Czas mknie tak szybko, ¿e za chwilê obchody jubileuszu, potem Konferencja Gimnazjalistów, potem Melpomena... Bardzo szybko czas nam mija. Szybko, efektywnie i mi³o,
czego ¿yczymy wszystkim uczniom!
J. i F.

Pogoda ju¿ siê zmienia  jesiennie i smutnawo, ale na
szczêcie mo¿na pomyleæ o tych dniach, kiedy jeszcze wieci³o s³oneczko, by³o ciep³o, a i zabawa przednia i radosna.
A takim dniem dobrym do wspominania, w³aciwie popo³udniem, jest kilka popo³udniowych godzin w naszej Szkole, czyli
w Zespole Szkó³ STO.
To popo³udnie by³o okazj¹ do spotkania starszych i m³odszych uczniów, a tak¿e ich rodziców i nauczycieli. Wtedy te¿
otrz¹salimy zlêknionych pierwszoklasistów ze Spo³ecznego Gimnazjum STO. Przybyli oni z lêkiem, gdy¿, jak dawny
obyczaj nakazuje, spodziewali siê kocenia ze strony starszych. Na szczêcie (dla wszystkich) oby³o siê bez krwawej
zemsty. No, kilka rysunków na twarzach przestraszonych ko-
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OD UCZNIA DO MISTRZA

którego ona pochodzi, a nastêpnie w zupe³nie odmiennym, bo spokojnym charakterze utwór Luiza Bonfa  Czarny Or-

12 padziernika br. by³ dniem szczególnym dla szko³y muzycznej, bowiem
mia³y wtedy miejsce dwa wa¿ne wydarzenia. Pierwszym z nich by³o przyjêcie
do szkolnej spo³ecznoci nowych uczniów.
M³odzi adepci sztuki muzycznej po z³o¿eniu uroczystego lubowania zostali
przez dyrektora naszej placówki pani¹
El¿bietê Rzepeck¹ pasowani na ucznia.
Aktu tego dokona³a, wzorem redniowiecznych obyczajów, z niewielk¹ zmian¹
narzêdzia ceremonii, gdy¿ atrybut rycerstwa  miecz  zast¹pi³a batuta. Gratulacje i ¿yczenia dla tegorocznych pierwszoklasistów zakoñczy³y czêæ oficjaln¹,
po której przysz³a kolej na koncert z okazji
Dnia Edukacji Narodowej, tym razem w
wykonaniu nie tylko uczniów, ale i pedagogów.

Wystêp trio klarnetowego, który graj¹c
i maszeruj¹c zarazem wkroczy³ na scenê, rozpocz¹³ czêæ artystyczn¹ obchodów DEN. W sk³ad zespo³u wesz³y dwie
uczennice: Renata Raczy³o, Magda Olszewska oraz ich mistrz, czyli pani Weronika Kordowska, która jak wiadomo
uczy w naszej szkole gry na klarnecie i
saksofonie. Wspólnie wykona³y Procesjê Jacka Weinberga.
W nieco spokojniejszy nastrój publicznoæ wprowadzi³a Teresa Borowska,
która na skrzypcach zaprezentowa³a Serenadê Eduardo Tosellego. Nastêpnie
wyst¹pi³a flecistka Kasia Grygo, w interpretacji której us³yszelimy La Cinquantoine Gabriela Marie.
Po wystêpach uczniów przysz³a kolej na popisy pedagogów. Remigiusz
Chmiel  skrzypek  wykona³ wêgiersk¹ melodiê ludow¹, ognist¹ jak kraj, z

Fot. Archiwum szko³y.

feusz. Publicznoæ mia³a równie¿ okazjê
us³yszeæ utwór francuskiego kompozytora neoklasycznego Julesa Mouqueta
 Pan et les bergers w interpretacji flecistki Agnieszki Pyczkowskiej. Wszystkim solistom, tak uczniom, jak i pedagogom, towarzyszy³ pianista i nauczyciel
Dariusz Micha³owski.
Koncert zakoñczy³ wystêp trio klarnetowego tym razem z³o¿onego z samych
uczniów: Magdy Olszewskiej (tego wieczoru po raz drugi na scenie) oraz Krzysia Rzepeckiego i Marty Ulikowskiej.
Dziêki wspólnemu muzykowaniu pedagodzy mieli okazjê przypomnieæ sobie
swoje pierwsze kroki na artystycznej
cie¿ce, a uczniowie przekonaæ siê, i¿ kto
nie by³ uczniem, nigdy mistrzem nie bêdzie.
(AP)
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Jeszcze wie¿a pamiêæ nie zatar³a wra¿eñ i emocji V Zjazdu Absolwentów, a
ju¿ pod nowym Sztandarem w siódme dziesiêciolecie wchodzi kolejne pokolenie
Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych z Go³dapskiej.

O ZDROWIE DUSZ
W ZDROWYCH CIA£ACH
Godne i odpowiedzialne podjêcie obowi¹zków lubowali uroczycie uczniowie
klas pierwszych w przeddzieñ wiêta Edukacji Narodowej 13 padziernika 2006 roku
w piêknej przestronnej hali sportowej.
W tym szczególnie wa¿nym
i odpowiedzialnym momencie nie zabrak³o wypróbowanych przyjació³ szko³y: ks.
infu³ata Edmunda Szczepana £agóda, Burmistrza Miasta Wac³awa Olszewskiego,
którzy z wiar¹, nadziej¹, mi³oci¹ sercem
stanêli przy m³odzie¿y u progu jej wchodzenia w doros³oæ. Serdecznie powita³a
wszystkich zgromadzonych Dyrektor ZSLiZ
Beata Stypu³kowska. Zwróci³a uwagê na
wspólne formowanie drogi ku przysz³oci, zaznaczaj¹c ¿e jest to tak¿e pocz¹tek otwarcia dla m³odych ludzi oczu i serc
na ich indywidualne wymarzone cie¿ki
¿ycia, szczêcia, przysz³ej kariery, dodaj¹c:
Pamiêtajcie, ¿e szko³a nasza przez ca³¹
swoj¹ historiê formowa³a ludzi aktywnych,
szanuj¹cych pracê, wiedzê, kulturê
i dziedzictwo narodowe. Drodzy uczniowie  kontynuowa³a  rozwijajcie w sobie wartoci, które zawsze w tej szkole
sta³y na pierwszym miejscu: prawdê, honor, szacunek, umi³owanie pracy, ojczyzny, m¹dr¹ tolerancjê. Stosujcie siê zawsze do s³ów Jana Paw³a II, ¿e trzeba
¿yæ bardziej na »byæ«, ni¿ tylko »mieæ«.
Ceremoniê lubowania prowadzi³ Jerzy
Ho³ownia, a rotê przysiêgi powtarzali uczniowie za wicedyrektor Marzann¹ Pojaw¹-

