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Przy najwiêkszym pañstwa nierz¹dzie najliczniejsze by³y prawa.

Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Tacyt

(Publius Cornelius Tacitus, ok. 55 - ok. 120)
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21 listopada 2006 r.

Zmar³a

Anna
Iwanowska

d³ugoletni dyrektor Zespo³u Szkó³
Spo³ecznego Towarzystwa
Owiatowego w Olecku
Odesz³a od nas

Anna Iwanowska

Osoba kochaj¹ca dzieci i przez nie kochana. Osoba, bez której nasza Szko³a
nigdy nie bêdzie ju¿ taka sama.
Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
Rodzinie sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy
z Zespo³u Szkó³ STO w Olecku

Do policji!!!

Nagminne sta³o siê je¿d¿enie jednokierunkow¹ ulic¹ Sk³adow¹ pod pr¹d.
Wielu kierowców nie w³¹cza wiate³ kierunkowych, a jazda
rowerów ulicami jednokierunkowymi pod pr¹d to ju¿ norma.

Wojewoda w Olecku

Wojewoda Adam Supe³ odwiedzi³ w ubieg³y pi¹tek Olecko.
Spotka³ siê z Burmistrzem Wac³awem Olszewskim oraz zwiedzi³ stoczniê jachtow¹ Delphia.

Nied³ugo koniec!!!

Trwaj¹ prace przy modernizacji ci¹gów komunikacyjnych
pomiêdzy ul. Sk³adow¹, Kopernika i Armii Krajowej. Na razie
jest to utrudnieniem dla samochodów poruszaj¹cych siê tymi
ulicami. Po ukoñczeniu robót zarówno ruch na osiedlach jak i
wymienionych ulicach bêdzie bezpieczniejszy.
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Cena 1,40 z³

Tañsza ciep³a woda?

W najbli¿szych dniach zostanie zamkniêta kot³ownia miejska
przy placu Wolnoci 6. Ogrzewanie wody przejmie kot³ownia Spó³dzielni Mieszkaniowej. Realizatorem inwestycji jest
Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej.
Na przysz³y 2007 rok jest planowane pod³¹czenie budynków przeciwleg³ej strony placu Wolnoci równie¿ do kot³owni
SM. Rozmowy ustalaj¹ce trwaj¹. Na pewno bêd¹ pod³¹czone do tej sieci budynki Szko³y Muzycznej i Regionalnego
Orodka Kultury.
Ponadto PEC opracowuje projekt likwidacji ogrzewania
olejowego ul. Sk³adowej 3.
Burmistrz Wac³aw Olszewski zamierza po ukonstytuowaniu
siê w³adz powiatowych podj¹æ rozmowy z zarz¹dem w sprawie rozbudowy kot³owni przy szpitalu i pod³¹czenia do niej
budynków takich, jak: Zak³ad Dzieci G³uchych, Gimnazjum
nr 2 oraz okolicznych budynków.
C.d. na s. 3.

Sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkim mieszkañcom miasta i gminy, którzy oddali g³osy na
mnie i na Komitet Wyborczy PSL w wyborach do
Rady Powiatu w Olecku.
Stanis³aw Lucjan Ramotowski
i Komitet Wyborczy PSL
Chcia³bym wyraziæ, przenajpiêkniej jak potrafiê, wszystkim
swoim Wyborcom z ca³ego serca podziêkowanie.
Marek Ga³¹zka

Sk³adam serdeczne podziêkowanie Wyborcom
za g³osy poparcia mojej osoby w wyborach do
Rady Sejmiku Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.
Czes³aw Gontar
(V71302)

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ
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 14 listopada o 12.34 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ znad jezdni ul. Go³dapskiej nad³amany konar drzewa.
 16 listopada o 20.30 jeden zastêp JRG
PSP pomaga³ karetce pogotowia w
przetransportowaniu chorego do szpitala.
 16 listopada o 21.21 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ na osiedlu Siejnik po¿ar pojedynczego drzewa. Prawdopodobnie
podpalenie.
 17 listopada o 15.15 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y skutki wypadku drogowego na drodze w okolicach Jasiek.
 18 listopada o 16.23 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar drzewa przy drodze
w Doliwach.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski

Akcyza

W jednym z oleckich kiosków policjanci ujawnili siedemdziesi¹t paczek
papierosów bez akcyzy. W³aciciel mia³
jeszcze w zaparkowanym obok aucie oko³o
250 paczek.
Papierosy znaleziono przez przypadek przy siedemnastoletnim ch³opcu, który
zaprowadzi³ policjantów do miejsca zakupu. Za posiadanie i sprzeda¿ papierosów bez akcyzy grozi kara grzywny.

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI
STACJA PALIW  Rarytas

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V58810)

ul. E³cka 4
Na miejscu: myjnia, sklep,
hotel i bar
(V70702)

PIJANI
KIEROWCY

Wyrazy g³êbokiego
wspó³czucia rodzinie

 16 listopada policjanci zatrzymali do
kontroli jad¹c¹ alej¹ Wojska Polskiego ciê¿arówkê Mercedes. Czterdziestosiedmioletni kierowca pojazdu Andrzej
S. mia³ we krwi 0,4 promila alkoholu.
 18 listopada o 17.10 w Cimochach zatrzymano rowerzystê, piêædziesiêcioczteroletniego Waldemara Sz. (mieszkañca gm. Kalinowo). Mia³ on we krwi
2,4 promila alkoholu.
 18 listopada o 17.40 zatrzymany w Du³ach inny rowerzysta, czterdziestodziewiêcioletni Romuald G. mia³ we krwi
1,3 promila alkoholu.

Ani
Iwanowskiej

sk³ada redakcja
Tygodnika Oleckiego

(V72501)

rodowiskowy Dom
Pomocy Spo³ecznej...

Z g³êbokim ¿alem
przyjêlimy wiadomoæ
o mierci

jako pierwszy w miecie bêdzie posiada³ kolektory s³oneczne. Urz¹dzenia zostan¹ zamontowane na dachu rozbudowywanego budynku. Inwestycja ta znacznie obni¿y koszty ogrzewania wody.

ANNY
IWANOWSKIEJ

Rodzinie zmar³ej sk³adamy
szczere wyrazy wspó³czucia

Nieustaj¹cy konkurs

 koledzy z Prawa
i Sprawiedliwoci

Wypadek

17 listopada oko³o 15.10 na drodze
wyjazdowej z Olecka w kierunku Gi¿ycka dosz³o do tragicznego w skutkach
wypadku drogowego. Jad¹cy z Olecka
VW Golf kierowany przez mieszkañca gm.
Olecko, trzydziestopiêcioletniego Narcyza
S., zjecha³ na zakrêcie na przeciwleg³y
pas ruchu i zderzy³ siê czo³owo z nadje¿d¿aj¹cym z naprzeciwka ¯ukiem. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ by³a bardzo z³a
widocznoæ podczas mg³y. Kierowca
zgubi³ drogê. Jad¹cy VW poniós³ mieræ
na miejscu, a pasa¿er i kierowca ¯uka
zostali przewiezieni na obserwacjê do
szpitala w Olecku. Od kierowców pobrano krew do badania na obecnoæ alkoholu.
Policja ustali³a bezspornie, ¿e sprawc¹ wypadku by³ kierowca VW.

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V69303)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

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

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:
 Ewa Dolecka
 Teresa Fiedorowicz
 Krzysztof Krajewski
 Leszek Mioduszewski
 Mariusz Nowacki
 Maria Ociepka
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)

I Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na I Sesjê Rady Powiatu w Olecku na dzieñ 22 listopada 2006
roku (wtorek) godz. 11 00 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek Sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. lubowanie radnych.
3. Przyjêcie porz¹dku obrad.
4. Wybór Przewodnicz¹cego Rady Powiatu.
5. Wybór Wiceprzewodnicz¹cego Rady
Powiatu.
6. Wybór Starosty.
7. Wybór Wicestarosty.

8. Wybór cz³onków Zarz¹du.
9. Powo³anie Komisji Rewizyjnej.
10. Powo³anie komisji sta³ych Rady Powiatu.
11. Wolne wnioski.
12. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
13. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu poprzedniej kadencji Wac³aw Sapieha

Tañsza ciep³a woda?

Dokoñczenie ze s. 1.

Prowadzone s¹ równie¿ rozmowy z
austriackimi inwestorami, którzy badaj¹
na razie rynek ciep³owniczy Olecka. Przedstawiciel firmy odwiedzi³ nasze miasto
w ubieg³ym tygodniu. Rozmowa dotyczy³a szybkoci realizacji inwestycji. Stronie austriackiej burmistrz przedstawi³
postulaty szybszego rozpoczêcia budowy elektrociep³owni. Argumentem Olecka

Zatrzymane
za pobicie
kole¿anki

W nocy z 18 na 19 listopada policjanci zatrzymali osiemnastoletni¹ Kamilê
K. oraz jej piêtnastoletni¹ kole¿ankê.
Wczeniej wywabi³y one z dyskoteki swoj¹
osiemnastoletni¹ znajom¹ Katarzynê K.
i dotkliwie j¹ pobi³y.
Poszkodowana ma siñce na twarzy
oraz pêkniêcia skóry i otarcia. Jeden z
zêbów uleg³ nad³amaniu i naruszeniu.
Obie sprawczynie pobicia po przes³uchaniu zosta³y zwolnione. Za pobicie pe³noletniej grozi kara do trzech lat
pozbawienia wolnoci, za sprawê nieletniej rozpatrzy s¹d rodzinny.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
21-26.11.2006r.  pl. Wolnoci 7B
27.11-3.12.2006r.  Pl. Wolnoci 25

jest to, ¿e nie mo¿na d³u¿ej czekaæ z
modernizacj¹ sieci ciep³owniczej w miecie. Gdy inwestor bêdzie zwleka³, miasto same rozwi¹¿e problem, a póniejsze ewentualne pod³¹czenie elektrociep³owni do sieci bêdzie zwi¹zane z negocjacjami w sprawie cen ogrzewania wody,
które bêd¹ musia³y byæ doæ konkurencyjne dla ogrzewania mia³em wêglowym.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

Pierwsza Sesja
Rady Miejskiej...

odbêdzie siê w ci¹gu siedmiu dni od
og³oszenia wyników wyborów w dzienniku ustaw. Obowi¹zek zwo³ania Sesji spoczywa na obecnym Przewodnicz¹cym Rady
Miejskiej Leszku Ga³czyku. Tak wiêc inauguruj¹ca dzia³alnoæ nowej Rady Sesja mo¿e mieæ miejsce w tym lub najpóniej nadchodz¹cym tygodniu.

Z³apany przez
w³aciciela

W nocy 18 listopada nietrzewy Grzegorz W. postanowi³ w³amaæ siê do Fiata
126p zaparkowanego przy ul. rodkowej.
Wybi³ szybê i wszed³ do samochodu.
Wtedy zosta³ zauwa¿ony przez w³aciciela, który zadzwoni³ po policjê i zablokowa³ drzwi samochodu. Policja dosta³a
przestêpcê jak na widelcu. Zosta³ on
zatrzymany do wyjanienia w oleckim
areszcie. Za w³amanie grozi mu kara od
jednego do dziesiêciu lat pozbawienia
wolnoci.

!
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OLECKI TERMINARZ

21 listopada
11.00  I Sesja Rady Powiatu w Olecku
 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego
24 listopada
16.45  Karol  papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem - film, kino ROK Mazury Garbate
19.30  Karol  papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem - film, kino ROK Mazury Garbate
25 listopada
16.45  Karol  papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem - film, kino ROK Mazury Garbate
19.30  Karol  papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem - film, kino ROK Mazury Garbate
26 listopada
Wybory wójta w wiêtajnie
16.45  Karol  papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem - film, kino ROK Mazury Garbate
19.30  Karol  papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem - film, kino ROK Mazury Garbate
27 listopada
* otwarcie wystawy IPN Walka UP z
opozycj¹ polityczn¹  Nadlenictwo
Olecko, Kociuszki 32
16.45  Karol  papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem - film, kino ROK Mazury Garbate
19.30  Karol  papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem - film, kino ROK Mazury Garbate
28 listopada
16.45  Karol  papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem - film, kino ROK Mazury Garbate
19.30  Karol  papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem - film, kino ROK Mazury Garbate
29 listopada
16.45  Karol  papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem - film, kino ROK Mazury Garbate
19.30  Karol  papie¿, który pozosta³
cz³owiekiem - film, kino ROK Mazury Garbate
1 grudnia
10.00  Regionalny Turniej Tenisa Sto³owego Olimpiad Specjalnych  Zespó³ Szkó³ Technicznych w Olecku,
plac Zamkowy 3
XXVII SZTAMA - Spotkania ze Sztuk¹
Alternatywn¹  ROK MG
2 grudnia
11.00  Towarzyski Turniej w Siatkówce Czteroosobowej (od 16 l.)  hala
LO, ul. Kociuszki

"
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Otwarte Drzwi zaopatrzone na zimê
28 padziernika w sali kina Mazur
odby³ siê koncert charytatywny aktora
Wiktora Zborowskiego. By³ on gociem
stowarzyszenia Otwarte Drzwi w Olecku,
które jak co roku, prze zim¹, zbiera³o fundusze na zakup opa³u zimowego. Jak
zwykle dobroczyñcy dopisali i przy pe³nej sali warszawski artysta przedstawi³
swoje najbardziej znane piosenki. Goci
przywitali i sponsorom podziêkowali
Wojciech Bojar i Jaros³aw Bagieñski.
Jak nam powiedzia³ skarbnik stowarzyszenia J. Bagieñski, uda³o siê zebraæ
oko³o 5,5 tysi¹ca z³otych. Bêdzie to wiêc
potê¿ny zastrzyk gotówki dla OD, a
jak jest to wa¿ne, niech wiadczy fakt,
¿e w nocy z 4. na 5. listopada znaleziono ju¿ pierwszego zamarzniêtego na mieræ
bezdomnego w Olecku.

