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Kobiety

mog¹ uczyniæ milionerem
tylko tego mê¿czyznê, który jest
miliarderem.
Charles Chaplin

Cena 1,40 z³

6 marca 2007 r .

Sebastian Ga³aszewski

bêdzie reprezentowa³ powiat olecki
w Mistrzostwach Polski w kickboxingu w light contact seniorów i kobiet, które odbêd¹ siê
23-25 marca na zamku w Nowym
Miecie Lubawskim.
S. Ga³aszewski trenuje od
szeciu lat w e³ckim Megatronie oraz niemieckim Frankonia
Kickboxen. W Niemczech trenuje go zawodowy mistrz wagi
ciê¿kiej.
S. Ga³aszewski ma dwadziecia dwa lata i mieszka w Cimochach. Uczy siê w ZDZ oddzia³
w Olecku. 10 lutego zakwalifikowa³ siê do Mistrzostw podczas eliminacji rozegranych w Gdañsku.
Obecnie szuka sponsora,
któryby pomóg³by mu w wyjedzie.

CENTRUM HANDLOWE
Zatrudnimy
handlowców i sprzedawców

(V6005)

Olecko, Aleje Lipowe 1B
Tel. (087) 520 36 92

Nr 10
(479)

Najlepsze ¿yczenia
wszystkim Paniom
w dniu Ich wiêta
...Kochaæ kobiety, to taka bardzo
fajna rzecz... Czytaj na s. 13.

Warto przeczytaæ

* Bezpieczeñstwo w miecie i gminie Olecko (c.d.), s. 4-6.
* Wyprawa do Ameryki Po³udniowej  ostatni odcinek, s.
10. Za tydzieñ kolejna relacja z miesiêcznej wyprawy do
Ameryki rodkowej  Dominikany i Haiti, odbytej w lipcu 2006r.
* I Festiwal Nauki i Sztuki  nowa inicjatywa edukacyjna
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku  s. 17.
* Uklejka dwa razy trzecia w Polsce!!!  s. 19.

MAJSTER

M.Pietraszewski

MARKET BUDOWLANY

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
MARZEC MIESI¥CEM WIELKICH PROMOCJI
SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY
WSPANIA£E TOWARY  JU¯ OD 1 z³

(V8704)

Nr 10 (479)

Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Tel. (87) 520 44 46

Szko³a
wolna
od narkotyków

Szko³a Spo³eczna mieszcz¹ca siê przy ulicy M³ynowej jest jedyn¹, wyj¹tkow¹ placówk¹ w naszym miecie i regionie. Stale siê doskonalimy dla dobra naszych
uczniów i dbamy, aby nasza szko³a
by³a coraz lepsza.
W chwili obecnej prowadzimy
wstêpne zapisy na rok szkolny 2007/
2008 do klas pierwszych szko³y podstawowej, gimnazjum oraz liceum.
O ofercie Szko³y Spo³ecznej czytaj na stronie 8.
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 23 lutego o 9.17 dwa oddzia³y JRG PSP
gasi³y na osiedlu Siejnik po¿ar samochodu Audi.
 23 lutego o 19.50 jeden oddzia³ JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 24 lutego o 17.17 jeden oddzia³ JRG
PSP gasi³ przy ul. Grunwaldzkiej po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 24 lutego o 18.26 jeden oddzia³ JRG PSP
gasi³ w Markowskich po¿ar sadzy w
kominie w budynku mieszkalnego.
 24 lutego o 19.23 dwa oddzia³y JRG
PSP gasi³y w budynku mieszkalnym przy
ul. Czerwonego Krzy¿a po¿ar instalacji elektrycznej.
 25 lutego o 6.45 jeden oddzia³ OSP G¹ski gasi³ w Kijewie po¿ar mieci w
mietniku kontenerowym.
 25 lutego o 7.53 trzy zastêpy JRG PSP,
dwa OSP wiêtajno, jeden OSP Mazuri i jeden OSP Cichy gasi³y we Wronkach po¿ar stodo³y drewnianej.
 25 lutego o 9.13 cztery zastêpy JRG
PSP, dwa OSP Kowale Oleckie, jeden
OSP G¹ski i jeden OSP Sokó³ki gasi³y
w ¯ydach po¿ar stodo³y murowanej.
 25 lutego o 20.00 jeden oddzia³ JRG
PSP gasi³ przy ul. S³owackiego po¿ar
sadzy w kominie budynku mieszkalnego.
 28 lutego o 11.17 jeden oddzia³ JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 1 marca o 15.05 jeden oddzia³ OSP wiêtajno gasi³ w wiêtajnie po¿ar sadzy
w kominie budynku mieszkalnego.
 2 marca o 15.10 dwa zastêpy JRG PSP
gasi³y po¿ar samochodu osobowego
przy alei Zwyciêstwa.
 3 marca o 10.02 jeden oddzia³ JRG PSP
usuwa³ plamê oleju z jezdni ul. Kociuszki.
 3 marca o 11.30 jeden oddzia³ JRG PSP
gasi³ przy ul. Partyzantów po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 4 marca o dwadziecia minut po pó³nocy jeden oddzia³ JRG PSP gasi³ przy
ul. Nocznickiego po¿ar samochodu osobowego.