Grajewsk¹. Duchowego wsparcia udzieli³ ks. infu³at Edmund Szczepan £agód,
powo³uj¹c siê na s³owo Ojca wiêtego
Benedykta XVI: »Musimy wszyscy budowæ swój dom na skale«. Je¿eli jest niebezpieczeñstwo - to dom siê ostoi. I to
w³anie Jezus Chrystus jest t¹ podpor¹,
powinnimy budowaæ ¿ycie na wartociach.
W tej szkole otrzymacie nie tylko oceny,
ale i wychowanie. Chrystus jest sensem
i celem ¿ycia. Uczciwoæ, prawda, czy-

stoæ... Musicie nauczyæ siê wybieraæ
dobre wartoci, z³e odsun¹æ od swojego
¿ycia. Chrystus Was na pewno nie zawiedzie, dodaj¹c znów za Benedyktem
XVI: »Wy jestecie moj¹ nadziej¹« i ju¿
od siebie: Jestecie nadziej¹ tej szko³y.
¯yczê wszystkim ubogacenia Waszego
¿ycia. Mamy dobr¹ m³odzie¿. Musimy
jeszcze wiêcej od siebie wymagaæ i od

innych. Niech Chrystus Was b³ogos³awi.
W kolejnoci Burmistrz Wac³aw Olszewski skierowa³ s³owo do starszej m³odzie¿y, by bratersk¹ opiek¹ otoczy³a najm³odszych i ramiê w ramiê wspomaga³a
ich w ponadgimnazjalnym etapie wkraczania w odpowiedzialn¹ i twórcz¹ doros³oæ. W imieniu wychowawców klas pierwszych szkolna polonistka, Renata Narewska, ¿yczy³a najm³odszym: aby nasze
wzajemne kontakty by³y sympatyczne,
owocne, oparte na wzajemnym zaufaniu
i szacunku, powo³uj¹c siê na Senekê
M³odszego: Uczymy siê nie dla szko³y,
a dla ¿ycia i Dickensa: Po to, by byæ
niepospolicie uczonym, trzeba zacz¹æ od
pospolitego uczenia siê. Praktycznymi
radami z rzeczywistoci szkolnej wspar³a
obie maksymy.
S³owa, potwierdzaj¹ce dobry wybór
przez pierwszoklasistów tej, a nie innej
szko³y, us³yszelimy z ust przewodnicz¹cej Rady Rodziców  Wies³awy Szymczyk, za przewodnicz¹ca Samorz¹du Szkolnego  Anna Stog³ów najm³odszym kole¿ankom i kolegom ¿yczy³a sukcesów we
wszystkich dziedzinach ¿ycia, jakich dusza zapragnie.
Nastêpnie Dyrektor Beata Stypu³kowska podziêkowa³a wyró¿niaj¹cym siê
nauczycielom i pracownikom szko³y za trud
i powiêcenie, ¿ycz¹c kole¿ankom i kolegom sukcesów, a pani inspektor WEKF,
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Jab³oñska, Fabian Koncewicz Barbara
Micha³owska, Bogumi³a Przedziak i Leokadia Sewastianowicz.
Uczennice ZSL i Z: Karolina Brogowska z liceum profilowanego oraz Justyna Jaszczerzewska z technikum hotelarskiego wyró¿nione zosta³y Nagrod¹ Prezesa Rady Ministrów. Wrêczenie nagród
mia³o miejsce 10 padziernika 2006 roku
w Warmiñsko-Mazurskim Urzêdzie Wojewódzkim w Olsztynie. Natomiast Starosta Powiatu za naukê, zachowanie i dzia³alnoæ na rzecz rodowiska wyró¿ni³ Martê
Grudziñsk¹ z klasy III La. Pani Dyrektor
z³o¿y³a gratulacje nagrodzonym pracownikom i uczniom i ¿yczy³a kolejnych sukcesów.
Polonezem najzdolniejszych i najpiêkniejszych uczniów klas: III LZi, II Ls
i I Ta rozpoczê³a siê czêæ artystyczna.
Gromkimi brawami nagrodzono kolejny
solowy wystêp Anny Tomaszewskiej z
T i P Starostwa Powiatowego Urszula
Nejfert wrêczy³a jej Nagrodê Starosty z
¿yczeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodê Starosty otrzyma³a te¿
Alicja Dra¿ba. Beata Stypu³kowska Nagrod¹ Dyrektora wyró¿ni³a: Cecyliê Chiliñsk¹, Marcina Czekaya, Dariusza Ga³aszewskiego, Tadeusza Gogacza, Jerzego
Ho³owniê, Danutê Koncewicz, Romualdê Muchê -Marciniak, Mariana Rzodkiewicza, Ryszarda Tuchliñskiego, Waldemara Snarskiego i Urszulê Zaborowsk¹.
Najwiêksze brawa wród wyró¿nionych
otrzyma³ od m³odzie¿y Ryszard Tuchliñski, mimo, ¿e zajêcia s³u¿bowe zatrzyma³y go na ten czas w zaprzyjanionym z
nasz¹ szko³¹ Gimnazjum nr 2.
Wród nagrodzonych pracowników
administracji i obs³ugi znaleli siê: Irena
Barszczewska, Regina Bartnik, Stanis³aw Chomicz, Halina Górska, Halina
klasy III LZi. Od wychowanków klasy
Marty Wodzyñskiej-Nowel: II Ls wszyscy nauczyciele otrzymali s³odycze, roznoszone w wiklinowych koszach obfitoci, a stylizowanymi archaicznie i uroczycie
¿yczeniami uczeñ tej klasy Micha³ Malinowski, przypieczêtowa³ radosne spotkanie
dusz i cia³ Anno Domini 2006. W ramach
bonusu Pani Dyrektor zaprosi³a wszystkich na sztukê S³awomira Mro¿ka Emigranci w wykonaniu i re¿yserii artystów
szczeciñskiego Teatru Wprost: Tadeusza Czarnego i Bogumi³a Majchrzaka
gwoli rozwa¿enia: czy koniecznie trzeba
emigrowaæ, gdy szczêcie i swoje godne
miejsce mo¿na znaleæ tu i teraz: w ma³ej
 szkolnej i wielkiej  polskiej ojczynie.
Romualda Mucha  Marciniak
nauczyciel  bibliotekarz ZSL i Z
P.S. Serwis zdjêciowy Waldemara
Snarskiego na stronie internetowej:
www.powiat.olecko.pl/zsliz/
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Z Wac³awem Klejmontem rozmawia³a Romualda Mucha-Marciniak gra³?

EKO JARE I OZIME

R.M.M.: - Na cianie jednej z pracowni naszej szko³y (Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych na ul. Go³dapskiej  przyp. red.) widnieje od lat has³o: CZ£OWIEK ¯YJE DOPÓTY - DOPÓKI ¯YJE PRZYRODA. Czy aby nie
jest  choæ nie podpisane  autorstwa
Wac³awa Klejmonta?
W.K.: - A jest, jest... Pani Irena, która
tam gospodarzy, prosi³a o pomoc, kiedy zaczyna³em pracê w ówczesnym Zespole Szkó³ Rolniczych. Kole¿ankom i kolegom nie odmawia siê.
R.M.M.: - Nie jest to chyba zbyt odkrywcze i oryginalne has³o w porównaniu, z tymi, za które pan otrzyma³ na
VIII Festiwalu Nauki i Sztuki okaza³y
Puchar Marsza³ka Województwa Mazowieckiego?
W.K.: - Doskonali³em umiejêtnoci.
Poza tym prostota i pokora najlepiej
sprawdza siê w obcowaniu z natur¹...
I jeszcze  wyzbywanie siê polskiej
bezinteresownej zawici, trawi¹cej niejednego.
R.M.M.: - To prawda! Ale od lat rozk³ada pan na ³opatki, mimo wieku  którego nie wypominam, Broñ Bo¿e!  kolejne pokolenia rywali.
W.K.: - Dopingujê i prowokujê m³odych...
R.M.M.: - Doping? Prowokacja
m³odzie¿y? Przecie¿ to zakazane.
W.K.: - Jakim prawem? Mo¿e natury, która na gwa³t domaga siê humanitarnego ludzkiego wsparcia , rozpropagowania ekologii i c z y n n e g o dzia³ania!
Wie Pani, Pani Romualdo, ¿e z Czesi¹ Rutkowsk¹ nie przykuwamy siê ³añcuchami do drzew, samochodów czy pancernych rowerów, ale w szkole i gdzie
indziej zabiegamy o skuteczne ekologiczne