Warto dodaæ, ¿e by³ to koncert szczególny dla oleckiego stowarzyszenia, bo
dziesi¹ty, kiedy w grudniu 2001 r. za-

Zapraszamy
na turniej siatkówki

Pragnê zwyciê¿yæ.
Je¿eli nie bêdê móg³ zwyciê¿yæ
Niech bêdê dzielny w swym wysi³ku

Regionalny Turniej
Tenisa Sto³owego
Olimpiad Specjalnych

na:

Warsztat Terapii Zajêciowej w Olecku zaprasza na Regionalny Turniej Tenisa Sto³owego Olimpiad Specjalnych, który
odbêdzie siê pod honorowym patronatem Burmistrza Olecka
Wac³awa Olszewskiego w dniu 1 grudnia 2006 r., godz. 10.00
w hali sportowej Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku, plac
Zamkowy 3.
Program Turnieju:
10.00  otwarcie Turnieju
10.30-14.30  gry indywidualne
14.30  dekoracja zawodników, ceremonia zamkniêcia Turnieju
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

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

(K6903)

NIKT NIE OPRÓCZ CIEBIE NIE POZNA WYNIKU BADANIA!

Punkt znajduje siê w Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej
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. 15 00  18 00
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. 15 00 do 1800

czê³o dzia³aæ schronisko i sto³ówka dla
osób bezdomnych i ubogich.
(jod)
Fot. Archiwum OD

MOSiR i Liceum Ogólnokszta³c¹ce w OLECKU zapraszaj¹

TOWARZYSKI TURNIEJ w SIATKÓWCE 4-osobowej (od
16 lat) o Puchar Dyrektora LO w Olecku
* zawody odbêd¹ siê w hali LO ul. Kociuszki, dnia 2/ sobota
/ grudnia 2006 r. o godz. 11.00;
* zg³oszenia pisemne dru¿yn (4 os. + 1 rezerwowy) przyjmuj¹
organizatorzy na 15min. przed rozpoczêciem turnieju;
* ubezpieczenie NW we w³asnym zakresie;
* wpisowe 12 z³.  od dru¿yny;
* regulamin oraz system gier zostanie zostanie przedstawiony kapitanom zespo³ów przed rozpoczêciem
zawodów.
* wszelkich informacji udziela sekretariat MOSiR /tel.: 0875202048/
oraz
p. Wojciech Pilichowski (LO).
ZAPRASZAMY !

List do redakcji
Uprzejmie proszê zwróciæ uwagê na wygl¹d gazonów ustawionych przy Pomniku Sybiraków na Cmentarzu Komunalnym. Zupe³ny brak poczucia estetyki. Dla mnie kojarz¹ siê z
koszami na mieci.
Imiê i nazwisko do wiadomoci redakcji

Wystawa Walka UB
z opozycj¹ polityczn¹
Instytut Pamiêci Narodowej w Bia³ymstoku oraz Nadlenictwo Olecko zapraszaj¹ na wystawê pt. Walka
UB z opozycj¹ polityczn¹.
Wystawê mo¿na ogl¹daæ w siedzibie Nadlenictwa
przy ul. Kociuszki 32 w dniach 27 listopad  11 grudnia w godzinach 900-1400.

#
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 Spotkania ze Sztuk¹ Alternatywn¹

sztuki, a tak¿e sztuki i ¿ycia, znajduje
niezwykle ¿ywy odbiór wród licznej,
bardzo m³odej widowni.
Widzowie niespodziewanie staj¹ siê
aktorami a Olecko na kilka dni przemienia siê w teatralny przystanek. Tradycja
za zobowi¹zuje do kontynuacji i dalszego wzbogacania dzia³añ teatralnych.
Rok 2006 to ju¿ XXVII edycja tego
przedsiêwziêcia.
Za³o¿enia programowe
XXVII SZTAMY
Spotkania ze Sztuk¹ Alternatywn¹
Czas: 1-3 grudnia 2006r.
Miejsce: Regionalny Orodek Kultury
w Olecku Mazury Garbate
Propozycje spektakli:
1 grudnia (pi¹tek)
17:00  Wystawa fotografii Stanis³awa
Wosia Z ciemnoci i ze wiat³a 
wernisa¿  Galeria
Prawdziwej Sztuki
im. Andrzeja Legusa
17:45  Teatr Tañca
WPS  spektakl pt.
Metro-Ekstraspekcja  sala widowiskowo-kinowa
19:00  Teatr Patrz
mi na usta, Krzysz-

(V58310)

Pocz¹tki Sztamy siêgaj¹ 1979 roku,
kiedy to grupa m³odych adeptów sztuki
scenicznej stworzy³a grupê teatraln¹ AGT.
Pierwsza premiera zosta³a zagrana w lutym 1979 roku. Wystawiono Wêdrowanie wed³ug tekstów Edwarda Stachury. Póniejsze amatorskie akcje sceniczne olecczan wspiera³a Grupa Balladowa
Po drodze. Obie inicjatywy artystyczne by³y kierowane od pocz¹tku przez Marka
Ga³¹zkê.
SZTAMA jako spotkania z teatrem
amatorskim, póniej z teatrem, ze sztuk¹
teatru, ze sztuk¹ ekologii, ze sztuk¹ prowincji czy te¿ ze sztuk¹ alternatywn¹ zawsze
mia³a charakter interdyscyplinarny i integracyjny. Spotkania prezentowa³y ró¿ne
dyscypliny sztuki  od teatru, poprzez
literaturê, plastykê, do muzyki.
Podczas kolejnych SZTAM mielimy
kontakt z najciekawszymi wydarzeniami
w teatrze otwartym i alternatywnym z
Polski i zagranicy. Spotkania opiera³y siê
o formu³ê: prezentacje-konfrontacje-integracje, którym nierzadko towarzyszy³y
warsztaty twórcze i seminaria z udzia³em artystów, animatorów, krytyków
i publicznoci.
Dotychczasowe osi¹gniêcia, a nawet
legenda, jaka otacza SZTAMÊ, umo¿liwi³y ukszta³towanie siê interesuj¹cego
rodowiska kulturalnego w Olecku i regionie. Akcentowana przez twórców i
organizatorów koncepcja teatru jako
miejsca spotkania wszystkich dziedzin

2 grudnia (sobota)
17:00  pokaz warsztatowy oleckiej grupy SAURION i Goci pt. Anio³y 
sala widowiskowo-kinowa
18:00  Projekt : Daniel Odija - Emiter 
sala widowiskowo-kinowa
19:30  senSORRY  koncert laureata
Fiesty Borealis 2006 z wizualizacj¹
 sala widowiskowo-kinowa
22  Teatr Patrz Mi Na Usta, Krzysztof
Leon Dziemaszkiewicz, Dzisiaj s¹ moje
urodziny  performance solowy  Klub
ARTS (sala dolna)
- po spektaklu  jam session - Klub
Festiwalowy ARTS
3 grudnia (niedziela)
Niezwyk³e wydarzenie SZTAMOWE!!!
17:00  Wszyscy jestemy Chrystusami  film Marka Koterskiego  sala
widowiskowo-kinowa
19:00  po projekcji  spotkanie z re¿yserem i aktorami  sala widowiskowokinowa
Spotkania nieformalne
 Klub Festiwalowy ARTS

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V63617)

XXVII SZTAMA

tof Leon Dziemaszkiewicz  Królestwo Szambali  sala AGT
20:00  teleTRANSIS PLASTIYQUE
dod; spektakl multimedialny, wystêpuj¹: taniec: Magdalena Jêdra, muzyka: Zbyszek Zibi Bieñkowski  sala
widowiskowo-kinowa

(V78542)

Jest to najstarszy festiwal sztuki w pó³nocno-wschodniej Polsce. Idea imprezy:
· w formie spotkañ (prezentacjekonfrontacjeintegracje), w ramach których odbywaj¹ siê prezentacje spektakli teatralnych, sztuk plastycznych, koncertów muzycznych itp.;
· prezentujemy: sztukê awangardow¹, alternatywn¹, dzia³aj¹c¹ poza medialnym obiegiem
i sztukê otwart¹, zaanga¿owan¹, kieruj¹c¹ siê charyzmatycznym pos³annictwem
twórcy;
· Adresaci: m³ode i rednie pokolenie mieszkañców Olecka i regionu.

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

$
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Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji, Aleje Lipowe 1 A, 19-400 Olecko
www.goliat-olecko.pl
Stres, bóle miêni, krêgos³upa ............. jedna
odpowiedz na wszystkie dolegliwoci, to:

MASA¯...
Udana kariera, praca wynagrodzona poczuciem pe³nej satysfakcji, ³adny i
zadbany dom, kochaj¹cy partner, m¹dre dzieci...
Gdyby jeszcze mo¿na by³o mieæ wp³yw na ogromn¹ iloæ stresów dowiadczanych ka¿dego dnia, ¿ycie by³oby prawie idea³em. Niestety, ka¿dy
nasz sukces i wysi³ek zawodowy okupiony jest co najmniej zmêczeniem, a w
najgorszym wypadku ze zdrowiem. Stres jest negatywnym fenomenem naszych czasów, maj¹cym znacz¹cy wp³yw na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Nie mo¿na siê go równie¿ w ³atwy sposób pozbyæ. Dlatego w³anie tak
bardzo wa¿ne jest, aby wiedzieæ w jaki sposób mo¿emy zredukowaæ wp³yw
z³ych czynników na nasze zdrowie i samopoczucie. Optymalny relaks jest
jednym z mo¿liwych na to sposobów.
Masa¿e manualne wykonywane przez specjalistów s¹ idealne do pozbywania siê stresów i nerwowego napiêcia w bardzo przyjemny sposób. Masa¿
ma zbawienny wp³yw na nasz umys³ i likwidacjê uczucia napiêcia, niepokoju
czy depresji. Podczas masa¿u relaksujemy siê i wytwarzamy endomorfiny,
które zmniejszaj¹ uczucie bólu i pozwalaj¹ na uzyskanie efektu ca³kowitego
odprê¿enia i uczucie dobrego nastroju. Korzystanie z masa¿y przynosi znacz¹ce efekty w rehabilitacji, po æwiczeniach fizycznych, treningach b¹d innych
zmaganiach sportowych. Podczas uprawiania sportów lub innych czynnoci
fizycznych tysi¹ce mikroskopijnych w³ókien miêniowych intensywnie kurcz¹
i rozci¹gaj¹ siê na przemian. Efektem tego jest kumulowanie w miêniach
kwasu mlekowego, to z kolei jest powodem powstawania bólu, sztywnoci
miêni i zmêczenia. Masa¿ intensyfikuje kr¹¿enie krwi i szybkie odbieranie
kwasu mlekowego z tkanek miêniowych, a tym samym swobodniejsze ruchy. Zmêczenie i ból ustêpuje daj¹c Twojemu cia³u uczucie pe³nej rehabilitacji.
W dolegliwociach takich, jak stwardnia³e miênie, ograniczone ruchy
stawów, ból, bezsennoæ, stres i wiele innych ukojenie mo¿e przynieæ tylko
profesjonalny masa¿.
Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji z myl¹ o zdrowiu i
dobrym samopoczuciu oraz relaksie naszych obecnych i przysz³ych Klientów
posiada wyj¹tkow¹ ofertê, która umo¿liwi pozbycie siê stresu, bólów i innych
dolegliwoci zwi¹zanych z uk³adem stawowym i miêniowym. Specjalnie dla
Pañstwa zaprosilimy do wspó³pracy wykwalifikowanego masa¿ystê, a¿ z
TYBETU.
Wiedza, jak i umiejêtnoci, które oferuje masa¿ysta, s¹ ju¿ dostêpne w
naszym Centrum, 3 razy w tygodniu:

Poniedzia³ek: 1500-2000 ; roda: 1500-2000 , Sobota: 1000-2000
Cena: 1z³/min !!!!!!
Definicja masa¿u...
Masa¿ to jeden z najstarszych sposobów postêpowania leczniczego. Ten korzystny wp³yw bodców mechanicznych na organizm znano ju¿ w staro¿ytnych
czasach na obecnych obszarach Chin oraz w Egipcie. Masa¿ to zespó³ zabiegów, które oddzia³ywaj¹ w ró¿ny sposób na tkanki i narz¹dy naszego cia³a.
Dziêki temu zmienia siê wygl¹d i funkcjonowanie ca³ego naszego organizmu.
Dzia³a wprost rewelacyjnie na stres, zmêczenie, dolegliwoci ze strony uk³.
miêniowego, a tak¿e na ró¿nego rodzaju schorzenia. Trwa³e efekty zagwarantuje seria zabiegów wykonanych zarówno ca³ociowo jak i na poszczególne
partie cia³a. Ma na celu utrzymanie organizmu w dobrej formie
Wp³yw masa¿u na organizm.
1. Uk³ad kr¹¿enia - zwiêksza szybkoæ przep³ywu krwi i limfy, przyspiesza pracê serca, otwiera dodatkowe naczynia w³osowate, przepycha krew ¿yln¹
w kierunku serca, dzia³a przeciwzakrzepowo, zwiêksza napiêcie cian naczyñ
krwiononych, powoduje szybsze wch³anianie obrzêków i wysiêków, powoduje silne przekrwienie okolicy masowanej, powoduje lepsze dotlenienie i od¿ywienie tkanek.
2. Uk³ad nerwowy - delikatny masa¿ dzia³a relaksacyjnie i uspakajaj¹co,
mocny masa¿ dzia³a pobudzaj¹co, poprawia czucie powierzchniowe i g³êbokie,
usprawnia przewodzenie bodców nerwowych.
3. Uk³ad miêniowy - powoduje lepsze od¿ywienie i dotlenienie miêni,
przygotowuje do wysi³ku . przeciwdzia³a kontuzjom, przyspiesza przemianê
materii (szybsze odprowadzenie produktów ubocznych przemiany materii),
zwiêksza elastycznoæ miêni, przyspiesza regeneracjê powysi³kow¹, podwy¿sza lub obni¿a napiêcie miêniowe
4. Stawy - uelastycznia stawy, utrzymuje prawid³ow¹ ruchomoæ stawów,
w przypadku przykurczy zwiêksza ruchomoæ, przygotowuje do wysi³ku fizycznego, przeciwdzia³a przeci¹¿eniom i kontuzjom, powoduje szybsz¹ regeneracjê po wysi³ku, zwiêksza iloæ mazi wewn¹trzstawowej, powoduje szybsze
wch³anianie wysiêków i obrzêków, powoduje lepsze od¿ywienie i dotlenienie
stawów, powoduje wzrost produkcji mazi.
5. Skóra - dzia³a kosmetycznie, ujêdrnia i uelastycznia skórê, powoduje
mechaniczne usuwanie zrogowacia³ego naskórka, podwy¿sza temperaturê skóry, rozszerza naczynia krwionone, uelastycznia, rozlunia i zmniejsza powsta³e bliznowce, likwiduje lub zmniejsza zrosty i zgrubienia, powoduje mechaniczne rozbicie tkanki t³uszczowej, przeciwdzia³a odle¿ynom, u³atwia pracê
wydzielnicz¹ gruczo³ów potowych i ³ojowych.
(V72302)

Espalda  Fizykoterapia
Jedyna terapia lecz¹ca skutecznie:
 bóle krêgos³upa  rwê kulszow¹  dyskopatie
Chiroterapia  bezbolesne ustawianie krêgos³upa
dyplomowani fizjoterapeuci Aldona i Piotr Stêpieñ
Dybowo 24, 19-411 wiêtajno, tel. 0-503-308-955

(V58510)

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
Tel. (087) 520-22-33

Promocja glazury Opoczno
BE¯ 20x25  17,95 z³/m 2
Zapraszamy do punktu konsultacyjnego
dla osób niepe³nosprawnych intelektualnie, chorych
psychicznie oraz ich rodzin
Miejsce: Warsztat Terapii Zajêciowej
w Olecku, ul. Kopernika 6
Telefon: /0-87/ 520 49 45
Czynne: wtorek - roda 1400 - 17 00
psycholog, socjoterapeuta
pi¹tek - sobota 1400-1800
porady prawne, doradca zawodowy
Projekt finansowany przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Spo³ecznej

LAS I OGRÓD

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

(V69403)

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

(V68803)

(L5909)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

(V71702)

(V68903)

RATUJ SWÓJ KRÊGOS£UP  nie czekaj

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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Nasza Ma³a Ojczyzna Siejnik
Tradycj¹ jest, ¿e w przeddzieñ wiêta Niepodleg³oci rozgrywany jest halowy turniej pi³ki no¿nej dla uczniów Zespo³u
Szkó³ w Olecku na Osiedlu Siejnik. W tym roku odby³a siê 4.
edycja tej imprezy. W pi¹tek 10.11.2006 r. wystartowa³o 5.
dru¿yn, które gra³y systemem ka¿dy z ka¿dym. Pierwsze miejsce
i g³ówn¹ nagrodê ufundowan¹ przez Przewodnicz¹cego Rady
Osiedla nr 2, Pani¹ Krystynê Ko³odziejsk¹, zdoby³o Czarne
Tornado (kapitan M. Milewski), które pokona³o w finale 4:2
dru¿ynê cile Tajni (kapitan T. Winiewski) oraz FC Lasers (kapitan M. Lipiñski). Turniej przeprowadzi³ jak zwykle
nauczyciel Zespo³u Szkó³ Pan Marek Stankonowicz, który
jak zawsze w cieniu jupiterów chêtnie pracuje z m³odzie¿¹, a
m³odzie¿ lubi pracowaæ z nim. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y
dyplomy uczestnictwa, a sama przewodnicz¹ca obdzieli³a m³odych
pi³karzy s³odkim co nieco.

Gratulacje woli walki. Wszyscy, którzy grali w pi³kê, s¹ wygrani.
Tak¹ form¹ m³odzi pi³karze uczcili wiêto Niepodleg³oci:
Zawsze pamiêtna, zawsze za torami, za wiaduktem
Lecz dzieci i m³odzie¿ przysz³a ze szko³y konduktem
W dniu 11 listopada uczciæ wolnoæ pieni¹ patriotyczn¹ w
Kociele
Choæ w mrony poranek na mszy by³o osób niewiele.
Wszystkie uroczystoci z ró¿nych okazji odbywaj¹ siê na
placu ko³o kina, w Regionalnym Domu Kultury, Kociele NMP
lub Kociele Podwy¿szenia Krzy¿a. Siejnik jako dwa osiedla i
parafia za torami, z obszernymi terenami wiejskimi, musi radziæ sobie sam. Dobrze, ¿e istniej¹ jeszcze ludzie tacy, jak
nauczyciele z Zespo³u Szkó³ w Olecku i jak Ksi¹dz Proboszcz.
Wystarczy³ jeden telefon do szko³y, a dyrekcja, nauczyciele i
ksi¹dz zorganizowali ma³¹ akademiê z okazji dnia 11 listopada
w murach wi¹tyni.
Tym ludziom nie trzeba paragrafów i ustaw, aby uczyæ

dzieci i m³odzie¿ patriotyzmu i postawy godnego Polaka. Oni
maj¹ bardzo dobry kontakt z uczniami i dziêki temu wiedz¹, ¿e
wiele starszych osób nie ma zdrowia i si³, aby dojæ, doje-

chaæ do domu kultury, czy te¿ innych kocio³ów.
Szko³a i Koció³, to dla niektórych jedyne miejsca, gdzie
mog¹ dotrzeæ z pomoc¹ bliskich, s¹siadów lub o laseczce sami.
Mi³¹ niespodziank¹ w tak piêkne wiêto, po mszy na godz.
8.30 w dniu 11 listopada by³a skromna akademia z udzia³em
uczniów i nauczycieli z Zespo³u Szkó³ na Osiedlu Siejnik. Wiele
osób poczu³o powiew wspomnieñ, mo¿e czasami i niemi³ych,
ale przesz³ych. Piosenki p³yn¹ce z ust m³odych artystów, przy
akompaniamencie muzyki, rozgrza³y ich serca i ich d³onie w
zimnym kociele, wyra¿aj¹c w ten sposób wyraz podziêkowania tym, którzy ¿yj¹, a pamiêæ o tych, którzy zginêli walcz¹c o
woln¹ Polskê.
To, ¿e parafia jest pod wezwaniem wiêtej Rodziny, to
chyba nie przypadek, bo nauczyciele, mieszkañcy, uczniowie
i ksi¹dz proboszcz tak jak rodzina w potrzebie wspólnymi si³ami w ci¹gu kilku godzin zorganizowali tê uroczystoæ. Jaka z
tego nauka?!
Patriotyzmu uczymy siê w rodzinie, w szkole, na osiedlu,
w parafii. Tak jak cz¹steczkê tworz¹ atomy, tak takie ma³e
ojczyzny jak Siejnik tworz¹ Ojczyznê  Polskê. M³odzi artyci
pomimo, ¿e by³ to wolny dzieñ od szko³y, nie zawiedli. Wiedzieli, ¿e przyjdzie ich mama, tata, babcia, dziadek czy te¿ s¹siad. Wszyscy wykazali swój maleñki patriotyzm, a gdy dorosn¹, bêd¹ pe³noletnimi patriotami.
Jeszcze Polska nie zginê³a, nie zginê³a, póki my ¿yjemy...
Pani wicedyrektor Ma³gorzata Micha³owska serdecznie
podziêkowa³a tym, którzy wys³uchali i obejrzeli wystêp dzieci
i m³odzie¿y. Natomiast ksi¹dz proboszcz Mieczys³aw Banek,
pomimo wielu tytu³ów, jakie otrzyma³ od w³adz kocielnych,
nie zmieni³ siê wzglêdem parafian i szko³y. Podziêkowa³ dzieciom, m³odzie¿y, nauczycielom i dyrekcji za zorganizowanie
widowiska patriotycznego.
Serdecznie dziêkujê m³odym artystom i ich opiekunom: Ze-

spó³ MIX; zespó³ AKOLADA; zespó³ MINI; Katarzyna Danielewicz; Justyna Burzyñska; Karolina Lisowska;
Magdalena Burzyñska; Agnieszka £azarska  opiekun grup:
El¿bieta Smokowska-Grzanka, zespó³ WIOLINKI  opiekun Anetta Borawska, Jakub Kowalewski, Natalia Dzwilewska oraz Zespó³ Wokalny z klasy III B  opiekun Miros³awa
Szurkowska, Piotr Bajster, Maciej Fieæko, Dorota Kondratowicz z klasy II B  opiekun Katarzyna Fieæko, Janina Suchocka.
W niedzielê 12 listopada w kociele na Siejniku nad postaci¹, wizerunkiem Matki Teresy z Kalkuty, umieszczono napis:
Przyjrzyjmy siê naszemu powo³aniu. W³anie nauczyciele,
dyrekcja z Zespo³u Szkó³ na Siejniku i ksi¹dz Mieczys³aw Banek
z parafii wiêtej Rodziny, dok³adnie to zdanie wykonali.
Pe³na uznania i szacunku, dziêkujê
polskim Bóg zap³aæ.

Przewodnicz¹ca Rady Osiedla nr 2
Krystyna Ko³odziejska

&
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POETYCKI POCI¥G PRZYJANI
Rankiem 8 listopada lirycznym szynobusem wyruszylimy na drug¹ wyprawê
do E³ku z miêdzyszkoln¹ za³og¹ z Gimnazjum nr 2 i Zespo³u Szkó³ Licealnych
i Zawodowych w sk³adzie: Karolina Gre,
Pawe³ Kopiczko, Marlena Rabkowska,
Katarzyna Rozmys³owicz, Kamila Trzasko, Iwona Wieczorek oraz Magdalena
Szupieñko, Dorota Szpunar, Marcin Wiosna, Karol Wiszniewski. W sakwach
podró¿nych i w g³owach wielimy nowe
wiersze poetów pogranicza Warmii, Mazur
i Suwalszczyny. Wród e³ckiej m³odzie¿y szkolnej od ubieg³ego roku uduchowione s³owo trafi³o na podatny grunt
i wdziêcznych s³uchaczy. Przypomnijmy,
¿e rok temu laureatem konkursu recytatorskiego pod patronatem Burmistrza
Olecka i Starosty Powiatu Oleckiego by³
e³czanin  Arkadiusz Szypulewski. Przyjacielskie otwarcie na region nie tyle poszerza poetyck¹ ekspansjê Olecka, co integruje s¹siedzk¹ spo³ecznoæ w duchu
wzajemnego poszanowania piêkna i sztuki
s³owa. Dobrze to wró¿y na przysz³oæ.
Oby nowe w³adze samorz¹dowe sprzyja³y nam tak, jak dot¹d, w tym zbo¿nym
dziele!

Tym razem mielimy
dwie dwugodzinne prezentacje: dla Liceum Dziennikarskiego Zespo³u Szkó³
nr 2 oraz dla Technikum
Mechatronicznego, obie w
Zespole Szkó³ Mechaniczno-Elektrycznych. Elektryzowalimy przysz³ych publicystów i budowniczych
Krzemowych Dolin liryk¹
oraz satyr¹ twórców z Tej
Ziemi i nie by³o to w ¿adnym wypadku mechaniczne odwalanie roboty. W
pracy dla ducha te¿ trzeba siê niele napociæ, by
poetyckiej lokomotywy nie
wygwizdano na kolejnym
przystanku, bo co innego gwizdy na meczu i rockowym koncercie, a co innego w bibliotecznych
ustroniach. Mimo ryzyka
rozminiêcia siê z oczekiwaniami ide¹ biblioteki
otwartej pozostaje otwar-

E³k wita nas dobrym, serdecznym s³owem Bogumi³y Kuleszy.