Informacji udzieli³ m³odszy ogniomistsrz
Andrzej Zajkowski

W nocy z 3 na 4 marca dosz³o do czwartego ju¿ w tym roku podpalenia samochodu.
Tym razem sp³on¹³ ford Fiesta zaparkowany przy ul. Nocznickiego. Trwaj¹ czynnoci ustalaj¹ce sprawcê lub sprawców.
Policja apeluje do mieszkañców o
pomoc w schwytaniu podpalacza. Wszelkie informacje mog¹ byæ przydatne w prowadzonym ledztwie i mog¹ przyczyniæ
siê do zatrzymania sprawcy.

Po sznurku do k³êbka...
2 marca policjanci zauwa¿yli na skrzy¿owaniu dróg w pobli¿u szpitala (Go³dapska, Armii Krajowej) uszkodzony znak drogowy. Obok znaku znaleli kawa³ek zderzaka, fragment samochodu z napisem Opel Astra oraz zerwan¹ z felgi oponê. Od
skrzy¿owania wiód³ wyrany lad samochodu jad¹cego na samej feldze. Jad¹c tym
ladem policyjny patrol dojecha³ do wsi Sad³owina i gospodarstwa, gdzie w stodole znaleli uszkodzony samochód.
Podjête przez policjê ledztwo ma wykazaæ przyczyny oraz sprawcê opisanej
kolizji.

Nieustaj¹cy konkurs

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
11,75 z³  klej
do glazury
WEBER ZP412

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI
ST A C JA PA L IW  Rarytas

ul. E³cka 4
Na miejscu: myjnia, sklep,
hotel i bar
(V4506)
NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

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:
 Leon Bartnicki
 Teresa Hajko
 Jerzy Makal
 Adam Mieduñ
 Mateusz Szy³ak
 Agata Wo³koñska
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Drogeria Natura, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego 16 (rampa PKP)

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V709)

Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Tomasz Schneider

W nocy z 2 na 3 marca policjanci
zatrzymali dwudziestotrzyletniego Arkadiusza Sz. Usi³owa³ on skraæ paliwo z
zaparkowanego przy alejach Lipowych
ci¹gnika siod³owego. Z³odziej usi³owa³
uciec lecz po kilkunastu minutach pocigu zosta³ zatrzymany. Osadzonemu w
areszcie Arkadiuszowi Sz. Grozi kara do
piêciu lat pozbawienia wolnoci.

(V8404)

 15 lutego o 9.57 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ sople z budynku przy alejach
Lipowych.
 15 lutego o 15.37 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ w Kowalach Oleckich wodê z zalanej piwnicy.
 15 lutego o 16.02 jeden zastêp JRG PSP
pomaga³ w akcji policyjnej.
 16 lutego o 15.47 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y w Doliwach skutki kolizji drogowej.

Apel policji

Kradzie¿ paliwa
udaremniona

(V2607)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

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

!
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OLECKI TERMINARZ

wystawy sta³e
8.00  15.00  Wystawa fotografii Stanis³awa Wosia, Galeria Prawdziwej Sztuki
im. A. Legusa, plac Wolnoci (do
czwartku); od pi¹tku  wystawa fotografii Chrisa Niedenthala Pracuje My

3 marca odby³o siê szkolenie ochotniczych stra¿y po¿arnych z G¹sek i Szczecinek. Obie jednostki OSP wchodz¹ w sk³ad Krajowego Systemu Ratownictwa Ganiczego. Szkolenie dotyczy³o ratownictwa drogowego.
Fot. Archiwum PSP Olecko

Ca³odobowe
dy¿ury
aptek
 06-11.03.2007r.,
pl. Wolnoci 7B
 12-18.03.2007r.,
ul. Zielona 37

Uwaga

6 marca (wtorek)
17.00  Ry  film, kino ROK MG
18.00  Spójnia Olecko  ABC Gi¿ycko,
mecz tenisa sto³owego, sala sportowa LO, ul. Kociuszki
18.00  Geodezja Olecko  LKS Pogoñ
Banie Mazurskie, mecz tenisa sto³owego, sala sportowa LO, ul. Kociuszki
7 marca (roda)
17.00  Ry  film, kino ROK MG
19.30  Ry  film, kino ROK MG
8 marca (czwartek)
9.00  mija termin sk³adania ofert w przetargu
og³oszonym przez SM w Olecku (szczegó³y TO 8/477 s. 6
17.00  Ry  film, kino ROK MG
19.30  Ry  film, kino ROK MG
9 marca (pi¹tek)
17.00  wernisa¿ wystawy Chrisa Niedenthala, Galeria Sztuki Prawdziwej im.
Andrzeja Legusa
17.45  Potrójne k³opoty (OP-OF) sala
widowiskowa ROK Mazury Garbate
18.30  Oda do radoci (OP-OF) sala
widowiskowa ROK Mazury Garbate
20.30  Plac Zbawiciela (film) - (OP-OF)
sala widowiskowa ROK Mazury Garbate
10 marca (sobota)
16.00  Co s³onko widzia³o (film), (OPOF) sala widowiskowa ROK MG
18.00  Z odzysku (film), (OP-OF) sala
widowiskowa ROK Mazury Garbate
16.00  Chaos (film), (OP-OF) sala widowiskowa ROK Mazury Garbate
13 marca (wtorek)
18.00  Spójnia Olecko  ABC-UKS 7
Gi¿ycko, mecz tenisa sto³owego, sala
sportowa LO, ul. Kociuszki
16 marca (pi¹tek)
17.00  wiadek koronny  film, kino
ROK MG
19.00  wiadek koronny  film, kino
ROK MG
20 marca (wtorek)
18.00  Geodezja Olecko  Spójnia Olecko,
mecz tenisa sto³owego, sala sportowa LO, ul. Kociuszki
 06-11.03.2
23 marca (pi¹tek)

Informujemy, ¿e w wypadku poszukiwania sprawców
st³uczek, którzy uciekli z miejsca zdarzenia, og³oszenia bêdziemy publikowali bezp³atnie. Tel. 0-601-152-454.