nie tyle bru¿d¿enie, ile sprz¹tanie i porz¹dkowanie...
R.M.M.: - Wiem, wiem. My wszêdzie
mamy swoich ludzi, po³owa ... itd.
W.K.: - No w³anie. Policzy³a Pani,
ile Czesia ze swoimi wychowankami zainstalowa³a przez lata swej pracy budek
lêgowych wiosn¹ i karmników pón¹ jesieni¹. Ile szkolni rolnicy zasiali zbo¿a
na u¿ytek dokarmiania zwierzyny lenej
wspólnie z leniczymi i Ko³em £owieckim Sarna. A kwiatostany pani Ireny
Grabek??
R.M.M.: - Co tam czyta³am w gazetach i kronikach szkolnych, wy³o¿onych na 60-lecie.
W.K.: - To plon m¹drej rozwagi, a
nie fanatycznego zaperzenia. S¹ w miecie i okolicy pracowite mrówki czy krasnoludki, które wiêcej robi¹, a mniej gadaj¹. S¹ te¿ turkucie podjadki, które ani
jednego orzeszka nie zawioz³y na w zgodzie
z natur¹ odnowion¹ Wiewiórcz¹ cie¿kê. Trzciny, które piêknie odros³y szumi¹ i szumi¹ o bezpowrotnie utraconej
praworêcznoci. A dzikie dwuczuby dokwakuj¹ resztê.
R.M.M.: - Czy aby nie robi Pan kampanii wyborczej?
W.K.: - Mogê zamilczeæ, ale Pani sama
przyozdobi³a czytelniê stwierdzeniem
z moich EKO...fraszek, ECHO...proszek:
»NIE ZANIECZYSZCZAJMY NATURALNEGO RODOWISKA CZ£OWIEKA chamstwem i k³amstwem«.
O prawdê chodzi, a tê wybiera siê
zawsze.
R.M.M.: - Wiêc jednak walka?
W.K.: - Satyra nie jest do ³echtania
w piêty, jak to czyni - ³ech! ³ech!! - estradowy kabaret. Powinna w piêty iæ!!
R.M.M.: - Jest jeszcze jaki ogólnopolski konkurs, którego by Pan nie wy-

W.K.: - Konkursy s¹ przewa¿nie anonimowe, pod god³ami w zalakowanej kopercie, a w wysokich jury zasiadaj¹ najprzedniejsi fachowcy od oceny ...
R.M.M.: - ??
W.K.: - Co zrobiæ, ¿e zamiast przekwitaæ, rozwijam siê w jesieni ¿ycia. A
jesieñ bardzo piêkna tego roku.
R.M.M.: - Zatem pos³uchajmy, co
Autor-Laureat mia³ do powiedzenia w Siedlcach jesieni¹ Roku Pañskiego 2006.

Wywiad, czêciowo autoryzowany, przeprowadzi³a Romualda Mucha-Marciniak

***

EKOANEKS
NIE PUSZCZAJ FARBY
Orle bia³y leæ!
Wietrze lotny wiej!
Im wiêcej bielików,
tym czerwonych mniej.
TO WIDAÆ, S£YCHAÆ I CZUÆ
Gdy lud do ródmiecia wchodzi,
to nabrudzi i nasmrodzi.
CO ZA DU¯O, TO NIEZDROWO
Za szybko, za g³ono, za du¿o
Nadmiary nielicznym s³u¿¹.
NIEDOEWOLUOWANA MA£PA
Zlaz³ goryl z rajskiego drzewa
i w Darwina pow¹tpiewa.
PO £APACH !
Rêka rêkê myje cudnie,
a doko³a coraz brudniej.
MOC TRZCINY
W¹t³a, bo o wodzie poci,
a rozk³ada nieczystoci!
RÓWNOLEGLE DO RYJOCI¥CU POD
DNEM BA£TYKU
Czy kolej¹ rzeczy dzisiejsi alianci
poszerz¹ ruskie tory do Niemiec i Francji?
AGROBIZNES NA WYROST
Posadzi³ dziad rzepkê
Patrzy. Jako ¿ywo!
Wprost w kanistrach
ronie mu ekopaliwo.
LEPPERPROLETARIUSZ
Równy na zagrodzie
bez krowich ogonów
baran w owczej skórze
broni¹cy baronów.
Z OGRÓDKA MISTRZA JANA
Niekoniecznie przez siwiznê
czosnek wabi erotyzmem.

Laureat w bibliotece otwartej ZSLiZ i zdobyte w Siedlcach trofea.

TAK KRAWIEC KRAJE
Zmierz siê w pasie,
póki da siê.

!
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (7a)

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

Z rozkazu boga lasu

Po niadaniu (szwedzki stó³), wliczonym
w cenê noclegu, o godz. 9.30 pojecha³em autobusem do s³ynnego Wodospadu Iguazu. W Afryce podziwia³em ogromne
Wodospady Wiktorii na rzece Zambezi,
a tu równie popularny i przewspania³y
argentyñsko-brazylijski wodospad na rzece
o takiej samej nazwie  Iguazu. Za wejcie na jego teren musia³em zap³aciæ 10
dolarów. Spacerowa³em powoli, by móc
nacieszyæ oczy i serce licznymi widokami. W dodatku pogoda s³u¿y³a, by³o
s³oñce i doæ ciep³o jak na jesieñ w
Ameryce Po³udniowej. Dok³adnie przygl¹da³em siê kaskadom spadaj¹cej wody,
tropikalnej rolinnoci, kolorowym motylom, ptakom i dziwnym gadom, a nawet rybom. Skorzysta³em tak¿e z kolejki
turystycznej, aby obejrzeæ wodospady
ze wszystkich stron. Sprzyjaj¹ temu równie¿
punkty widokowe i wisz¹ce mostki.
Wodospad Iguazu znajduje siê na
terenie parku narodowego i jest zespo³em 21 wodospadów na powierzchni o
szerokoci 3 km. Ma wysokoæ 72 metrów, ale nie nale¿y do najwiêkszych w
wiecie (pierwsze miejsce pod wzglêdem
wysokoci zajmuje Salto del Angel w
Wenezueli  979 m). Pod wzglêdem redniego przep³ywu wody zajmuje jednak

zaszczytne 8. miejsce 
1740 m 3/s (I miejsce 
wodospad Inga w Demokratycznej Republice Konga /Afryka/ 41400m3/s). Ale i tak by³o
co podziwiaæ.
Wed³ug legendy
Indian Guarani, wodospad Iguazu powsta³ z
rozkazu boga lasu. Pewien wojownik zakocha³
siê w dziewczynie, która
spodoba³a siê równie¿
lenemu bóstwu. Gdy
para kochanków uciek³a ³odzi¹ w dó³ rzeki,
zazdrosny bóg sprawi³,
¿e dno obsunê³o siê.
Gdy dziewczyna wpad³a w przepaæ, bóg
zamieni³ j¹ w ska³ê na
dnie wodospadu, a wojownika w drzewo rosn¹ce na krawêdzi urwiska, by oboje mogli
przez wieki na siebie patrzeæ.
W rzeczywistoci
rzeka Iguazu przecina

bazaltowy p³askowy¿, który koñczy siê
powy¿ej jej ujcia do Parany. W tym
miejscu krêcony by³ nawet film Misja.
Brytyjski aktor Jeremy Irons, graj¹cy rolê
jezuickiego misjonarza, dramatycznie wspina siê po niemal pionowej i liskiej od
sp³ywaj¹cej wody cianie skalnej. ciana s¹siaduje z ogromnym wodospadem,
wiêc huk spadaj¹cej wody og³usza. Dowiadczy³em tego! A film by³ taki sobie.