Wiosna z umiechem na ustach i wierszem
Kwiecie.
cie na wszystkich s³owa ³akn¹cych. Kto wie, mo¿e z
czasem wybierzemy siê do zak³adów karnych, gdzie
te¿ m³odzie¿y nie brak, a serca i dobrego s³owa na
lekarstwo. Wiêniów pocieszaæ. Chorych nawiedzaæ...
Poezji i ludziom z pokor¹ s³u¿yæ. Wiara i nadzieja
prac¹ s³owa wspiera. Z otwartym sercem i s¹siedzk¹
gocinnoci¹ przyjê³y nas zaprzyjanione panie bibliotekarki: Bogumi³a Kulesza i Dorota Tomaszewicz oraz polonistka Ma³gorzata Ladziñska.
Zgromadzonym podoba³ siê te¿ poetycki repertuar olsztynianina Zbigniewa Chojnowskiego, a w
szczególnoci jego wiersz powiêcony Pamiêci ks.
Twardowskiego, strofy zmar³ej przed trzema laty
e³czanki Ireny Tamary Misztal, liryka Wojciecha Kassa,
Zbieranie jagód augustowianki Janiny Osewskiej,
wiersz zamieszczony w Kronikach wg Muzeum im.
Marii Konopnickiej w Suwa³kach, przes³anie ks. Jerzego Sikory  redaktora naczelnego diecezjalnej
Martyrii, poetycka paleta Teresy Kaczorowskiej,
która 2 listopada 2006 r. by³a gociem w ZSLiZ oraz
Gimnazjum nr 2, ludowa twórczoæ Wac³awa Kasprzyka
z Wierzbowa obok Cimoch, piewcy Mazur Erwina
Kruka. Wiersze, wiersze, wiersze, stare i nowe Miros³awa Tarasewicza, Marka Ogórkisa, poetyckie
przes³anie Tadeusza Dawidejta, Wojciecha Marka
Darskiego, Józefy Drozdowskiej. W tydzieñ po Dniu
Zadusznym wspominalimy przedwczenie zmar³ych:
go³dapiankê  Ma³gorzatê Dobrowolsk¹ i e³czankê
 Magdalenê Iwanick¹. Magdalena uczy³a siê w Ze-

'
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spole Szkó³ nr 2 w E³ku. Uczniowie tej
szko³y wys³uchali w skupieniu strof i s³ów
upamiêtniaj¹cych bogate, twórcze ¿ycie
i wzruszonym milczeniem przy³¹czyli siê
do wspólnego trenu pamiêci. Osobne s³owa
nale¿a³y siê Micha³owi Kajce i Marii
Zientarze-Malewskiej. Wyodrêbnilimy
dzie³o go³dapianki Marzanny Bogumi³y
Kielar i wspólny czyn po 28. latach legendarnej oleckiej grupy poetyckiej Legary: Wojciecha Anuszkiewicza, Bogus³awa Marka Borawskiego, Gra¿yny
Dobreñko, Wac³awa Klejmonta i Urszuli
So³tysiak.
W stosownym miejscu pochwali³ymy siê swoimi twórcami, których nie
wszyscy znaj¹, miêdzy innymi limerykami Wac³awa Klejmonta, który w swoim
dorobku nie pomin¹³ równie¿ E³ku i okoNasi i Wasi to w³anie MY.

Tercet: stare prowadz¹ce  Romualda z Dorot¹
i m³oda recytuj¹ca  Katarzyna.

NUTA BUDZ¥CA PATRIOTYZM

Dwa dni po uroczystym otwarciu
Mazurskiego Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych, a w przeddzieñ wiêta
Niepodleg³oci, w sali widowiskowo-konferencyjnej internatu ZSLiZ na Go³dapskiej m³oda polonistka, Marzena Wiszniewska, ze swoim recytatorsko-muzycznym zespo³em przedstawi³a patriotyczny obraz pt. Ta, co nie zginê³a. Ojczynie powiêcone strofy i nuty zaprezentowano w scenerii polskich listopadów, gdy bia³o-czerwone flagi spowijaj¹ brzozowe proste krzy¿e w blasku wiec,
a deszcz ³zy roni po tych, którzy czwórkami do nieba szli. Tak m³odo... W czas,
a zawsze przedwczenie.
Anna Tomaszewska z Wiolett¹ Sejw¹ zanuci³y: Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿

 pieñ drogi i têsknoty polskiego ¿o³nierza - tu³acza. Akompaniowa³ im na
akordeonie Micha³ Perkowski. Przejmuj¹co zabrzmia³a wieloci¹ m³odych g³osów Mickiewiczowska litania z Ksi¹g
narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego
O mieræ szczêliw¹ na polu bitwy,
Prosimy Ciê Panie!
Za niepodleg³oæ, ca³oæ i wolnoæ
ojczyzny naszej
Prosimy Ciê Panie!
O grób dla koci naszych w ziemi naszej
Prosimy Ciê Panie! ...
Chóralnie odpiewano kultow¹ Pierwsz¹ Brygadê. Dyskretny komentarz historyczny przybli¿y³ obecnym postaæ
Wielkiego Marsza³ka  Józefa Pi³sudskie-

licznych miejscowoci, przypisuj¹c im groteskowe barwne ³atki z humorem w stylu angielskim.
Omówi³ymy sprawy dotycz¹ce przysz³orocznego Regionalnego Konkursu
Recytatorskiego. Dostarczy³ymy wybory
nowych wierszy. 22 listopada planujemy wyjazd do Gimnazjum nr 3 w E³ku z
kolejn¹ prezentacj¹ mazurskiej twórczoci ludowej XIX wieku i pierwszych czterech dekadach XX wieku.
¯al by³o odje¿d¿aæ, ale komu w drogê... Nie wolno przeci¹gaæ struny, by
nasze Panie Dyrektorki w ³askawoci swojej
pozwoli³y na kolejn¹ poetyck¹ misjê.
Poci¹g poetyckiej przyjani wyruszy³
w drogê powrotn¹ z wiern¹ za³og¹ i nawigatorkami: Dorot¹ Teres¹ W³odarsk¹
i ni¿ej podpisan¹.
Romualda Mucha-Marciniak

go. W 88. rocznicê nie zapomniano te¿
o Romanie Dmowskim. W historiê legendy Legionów w³¹czy³ kolejn¹ pieñ drogi do wolnoci i niepodleg³oci O mój
rozmarynie rozwijaj siê Micha³ Weisbrod z pokolenia, które ju¿ za tydzieñ
przyst¹pi do próbnej matury.
Patriotyczne wspomnienia zwieñczy³a
wspólnie odpiewana Rota Marii Konopnickiej i Feliksa Nowowiejskiego. Nie
rzucim ziemi, sk¹d nasz ród..., by zostaæ w Ma³ej, a jak¿e Wielkiej Ojczynie
na dobre, bo ze z³em trzeba radziæ indywidualnie i wspólnie si³¹ wolnej woli
i zgodnej pracy. To jest ten trudny i patriotyczny wybór przed wyborami i po
wyborach, by nie byæ m¹drym po szkodzie. Na spotkaniu by³a obecna ca³a nasza
szkolna spo³ecznoæ: cia³em i duchem.
Nieobecni nie maj¹ racji.
Romualda Mucha-Marciniak
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Podsumowanie wyborów

Na terenie gminy Olecko uprawnionych do g³osowania
by³o17 006 osób.
W wyborach bezporednich na burmistrza na trzech zg³oszonych kandydatów mieszkañcy gminy Olecko g³osowali nastêpuj¹co:
1. Olszewski Wac³aw  5 025 g³osów
2. Ga³czyk Leszek  1156
3. Rêkawek Ryszard  430
W sk³ad V kadencji Rady Miejskiej w Olecku, licz¹cej 21
osób weszli:
Okrêg wyborczy nr 1
1. Fabczak Jan
z listy nr 20 KWW DOBRO WSPÓLNE ZIEMI OLECKIEJ
2. Grzyb JAN
z listy nr 19 KWW MA£A OJCZYZNA OLECKO
3. Klejmont Wac³aw
z listy nr 19 KWW MA£A OJCZYZNA OLECKO
4. Mioduszewski Zdzis³aw
z listy nr 4 KW PRAWO i SPRAWIEDLIWOÆ
5. Olszewski Wac³aw
z listy nr 19 KWW MA£A OJCZYZNA OLECKO
6. Wojnowski Romuald Krzysztof
z listy Nr 4 KW PRAWO i SPRAWIEDLIWOÆ
Okrêg wyborczy nr 2
1. Bagieñski Jaros³aw
z listy nr 4 KW PRAWO i SPRAWIEDLIWOÆ
2. Dunaj Renata
z listy nr 20 KWW DOBRO WSPÓLNE ZIEMI OLECKIEJ

Jak g³osowalimy
OKRÊG NR 1

Lista nr 4  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÆ
Liczba g³osów wa¿nych: .................. 438
1. WOJNOWSKI Romuald Krzysztof.. 142
2. MIODUSZEWSKI Zdzis³aw ........... 59
3. KOSAK Jan ................................... 22
4. MAKSIMOWICZ Marzanna .......... 35
5. SPISAK Marta ............................... 23
6. SZCZEPANIK Janusz Franciszek .. 22
7. REUT Janusz .................................. 24
8. ¯UKOWSKA Ewa ......................... 43
9. ZANIEWSKI Krzysztof .................. 31
10. KONCEWICZ El¿bieta .................. 19
11. WARSEWICZ Karol Kazimierz .... 18
Lista nr 5  KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Liczba g³osów wa¿nych: .................. 249
1. GRUDZIÑSKA Monika .................. 37
2. GRYGO W³adys³aw ........................ 41
J. KRUPA Anna ................................ 12
4. KRZYKWA Mieczys³aw Lech ....... 57
5. NEJFERT Tomasz ........................... 41
6. PAJEWSKI Andrzej ....................... 14
7. POPIK Aleksander ......................... 12
8. L¥ZAK Ma³gorzata ..................... 12
9. WORONIECKI Witold ................... 17
10. ZAJKOWSKI Jerzy Zdzis³aw ........ 6

3. Mi³un Mariusz
z listy nr 5 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
4. Prusko Marian
z listy nr 19 KWW MA£A OJCZYZNA OLECKO
5. Szerel S³awomir Karol
z listy nr 19 KWW MA£A OJCZYZNA OLECKO
Okrêg wyborczy nr 3
1. Gawroñski W³adys³aw Józef
z listy nr 4 KW PRAWO i SPRAWIEDLIWOÆ
2. Obuchowska Gra¿yna
z listy nr 5 KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
3. Olszewski Leszek Stanis³aw
z listy nr 19 KWW MA£A OJCZYZNA OLECKO
4. Sobczak Karol
z listy nr 19 KWW MA£A OJCZYZNA OLECKO
5. Szczodruch Alicja Teresa
z listy nr 20 KWW DOBRO WSPÓLNE ZIEMI OLECKIEJ
Okrêg wyborczy nr 4
1. Aksienionek Zbigniew Jan
z listy nr 20 KWW DOBRO WSPÓLNE ZIEMI OLECKIEJ
2. Chlebus Marek
z listy nr 19 KWW MA£A OJCZYZNA OLECKO
3. Gajewski Waldemar Witold
z listy nr 4 KW PRAWO i SPRAWIEDLIWOÆ
4. Konopko Wies³aw
z listy nr 19 KWW MA£A OJCZYZNA OLECKO
5. Wróblewski Grzegorz
z listy nr 19 KWW MA£A OJCZYZNA OLECKO

Lista nr 6  KKW SLD+SDPL+PD+UP
LEWICA I DEMOKRACI
Liczba g³osów wa¿nych: .................. 220
1. NOWEL Stanis³aw ....................... 127
2. LESZCZYÑSKI Bogus³aw Ryszard 23
3. STRYJEWSKI Wojciech ................. 8
4. WYDRA Anna ...............................38
5. DUCHNOWSKI Andrzej ................20
6. JUREWICZ-WARD Katarzyna ....... 4

2. FABCZAK Jan ...............................56
3. FIERTEK Tomasz W³adys³aw ........23
4. KOTOWSKA Agata ......................18
5. KOZ£OWSKA Beata .....................33
6. KOZ£OWSKI Adam ......................37
7. KOZUBOWSKI Przemys³aw ..........20
8. MILEWSKI Henryk ........................26
9. NOWOÆ Marzanna ........................18
10. ROSZKO Marcin ..........................13

Lista nr 19  KWW MA£A OJCZYZNA OLECKO
Liczba g³osów wa¿nych: .................. 811
1. OLSZEWSKI Wac³aw .................. 337
2. KLEJMONT Wac³aw ......................72
3. GRZYB Jan .....................................71
4. BOGUSZ Tadeusz ..........................54
5. DUDEK El¿bieta .............................26
6. FIDLER Krzysztof ..........................69
7. JAROC Halina ................................13
8. MONIUSZKO Wies³aw ..................20
9. RYNKOWSKI Jerzy Henryk ..........44
10. SADOWSKA Lucyna ..................36
11. SKINDZIER Ewa ..........................35
12. SKOWROÑSKI Lech ...................34

OKRÊG NR 2

Lista nr 20  KWW DOBRO WSPÓLNE ZIEMI OLECKIEJ
Liczba g³osów wa¿nych: .................. 273
1. BURBA Ma³gorzata .......................29

Lista nr 2  KW LIGA POLSKICH
RODZIN
Liczba g³osów wa¿nych: .................. 102
1. BE£BOT Zdzis³awa Joanna ............ 5
2. WA£EJKO Eugenia .......................22
3. RETEL Ryszard Boles³aw ...............20
4. DWILEWSKA Irena Krystyna ....24
5. SZADKOWSKI Grzegorz ...............21
6. HO£UBOWICZ £ucja Franciszka ..10
Lista nr 4  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÆ
Liczba g³osów wa¿nych: .................. 392
1. BAGIEÑSKI Jaros³aw ................... 102
2. JEGLIÑSKA Bo¿ena .......................81
3. WISZNIEWSKI Andrzej Marian ....34
4. MUCHOWSKI Tadeusz Stanis³aw 31
5. TRUCHAN Jerzy Ryszard ..............80
6. STACHELEK Marian .....................22
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7. WERLA Tomasz ............................42
Lista nr 5  KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Liczba g³osów wa¿nych: ................. 254
1. CHOR¥¯Y Krzysztof .....................21
2. GRYGIELEWICZ Cecylia................. 7
3. KOWALUK Jerzy ........................... 9
4. MI£UN Mariusz .............................76
5. MISZCZAK Tomasz Jerzy .............. 9
6. SIENNICKA Ma³gorzata ................ 48
7. SKOCZEK Andrzej .........................41
8. SOSNOWSKI Marcin .....................31
9. TUROWSKI Henryk ......................12
Lista nr 6  KKW SLD+SDPL+PD+UP
LEWICA I DEMOKRACI
Liczba g³osów wa¿nych: .................. 156
1. BUKPA Wies³aw Krzysztof ......... 39
2. CZEKAY Artur Waldemar ............. 45
3. DOMORADZKA Krystyna ...........28
4. KARCZEWSKA El¿bieta ................ 6
5. KONEWKO Jadwiga ......................38
Lista nr 19  KWW MA£A OJCZYZNA OLECKO
Liczba g³osów wa¿nychê: ................ 424
1. PRUSKO Marian ............................84
2. SZARNECKI Kamil Pawe³ .............. 43
3. KURANOWSKI Lech Kazimierz ....67
4. BRODOWSKI Józef Stanis³aw .......32
5. DAWIDZIUK Krzysztof ................ 13
6. KARNIEJ Andrzej ..........................22
7. £ANGOWSKA Maria .................... 43
8. NOWICKI Marek ............................ 8
9. RADZEWICZ Konrad .................... 24
10. SZEREL S³awomir Karol ............... 88
Lista nr 20  KWW DOBRO WSPÓLNE ZIEMI OLECKIEJ
Liczba g³osów wa¿nych: ................. 258
1. DUNAJ Renata ..............................70
2. GIGLEWICZ Aleksander ................ 50
3. JENCZELEWSKI Jacek .................. 29
4. KUDZINOWSKI Ryszard .............. 12
5. LEONARCZYK Wojciech .............. 48
6. MAS£OWSKI Grzegorz .................. 9
7. TOPOLSKI Tomasz .......................14
8. WALICKI Krzysztof ......................12
9. ZUBRYCKI Andrzej .......................14