"

Tygodnik Olecki nr 10 (479)

Wynikiem debaty Komisji nad tematem bezpieczeñstwa
s¹ nastêpuj¹ce wnioski, spostrze¿enia i uwagi:
l. Dotycz¹ce wspó³pracy z Policj¹ i Urzêdem Miejskim:
a) zbyt ma³a iloæ patroli pieszych, zw³aszcza w godzinach
wieczornych;
b) kontrola firm skupuj¹cych z³om pod k¹tem pochodzenia skupowanych przedmiotów;
c) widoczne efekty akcji zero tolerancji
d) utworzenie bezp³atnego i anonimowego numeru telefonu alarmowego;
e) wiêksze zwrócenie uwagi na problem narkotyków w miecie;
f) ponowiæ wspó³pracê z taksówkarzami;
g) wszystkie przejcia dla pieszych powinny byæ pomalowane farb¹ fluorescencyjn¹;
h) rozwa¿yæ mo¿liwoæ powo³ania Stra¿y Miejskiej;
i) monta¿ progów zwalniaj¹cych;
j) zakup i instalacja fotoradaru;
k) lepsza wspó³praca dzielnicowych z mieszkañcami;
l) dalsze wspólne dzia³ania na rzecz ochrony dzieci i m³odzie¿y przed
zagro¿eniami;
m) podniesienie poczucia bezpieczeñstwa wród mieszkañców terenów
wiejskich (spotkania z mieszkañcami, czêstsze patrole, wizyty
dzielnicowych u so³tysów);
n) rozwa¿yæ mo¿liwoæ opracowania i przyjêcia do realizacji programu Miasto Noc¹:
 wprowadzenie w ci¹gu roku szkolnego godziny bezpieczeñstwa;
 okrelenie miejsc zagro¿onych, ciemnych, os³oniêtych,
bêd¹cych punktami grupowania siê marginesu spo³ecznego
lub spotkañ grup m³odzie¿y;
 instalowanie dodatkowego owietlenia;
 kontrola s³u¿b patrolowych tras komunikacyjnych,
miejsc zagro¿onych;
 zainstalowanie monitoringu w miecie i szko³ach;
 wprowadziæ zakaz przebywania m³odzie¿y poni¿ej 18 roku
¿ycia w dyskotekach, gdzie sprzedawany jest alkohol;
 powi¹zaæ wydawanie koncesji na sprzeda¿ alkoholu z
posiadaniem przez w³acicieli sklepów, pubów i dyskotek monitoringu w swoich lokalach.
2. SANEPID:
a) brak danych o iloci chorych na HIY/AIDS;
b) w dalszym ci¹gu organizowaæ (dofinansowywaæ) szczepienia
ochronne dzieci;
c) lekcje chemii w gimnazjach prowadzone s¹ bez u¿ywania odczynników chemicznych;
d) brak pomieszczeñ do prowadzenia zajêæ z wychowania
fizycznego w szko³ach:
 Judziki,
C.d. na s. 5.

Na I Zjedzie Okrêgowym Prawa i Sprawiedliwoci w Olsztynie,
jaki odby³ siê 3 marca, delegaci partii z okrêgu olsztyñskiego
wybrali swoje w³adze na 4-letni¹ kadencjê. Na prezesa Zarz¹du Okrêgowego wybrano senatora Jerzego Szmita, a na jego
zastêpców pos³ów: Iwonê Arent i Tadeusza Plawgo. Do 28
osobowego zarz¹du wszed³ S³awomir Sienkiewicz, za do 4osobowej Regionalnej Komisji Rewizyjnej Dariusz Josiewicz
(obaj jako delegaci Komitetu Powiatowego PiS-u w Olecku).
(jod)

Gmina sprzeda³a...

dziewiêæ lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Go³dapskiej, Parkowej, Przytorowej i Kociuszki, 11 Listopada i Kolejowej. Sprzedano równie¿ lokal u¿ytkowy przy ul. S³owackiego.

W trzecim przetargu...

sprzedano grunty na zapleczu ul. Targowej. Dzia³kê o powierzchni 274 m.kw. sprzedano za 18.666 z³. Druga z dzia³ek o
powierzchni 329 m.kw. posz³a za 31.720 z³otych.
(V4606)

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Promocja bojlerów
GALMET
 do 15% rabatu






du¿y wybór owietlenia
panele pod³ogowe i cienne
wyk³adziny, rolety
akcesoria wystroju wnêtrz

(V10602)

Raport przedstawiony na sesji Rady
Miejskiej w dniu 24 lutego br.

Olecczanie we w³adzach PiS-u

(V78556)

Bezpieczeñstwo
w miecie i gminie
Olecko (cz.2.)