Stojê przy jednej z kaskad
W 1541 roku Jezuici nazywali ten
wodospad Saltos de Santa Maria. Tak¹
nazwê nada³ jego odkrywca Hiszpan Don
Alvar Nunez. Obecna nazwa Iguazu
(wielka woda) odnosi siê nie tylko do
wodospadu, ale i do rzeki, na której siê
on znajduje. Ma ona d³ugoæ 1060 km i
p³ynie przez ca³e terytorium Brazylii, a
na granicy z Argentyn¹ i Paragwajem
³¹czy siê z Paran¹, siódm¹ najwiêksz¹ rzek¹
wiata.
Przez d³u¿szy czas przygl¹da³em siê
ludziom na pontonach, którzy co kilka
minut podp³ywali pod spadaj¹c¹ wodê i
wrzeszczeli na ca³e gard³o. Zazwyczaj nie
korzystam z raftingu, ale tym razem by³o
zupe³nie inaczej. Nie wiem co we mnie
wst¹pi³o, ale zapragn¹³em tego spróbowaæ. Jeszcze przez jaki moment waha³em siê, ale w koñcu zszed³em na dó³.
Okaza³o siê, ¿e dziesiêciominutowa przyjemnoæ kosztuje 10 dolarów.

Wodospad Iguazu

C.d.n.
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US£UGI

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V56909

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

K21810

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
(K24706)
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V65608
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V65618
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V64903
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V64503
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V54906
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V63504
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
V50206
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V59506
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K442
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55
V57608

KOMINKI

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L4021
* Kwiaty  upominki, Kociuszki 21 (piwnica), kwiaty doniczkowe, ciête, wi¹zanki, wieñce,
V62204
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V61405
* modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel.
0-87-520-32-10
L6004
* motoryzacyjny sklep, Kolejowa, tel. (087) 520-01-11 V66601

(61306)

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

(V65103)

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne, wyroby z ryb
Sklep rybny KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00

* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K342
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2242
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3223
* transport, tel. 0-508-192-094
V59616
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
K22908
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
V73447
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46

V2345

Henryk Kozielski
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku

k2okna@vp.pl

(V58407)

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93 V66301
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K23208
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K25905
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V53510)
* RTV - naprawa, tel. 0-509-489-447
L5704
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6, tel. 0-605-192-330
K27403
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L6801
* serwis pilarek, kosiarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa
PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3823
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V63804
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V60007
* SOLARIUM, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V63704
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V59606
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2541
(V64603)

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K28002
* AUTOGAZ  monta¿, tel. 0-87-523-94-31
V58215
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
K25106
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3125
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V64803
* BIS studio reklamy, ul. Kamienna 1A, tel. 0-87-520-42-42 K24607
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L6207
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 K27303
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18833
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V56809
* cyklinowanie, szlifowanie parkietów, pod³ug, TANIO, tel.
0-508-216-250
V57109
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V57508
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V59706
* ELEKTRO-MOTO-DOM - sklep, naprawa sprzêtu RTV.
Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V62905

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

(V64703)

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

(K61706)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

(V53310)

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

(V63404)

gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK

(V53930)

* 3-miesiêczne chwilówki, ul. Grunwaldzka 8, tel. 0-87-52001-89
V53910
Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty

26 93390006 0000 0006 6992 0001
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* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
K25006
* praca przy uk³adaniu polbruku, Olecko, Norwida 8, tel.
0-504-919-923
K26304
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L6103
* zatrudniê ekspedientkê w sklepie spo¿ywczym, tel. 0-504482-320
K28601
* zatrudniê w Olecku na budowie pomoc lakierownika, malarzy, glazurników, pomocników, kierowcê Kamaza, tel.
0-502-123-704
V64104
* zlecê wykonanie i prowadzenie strony internetowej, tel.
0-87-523-90-09
L4523
SPRZEDAM
* Audi 80TDI, tel. 0-505-958-153
K28701
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L6402
* ci¹gnik MTZ 82, 1986, tel. 0-691-518-512
V66401
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L5804
* drewno opa³owe i do kominków, tel. 0-887-144-335 K26104
* dzia³ki budowlane, Sedranki, tel. 0-514-432-842
K27902
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210-819 K26005
* glazura Opoczno Be¿ 20x25  17,95 z³/m.kw., tel. 0-87-520-22-33 L5107
* kosiarki i wykaszarki, WYPRZEDA¯ posezonowa, ceny
hurtowe, tel. 0-87-520-48-78
L6501
* krosna do wyrobu chodników, zabytek, tel. 0-660-706-035 L6502
* lokal + magiel, tel. 0-606-756-380
L6008
Mieszkania w budowie jedno- i dwupokojowe, tel. (087)
520-21-60 (do 1500), 0-604-456-732.
(V59806)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

14

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Rozpoczêcie listopada
kursu

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
(V55109)

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

* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
V63604
* lokal do wynajêcia, centrum, tel. 0-885-441-703
K29001
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3625
* mieszkanie 2-pokojowe przy placu Wolnoci 9 od listopada wynajmê, tel. 0-662-826-904
K28202
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L5214

(V61605)

* motorower Simpson Enduro, 1400 z³, tel. 0-691-972-126 K28502
* perfumy na zamówienie, oryginalne, tel. 0-87-520-01-89 V53920
* p³ug Atlas 4, siewnik nawozowy 800kg, tel. 0-505-958-153 K28801
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15715
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L3023
* zbiorniki do paliwa lub na szambo 5000 i 10000 litrów, tel. 0887-144-335
K26204
WYNAJEM

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

GRÜNLAND

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

(V58607)

INNE
* poszukujê mi³ej, zadbanej kobiety, oko³o 40 lat, cel towarzyski lub matrymonialny, tel. 0-885-588-989 po 17.00 K28102
KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L6303
* domek, tel. 0-606-756-380
L5908
* du¿e mieszkanie, tel. 0-515-084-114
K27004
* mieszkanie dwu, trzypokojowe, tel. 0-505-090-838
K28302
PRACA

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V53010)

OG£OSZENIA DROBNE

* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L5904
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L6701

&
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(L6203)

WAC£AW ALFRED MATEJKO
kandydat do Rady Powiatu
z listy nr 5
Platformy Obywatelskiej

- lat 59, ¿onaty, bezpartyjny, bezuk³adowy.
- wykszta³cenie: in¿ynier mechanik, magister in¿. rolnictwa, podyplomowe studia administracyjno-prawne.
- Od 1969 roku mieszkam i pracujê w
Olecku. Z-ca i dyrektor Pañstwowego Orodka Maszynowego, v-ce i prezes
Powiatowego Zwi¹zku Kó³ek Rolniczych, naczelnik miasta, miasta
i gminy, prezes Polsko-Francuskiej Sp. z o.o., z-ca dyrektora w
firmie Ortus, dyrektor administracyjny Wszechnicy Mazurskiej,
obecnie prezes Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej.
 Moje osi¹gniêcia to powstanie wielu obiektów inwestycyjnych,
wicemistrz gospodarnoci kraju jako miasto i gmina Olecko, rozwój spo³eczno-gospodarczy.
 Uwa¿am, ¿e ka¿da w³adza powinna byæ m¹dra, silna i sprawiedliwa. Najlepiej gdyby te cechy posiada³a ³¹cznie.
 Je¿eli zostanê radnym to w pierwszej kolejnoci bêdê widzia³
cz³owieka z jego potrzebami, a wiêc praca, opieka zdrowotna, owiata i bezpieczeñstwo.
 Szanujê pogl¹dy ka¿dego cz³owieka i gotów jestem wspó³pracowaæ z ka¿dym dla osi¹gniêcia rozwoju cywilizacyjnego miasta i
powiatu.
 Nasze mo¿liwoci to rozwój samorz¹dnoci dla inicjatyw. W
szczególnoci w dziedzinie rolnictwa i lenictwa oraz przetwórstwa, turystyki i ma³ej przedsiêbiorczoci.
 Ludzie lubi¹ byæ wybierani, to normalne, gdy¿ jest to jedna z
potrzeb  potrzeba uznania, ale nie zawsze gotowi s¹ na wytrwa³oæ, wyrzeczenia i zaanga¿owanie.
Je¿eli zag³osujesz na mnie nie zawiedziesz siê  dziêkujê.
Publikacja sfinansowana ze rodków
Komitetu Wyborczego Wyborców Ma³a Ojczyzna Olecko

Tomasz £askowski  niezale¿ny kandydat na radnego Sejmiku Województwa
z listy Platformy
Obywatelskiej.
Tomasz £askowski

Urodzony 18 padziernika 1970r. w Olecku. Absolwent
Wszechnicy Mazurskiej i Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 1992 roku zwi¹zany z Wszechnic¹ Mazursk¹ w Olecku.
REKLAMA
Zaanga¿owany w wiele
dzia³añ WYBORCZA
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.
Oczekuj¹c Pañstwa g³osów, zaci¹gam kredyt zaufania, który
sp³acê z nawi¹zk¹.
Tomasz £askowski

(V63614)

Publikacja sfinansowana ze rodków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate zaprasza na wernisa¿ wystawy Mietek
Legus / rysunki / komiksy. Otwarcie wystawy 4.11.2006 r. o godz. 17 00.