OKRÊG NR 3

Lista nr 2  KW LIGA POLSKICH
RODZIN
Liczba g³osów wa¿nych: .................... 92
1. INTEREWICZ Barbara ................... 24
2. MAZUREK El¿bieta Stanis³awa .....20
3. KALINOWSKI Micha³ ................... 20
4. CHALECKI Czes³aw ........................ 9
5. PUTRA Marian ..............................19
Lista nr 4  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÆ
Liczba g³osów wa¿nych : ................. 282
1. BAJSTER Jan Kazimierz ................. 48

2. FAMULAK Piotr ............................20
3. URBANOWICZ Zofia ....................29
4. KOBYLIÑSKA Emilia .....................37
5. GAWROÑSKI W³adys³aw Józef ....74
6. DZIUBIÑSKI Adam Stefan ............20
7. TEZ Krzysztof Stanis³aw ..............54
Lista nr 5  KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Liczba g³osów wa¿nych: .................. 265
1. GO£OTA Zygmunt Leszek ............34
2. K£OS Sylwester .............................26
3. KUNDERA Jolanta .........................15
4. KU£AK Tadeusz ...........................13
5. LENKIEWICZ Mariusz .................... 7
6. OBUCHOWSKA Gra¿yna ..............78
7. OPANOWSKI Jan ..........................22
8. PAUKSZT Leszek ..........................25
9. PU£ECKI Andrzej Sylwester .........30
10. TOREBKO Grzegorz .....................15
Lista nr 19  KWW MA£A OJCZYZNA OLECKO
Liczba g³osów wa¿nych: .................. 543
1. SOBCZAK Karol ............................98
2. OLSZEWSKI Leszek Stanis³aw .... 110
3. NIEWIAROWSKI Mariusz ............27
4. KONDRACKI Marek ......................36
5. KRYSIUK Edward ..........................25
6. ORLIK Jan .....................................38
7. RACZYKOWSKI Mariusz Robert . 59
8. RUTKOWSKI Jerzy .......................56
9. SREBROWSKI Tadeusz .................28
10. TREJNOWSKA-GADOMSKA Alicja . 66
Lista nr 20  KWW DOBRO WSPÓLNE ZIEMI OLECKIEJ
Liczba g³osów wa¿nych: .................. 296
1. BANASZEWSKA Krystyna ..........15
2. GIGLEWICZ El¿bieta ......................22
3. KRZESICKA Stanis³awa Anastazja . 55
4. OLSZEWSKA Marianna ................38
5. PIETROWICZ Bo¿ena ....................19
6. PIOTROWSKA Izabela ..................16
7. RYTWIÑSKI Piotr ..........................41
8. SITKO Anna ..................................21
9. SZCZODRUCH Alicja Teresa ........69

OKRÊG NR 4

Lista nr 2  KW LIGA POLSKICH
RODZIN
Liczba g³osów wa¿nych: ....................53
1. SKROCKI Tomasz ..........................17

2. DROBISZEWSKI Kazimierz ........... 14
3. JUREWICZ Zdzis³awa .................... 10
4. FIEDOROWICZ Pawe³ .................... 9
5. TRUCHE£ Marcin ........................... 3
Lista nr 4  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÆ
Liczba g³osów wa¿nych: .................. 131
1. MROCZKOWSKI Cyprian ............. 19
2. DRA¯BA Jerzy ............................... 8
3. GAJEWSKI Waldemar Witold ....... 46
4. BURBA Bernard ............................. 33
5. SZWARC Zbigniew ....................... 25
Lista nr 5  KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Liczba g³osów wa¿nych: .................. 123
1. FADROWSKI Marcin Micha³ ......... 5
2. G£¥B Zbigniew Ryszard ................ 8
3. KO£ODZIÑSKI Marcin ................. 18
4. KOT Anna Weronika ..................... 20
5. MAKAREWICZ Ryszard ............... 33
6. S£OWIKOWSKA Agnieszka ........ 19
7. SZOCIÑSKI Marian Wiktor ............ 4
8. WASILEWSKA Ma³gorzata .......... 16
Lista nr 19  KWW MA£A OJCZYZNA OLECKO
Liczba g³osów wa¿nych: .................. 753
1. CHLEBUS Marek .......................... 118
2. WRÓBLEWSKI Grzegorz ............. 100
3. DOMAÑSKI Jaros³aw .................... 24
4. DWOJAKOWSKI Grzegorz ........... 67
5. GRODZICKI Ferdynand ................. 89
6. KONOPKO Wies³aw .................... 118
7. KOWALEWSKI Jaros³aw .............. 89
8. LUBERECKI W³adys³aw ................ 26
9. SADKOWSKI Andrzej ................... 27
10. ZALEWSKI Wies³aw ................... 95
Lista nr 20  KWW DOBRO WSPÓLNE ZIEMI OLECKIEJ
Liczba g³osów wa¿nych: .................. 196
1. AKSIENIONEK Zbigniew Jan ....... 91
2. GAJEWSKA Anna Lilioza ............. 21
3. G£ÊBOCKI Bogdan ........................ 4
4. JASIONOWSKA Daniela ............... 18
5. KLIMASZEWSKA Barbara Gra¿yna8
6. MAKAREWICZ Janina Jolanta ...... 6
7. SOJKO Marcin ............................... 12
8. TUROWICZ Marzanna ................... 6
9. ¯UKOWSKA Wioletta Dorota ...... 30

A oto jak wygl¹da³a frekwencja i procentowy udzia³ w wyborach:

Frekwencja - Liczba kart wydanych wyborcom (powiat olecki)
Liczba wy- Liczba kart Liczba obwoNazwa
Frekwencja
dów
borców
wydanych
gm. Kowale Oleckie
4352
1896
12
43.57%
gm. Olecko
17006
6800
13
39.99%
gm. wiêtajno
3200
1541
10
48.16%
gm. Wieliczki
2676
1241
11
46.38
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S¹ na Suwalszczynie tak piêkne zak¹tki, tak czyste wody, taka cisza i taaakie ryby! Czystoæ naszych jezior pozostawia wiele do ¿yczenia. Wody s¹ brunatne, wiecznie kwitn¹ce, brudne i nieprzezroczyste. Ale na szczêcie nie wszystkie jeziora witaj¹ nas szaroci¹ i brunatnoci¹ swojej wody. Jedn¹ z oaz czyciutkiej, przezroczystej wody jest jezioro Rospuda. Zbiornik rynnowy w swojej
po³udniowej czêci wykazuje charakter
morenowego. Piêkna zalesiona wyspa oraz
liczne górki, uskoki, silne zag³êbienia i
g³azy le¿¹ce na dnie jeziora s¹ znakomitymi kryjówkami dla wielu gatunków ryb.
Wystêpuj¹ tu znakomite okonie, szczupaki ¿eruj¹ce na stynce i sielawie, jest
jeszcze sieja oraz piêkne bia³e ryby: okaza³e p³ocie i leszcze. Jezioro to przez wiele, wiele lat by³o niedostêpne dla zwyk³ych op³acaczy sk³adek w PZW. Na
szczêcie te czasy to ju¿ przesz³oæ i
obecnie ka¿dy, kto op³aci podstawowe
sk³adki i wykupi pozwolenie na wszystkie jeziora (albo tylko na Rospudê!), mo¿e
zjawiæ siê nad brzegiem tego urokliwego, czyciutkiego zbiornika z wêdk¹ w
garci.

No to jedziemy...

Tak w³anie na has³o Ko³a Okoñ Olecko
22 padziernika uczyni³a Krysia i 17 facetów!
Zbiórka by³a wyznaczona na 6:30.
Mimo jesieni by³aby to znakomita godzina, aby przygotowaæ siê do wyp³yniêcia
(zawody odbywa³y siê z ³odzi) jeszcze przed
witem. By³aby, gdyby nie nieprzebrana
mg³a, które opanowa³a ca³¹ okolicê. Droga z Olecka, zwykle pokonywana w trzydzieci minut, sta³a siê... mleczna i na przebycie jej potrzebowalimy dwa razy wiêcej czasu. Rozpoczêcie wiêc nieco siê opó-

ni³o, ale najwa¿niejsze, ¿e wszyscy szczêliwie dotarli do jeziora. By³y wprawdzie drobne k³opoty z trafieniem w....
most na rzece, ale na szczêcie wszystko dobrze i bez wiêkszych strat siê skoñczy³o.
Tomek Gawroñski, pomys³odawca
i organizator zawodów, wita³ wszystkich

Du¿y wa¿y
wiêcej
z umiechem i tajemniczoci¹. By³ na treningu....

P³yniemy we mgle

Mg³a by³a okropna, ale ka¿da ³ód
do wody trafi³a. Sygna³ do startu da³

Tomek. Ruszylimy... Furkot elektrycznych minn kotek rozpruwa³a gêst¹ mg³ê.
Wszyscy wpatrywali siê w ekrany echo
w nadziei na takie ³uki, na wielk¹ ³awicê.
Zaraz po starcie ok. 300 od brzegu, jakby na komendê, wiêkszoæ ³odzi puci³a
kotwice. Echo co pokaza³o. Wêdki w
ruch. Ryb na ekranie by³o sporo, ale nie
by³y to nasze ryby. Po kilkunastu minutach nie by³o ju¿ w pierwszym eldorado
¿adnej ³odzi. Wszyscy ruszyli dalej w
mleczn¹ drogê. Widocznoæ, mimo wstaj¹cego dnia, siêga³a 50m. Tak na odleg³oæ rzutu. Kolejne ³awice na s¹dzie,
kolejne próby, kolejne zawiedzione nadzieje! Okonie albo gdzie siê wynios³y
z bankowych 10-cio metrowych blatów,
albo nie gryz³y, albo zaginê³y we mgle.
Có¿, zwierz we mgle tumanieje, jak mawia³ Pawlak w s³ynnej sadze Kargulów i
Pawlaków. Tyle tylko, ¿e ryby... nie tumania³y. Sprytnie omija³y nasze zastawione na ostrych haczykach pu³apki. Za
nic nie dawa³y siê z³owiæ. A jeszcze kilka dni temu mo¿na by³o w tych samych
miejscach po³owiæ porz¹dnych okoni.

Ach te Mietki?!

Ryby zmienne s¹. Tak p³ywalimy i
mijalimy siê w rozrzedzaj¹cej siê mgie³ce, zmienialimy kolorki i rodzaje przynêt. Wyniki by³y s³abe. Tylko Miecio
Sowulewski ³owi³ i ³owi³. Ale to jego
jezioro!!!! Zna doskonale zwyczaje okoni i ich miejsca bytowania w jeziorze Rospuda!
Jak Ty to robisz?  pytalimy zazdronie, podgl¹daj¹c Miecia i naladuj¹c jego dzikie szarpanie wêdziskiem.
Ale nikomu nie udawa³o siê skopiowaæ
metody Miecia.
-Sam nie wiem  mówi³ Miecio z
Wojtkiem, który równie¿ niele dawa³

!
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sobie radê z okoniami. Wród wêdkarzy
na mijaj¹cych siê ³ódkach Mietek by³
zdecydowanym liderem.

To ja, Grynio...

I wtedy z mg³y wy³oni³ siê p³ywaj¹cy samotnie niczym Nautilus kapitana
Nemo, Krzysiek Gryniewicz.
-No i jak Krzysiu?  zapyta³ Miecio,
ale ten z mojej ³odzi, Kopiczko.
- Mam szczupaka, taki ko³o 1,50 kg 
odrzek³ uradowany Krzysiek.
Zaczê³o byæ ciekawie. Rybki nadal
niestety nie bra³y, chocia¿ na echosondzie momentami a¿ dno siê podnosi³o
od gêstych ³awic ryb. Siedem godzin minê³o
jak z bicza strzeli³. Pora wracaæ. Przy wadze
w³aciwie tylko jedna niewiadoma. Czy
Miecia okonie przewa¿¹ Krzykowego
szczupaka, podpartego jeszcze dwoma
okoniami? Po chwili wszystko siê wyjani³o. Du¿y wa¿y wiêcej.... Tym razem...
Znamienne, ¿e to ju¿ kolejne zawody, w
których zwyciêzc¹ zostaje ³owca szczupaka. Albo ryby te pomalutku siê odbu-

kim i nawet po wielu latach. W dobie
aparatów cyfrowych i wielozadaniowych
komórek to bardzo proste! Zachêcam do
fotografii z ca³ego serca!!!
Tyle na marginesie. A oto wyniki zawodów:
1. Gryniewicz Krzysztof....... 1550 pkt
2. Sowulewski Mieczys³aw ... 1150 pkt
3. Marian Wojsiat .................. 950 pkt
4. Wojciech Kozakiewicz ....... 745 pkt
5. Mieczys³aw Gojlik .............. 470 pkt
6. Józef Makowski ................. 385 pkt
7. Arnold Hoci³³o .................. 365 pkt
8. Renis³aw Galicki ................ 280 pkt
9. Jerzy Rynkowski ............... 270 pkt
10. Krystyna Majewska ......... 240 pkt
dowuj¹, albo z okoniami jest coraz trudniej. Chyba trochê jedno i trochê drugie.
Podwy¿szony wymiar na okonia do 18
cm znacznie zmniejszy³ iloæ przynoszonych do wagi pasiaków, ale co du¿o
wa¿niejsze, pozwala zostawiæ w ³owisku
osobniki, które ju¿ na wiosnê odbêd¹ tar³o.