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

#
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Bezpieczeñstwo
w miecie i gminie
Olecko (c.d.)

 Babki Oleckie,
 Kijewo;
e) brak ciep³ej wody w ³azienkach w SP nr l i Gimnazjum
nr 2;
f) przekraczane normy ha³asu i zapylenia w najwiêkszych
zak³adach pracy o charakterze drzewnym;
g) likwidacja zagro¿eñ ze strony bezpañskich zwierz¹t:
 okresowe wy³apywanie bezdomnych zwierz¹t,
 oznakowanie zwierz¹t domowych (psów),
 docelowe utworzenie schroniska dla bezdomnych zwierz¹t.
3. S£U¯BA ZDROWIA:
a) doprowadziæ do ca³odobowego dy¿uru zespo³u wypadkowego (obecnie funkcjonuje w godzinach 7.00 - 19.00;
b) lekarz medycyny pracy ma do czynienia z zak³adami
pracy, w których wykonuje badania profilaktyczne i wówczas op³acane one s¹ przez zak³ad pracy. Poszerzyæ wspó³pracê z lekarzami rodzinnymi w tym zakresie;
c) kieruj¹c do szpitala lekarze rodzinni do skierowania do³¹czaj¹
wyniki niezbêdnych badañ diagnostycznych zgodnie z
rozpoznanym schorzeniem;
d) ma³e limity, a tym samym d³ugie (4 miesi¹ce) oczekiwanie na wizytê u lekarza specjalisty;
e) zapewniæ pomoc mieszkañcom w dostêpie do informacji z NFZ, a zw³aszcza o lekarzach specjalistach;
f) wszystkie samorz¹dy z powiatu wraz z lekarzami powinny podj¹æ rezolucjê w sprawie z³ej sytuacji w s³u¿bie zdrowia
i skierowaæ j¹ do ministra zdrowia oraz komisji sejmowej i
senackiej;
C.d. na s. 6.

Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate zaprasza na

V Olecki Przegl¹d
Otwartych Filmów OP-OF
M£ODE KINO  POLSKA
Program

9 marca 2007 r. (pi¹tek)
17:00  Pracuje My, wernisa¿ fotografii Chrisa Niedenthala
17:45  Potrójne k³opoty, projekt muzyczno-filmowy (43);
wyk: Maciej nie¿yñski  git. el., Karol Soroka  sax alt,
tenor, Marcin Pyciak - keyboard
18:30  Oda do radoci, re¿. Anna Kazejak-Dawid / Jan Komasa
/ Maciej Migas (110)
20:30  Plac Zbawiciela, re¿. Krzysztof Krauze, Joanna KosKrauze (94)
10 marca (sobota)
16:00  Co s³onko widzia³o, re¿. Micha³ Rosa (108)
18:00  Z odzysku, re¿. S³awomir Fabicki (109)
20:00  Chaos, re¿. Xawery ¯u³awski (124)
**
Wszystkie prezentacje odbêd¹ siê w sali widowiskowej
Przed ka¿d¹ projekcj¹  s³owo wstêpne.
Po prezentacjach  dyskusja (klub ARTS)
**
Cena karnetu na wszystkie seanse: 10 z³
Bilet na poszczególny seans  5 z³

Sprzedano lokal...

 mieszkalny w G¹skach za 16.000 z³otych;
 lokal u¿ytkowy przy S³owackiego 2 za 21.000 z³otych;

Dzia³ki pod gara¿e

Gmina sprzeda³a dwie dzia³ki przeznaczone pod gara¿e blaszane. Obie dzia³ki po³o¿one przy alejach Lipowych posz³y za
1596 i 1786 z³otych.

(V8504)

Dzia³ki nabyli

* Pañstwo Wiszniewscy  72 m.kw. przy ul. Grunwaldzkiej
(poprawa zagospodarowania)  1844 z³;
* Pañstwo Bartnik  124 m.kw. przy ul. Produkcyjnej (poprawa zagospodarowania)  4084 z³;
* Pañstwo Wojtkowscy  40 m.kw. na zapleczu ul. S³owackiego (poprawa zagospodarowania)  1756 z³;
* W trybie bezprzetargowym u¿ytkownik wieczysty nieruchomoci przy ul. Mazurskiej o pow. 0,59 ha  108,565z³.

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V4306)