BIOGRAFIA-WERSJA OFICJALNA

Mietek Legus - ur. w 1967r. w Olecku. Rysowa³ w ¯yciu, Kurierze Porannym i kilku innych wydawnictwach. Przez
kilka lat zwi¹zany z bia³ostockimi Kartkami, gdzie pisa³, rysowa³ i ogólnie rzecz bior¹c  wyg³upia³ siê (jako Miêto Legus) w celu poprawienia blinim humoru. Obecnie mieszka i
pracuje w Bia³ymstoku.

BIOGRAFIA - WERSJA NIEOFICJALNA
Mieto Legus to dwóch kolesi o dobrych intencjach,

du¿ych potencjach i poprzecznych ynteligencjach.
Nie spotkacie ich w ¿adnych rozwoju agencjach.
Na wiat w korkotrampkach przyszli
a czo³a ich nieskalane by³y ladem nijakiej myli.
Szko³y ukoñczyli fortelem, na egzaminach udaj¹c,
¿e s¹ kaloryferem. Pomys³y czerpi¹ prosto z bereta,
st¹d proste s¹ jak w p³ocie sztacheta.
To Mieto wstrzyma³ s³onia a Legus ruszy³ cielê.
Bawcie siê dobrze, bo radoæ to trele-morele.

'
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Kalendarz imion
31 padziernika
Alfonstyny, Antoniny, Augustyny, Lucylii
Alfonsa, Antoniego, Augusta, Augustyna, Godzimira, Krzysztofa, £ukasza,
Narcyza, Saturnina, Urbana, Wolfganga
1 listopada
Konradyny, Seweryny, Wiktoryny,
Wracis³awy
Andrzeja, Konrada, Konradyna, Seweryna, Wiktoryna, Warcis³awa
2 listopada
Bohdany, Eudoksji, Ma³gorzaty, Wiktoryny
Ambro¿ego, Bogdana, Bohdana, Bo¿ydara, Henryka, Jerzego, Stoimerza,
Tobiasza, Wiktora, Wiktoryna
3 listopada
Bogumi³y, Huberty, Mi³y, Sylwii

Bogumi³a, Cezarego, Chwalis³awa, Huberta, Marcina, Mariusza, Teofila, Wita
4 listopada
Albertyny, Amaty, Gerardy, Heleny, Joanny, Modesty
Alberta, Emeryka, Gerarda, Karola, Modesta, Mciwoja, Olgierda, Witalisa
5 listopada
Balladyny, Benity, Bertiny, Betiny, Blandyny, El¿biety, Modesty
Dominika,Erazma, Eugeniusza, Floriana,
Geralda, Modesta, S³awomira, Zachariasza
6 listopada
Arletty, Arlety, Beaty, Krystyny, Leny,
Leonardy
Adolfa, Feliksa, Gustawa, Jacka, Leonarda,
Melaniusza, Trzebowita, Ziemowita

Sadzenie drzew - mróz

Jak parzyæ herbatê?

Przede wszystkim unikamy sadzenia
odmian wra¿liwych na mróz. Przed zakupem sadzonek nale¿y zapoznaæ siê z
w³aciwociami drzewek.
Nale¿y te¿ kupowaæ drzewa na podk³adach mrozoodpornych. Odmiany na
podk³adach wra¿liwych na mróz przed
zim¹ trzeba zabezpieczyæ obsypuj¹c roliny ziemia i ció³k¹.
Unikamy sadzenia drzew i krzewów
owocowych w nieckach i zag³êbieniach
terenu. Tam w³anie niskie temperatury
utrzymuj¹ siê d³u¿ej. Tam mo¿emy sadziæ najbardziej odporne jab³onie i krzewy. (Np. porzeczki i agrest).
Nie jest wskazane sadzenie drzew
owocowych na glebach podmok³ych.
Roliny w sadach nale¿y prawid³owo uprawiaæ, chroniæ przed mrozami, bieliæ
pnie (w po³owie stycznia), nawoziæ glebê oraz zabezpieczaæ przed chorobami i
szkodnikami.

Najlepiej gdy imbryk stawiamy na
wiêkszym czajniku, w którym gotuje siê
woda. 1-1,5 ³y¿eczki herbaty (porcja na
osobê) wsypaæ do rozgrzanego imbryka
i zalaæ wie¿¹, wrz¹c¹ wod¹.
Chiñsk¹ zielon¹ herbatê zaparzamy
wod¹ o temperaturze 70-80°C przez oko³o 2-3 minut.
Herbatê zielon¹ japoñsk¹ wod¹ o
temperaturze 60-70°C przez oko³o 1-1,5
minuty.
Czarne herbaty parzymy przez 3-5 minut
(gatunek Darjeeling 3 minuty).
Herbaty zio³owe najlepiej parzyæ przez
2,5 do 3 minut.
Warto równie¿ wiedzieæ, ¿e herbaty
zielone oraz wyborny czarny gatunek
Oolong (dawny Ulung) mo¿na zaparzaæ
nawet czterokrotnie.
Azjaci twierdz¹, ¿e najlepsze s¹ ostatnie
napary i czêsto pierwszy po prostu wylewaj¹.

Bezp³atnie i anonimowo
mo¿esz przebadaæ siê na obecnoæ wirusa HIV
w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Olsztynie.

NIKT NIE OPRÓCZ CIEBIE NIE POZNA WYNIKU BADANIA!

Punkt znajduje siê w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Olsztynie
10-561 Olsztyn, ul. ¯o³nierska 16
pokój nr 15 (parter)
tel. (089) 527 95 00 wew. 359
czynny
we wtorki i czwartki
w godz. 1500  1800
W czasie trwania kampanii medialnej z zakresu HIV/AIDS
w okresie od 28.11.2006 r. do 01.12.2006 r.
punkt bêdzie czynny codziennie (od poniedzia³ku do pi¹tku) w godz. 1500 do 1800

Przys³owia
i powiedzenia
 Na Wszystkich wiêtych, jeli ziemia skrzep³a, ca³a zima bêdzie ciep³a.
 Na Zaduszki nie ma w ogrodzie ani
pietruszki.
 Gdy w listopadzie liæ na szczytach
drzew trzyma, to w maju na nowe
licie spadnie jeszcze zima.
 Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.

Lek zio³owy
na z³e trawienie

Przy tzw. dra¿liwym jelicie, kiedy kurcze
¿o³¹dka dokuczaj¹ szczególnie po przebudzeniu, warto przeprowadziæ nastêpuj¹ca kuracjê: po pól szklanki soku z czarnej
rzodkwi i kefiru roztrzepaæ, wsypaæ szczyptê pieprzu zio³owego i wypiæ na czczo.
Nie zaleca siê tej kuracji dzieciom.

Olejki piêknoci

Olejki do pielêgnacji cia³a mog¹ mieæ
ró¿ne dzia³anie w zale¿noci od rodzaju
zawartych w nich sk³adników.
Oczyszczaj¹ce ekstrakty rolinne to
geranium, majeranek i orzech laskowy.
Odprê¿aj¹c¹ dzia³aj¹ ekstrakty z bergamotki, mandarynki, melisy, narola i drzewa ró¿anego. Uspokajaj¹ce ekstrakty s¹
z rumianku, miodu, lawendy, mimozy,
pomarañczy i drzewa sanda³owego. O¿ywiaj¹ ekstrakty rolinne z rozmarynu, miêty,
jagody ja³owca, cytryny i cynamonu.