Kto sieje, ten zbiera!

W tym miejscu apelujê do wszystkich wêdkarzy. Nie zabijajmy okoni poni¿ej 18 cm! Pozwólmy im spe³niæ rodzicielski obowi¹zek!! Nam siê to op³aci,
bo ju¿ za kilka lat iloæ tej, chyba najpiêkniejszej ryby naszych wód, ma szansê
zwiêkszyæ siê. Tylko dajmy okoniom czas
i trochê wytchnienia.!! No i nie zabierajmy ryb zawsze i wszystkich! Nauczmy
siê je...wypuszczaæ! To naprawdê cudne uczucie darowaæ komu ¿ycie... Widok odp³ywaj¹cego okonia jest piêkny
(o ile sami go uwolnilimy!). Róbmy zdjêcia,
bo przecie¿ nawet najpiêkniejszy okaz
z³owiony przez nas mo¿emy pokazaæ tylko
kilku osobom, a fotki zawsze, wszyst-

Og³oszenie o przetargu

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku og³asza I przetarg ograniczony uprawniaj¹cy do nabycia spó³dzielczego
w³asnociowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 35 po³o¿onego na III piêtrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2, Os. Siejnik I w Olecku, sk³adaj¹cego siê z 5 izb
o powierzchni u¿ytkowej 72,95 m2 . Budynek posadowiony
jest na dzia³ce gruntu nr 146/12,129/10. Dla nieruchomoci sporz¹dzona zosta³a KW nr 3452,2989.
Cen¹ wywo³awcz¹ upowa¿niaj¹c¹ do uzyskania spó³dzielczego
w³asnociowego prawa do lokalu jest wk³ad budowlany okrelony wed³ug wartoci rynkowej lokalu, który wynosi
65.144,00z³.
Przetarg ograniczony, w którym mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie cz³onkowie oczekuj¹cy tutejszej Spó³dzielni, odbêdzie
siê dnia 30 listopada 2006r o godz. 10-tej w siedzibie Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ul. Zyndrama 4 w Olecku.
W przypadku nie dojcia do skutku I przetargu ograniczonego, w tym samym dniu o godz.1030 odbêdzie siê I prze-

Mimo niewielu z³owionych ryb, atmosfera by³a wspania³a. Wszyscy zadowoleni, umiechniêci, a jezioro nadal piêkne, czyciutkie, rybne (przecie¿ nie zubo¿ylimy znacznie jego rybnych zapasów!) i zachêcaj¹ce tak bardzo, ¿e niektórzy zostali na... dogrywkê!
Oczywicie grillowanie wspólne i
wêdkarskie pogaduszki to ju¿ standard
i nie mog³o tego zabrakn¹æ. Nie pogadalimy jednak zbyt d³ugo, poniewa¿ wielu
z nas spieszy³o siê na mecz pi³karski
Czarnych Olecko!!!! A Czarni wygrali,
podobnie jak wszyscy bior¹cy udzia³ w
zawodach.
Jak bardzo warto spêdziæ czas na jeziorze, niech wiadczy fakt, ¿e Zbyszek,
nasz Przyjaciel z Bia³egostoku, nie zwa¿aj¹c na straszliw¹ mg³ê, ponownie by³
z nami. Tak jak niezawodni wêdkarze z
Raczek z Krysi¹ na czele. Dziêkujemy,
zapraszamy!!!
W imieniu Ko³a Okoñ  jah

targ nieograniczony, w którym mog¹ braæ udzia³ wszystkie
zainteresowane osoby.
Przystêpuj¹cy do przetargu winien wp³aciæ wadium w
kwocie 2.000,00z³ w kasie Spó³dzielni, przed terminem rozpoczêcia przetargu.
Uczestnikom przetargu, którzy nie nabêd¹ prawa do lokalu, zwrot wadium nast¹pi w tym samym dniu w kasie Spó³dzielni.
Wylicytowan¹ w przetargu kwotê wk³adu budowlanego
uiciæ nale¿y w ci¹gu 14 dni od daty przetargu. Brak wp³aty
wk³adu w okrelonym terminie powoduje przepadek wadium
na rzecz Spó³dzielni i cofniêcie decyzji o zbyciu spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu.
Istnieje mo¿liwoæ obejrzenia lokalu, po uprzednim uzgodnieniu terminu z administracj¹ Spó³dzielni Mieszkaniowej Olecko,
ul. Zyndrama 4.
Szczegó³owe zasady przetargu okrela Regulamin. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn.
Zarz¹d SM Olecko

"
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US£UGI

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V66604

Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Poleca us³ugi:
- prowadzenia ksi¹g rachunkowych
- ewidencji podatkowych (PIT, CIT, VAT)
- ewidencji pracowniczych, ZUS
- sporz¹dzania biznes planów, wniosków kredytowych
Kontakt: (087) 520-36-55, kom. 0-600-273-713

(V69803)

BIURO RACHUNKOWE

* BIS studio reklamy, ul. Kamienna 1A, tel. 0-87-520-42-42 K24610
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L6210
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K27306
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18836
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V71102
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-1288
V72201
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V59709
* ELEKTRO-MOTO-DOM - sklep, naprawa sprzêtu RTV.
Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V62908
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
(K24709)
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V65611
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V65621
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V64906
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V64506
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V54909
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V63507
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
V50209
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V59509
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K445
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55
V57611

KOMINKI

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L7701
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V61408
* modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel.
0-87-520-32-10
L6007

(61309)

k2okna@vp.pl

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V71202

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536
Pizza na zamówienie od 1200 do 2200 (niedziela od 1100)
Tel. (087) 523-00-43. Dowóz na terenie miasta  gratis!
PIZZERIA POD PAPUGAMI, Osiedle Siejnik

(V58410)

(V65106)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V66304
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K30501
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K25908
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V69103)
* RTV - naprawa, tel. 0-509-489-447
L5707
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6, tel. 0-605-192-330
K27406
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L6804
* serwis pilarek, kosiarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa
PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3826
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V63807
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V60010
* SOLARIUM, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V63707
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V59609
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2544

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

(V64606)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* Alkohole wiata, konkurencyjne ceny, plac Wolnoci 24,
tel. 0-87-520-23-02
K30101
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K28005
* AUTOGAZ  monta¿, tel. 0-87-523-94-31
V58218
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
K25109
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L7601
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V64806

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

* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K345
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2245
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L7402
* transport, tel. 0-508-192-094
V59619
* transport betonu, 6 m. szeciennych, tel. 0-604-514-845 V71811
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
K71801
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
V73450
* wyjazdy na Okêcie, przewozy, tel. 0-600-579-096
K30602
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46

(V64706)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V69003)

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

(V63407)

gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK

(V69703)

* 3-miesiêczne chwilówki, ul. Grunwaldzka 8, tel. 0-87-520-0189
V69723
Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty

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

V2348

#
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(K61709)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

OG£OSZENIA DROBNE

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L6306
* domek, tel. 0-606-756-380
L8001
* ma³y domek, budowê, okolice Olecka, tel. 0-665-095-424 K30401
* mieszkanie, domek, tel. 0-506-401-270
K29902
* mieszkanie, trzy pokoje, ok. 60 m.kw. tel. 0-665-095-424 K30301
PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
K25009
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L610
SPRZEDAM
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L6405
* ci¹gnik MTZ 82, 1986, tel. 0-691-518-512
V66404
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L5807
* drewno opa³owe i do kominków, tel. 0-887-144-335 K30701
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K28903
* glazura Opoczno Be¿ 20x25  17,95 z³/m.kw., tel. 0-87-52022-33
L7801
* kosiarki i wykaszarki, WYPRZEDA¯ posezonowa, ceny
hurtowe, tel. 0-87-520-48-78
L7901
* krosna do wyrobu chodników, zabytek, tel. 0-660-706-035 L7103
* lokal, tel. 0-606-756-380
L8101

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Rozpoczêcie
kursu

Orodek czynny:

8

stycznia

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
(V70602)

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

Mieszkania w budowie jedno- i dwupokojowe, tel. (087)
520-21-60 (do 1500), 0-604-456-732.
(V72101)
* perfumy na zamówienie, oryginalne, tel. 0-87-520-01-89 V69703
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15717
* siedlisko ko³o Kowal Oleckich, 2 ha, tel. 0-696-228-513 K30101
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L7501

* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
V63607

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

GRÜNLAND

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

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V69503)

* lokal 36 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-87-520-36-55, 0-600-273713
L7203
* lokal do wynajêcia, centrum, tel. 0-885-441-703
K29004
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L3628
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L5217
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L7003
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L6704

(V58610)

(V69203)

WYNAJEM

$
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Listy z Anglii

Adam
Siemieñczyk

AFORYZMY

Rysunki:
Wies³aw B. Bo³tryk

Wpl¹ta³em siê w prostolinijnoæ.
¯ycie na luzie czêsto jest mylone z ¿yciem na biegu wstecznym.
Plecy trochê przeszkadzaj¹ w kontakcie wzrokowym.
Jako taki by³ jako taki.
Niteczk¹, za któr¹ poci¹ga siê cz³owieka, mo¿na go równie¿
zwi¹zaæ.

Meble ogrodowe
na zamówienie.
Tel. 0 607-865-374

Anglia. Kraj ciemnej zieleni, przywodz¹cej mi na myl Robin Hooda i Anglicy, jacy dobrzy i oddaleni jednoczenie.
Architektura kocio³ów  rzucaj¹ siê tu od razu w oczy,
pokryte zielon¹ pleni¹, otoczone czasem starymi kamiennymi parkanami, pi¹ od stuleci. Wiele zbudowano nied³ugo po
najedzie normandzkim, udanym dla Normanów, z XI wieku.
Anglia to kraj tradycji, domy maj¹ tu nazwy, które wpisuje
siê chyba do adresów, na przyk³ad co w stylu: John Smith,
Willa Czterech Wi¹zów, Shrewsbury, kod SY 38 DS.
Mieszkamy z ¯on¹ w Shrewsbury i kod siê nawet niewiele
ró¿ni, choæ my siê lokujemy pod: Most Szarych Zakonników.
Shrewsbury to tradycyjne ustronie, stolica hrabstwa Shropshire, o najczystszym ponoæ angielskim w Anglii.
Zarabia siê tu oko³o 5 funtów na godzinê za proste prace,
za mieszkanie p³aci oko³o 450 £ miesiêcznie.
I dobrze.
Dobrze nam tu.
Wiele tematów wy³ania siê z has³a Anglia, o tym w kolejnych kartkach z tego kraju.

(L7302)

Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin Stowarzyszenie EGO KRAINA BOCIANA zosta³o wybrane przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Warszawie do
prowadzenia na obszarze powiatów e³ckiego i oleckiego Konkursu dla m³odzie¿y  Pracownia Umiejêtnoci.

Konkurs dla m³odzie¿y
Pracownia Umiejêtnoci

Dziêki wspólnym staraniom Stowarzyszenia EGO i Starostwa Powiatowego w E³ku ju¿ po raz trzeci program prowadzony bêdzie na terenie powiatów
e³ckiego i oleckiego. Stowarzyszenie
pozyska³o na jego realizacjê grant w
wysokoci 20 000z³, która to kwota powiêkszona o 15 000z³ z³otych z bud¿etu
powiatu e³ckiego bêdzie przekazana w
formie grantów na realizacjê najlepszych
projektów m³odzie¿owych.
Celem Konkursu jest wspieranie dzia³añ w zakresie nauki, edukacji, owiaty,
wychowania, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dzia³alnoci wspomagaj¹cej rozwój wspólnot
i spo³ecznoci lokalnych oraz ekologii
poprzez dofinansowanie minimum 20 projektów realizowanych przez grupy m³odzie¿owe w ³¹cznej kwocie 35 000,00 z³
(wysokoæ pojedynczej kwoty dofinansowania 500-3000 z³).

W roku ubieg³ym Konkurs og³oszony by³ dla m³odzie¿y z powiatu e³ckiego
i oleckiego  m³odzie¿ zrealizowa³a 35
autorskich projektów rozwijaj¹cych ich
zainteresowania i talenty.