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

$
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Bezpieczeñstwo
w miecie i gminie
Olecko (c.d.)
g) przy wykorzystaniu rodków z Unii Europejskiej stworzyæ programy profilaktyczne zapobiegaj¹ce i zwalczaj¹ce skutki
palenia papierosów, wad postawy u dzieci i chorobom jelita
grubego;
h) dostosowanie przychodni w Olecku do wymogów Unii
Europejskiej.
4. STRA¯ PO¯ARNA:
a) nale¿y zintensyfikowaæ szkolenia specjalistyczne oraz
szkolenia doskonal¹ce w JRG oraz OSP. Pozwoli to na skuteczniejsze dzia³ania szczególnie w nowych i trudnych dziedzinach jak ratownictwo medyczne, techniczne czy chemiczno - ekologiczne. Ponadto fachowa pomoc dotrze do poszkodowanych z chwil¹ pojawienia siê pierwszego zastêpu ratowniczego niezale¿nie czy bêdzie to jednostka ochotnicza czy
PSP;
b) nale¿y wyposa¿yæ ratowników w najnowoczeniejszy
sprzêt ratowniczy i ochrony indywidualnej, od tego bowiem
zale¿y poziom i skutecznoæ dzia³añ. Ma to ogromne znaczenie w sytuacji gdy w podziale bojowym s¹ niewielkie obsady
osobowe stra¿aków ratowników. Zdarza siê obecnie, ¿e z powodu awarii samochodu stra¿acy nie s¹ w stanie dojechaæ do
miejsca zdarzenia;
c) kolejnym zagadnieniem maj¹cym na celu poprawê sprawnoci dzia³ania s³u¿b ratowniczych powinno byæ utworzenie
Powiatowego Centrum Ratowniczego, bêd¹cego zintegrowanym punktem przyjmowania i selekcji zg³oszeñ o sytuacjach
zagro¿enia ¿ycia, zdrowia i mienia. Na dzieñ dzisiejszy Komenda Powiatowa PSP w Olecku ma zaadaptowane pomieszczenia. Realizacja tego zamierzenia bêdzie mo¿liwa w drugim
pó³roczu br.;
d) budowa stra¿nicy OSP G¹ski
e) szkolenie ratowników przedmedycznych sporód stra¿aków OSP.
PODSUMOWANIE
Wzrost zagro¿enia przestêpstwami i wykroczeniami rodzi
koniecznoæ wzmo¿enia dzia³añ profilaktycznych. Program dzia³añ
maj¹cy na celu zmniejszenie zagro¿enia przestêpczoci¹ na
terenie miasta i gminy jest p³aszczyzn¹ budowy kompleksowego systemu zapobiegania przestêpczoci. W³¹czenie siê
instytucji samorz¹dowych oraz ró¿nych podmiotów (przede
wszystkim tych, które dzisiaj wymieni³em) w zapobieganie przestêpczoci i korzystanie w tym zakresie ze spo³ecznych inicjatyw - to optymalny kierunek dzia³añ, maj¹cy na celu eliminacjê okolicznoci sprzyjaj¹cych pope³nianiu przestêpstw, a
co za tym idzie, wzrost poczucia bezpieczeñstwa wród mieszkañców.
Wobec powy¿szego uwa¿amy, ¿e nale¿y stworzyæ i przede
wszystkim realizowaæ nowy program Olecko - Bezpieczne Miasto.
Bêdzie to jednym z g³ównych zadañ Komisji w tej kadencji.
Na zakoñczenie pragnê serdecznie podziêkowaæ wszystkim cz³onkom Komisji oraz pracownikowi Urzêdu - Wac³awowi Sapieha za pomoc w przygotowaniu tego materia³u.
Przewodnicz¹cy Komisji Jaros³aw Bagieñski
Olecko, dn. 23.02.2007r.

Bezp³atne doradztwo

10 marca br. od godz. 9.00 do godz 15.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku odbêdzie siê spotkanie doradcze organizowane dla mieszkañców wsi z terenu powiatu
oleckiego w zakresie zasad przygotowywania projektów inwestycyjnych o charakterze zbie¿nym z celami Zintegrowanej
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Subregionu EGO.
W ramach Pilota¿owego Programu LEADER+, Schematu
II, Lokalna Grupa Dzia³ania Lider w EGO, która skupia liderów lokalnych z 3 powiatów: e³ckiego, oleckiego i go³dapskiego oraz dzia³a na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w EGO
pozyska³a 750 000 z³ ze rodków unijnych na realizacjê projektu Lider w EGO  aktywizacja spo³ecznoci lokalnej na
obszarach wiejskich w EGO.
W ramach projektu przez ca³y okres realizacji, czyli do
dnia 30 marca 2008 r., bêdzie prowadzone wsparcie doradcze
w zakresie zasad przygotowywania projektów inwestycyjnych
przez potencjalnych beneficjentów o charakterze zbie¿nym z
celami wypracowanej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich zosta³a opracowana przez LGD i jej realizacja ma przyczyniæ siê
do rozwoju obszarów wiejskich w EGO.
Wsparcie doradcze bêdzie udzielane przez dwóch ekspertów, którzy maj¹ wieloletnie dowiadczenie w pozyskiwaniu
funduszy unijnych na inwestycje na obszarach wiejskich.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania ze
wsparcia.
www.um.olecko.pl

Konkurs Recytatorski
Poeci Pogranicza Warmii,
Mazur i Suwalszczyzny

2 marca w sali Mazurskiego Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych przy Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych przy ul.
Go³dapskiej odby³ siê po raz pi¹ty konkurs recytatorski Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny. Konkurs ma jeszcze podtytu³: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Program przygotowa³y,
jak co roku, Romualda Mucha-Marciniak oraz Dorota W³odarska.
Panie te s¹ te¿ autorkami pomys³u i scenariusza konkursu.
Uroczystego otwarcia oraz przywitania goci dokona³a dyrektor ZSLiZ Beata Stypu³kowska. Wspó³organizatorem imprezy jest
Gimnazjum nr 2 w Olecku. Otwarcie zaszczycili sw¹ obecnoci¹
Starosta Stanis³aw Ramotowski oraz Burmistrz Wac³aw Olszewski. Wród honorowych goci byli równie¿ dyrektor Gimnazjum
nr 2 Anna Siemiatycka, szef Sejmiku Wojewódzkiego Edward Adamczyk,
poeta, nieustaj¹cy sympatyk konkursu i emerytowany nauczyciel
ZSLiZ Wac³aw Klejmont.
Najpopularniejszymi poetami recytowanymi przez m³odzie¿ byli:
Gra¿yna Dobreñko, Adam Andryszczyk oraz Micha³ Kajka.
W obradach jury wziêli udzia³: El¿bieta Rowiñska (przewodnicz¹ca), Marta Je¿ewska, Jan Jastrzêbski i Miros³aw S³apik.
Harmonogram organizowanych akcji poboru krwi
W roku bie¿¹cym w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul.
Kolejowa 32 odbywaæ siê bêd¹ akcje poboru krwi od honorowych dawców w poni¿szych terminach od godz. 815:
- 5 lipca 2007r.
- 2 sierpnia 2007r. - 6 wrzenia 2007r.
- 4 padzier.2007r. - 8 listopada 2007r. - 6 grudnia 2007r.
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka

%

Bojerowa pasja
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Takiej pogody o tej porze roku nie
pamiêtaj¹ najbardziej zaawansowani ¿eglarze. Niektórzy zaczêli mieæ w¹tpliwoci czy jezioro zamarznie.
W drugim tygodniu lutego przysz³y
dobre wieci  jezioro zaczê³o zamarzaæ,
a bojery by³y gotowe do lotu. Nale¿a³o
odczekaæ kilka dni, aby lód by³ bezpieczny.
No i zaczê³y siê piêkne dni. Lód bez
niegu, wiatr i s³oñce. Do bojerów klubowych do³¹czy³ bojer prywatny i po
raz pierwszy od wielu lat po lodzie miga³y trzy bojery.
Choæ mróz, wiatr, szybkoæ i adrenalina nie pozwalaj¹ myleæ o zimnie, czuje
siê, jakby unosi³ siê nad powierzchni¹
lodu  i to jest bojerowa pasja.
BOS
Fotografie:
Boles³aw S³omkowski

By³ ju¿ styczeñ 2007r., a za oknami
prawie 100C na plusie. Po jeziorze ¿egluj¹ swobodnie ³abêdzie, kaczki i mewy.
Lodu ani ladu.
Mimo tak niekorzystnej pogody grupka
¿eglarzy skupiona wokó³ Oleckiego Klubu Wodnego, tj. Cezary Pojawa, Jaros³aw M³ynarczyk, Ryszard Dobrowolski,
Leszek Pawluczuk wykona³a drobiazgowy remont dwóch lizgów lodowych (bojerów), rozbieraj¹c je na czêci, a nastêpnie
po renowacji sk³adaj¹c od podstaw. Samodzielnie wykonali przyrz¹d i skleili dwie
p³ozownice  jednego z najwa¿niejszych
elementów bojera. Pomoc¹ materia³ow¹
s³u¿y³ inny cz³onek klubu, pragn¹cy zachowaæ anonimowoæ.
Prace przebiega³y w wietlicy klubowej, która zosta³a zamieniona na warsztat szkutniczy, który by³ ogrzewany piecykiem gazowym i energi¹ budowniczych.
Dni mija³y jeden po drugim szare, bure, niepodobne do
styczniowej zimy.

(V14101)
Og³oszenie
 nabór do klasy sportowej
w roku szkolnym 2007/2008

Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II w Olecku
informuje, ¿e w roku szkolnym 2007/2008 istnieje mo¿liwoæ
utworzenia klasy sportowej (o specjalnociach: dziewczêta 
koszykówka, ch³opcy  pi³ka no¿na) dla uczniów z gminy
Olecko uzdolnionych sportowo, urodzonych w 1997 roku.
Szko³a posiada wspania³e warunki do uprawiania sportu: salê
gimnastyczn¹, obiekty sportowe, wyposa¿ona jest w sprzêt
sportowy, odnosi liczne sukcesy sportowe, dzia³a Uczniowski Klub Sportowy Trójka.
Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszamy, a rodziców prosimy o zapisywanie dzieci w sekretariacie szko³y do dnia
26.03.2007r. Wszelkich informacji udziela dyrektor szko³y.
Zebranie organizacyjne odbêdzie siê w dn. 29.03.2007r. (czwartek) o godz. 1630 w budynku szko³y na auli (I piêtro).
Dyrektor Szko³y mgr Zbigniew Mrozowski

&
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Starosta przygotuje informacjê o likwidacji b. gospodarstwa ZSLiZ
Podczas ostatniej, 5-tej sesji Rady
Powiatu Oleckiego 28 lutego radni Leszek Ga³czyk i Kazimierz Iwanowski
zadali szereg pytañ dotycz¹cych likwidacji by³ego gospodarstwa pomocniczego
przy Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku. Ich w¹tpliwoci budzi brak nadzoru nad tym procesem,
sprzeda¿y mienia ruchomego (inwentarza ¿ywego z tego gospodarstwa) oraz
brak przetargu na jego sprzeda¿.
Radni zobowi¹zali starostê oleckiego Stanis³awa Ramotowskiego do przedstawienia na pimie przed nastêpn¹ sesj¹ absolutoryjn¹ (prawdopodobnie do
29 marca br.) dok³adnych informacji na
ten temat.
(jod)

Unia wesprze powiatowe
inwestycje drogowe?
Jak poinformowa³ na ostatniej sesji
powiatowej 28 lutego Edward Adamczyk,
powiat olecki  podobnie jak 5 innych
powiatów mazurskich  ma szanse na
uzyskanie znacz¹cych kwot na modernizacjê dróg z Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia-Mazury z funduszy Unii Europejskiej.
- W latach 2007-2013 mamy szansê
na zbudowanie przy udziale pieniêdzy
unijnych i pozyskanych z innych róde³ ponad 46 kilometrów dróg  za-

pewni³ na sesji wiceprzewodnicz¹cy sejmiku woj. warmiñsko-mazurskiego Edward
Adamczyk.
Podobno dotychczas powiat olecki
zmodernizowa³ do 26 km dróg, co jest
najlepszym wynikiem w subregionie mazurskim.
Tego samego dnia Rada Ministrów
przyjê³a ten projekt, który po zatwierdzeniu go przez Komisjê Europejsk¹
pozwoli na pozyskanie dla naszego województwa kwoty 1,037 mld euro. (jod)

Szanowni Pañstwo!