Nasz przepis
Zupa królewska

3 szklanki roso³u
szklanka ugotowanego i rozdrobnionego miêsa kurczaka
2 ³y¿ki surowego ry¿u
pó³ szklanki mietany 12%
³y¿ka p³atków migda³owych
³y¿ka natki pietruszki
sól
pieprz
Do roso³u dodajemy ry¿ oraz miêso kurczaka i gotujemy przez 17 minut
od momentu wrzenia.
Ugotowany, ry¿, miêso miksujemy
wraz z roso³em. Przyprawiamy sol¹ i
pieprzem do smaku. Mieszamy ze mietan¹, p³atkami migda³owymi oraz natka pietruszki.
Zupê krem podajemy bez ¿adnych
dodatków.
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W TROSCE O DOBRO DZIECKA

W dniu 18 padziernika 2006r. w Zespole Szkól w Olecku
(os. Siejnik) odby³o siê spotkanie przedstawicieli szkolnych
Rad Rodziców naszej gminy.
Organizatorem spotkania by³ zarz¹d Rady ZS w Olecku.
Inspiracj¹ do takich spotkañ by³a znana medialnie sprawa
konfliktu miêdzy dyrektorem a Rad¹ Rodziców w jednej ze
szkó³ miejskich. Pierwsze spotkania rodziców (w czerwcu i
sierpniu br. ) odby³y siê w gocinnych progach Urzêdu Miejskiego pod patronatem Pana Burmistrza i kierownik wydzia³u
Owiaty, Pani El¿biety Rêkawek. Tematów do dyskusji by³o
du¿o.
Wiele siê dzieje w naszych szko³ach. Jest du¿o spraw i
problemów, które wymagaj¹ rozwi¹zania. Rodzice postanowili
spotykaæ siê, by dzieliæ siê swoimi dowiadczeniami i wspieraæ w dzia³aniu na rzecz dzieci.
Na letnim spotkaniu zaprosi³am przedstawicieli Rad do nas,
do Zespo³u Szkó³ w Olecku. ¯a³ujê tylko, ¿e moje telefoniczne zaproszenie nie dotar³o do wszystkich przedstawicieli Rad
Rodziców. Nastêpne bêdziemy wysy³aæ tradycyjn¹ drog¹ pocztow¹, tak, by wszyscy zainteresowani mogli przybyæ.
Staralimy siê godnie przyj¹æ naszych goci. W zebraniu
uczestniczy³ Burmistrz Wac³aw Olszewski i El¿bieta Rêkawek z Wydzia³u Owiaty. Pan Burmistrz wpisa³ siê nawet na
listê obecnoci i poda³ numer telefonu. Niestety, s³u¿bowego.
Przy kawie i ma³ym co nieco, rozmawialimy o naszych
dzieciach, o problemach szkolnych i wychowawczych. O tym,
co trzeba w szko³ach zmieniæ, co poprawiæ. Rol¹ ka¿dej szko³y jest edukacja, rol¹ rodziców m¹dre wychowanie. Niestety
my, rodzice, w pogoni za prac¹, za pieniêdzmi (niezbêdnymi
do ¿ycia) dajemy naszym dzieciom zbyt ma³o tego, czego potrzebuj¹ najbardziej: naszej mi³oci i czasu im powiêconego.
Dzi ¿yje siê szybko, w biegu. Warto czasem zatrzymaæ siê na

BARBARA INTEREWICZ
52 lata, zamê¿na, wykszta³cenie zawodowe. Mieszkanka Olecka. Od 1982 r. prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Szukajmy tego, co nas ³¹czy!
Za ka¿dy g³os oddany na mnie  DZIÊKUJÊ

KANDYDATKA LIGI POLSKICH RODZIN

chwilê. Kochamy nasze dzieci, karmimy je i ubieramy. To nie
wszystko. Poznajmy ich przyjació³ , zainteresujmy siê dok¹d
chodz¹ i co robi¹. Coraz wiêcej dzieci i m³odzie¿y siêga po
papierosy, alkohol i narkotyki. Czy nie ma w tym te¿ winy
rodziców? Winy przez zaniedbanie, brak czasu i bagatelizowanie problemu. Mamy wspania³e dzieci. M¹dre, uzdolnione
sportowo i artystycznie. Kochajmy je m¹drze. Poznajmy siê
lepiej. Przecie¿ mo¿na pójæ z synem na ryby, z córk¹ na babskie zakupy i po prostu porozmawiaæ.
W³anie temu maj¹ s³u¿yæ nasze spotkania rodzicielskie.
Chcemy pomagaæ rodzicom w rozwi¹zyaniu problemów szkolnych
i wychowawczych. Pragniemy wspieraæ szko³y, bo w nich
ucz¹ siê nasze dzieci. Na spotkaniu w Siejniku omawialimy
m.in. wniosek Pana Jaros³awa Bagieñskiego w sprawie kontroli przez policjê dzieci, które w bardzo pónych godzinach
wieczornych spotyka siê na ulicach miasta. Ró¿nilimy siê w
pogl¹dach na temat tej kwestii. Zgodni bylimy jednak co do
tego, ¿e jako rodzice musimy bardziej interesowaæ siê tym,
gdzie chodz¹ nasze pociechy, a policja powinna czêciej je
legitymowaæ. W zwi¹zku z tym planowane jest spotkanie z
oleck¹ policj¹ i przedstawicielem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
By³o nam mi³o gociæ przedstawicieli Rad Rodziców i naszej w³adzy lokalnej. Mamy nadziejê, ¿e dobrze nas zapamiêtali, a tort Pani Krysi wspominaj¹ ze smakiem.
Wszystkich rodziców zachêcamy do aktywnoci w szkolnych radach rodziców.
Kolejne spotkanie rodzicielskie organizuje Rada Rodziców
przy szkole nr 1.
Pozwolê sobie zacytowaæ kilka zadañ z Pos³ania dzieci
do rodziców. Proszê je przeczytaæ. Naprawdê warto.
Stanis³awa Krzesicka
Wiceprzewodnicz¹ca Rady Rodzicow ZS w Olecku

Pos³anie dzieci do rodziców
fragment:

- Nie obiecuj. Gdy nie dotrzymasz s³owa, przestanê
ci ufaæ.
- Nie zwracaj mi uwagi w obecnoci innych. Twoje
s³owa odnios¹ wiêkszy skutek, gdy us³yszê je na osobnoci.
- Nie ³ajaj mnie wci¹¿. Moim sposobem ochrony
mo¿e byæ brak reakcji na twoje s³owa.
- Nie ¿¹daj, bym t³umaczy³ swoje z³e zachowanie.
Czasem naprawdê nie wiem, dlaczego tak post¹pi³em.
- Nie rób mi wyrzutów, gdy siê do czego przyznam. Przestraszony mogê zacz¹æ k³amaæ.
- Nie chroñ mnie przed konsekwencjami. Muszê siê
uczyæ na b³êdach.
- Nie unikaj odpowiedzi na trudne pytania. Wtedy
przestanê pytaæ, a odpowiedzi poszukam gdziekolwiek.
- Nie zapominaj, ze nie mogê rozwijaæ siê bez twego
zrozumienia i zachêty. £atwiej zapomnieæ o wyra¿eniu
aprobaty, ni¿ niezadowolenia.
- Traktuj mnie jak przyjaciela, a nim na pewno bêdê.
Pamiêtaj, ¿e dobry przyk³ad jest lepsz¹ nauk¹ ni¿ krytyka.
Poza tym kochaj mnie, tak jak ja ciebie...
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Lekka atletyka Zwyciêstwa oleckich biegaczy
w Ogólnopolskich Biegach Niepodleg³oci
Sezon lekkoatletyczny 2006 praktycznie ju¿ zakoñczony. Najwiêcej pracy maj¹
statystycy, którzy bardzo skrupulatnie uk³adaj¹ tabele najlepszych wyników w poszczególnych konkurencjach za miniony
sezon sportowy. Zawodnicy s¹ w tzw. okresie roztrenowania i myl¹ ju¿ o przygotowaniach do przysz³ego sezonu w 2007 roku.
Po otrzymaniu zaproszenia z Podlaskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki biegacze z Olecka w minion¹ sobotê wystartowali (po raz ostatni w tym sezonie) w
ogólnopolskich biegach, które rozegrano w Soko³ach dla uczczenia wiêta Niepodleg³oci.
W zawodach, które rozegrano na ulicach Sokó³ wystartowa³o ponad 400
uczestników reprezentuj¹cych kluby
województw: podlaskiego, mazowieckiego,
kujawsko-pomorskiego i warmiñsko-mazurskiego.
Nasi reprezentanci, wychowankowie
trenera Romualda Wojnowskiego, spisali siê bardzo dobrze, zwyciê¿aj¹c na
dwóch dystansach, a na podium za³apa³o siê a¿ szeciu reprezentantów klubu Czarni.
W biegu m³odzików na dyst. 1100m
z du¿¹ przewag¹ nad rywalami zwyciê-

¿y³ Piotr Witkowski. Jego m³odszy brat,
Pawe³, w tym biegu zaj¹³ ósm¹ lokatê.
Drugie zwyciêstwo, co by³o wielk¹
niespodziank¹, odnios³a w biegu g³ównym kobiet na dyst. 1500 m Justyna Zieliñska (uczennica ZST Olecko).
Dwa drugie miejsca, wywalczone po
bardzo wyrównanej i emocjonuj¹cej walce,
zajêli nasi, ju¿ znani, zawodnicy  Paulina Powiata i Piotr Grzêda, którzy startowali w kategorii juniora na dystansach
1100 i 2000 m. Trzeba przy tym dodaæ,
¿e przegrali z rywalami, którzy s¹ wy¿ej
notowani w tabelach ogólnopolskich.
Na podium, zajmuj¹c trzecie miejsca,
stawali do dekoracji: Ma³gorzata Szpunar (która biega³a na dyst, 1100m) oraz
Adrian Moroz (który biega³ w kategorii
szkó³ rednich na dyst. 3000 m.  to te¿
niespodzianki.
Zawodnikom i ich trenerowi w imieniu redakcji gratulujemy!
Przy okazji mi³a informacja. Otó¿ Wójt
Gminy Soko³y pan Józef Zajkowski przekaza³ przez trenera na rêce Burmistrza
Olecka Wac³awa Olszewskiego piêkny
album z dedykacj¹, w dowód uznania za
osi¹gniêcia sportowe naszych reprezentantów. Mi³e!

Fina³ Oleckiej Mini Ligi OLDA
Olecka Mini Liga Dru¿yn Amatorskich
w Pi³ce No¿nej jesieñ 2006 zakoñczy³a
tegoroczne zmagania na boiskach trawiastych. W zawodach uczestniczy³o dziewiêæ dru¿yn z naszego powiatu (ok. 100
zawodników-amatorów). £¹cznie zawodnicy w ci¹gu siedmiu tygodni rozegrali
70 spotkañ. Zdecydowanie nad pozosta³ymi ekipami dominowali pi³karze TSV
Victory (kpt. Marcin Walu), którzy zdobyli tytu³ Mistrza Ligi oraz Puchar Dyrektora MOSiR w Olecku p. Andrzeja
Kamiñskiego. Za najbardziej efektywnego
gracza Ligi organizatorzy wyró¿nili Pucharem Fair Play Grzegorza Bombera z
GROMu Olecko, natomiast statuetkê dla
najlepszego bramkarza odebra³ Pawe³ Makarczyk  Delphia TEAM. Wszystkie
dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe puchary i dyplomy.
Mi³a przyjazna atmosfera, kulturalny

doping garstki kibiców, ³adna pogoda i
niez³y poziom wyszkolenia zawodnikówamatorów pi³ki no¿nej  to g³ówne powody organizowania tego typu zawodów,
dla których warto wyjæ z domu aby
poprawiæ w³asn¹ kondycjê, pobiegaæ z
kolegami za kawa³kiem skóry i mieæ tylko satysfakcjê z... ¿ycia.
Ligê zorganizowa³ olecki MOSiR a
mecze sêdziowali pp.: Karol Szy³kiewicz
 nauczyciel w-f w gimnazjum w Kowalach Oleckich i Robert Smyk  Zespó³
Szkó³ w Babkach Oleckich.
Pi³karzom serdecznie dziêkujemy za
udzia³ i zapraszamy ju¿ wkrótce na Ligê
Halow¹.
Koñcowa tabela grupy mistrzowskiej:
1. TSV Victory
4 10 20:2
2. Liderzy HAMASU
4 10 14:2
3. Bianconeri
4
6 12:11

Pi³ka no¿na
1. W meczu wyjazdowym w niedzielê (29.10.2006 r.) Vêgoria Wêgorzewo przegra³a z Czarnymi Stars Olecko 1:2! Czarni zagrali bardzo dobry mecz. Tak walcz¹cych Czarnych chyba w tym sezonie
nie widzielimy, nie by³o dla nich straconych pi³ek, ka¿dy z zawodników da³ z
siebie wszystko. Pierwsza po³owa by³a
wyrównana, Czarni ju¿ na pocz¹tku spotkania stracili bramkê po rzucie wolnym
wykonywanym z prawej strony boiska.
Uderzona pi³ka z wolnego znalaz³a drogê do bramki  1:0 dla Vêgorii. Potem
by³o parê sytuacji, gdzie obie dru¿yny
mia³y mo¿liwoæ zmiany wyniku, ale do
przerwy nic siê nie zmieni³o. Ka¿dy zawodnik walczy³ o pi³kê, wzajemnie siê
asekurowali i uzupe³niali. W drugiej po³owie bardzo szybko zarysowa³a siê przewaga Czarnych, która utrzyma³a siê do
koñca meczu. Efektem tej przewagi by³o
zdobycie dwóch bramek: przez Jarmo³owicza (strza³ zza linii pola karnego) i Szarneckiego (strza³ g³ow¹ po rzucie wolnym
wykonywanym przez Ryszkiewicza).
To kolejny mecz bez pora¿ki, mecz
za 6 pkt., a wygrana pozwoli³a na odskoczenie od rywali na 7 pkt, co jest doæ
du¿¹ przewag¹ przed rund¹ wiosenn¹.
W tabeli Czarni uplasowali siê na pierwszym miejscu z wynikiem 39 pkt. Gratulujemy!
***
W sobotê (4.11.2006 r.) o godz. 13.00
odbêdzie siê mecz 6. Rundy Pucharu
Polski seniorów MLKS Czarni Stars
Olecko z MKS Mazur E³k. Wszystkich
chêtnych serdecznie zapraszamy na stadion MOSiR!
4. Delphia TEAM
5. GROM Olecko
Koñcowa tabela grupy
6. WETERAN Olecko
7. Rapid CHE£CHY
8. BAMBOOCHA
9. Bu³a i Spó³a

4
4

1
1

2:9
1:18

spadkowej:
3
6 10:6
3
4
7:6
3
4
6:6
3
3 3:7.