Og³oszenie

PRACOWNIA UMIEJETNOCI
 KONKURS DLA M£ODZIE¯Y
Z POWIATU E£CKIEGO i OLECKIEGO
Jeste w wieku od 15 do 24 roku ¿ycia?
Masz POMYS£?
Masz SZANSÊ!!! STARTuj!!!
SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE
(zasady udzia³u, formularze wniosków,
kryteria oceny):
www.pracowniaumiejetnosci.pl
www.ego.mazury.pl
www.powiat.elk.pl
www.transgranica.pl

PUNKTY INFORMACYJNE
E£K  Maciej Juchniewicz, Starostwo Powiatowe w E³ku, ul. Pi³sudskiego 4, pok. nr 90 (II p.), tel. 621 83 36 fax
621 83 39, www.powiat.elk.pl, e-mail: maciej.juchniewicz@powiat.elk.pl
OLECKO  Ma³gorzata Jasiñska,
Stowarzyszenie EGO  ul. Kolejowa 31,
tel. 520 21 59, www.ego.mazury.pl
e-mail: biuro@ego.mazury.pl
REGULAMIN, FORMULARZ WNIOSKU równie¿ w sekretariacie twojej szko³y
PLANUJEMY SPOTKANIA INFORMACYJNE W TWOJE SZKOLE!!!
BARDZO WA¯NE!!!
TERMIN SK£ADANIA WNIOSKÓW:
8 listopada - 20 grudnia 2006 r.
ROZSTRZYGNIÊCIE KONKURSU:
29 grudnia 2005 r.
WYBRANYCH ZOSTANIE
minimum 20 projektów
KWOTA POJEDYNCZEJ DOTACJI:
OD 500Z£ DO 3000z³
Realizacja wybranych projektów:
styczeñ  czerwiec 2007
Szczegó³owe informacje, Kontakt w
sprawie: Maciej Juchniewicz  koordynator lokalny programu, pracownik Starostwa Powiatowego w E³ku, tel. 621 83
36, fax 621 83 39, www.powiat.elk.pl,
e-mail: maciej.juchniewicz@powiat.elk.pl
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Kalendarz imion

21 listopada
Albertyny, Floty, Marii, Reginy, Urszuli,
Wies³awy
Alberta, Gelazego, Janusza, Konrada,
Oliwiera, Remigiusza, Rufusa, Wies³awa
22 listopada
Benigny, Cecylii, Celiny, Maury, Wszemi³y, Wszechmi³y, Zbys³awy, Zdobys³awy
Jonatana, Marka, Maura, Maurycego,
Stefana, Zdobys³awa
23 listopada
Adeli, Anieli, Coletty, Felicyty, Klementyny
Felicyta, Feliksa, Heraklita, Klemensa,
Klementyna, Oresta, Orestesa, Ornesta,
Przedwoja
24 listopada
Emilii, Emmy, Flory, Marii, Maryli, Miry
Aleksandra, Andrzeja, Dobros³awa, Fran-

ciszka, Gerarda, Grzegorza, Jana, Pêcis³awa, Protazego, Romana
25 listopada
Beaty, Bettiny, Dajany, El¿biety, Giocondy, Katarzyny
Erazma, Joachima, Józefata, Katona, Klemensa, Têgomierza, Têgomira
26 listopada
Delfiny, Konrady, Lechos³awy, Les³awy,
Sylwestry
Artura, Delfina, Dobiemies³a, Konrada,
Lechos³awa, Leona, Leonarda, Les³awa,
Micha³a, Sylwestra
27 listopada
Hildy, Kseni, Odetty, Ody, Walerii
Damazego, Dominika, Franciszka, Jakuba,
Jaros³awa, Franciszka, Leonarda, Maksyma, Maksymiliana, Stoigniewa, W7alerego, Waleriana, Waleriusza, Wirgiliusza

Nasz przepis

Jan Bro¿ek

21 listopada 1652 r. zmar³ Jan Bro¿ek (urodzony 1585 r.), najwybitniejszy
matematyk polski I po³owy XVII w. Wychowanek, profesor, rektor i mecenas
Akademii Krakowskiej, któr¹ wspiera³
bogatymi fundacjami. M.in. przekaza³
bogaty ksiêgozbiór osobisty i ufundowa³ czynsz na potrzeby biblioteki Kolegium Wiêkszego Akademii Krakowskiej
- póniejszej Biblioteki Jagielloñskiej.
Z prac matematycznych Bro¿ka najwa¿niejsza jest wydana w 1620 r. Arytmetyka liczb ca³kowitych, wprowadzaj¹ca
do nauki szkolnej m.in. logarytmy. Uprawiaj¹c ró¿ne dziedziny nauki, Bro¿ek interesowa³ siê równie¿ jej histori¹, korespondowa³ z wybitnymi uczonymi, m.in.
z Galileuszem, zbiera³ pami¹tki po Miko³aju Koperniku, którego by³ wielbicielem.
Jako humanista i przeciwnik nietolerancji
religijnej, bra³ udzia³ w walce Akademii
Krakowskiej z jezuitami o zwierzchnictwo
nad owiat¹. W obronie praw akademii
napisa³ z³oliwy utwór antyjezuicki Gratis (Darmo), o rzekomo bezp³atnej nauce
w jezuickich szko³ach. Nak³ad tego utworu
zosta³ spalony pod prêgierzem, a drukarza, który go wydrukowa³, poddano publicznej ch³ocie. J. Bro¿ek po³o¿y³ równie¿ du¿e zas³ugi na polu geografii, geodezji i górnictwa.

Sok ¿urawinowy i mleko w proporcji
1:1 miksujemy z ¿ó³tkiem. Po przelaniu
do szklanki wsypujemy posiekane listki
melisy. Musimy pamiêtaæ o dok³adnym
sparzeniu i umyciu skorupki jajka przed
rozbiciem.

F kupiê

 Kiedy na Cecyliê grzmi (22 listopada), rolnik o dobrym roku ni.
 Wilia do Katarzyny (24 listopada) wró¿y,
jaka w lutym pogoda s³u¿y.
 Dzieñ Katarzyny (25 listopada) jaki,
ca³y grudzieñ taki.
 Jak siê Katarzyna g³osi (25 listopada), tak siê Nowy Rok nosi.

ABC DOBREGO
WYCHOWANIA

Ka¿dy cz³owiek chce byæ piêkny, chce
siê czym wyró¿niæ sporód innych. I
s³usznie. Bowiem wygl¹d i wra¿enie, jakie wywrze na ludziach, o których wzglêdy
zabiega, decydowaæ bêd¹ o sukcesie w
stosunkach towarzyskich b¹d o powodzeniu w interesach. Ale jest w ¿yciu
co, co nas zdobi, chocia¿ nic nie kosztuje. To co zyskuje nam sympatiê i
znakomicie u³atwia ¿ycie. Mowa o zwyk³ej, ludzkiej uprzejmoci. Mo¿na bowiem
wykupiæ ca³y salon mody, olniæ najelegantsz¹ kreacj¹, a po chwili zdegustowaæ
otoczenie sposobem bycia.
S¹ to prawdy, zdawa³oby siê, banalne i znane od staro¿ytnoæ. Ju¿ Eurypides docenia³ znaczenie uprzejmoci,
mówi¹c: W uprzejmoci jest wdziêk i
korzyæ. A anonimowy mêdrzec Wschodu poucza³: Uprzejmoæ jest walut¹
wzbogacaj¹c¹ nie tego, kto j¹ otrzymuje,
lecz tego, kto j¹ rozdaje.
Uprzejmoæ jest jedn¹ z wa¿niejszych
cech cz³owieka. Obowi¹zuje ona zawsze,
wszêdzie i wobec ka¿dego, niezale¿nie
jakie stanowisko zajmuje w hierarchii s³u¿bowej i spo³ecznej. B¹dmy jednakowo
uprzejmi w stosunku do dyrektora, urzêdnika, magazyniera czy sprz¹taczki.

KUPON NA NAJTAÑSZE
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 ?



Napój orzewiaj¹co-wzmacniaj¹cy z ¿urawiny

Suflet jab³kowy

10 dkg mas³a
15 dkg cukru
4 jajka
60 dkg twaro¿ku
4 ³y¿ki kaszy manny
75 dkg winnych jab³ek
2 ³y¿ki cukru
Mas³o ucieramy z cukrem, dodaj¹c kolejno po jednym ¿ó³tku. Nastêpnie
ucieramy dodaj¹c twaro¿ek i kaszê mannê
oraz ubite na sztywno bia³ka.
Jab³ka obieramy, kroimy w ósemki
i usuwamy gniazda nasienne.
¯aroodporne naczynie nat³uszczamy, uk³adamy na jego spodzie jab³ka i
posypujemy je dwoma ³y¿kami cukru.
Na wierzchu rozsmarowujemy masê
serow¹ i wstawiamy do nagrzanego
piekarnika. Pieczemy oko³o 50 minut
w temperaturze 200°C.

Przys³owia
i powiedzenia

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

&
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (8b)
By³em wolny!
Po ka¿dym szczebelku zastanawia³em siê, czy iæ dalej,
czy nie zrezygnowaæ z tego, co za chwilê siê wydarzy i co
zrobiê pierwszy raz w ¿yciu.
Kiedy by³em ju¿ w po³owie drogi wszystko postawi³em na
jedn¹ kartê. I pomyla³em, ¿e jak spadnê to i tak mia³em interesuj¹ce ¿ycie. 40 lat to wcale nie tak ma³o! Kiedy znalaz³em
siê ju¿ na platformie o wymiarach 1,5 x 1,5 m zobaczy³em metalow¹ linê rozci¹gniêt¹ ponad drzewami i biegn¹c¹ stopniowo w dó³. I w dó³ te¿ spojrza³em. Szkoda, ¿e to zrobi³em, bo
zapar³o mi jeszcze bardziej dech w piersiach ze strachu, nogi
zaczê³y mi siê trz¹æ i s¹dzi³em, ¿e zaraz nast¹pi koniec mojej

Figi
ziemskiej udrêki. Argentyñczyk, który znajdowa³ siê ju¿ na tej
platformie za³o¿y³ na linê kawa³ek rurki o d³ugoci 1 metra 
typu bardzo uproszczony wyci¹g  i kaza³ mi na ni¹ usi¹æ oraz mocno siê jej
trzymaæ. A kiedy bêdê siê opuszcza³ coraz
ni¿ej i zobaczê kolejn¹ platformê, mam
lekko hamowaæ obracaj¹c siê w prawo,
¿eby nie rozbiæ siê o drzewo! No tego
by³o ju¿ za du¿o! Nawet do koñca nie
rozumia³em, co on do mnie mówi³. Chyba kaza³ mi siê za bardzo nie obracaæ na
tej rurze, bo zawisnê w powietrzu i bêdzie ma³y problem, a jak puszczê swobodnie rêce, no to spadnê, oczywicie z
wysokoci 30 metrów! Zacz¹³em odmawiaæ Ojcze Nasz. Usiad³em w koñcu na
ten prêt, facet popchn¹³ mnie i ... poszybowa³em ponad d¿ungl¹!... By³em wolny! Czu³em siê chyba jak ptak! Momentalnie strach mnie opuci³ i jakie ciep³o
wype³ni³o mnie ca³ego, nawet deszcz przesta³ padaæ! Takie sceny widzia³em w filmach, a teraz sam tego dowiadcza³em!
By³em tylko ja sam i bogactwo wiata
przyrody pode mn¹. Widzia³em d¿unglê
z góry i z boku. Maj¹c wiadomoæ, ¿e
siê opuszczam, stara³em siê zmniejszaæ

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

prêdkoæ lekko siê obracaj¹c, ale i tak nic nie pomog³o, bo
nagle zobaczy³em przed sob¹ pieñ drzewa. Zd¹¿y³em tylko
wyprostowaæ nogi, ¿eby nie by³o zderzenia czo³owego, ale i
tak uderzy³em o nie ca³ym cia³em. Dobrze, ¿e nie pot³uk³em
okularów, bo wtedy by³oby ju¿ naprawdê le. Kolejny facet
kaza³ mi wsi¹æ na nastêpn¹ rurê i opuszczaæ siê dalej. Nie
ba³em siê ju¿ tak bardzo, ale teraz myla³em ju¿ tylko, ¿eby na
czas zmniejszyæ prêdkoæ i nie rozbiæ okularów. Szybowa³em
dalej i w koñcu wyl¹dowa³em na trzeciej, ostatniej platformie,
która znajdowa³a siê ju¿ tylko 10 metrów nad ziemi¹. Na dr¿¹cych nogach (a jednak!) zszed³em po drabinie. By³em bardzo
podekscytowany, ale ca³y brudny, wymazany w b³ocie. Uwiadomi³em sobie, ¿e pokona³em jednak swój strach i dowiod³em
samemu sobie, ¿e staæ mnie na wszystko. Szybowa³em przecie¿
bez ¿adnych zabezpieczeñ!
Ciê¿arówk¹ pojecha³em do miasta Puerto Iguazu i poszed³em (brudny, ale siê tym nie przejmowa³em, chocia¿ ludzie
siê za mn¹ ogl¹dali) do miejsca styku trzech pañstw: Argentyny, Brazylii i Paragwaju. Oddzielaj¹ je od siebie 2 rzeki:
Parana i Iguazu.
Miasteczko to jest niewielkie. Mo¿na tu kupiæ jednak sporo
pami¹tek. Usiad³em na chwilê w przydro¿nej restauracyjce,
¿eby co zjeæ. I dopiero wówczas zauwa¿y³em, ¿e miejscowi
maj¹ na sobie ubrania w kolorach flagi pañstwowej (niebiesko-bia³e), machaj¹ chor¹giewkami i siê ciesz¹. Wszak za kilka godzin mia³ siê rozpocz¹æ mecz w ramach pi³karskich mistrzostw wiata. Gra³a Argentyna przeciwko Wybrze¿u Koci
S³oniowej i oczywicie wygra³a (2:1). W zwi¹zku z tym, bêd¹c
ju¿ w hostelu, dosta³em za darmo jakie miêso z ro¿na i szklankê
alkoholu cytrynowego. Miêso zjad³em, poniewa¿ by³o wymienite, ale z procentowego wynalazku nie skorzysta³em.
Wzi¹³em za to sobie gor¹c¹ k¹piel i le¿¹c ju¿ na piêtrowym
³ó¿ku, rozmyla³em o swoim wyczynie na rurze!