W tabelach kolejno: miejsce, nazwa
dru¿yny, liczba rozegranych meczy, zdobyte punkty, stosunek bramek strzelonych do straconych.
ben
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 228
Mo¿na napisaæ: siedem dni ju¿ za nami.
Oczywicie by³y to bardzo ciekawe dni.
Jak zwykle. Przede wszystkim mamy ostatnie dni do wyborów samorz¹dowych 
to w³anie to wype³ni³o w wiêkszej czêci czas i dyskusje polityków. Bo samorz¹dy to bardzo wa¿na rzecz. Wbrew
samym sobie politycy tzw. opozycji, którzy
przez ostatnie miesi¹ce opowiadali wszem
i wobec, ¿e w Polsce mamy dyktaturê,
tyraniê i centralizm w³adzy, gdzie to co
siê dzieje poza Warszaw¹ nie jest wa¿ne lub lekcewa¿one przez W£ADZÊ
CENTRALN¥. Do tej pory t³umaczono
nam jak kozom na kazaniu, ¿e ¿yjemy w
Pañstwie Antydemokratycznym i policyjnym. Antydemokracja ma polegaæ na
tym, ¿e ci co wygrali wybory nie przekazali w³adzy tym co przegrali. Pañstwo
policyjne objawia siê tym, ¿e na ulicach
i chodnikach pojawi³o siê wiêcej policjantów, bo wygnano ich od biurek,
gdzie podobno by³o masê papierkowej
roboty. Policyjnoæ naszego pañstwo
objawia siê równie¿ tym, ¿e policja z ca³¹
surowoci¹ karze i ³apie tych co na podwójnym gazie, a prokuratura ich jeszcze surowiej karze. Jak nie ma surowoci w karaniu to wtedy takich prokuratorów i sêdziów karze sam minister. Tak
wiêc wysz³o, ¿e objawem naszego Pañstwa Policyjnego jest wiêkszy spokój i
bezpieczeñstwo ludzi. Tragedia... Jeszcze gorzej jest, bo teraz chce nas ukaraæ Unia Europejska za to, ¿e nie karzemy mandatami ludzi przekraczaj¹cych dozwolone prêdkoci. Pewnie! W naszym
narodzie przecie¿ p³ynie krew Ho³owczyców i Kubiców, wiêc jestemy narodem
doskona³ych kierowców. A sk¹d te wypadki? Oczywicie przez polskie drogi,
bo te nie s¹ dostosowane do prêdkoci
powy¿ej 150 km/h. Ile osób wie, ¿e w
miecie jest dopuszczalna prêdkoæ 50
km/h? Z osobistych obserwacji widzê,
¿e niewielu posiada w tym zakresie wiedzê potrzebn¹ do jazdy samochodem. Gdyby nasz policja mog³a ¿yæ z mandatów,
czyli, ¿e pieni¹dze p³ynê³yby nie do
bud¿etu, a do kasy policji  to mielibymy najlepiej wyposa¿on¹ i najskuteczniejsz¹ policjê na wiecie. By³aby wysoko op³acana i skuteczna. Bo wiadomo: jak kot najedzony, to ³owny.
Ale teraz okaza³o siê, ¿e OPOZYCJA
jednak stwierdza, ¿e demokracja jest. Te¿
mi odkrycie. Teraz zaczê³a siê indoktrynacja w drug¹ stronê... ¿e jednak jest

demokracja lokalna. I jak tu mo¿na ufaæ
ró¿nym ludziom z polityki. Raz tak, a raz
inaczej. Teraz, ca³kiem niedawno, bo kilka
dni temu, Jeden Przewodnicz¹cy powiedzia³, ¿e partii rz¹dz¹cej zale¿y na niskiej
frekwencji wyborczej ¿eby wygraæ. A nie
dalej jak wczoraj jeden z zastêpców t³umaczy³ wszem i wobec, ¿e szef tego nie
powiedzia³! Jak nie powiedzia³, jak by³o
s³ychaæ w radiu i w telewizji jak to mówi³. Ale to pewnie wroga robota dziennikarzy op³acanych i finansowanych przez
Partiê Rz¹dz¹c¹. Ostatnio nawet pad³y
konkretne nazwiska i sumy jakie wchodz¹ w grê. No tak... bo obiektywizm dziennikarski jest mierzony w postaci wspó³czynnika liny. Im wiêcej dziennikarz
pluje na rz¹d i partiê rz¹dz¹c¹, tym bardziej jest obiektywny. Taki miernik.
Obliczono te¿, ¿e w TV pokazywana jest
najczêciej partia rz¹dz¹ca... No có¿. Hm.
Takie to radosne. Jakby to rozszerzyæ
na ca³y wiat to okaza³oby siê, ¿e jest
le, ¿e Polska jest pokazywana tak ma³o
w porównaniu z Rosj¹, USA i Irakiem, a
Bush jest najczêciej pokazywanym prezydentem. Zasada jest prosta: zawsze
s¹ li ci Nie Nasi.
Druga fajna sprawa to szkolnictwo.
Ostatnio du¿o siê o tym mówi przez pryzmat gdañskiej tragedii. O dziwo... jak
wielu ludzi w chwili obecnej jest gotowych poprzeæ ministra Giertycha. A ilu
zgadza siê z tym co chce zrobiæ minister. Dziwne. Swoj¹ drog¹ mam okazjê
obserwowaæ jak to wygl¹da w szko³ach
na przyk³adzie mojej osobistej córki.
Czasem mam ochotê zrobiæ niez³¹ wojnê w jej szkole. Przesta³em ju¿ siê dziwiæ np. wychowawczyni klasy, która po

Ziemia
poetów

dwóch latach opieki nad naszymi pociechami stwierdza, ¿e nie zna dzieci w swojej
klasie. Przesta³ mnie dziwiæ podzia³ dzieci na lepsze i gorsze, co po prostu mo¿na stwierdziæ po podzia³ach kas. Taki
pedagogiczny rasizm. Przesta³ mnie dziwiæ pomys³, który us³ysza³em kilka lat
temu, ¿e wiêksze, ponad 30-osobowe klasy
s¹ ³atwiejsze do nauczania... To pad³o z
ust PEDAGOGA. Dziwi mnie tylko, ¿e
istnieje system, w którym BEZNADZIEJNI
nauczyciele maj¹ prawo uczyæ! W zesz³ym
roku szkolnym by³a wycieczka do Warszawy dzieci z klas V. Co w tym dziwnego? A to, ¿e PANIE OPIEKUNKI po godz.
21. puci³y dzieci same po centrum handlowym, a osobicie poszy³y po wyprzeda¿ach i okazjach. By³y tak zafascynowane zakupami, ¿e po powrocie do autobusu (po 2 godzinach) nawet nie przeliczy³y dzieci i wycieczka ruszy³a w drogê powrotn¹ do domu. I tu zacz¹³ siê
krymina³, bo SZANOWNE OPIEKUNKI
nie wziê³y z Warszawy jednego dzieciaka. Gdyby nie mia³o to dziecko przy sobie telefonu komórkowego i nie zadzwoni³o do kole¿anki, to autobus by nie zawróci³. Dzi ¿a³ujê, ¿e nie zg³osi³em tego
faktu od razu na policjê i do prokuratury, które odpowiednio ukara³by te PSEUDOOPIEKUNKI! Ale mogê o tym napisaæ. Gdyby szko³y tak jak na ca³ym wiecie
rzeczywicie by³y zale¿ne od dzieci i ich
rodziców  to za³o¿y³bym siê, ¿e po³owa
dzisiejszej kadry ze swoimi umiejêtnociami
nadawa³aby siê tylko do kopania rowów.
A ja Pañstwa zachêcam do szukania
absurdów wokó³ nas. Im wiêcej ich zauwa¿my, opiszemy i napiêtnujemy  tym
bêdzie dla nas lepiej.
PAC

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Bratki
Gromada bratków z g³êbi cmentarza
wschodz¹ umarli,
strojni w kolory, które trumiennym
sukniom wydarli.

Karmi¹ siê s³oñcem, ³zami o zmroku,
ros¹ nad ranem 
jeszcze grymasem niedawnej mierci
powykrzywiani.