Miasteczko Puerto Iguazu

'
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UMYS£ MISTRZA cz.1
Badania procesów mylowych najwybitniejszych szachistów pozwalaj¹ zrozumieæ, jak mo¿na osi¹gn¹æ mistrzostwo równie¿ w innych dziedzinach...
O przewadze mistrza szachowego nad
nowicjuszem decyduje w du¿ej mierze pierwszych kilka sekund namys³u! Takie oparte
na wiedzy szybkie i dok³adne postrzeganie, zwane niekiedy apercepcj¹, obserwuje siê równie¿ u ekspertów w innych dziedzinach. Podobnie jak mistrz szachowy,
który pamiêta wszystkie ruchy rozgrywanej przez siebie partii, bieg³y muzyk jest w
stanie odtworzyæ zapis nutowy sonaty po
jej jednorazowym wys³uchaniu. I jak dobry szachista, który czêsto w mgnieniu oka
znajduje najlepszy ruch, dowiadczony lekarz
umie niekiedy postawiæ precyzyjn¹ diagnozê,
spojrzawszy jedynie na pacjenta. Ale w
jaki sposób mistrzowie w tych rozmaitych
dziedzinach dochodz¹ do swych niezwyk³ych umiejêtnoci? Ile w tym wrodzonego talentu, a ile intensywnych æwiczeñ?
Psycholodzy staraj¹ siê odpowiedzieæ na
te pytania, badaj¹c w³anie arcymistrzów
szachowych! Gromadzone od stu lat wyniki takich badañ pozwoli³y sformu³owaæ
nowe teorie wyjaniaj¹ce organizacjê i dostêp
do informacji w umyle. Mog¹ one równie¿ dostarczyæ wa¿nych wskazówek pedagogom. Byæ mo¿e techniki, którymi pos³uguj¹ siê szachici w celu szlifowania
umiejêtnoci, da siê wykorzystaæ w szkole w nauczaniu czytania, pisania i arytmetyki. Zajmuj¹cy siê procesami poznawczymi
badacze wybrali szachy, a nie na przyk³ad
bilard lub bryd¿a, jako przedmiot swych
zainteresowañ nie tylko ze wzglêdu na ich
mierzalnoæ, ale równie¿ ze wzglêdu na presti¿
tej gry, któr¹ Johann Wolfgang Goethe
nazwa³ kamieniem probierczym umys³u.
Wyczyny mistrzów szachowych od dawna przypisywano potêdze intelektu granicz¹cej wrêcz z magi¹! Jej najbardziej spektakularnym przyk³adem s¹ tzw. szachy z
zawi¹zanymi oczami, w których graczom
nie wolno spogl¹daæ na szachownicê. W
1894 roku francuski psycholog Alfred Binet, wspó³twórca pierwszego testu inteligencji, poprosi³ mistrzów szachowych, by
opowiedzieli, w jaki sposób rozgrywaj¹ takie
partie. Na pocz¹tku postawi³ hipotezê, ¿e
przechowuj¹ oni w pamiêci niemal fotograficzny obraz szachownicy, szybko jednak doszed³ do wniosku, ¿e ich wyobra-

¿enia by³y znacznie bardziej abstrakcyjne.
Szachista nie widzi w wyobrani grzywy
skoczka ani s³ojów drewna, z którego
wykonano szachownicê  przywo³uje jedynie ogóln¹ wiedzê o uk³adzie bierek. Jest
to ten sam rodzaj wiedzy niejawnej co znajomoæ stacji metra na trasie, któr¹ codziennie
doje¿d¿a siê do pracy.
Graj¹cy z zawi¹zanymi oczami mistrz
uzupe³nia tê wiedzê szczegó³ami rozgrywanej partii, jak równie¿ informacjami z
pamiêci o istotnych aspektach wczeniejszych gier. Za³ó¿my, ¿e jakim trafem zapomnia³ dok³adnego po³o¿enia jednego z
pionów. Mo¿e go jednak odnaleæ, analizuj¹c przyjêt¹ przez siebie strategiê debiutu
 bêd¹cego dobrze zbadan¹ faz¹ gry ze
stosunkowo niewielk¹ liczb¹ mo¿liwoci
wyboru. Mo¿e równie¿ pamiêtaæ okolicznoci uzasadniaj¹ce które z wczeniejszych
posuniêæ, rozumuj¹c na przyk³ad tak: Dwa
ruchy wczeniej nie mog³em zbiæ goñca, a
wiêc ten pion najwyraniej go zas³ania³.
Nie musi pamiêtaæ ca³y czas wszystkich
szczegó³ów, poniewa¿ w razie potrzeby jest
w stanie odtworzyæ ka¿dy element, korzystaj¹c z uporz¹dkowanego systemu wspó³zale¿noci miêdzy nimi. Oczywicie, je¿eli
opanowanie tak misternie uporz¹dkowanej wiedzy t³umaczy nie tylko zwyciêstwo
w grze z zawi¹zanymi oczami, ale tak¿e inne
umiejêtnoci mistrzów szachowych, jak kalkulacja i planowanie, oznacza to, ¿e kompetencje dobrego gracza zale¿¹ nie tyle
od wrodzonych zdolnoci, ile od specjalistycznego treningu!! Dowiadczenia pokazuj¹, ¿e pamiêæ mistrzów szachowych
jest ukierunkowana na typowe pozycje
zdarzaj¹ce siê w grze.
Diagram a

Badani mogli przygl¹daæ siê pozycjom
przez 10 sekund lub krócej, po czym poproszono ich o odtworzenie ich z pamiêci. Wyniki (wykres 1) wiadcz¹, ¿e mistrzowie szachowi (o rankingu 2200 i wy¿szym) i arcymistrzowie (zazwyczaj powy¿ej 2500) wykazuj¹ wyran¹ przewagê nad
s³abszymi graczami w rozpoznawaniu pozycji z rzeczywistych partii, natomiast tylko odrobinê lepiej zapamiêtuj¹ pozycje
losowe.
Wykres 1.
Pozycje z partii
Pozycje losowe

LIczba prawid³owo zapamiêtanych
bierek

K¹cik szachowy (14)

ziomie umiejêtnoci pokazywano pozycje
powsta³e w czasie faktycznie rozegranych
partii (diagram a) i uzyskane przez losowe
rozmieszczenie bierek na szachownicy (diagram b).
Diagram b

25
20
15
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0
<1600 1600- 2000- >2350
2000 2350

Ranking gracza

W 13 badaniach przeprowadzonych w
latach 1973-1996 graczom o ró¿nym po-

Wydaje siê, ¿e to w³anie precyzyjnie
ukierunkowana pamiêæ d³ugotrwa³a ma
zasadniczy wp³yw na umiejêtnoci szachowe.
Artyku³ pochodzi z miesiêcznika wiat
Nauki nr 9(181) z wrzenia 2006 roku. Ci¹g
dalszy w kolejnym numerze K¹cika szachowego.
Marta & Czes³aw Spisak
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 231

I jak tam u Pañstwa po siedmiu
dniach? U mnie wszystko OK. Ju¿ min¹³
tydzieñ od wyborów samorz¹dowych i
nie zauwa¿y³em ¿eby wiat zmieni³ kierunek obrotu. Czyli wszystko jest w normie
i nic nie ruszy³a bry³y wiata z posad. Z
posad to najwy¿ej polecia³o wielu, którym wydawa³o siê, ¿e ludzie ju¿ do nich
tak siê przyzwyczaili, ¿e nie potrzebuj¹
ich zmieniaæ. Ciekawe informacje mo¿na
poczytaæ na temat tych wyborów. Na
przyk³ad bawi¹ mnie informacje, ¿e dla
niektórych wybory okaza³y siê niespodziank¹. Tak siê przytrafi³o jednej pani
nad morzem. Przez przypadek zosta³a
wójtem. Zdziwienie jeszcze wiêksze, bo
nie by³a zainteresowana by tym wójtem
zostaæ. Nie robi³a wielkiej kampanii wyborczej, a w wyborach pewniakiem by³
jej przeciwnik. No i zosta³a wójtem. Pan
Bóg nierychliwy, ale te¿ od czasu do czasu
lubi sobie przyjemnoæ zrobiæ. Dla wielu wybory samorz¹dowe okaza³y siê czasem
nawrócenia na wiarê. Jak oceni³ pewien
cz³owiek  wiele wyników wyborów jest
po prostu ewidentnym dowodem na istnienie Boga. I jeszcze kto siê dziwi, ¿e
nasz kraj jest krajem ludzi wierz¹cych.
Jeli by tak nie by³o i ludzie straciliby
wiarê, to w¹tpiê czy kolejne rz¹dy by³yby powo³ywane w wyniku demokratycznych wyborów, a nie rewolucji. Tu trzeba przyznaæ, ¿e ludzie w naszym kraju
cechuj¹ siê wyj¹tkow¹ cierpliwoci¹ i wiar¹
w lepsz¹ przysz³oæ. Sam nale¿ê do ludzi, którzy uwa¿aj¹, ¿e przysz³oæ zale¿y
od przesz³oci. Im wiêcej niewyjanionych i niezakoñczonych spraw, tym wiêcej
duchów i zmór przesz³oci bêdzie dusi³o
nasz¹ wiadomoæ. Jednym wyjciem na
rozwi¹zanie i zakoñczenie tej kwestii jest
raz na zawsze i jasno powiedzieæ i napisaæ: ten to winia, tamten to drañ, a ten
kapu. Choæ zawsze znajd¹ siê autory-

tety moralne t³umacz¹ce, ¿e ka¿dy przypadek trzeba rozpatrywaæ indywidualnie,
bo nie wiadomo co wp³ynê³o na poczynania danego cz³owieka. W ten sposób
to mo¿emy rozpatrywaæ ka¿dy przypadek ka¿dego cz³owieka. I proszê siê nie
dziwiæ, ¿e autorytety przesta³y odgrywaæ
w moim sposobie mylenia jak¹ rolê.
Im wiêcej s³ucham wypowiedzi tych ludzi, tym wiêksz¹ odkrywam ich rolê i to,
co chc¹ nam przekazaæ: ¿e nie maj¹ nam
tak naprawdê nic konkretnego do powiedzenia i przekazania. Cz³owiek z wiekiem powinien coraz wiêcej odkrywaæ sam
mechanizmów rz¹dz¹cych rzeczywistoci¹
bez wiecznego odwo³ywania siê do autorytetów, których wypowiedzi odnosz¹
siê zazwyczaj do jednego twierdzenia: nic
nie uda siê, nic nie da i nic z tego nie
bêdzie... Jeli kto kiedy us³ysza³ od
tzw. autorytetu co konkretnego, to radzê to zg³osiæ do rekordów Guinnessa.
Czy kiedykolwiek od autorytetu us³ysza³
kto rozwi¹zanie problemu? Krytykê i
negatywn¹ wypowied tak, ale sposobu rozwi¹zania nie. Bo u nas s¹ takie
autorytety.
Kwestia autorytetów wysz³a w czasie za³atwiana spraw Polska  Rosja. Co

autorytet i specjalista, to pe³n¹ gêb¹ krytykuje (krytykowa³) miêdzynarodowe dzia³ania rz¹du. Pan Olejniczak, dzi szef SLD,
a wczeniej dwa lata minister rolnictwa
stwierdzi³, ¿e rz¹d w stosunku do Rosji
pope³nia b³¹d za b³êdem. Oczywicie tu
chodzi o restrykcje wobec polskiego miêsa
na³o¿one przez Rosjê. Zdaniem Pana
Olejniczaka (i autorytetów te¿) wobec Rosji
nale¿y zawsze okazywaæ uleg³oæ. Nale¿y posypaæ g³owê popio³em i udaæ siê
pod bramy Kremla w jutowym worku.
Rz¹d zastosowa³ technikê du¿o bardziej
odleg³¹ od okazywania uleg³oci. Po
prostu zasady wspó³¿ycia miêdzy krajami postanowi³ wyegzekwowaæ tak, ¿e
powinien pomoc uzyskaæ ju¿ dawno. W
Unii Europejskiej. ¯eby has³a wspólnego dzia³ania UE by³y w koñcu realizowane, niezale¿nie od potrzeb poszczególnych jej cz³onków. Polska zastosowa³a prawo weta w stosunku do podpisywania uk³adów ekonomicznych z Rosj¹ przez UE. Stwierdzono, ¿e jeli Rosja
uznaje prawo Unii to dlaczego Unia nie
broni swoich cz³onków przed wybiórczym
traktowaniem ich przez Rosjê. Oczywicie na Polskê posypa³y siê gromy. Rosja wrêcz okreli³a nasz kraj szalonym i
wariackim. Szybko jednak uzyskalimy
sojusznika w postaci Francji, a zaraz po
tym i Litwy. Po raz kolejny w wielu krajach zaczê³y ujawniaæ siê g³osy, ¿e jednak Polska ma racjê. Ciche poparcie mamy
w coraz wiêkszej iloci krajów. Rosja musi
traktowaæ kraje Unii jednakowo i bez
wyj¹tków. I sta³ siê cud. Jakby to uj¹æ
w ¿argonie: Rosji zmiêk³a rura. Nie pomog³y nawet g³osy namowy szefów UE
by Polska wycofa³a swoje weto.
Po raz kolejny polityka przymiarki
piêci do nosa okaza³a siê skuteczna.
Kto jak kto, ale my, Polscy, wiemy czym
i jaka jest Rosja. Mamy wielowiekow¹
tradycjê stosunków dobros¹siedzkiech.
PAC