W Szkole Spo³ecznej jest równie¿ miejsce na aktywnoæ rodziców, a nie tylko nauczycieli i uczniów.
Tutaj nie traktujemy nauczania jako spe³niania obowi¹zku szkolnego, ale zmierzamy do ukszta³towania go
jako odpowiedzialnego i twórczego cz³owieka. Rozwój
ten prowadzimy na wszystkich poziomach: umys³owym, duchowym, spo³ecznym, kulturalnym i fizycznym.
Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO, Spo³eczne Gimnazjum STO oraz Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce ma i bêdzie mia³o na sercu przede wszystkim
bezpieczeñstwo ka¿dego Waszego dziecka.
Nasze klasy mog¹ liczyæ maksymalnie szesnastu uczniów. Ka¿dy z nich
traktowany jest z uwag¹ i nikt nie pozostaje anonimowy. Wszelkie problemy
rozwi¹zujemy natychmiast dziêki sta³emu kontaktowi z Rodzicami. To jest nasz
priorytet!
D¹¿ymy do tego, aby nasza Szko³a Podstawowa, Gimnazjum i Liceum by³y
najlepszymi szko³ami dla Pañstwa dzieci. Nasi wychowankowie osi¹gaj¹ na
egzaminach koñcowych oceny znacznie przewy¿szaj¹ce przeciêtne.
Ka¿dy z rodziców mo¿e nale¿eæ do Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego. Daje to mo¿liwoæ wspó³pracy ze spo³ecznoci¹ szkoln¹ oraz wp³ywania
na decyzje dotycz¹ce funkcjonowania szko³y.
We wrzeniu br. otwieramy Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Pragniemy równie¿ nadaæ nowy kszta³t Spo³ecznemu Gimnazjum.
Informacja: tel. 0 87 520 24 18 lub osobicie ul. M³ynowa 8.

Nie bêdzie
nowego gimnazjum
w Olecku?

Na pocz¹tku kadencji Rady Powiatu
Oleckiego Andrzej Kisiel zaproponowa³,
aby przy oleckim LO im. Jana Kochanowskiego utworzyæ gimnazjum, które
dawa³oby mo¿liwoæ kszta³cenia m³odzie¿y
przez okres 6-letni. Mia³oby to daæ o wiele
lepsze wyniki nauczania. Pomys³ ten zyska³
akceptacjê w Kuratorium Owiaty.
Zarz¹d Powiatu poczyni³ ju¿ zabiegi,
aby takie gimnazjum utworzyæ.
Nie ma jednak na to zgody Burmistrza Olecka Wac³awa Olszewskiego,
który nadzoruje szko³y podstawowe i
gimnazja. Musia³by on wydaæ zgodê na
finansowanie tej placówki oraz zmianê
obwodów szkolnych.
(jod)

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

Redakcja

Tygodnika Oleckiego, ul.
Zielona 37
czynna : poniedzia³ek, roda,
czwartek, pi¹tek

w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)

'
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Przes³uchania
do Gratki

Ostatniego dnia lutego na scenie
widowiskowej ROK Mazury Garbate
w Olecku odby³y siê przes³uchania do
11. edycji Gratki dla nastolatka.
Jury w sk³adzie: El¿bieta Rzepecka
 dyrektor PSM I stopnia w Olecku,
Rados³aw Skrodzki i Wojciech Kor¹kiewicz (obaj ROK MG) stwierdzi³o,
¿e w kwalifikacji do XI edycji konkursu
piosenki Gratki dla nastolatka uczestniczy³y 83 podmioty wykonawcze.
Do dalszych eliminacji zakwalifikowani
zosta³o 20 podmiotów w kategorii klas
I-IV, 23 podmioty w kategorii klas V-VI

"G

nic

oraz I-II Gimnazjum i 7 podmiotów w kategorii klas III Gimnazjum oraz szko³y rednie.
Drugi etap, pó³fina³y Gratki, odbêd¹ siê w kwietniu bie¿¹cego roku.

Promowanie higieny jamy ustnej
wród dzieci
Promowanie higieny
jamy ustnej wród dzieci poprzez zajêcia edukacyjne oraz konkurs plastyczny to dzia³ania G³ównego Inspektoratu
Sanitarnego w roku szkolnym 2006/2007.
Wszystkie szko³y podstawowe w
powiecie oleckim prowadz¹ edukacjê dzieci
klas II, której zakres wyznacza Promocja
Zdrowia i Owiata Zdrowotna Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Olecku. Nauczyciele 11 szkó³ zachêcili
uczniów do wziêcia udzia³u w konkursie
plastycznym pod has³em Zêby myj, radonie ¿yj. Laureatami konkursu zostali:

 miejsce I  Julita Kêdzierska, uczennica Orodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci G³uchych w Olecku, podopieczna p. Marzeny Ryszkiewicz,
 miejsce II  Maria Sara Motulewicz,
uczennica Szko³y Podstawowej nr 3 w
Olecku, podopieczna p. Alicji Suchockiej,
 miejsce III  Magdalena Dawidowska,
uczennica Orodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci G³uchych w Olecku,
podopieczna p. Marzeny Ryszkiewicz.
Wszyscy uczestnicy etapu powiatowego konkursu otrzymali dyplomy
za uczestnictwo, natomiast laureaci dodat-

VII POWIATOWY KONKURS LITERACKI

MISTRZ PIÓRA

I. CELE KONKURSU
1. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnieñ literackich m³odzie¿y.
2. Prezentacja osi¹gniêæ m³odzie¿y w
powiecie i regionie.
3. Integracja rodowisk m³odzie¿owych.
II. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W konkursie mog¹ uczestniczyæ uczniowie gimnazjów z powiatu oleckiego.
2. Konkurs obejmuje dwie kategorie:
poezjê i prozê. W kategorii prozy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce formy wypowiedzi: bañ, opowiadanie, opowiastka.
Inne formy wypowiedzi zostan¹ zdyskwalifikowane.
3. Utwory poetyckie nie mog¹ byæ centrowane (ka¿dy wers musi zaczynaæ
siê od tego samego miejsca.
4. Tematyka prac jest dowolna.

5. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie trzech utworów poetyckich lub
jednego prozatorskiego (do jednej strony
wydruku komputerowego czcionka 12),
które wczeniej nie by³y nigdzie
publikowane.
6. Plagiaty zostan¹ zdyskwalifikowane,
a nazwiska ich autorów opublikowane.
7. Ka¿da praca powinna byæ opatrzona
god³em (pseudonimem wyra¿onym s³owem) i dostarczona w piêciu egzemplarzach w wydruku komputerowym.
8. W za³¹czonej zaklejonej kopercie oznaczonej god³em autora nale¿y podaæ god³o, imiê i nazwisko autora, klasê, szko³ê,
tytu³ (tytu³y) utworów oraz imiê i nazwisko opiekuna. W przypadku braku tytu³u, nale¿y podaæ pierwszy wers wiersza.
9. Prace nale¿y dostarczyæ do 16 kwietnia 2007 r. na adres: Urz¹d Miejski w

Tekst i fot.
Dariusz Josiewicz

kowo nagrody rzeczowe w postaci pluszowych maskotek. Ich prace wygra³y
etap powiatowy i maj¹ szansê zakwalifikowaæ siê do etapu centralnego, w którym nagrod¹ za I miejsce jest 1.000 z³.
Ponadto na stronie internetowej PSSE
Olecko www.bip.visacom.pl/psse_olecko
zosta³a zamieszczona informacja o zwyciêskich pracach, natomiast od dnia
1 do 31 marca 2007 r. trwa wystawa prac
dzieci bior¹cych udzia³ w konkursie,
znajduj¹ca siê w holu PSSE Olecko.
Laureatkom ¿yczymy powodzenia
w dalszym postêpowaniu konkursowym.
Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Olecku, Plac Wolnoci 3; 19-400 Olecko, Wydzia³ Edukacji, Kultury i Sportu,
pokój nr 18.
III ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Organizatorem konkursu jest Zespó³
Szkó³ w Olecku.
2. Patronat nad konkursem obj¹³ Burmistrz Olecka  Wac³aw Olszewski.
3. Organizatorzy konkursu nie zwracaj¹
nades³anych prac i zastrzegaj¹ sobie
prawo do ich publikacji.
4. Prace oceniaæ bêdzie powo³ana przez
organizatora komisja, której werdykt
jest ostateczny.
5. Sk³ad komisji oraz termin i miejsce
rozstrzygniêcia konkursu zostan¹
podane w terminie póniejszym.
Organizatorzy konkursu prosz¹ o przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie.
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (18)

¯egnaj kraino z³ota, kawy i kauczuku

Andrzej Malinowski
by³y oblegane  widaæ ci panowie bêd¹
pierwszy raz we Francji.
W Pary¿u przesiad³em siê na samolot do Warszawy i szczêliwie dolecia-

I znowu do czwartej rano nie mog³em zasn¹æ, bo te
dwiêki, ha³as, po prostu hotelowe nocne ¿ycie mieszkañców hostelu bardzo przeszkadza³o. Po cieniutkim niadaniu poszed³em na pla¿ê Copacabana, spacerowa³em i
przygl¹da³em siê ludziom, oceanowi, wszystkiemu, by zapamiêtaæ z Brazylii jak najwiêcej. Dzisiaj odlatywa³em do
Polski.
¯egnaj kraino z³ota, kawy i kauczuku
Kraju Indian, Murzynów, ¯ó³tych, Br¹zowych i Bia³ych
¯egnaj
kraino
luksusowych
dzielnic
i nêdznych faweli
Pracuj¹cych w nowoczesnych fabrykach i popychaj¹cych drewniane p³ugi
¯egnaj kraino d¿ungli, fazend i Esmeraldy
Spontanicznoci, entuzjazmu i radoci z ¿ycia
Kraino
Rio de Janeiro. Szko³a miejska
³em do Polski. Prawie miesiêczny pobyt w Ameryce Po³udniowej kosztowa³ mnie 5800 z³ (bilet lotniczy w obie
strony 3500 z³, reszta posz³a na transport: autobusy, busy,
promy; bilety wstêpu; hostele; skromne jedzenie; pami¹tki).
W samodzielnym podró¿owaniu po wiecie najdro¿sze
wydatki ponosi siê na zakup biletu lotniczego, pozosta³e
s¹ mniej dokuczliwe.
Do nastêpnej podró¿y!
Koniec
P.S. Za tydzieñ kolejna relacja z miesiêcznej wyprawy do Ameryki rodkowej  Dominikany i Haiti, odbytej w lipcu 2006r.

A ¿ycie toczy siê normalnym trybem
Zamówionym busem dosta³em siê na
lotnisko (40 minut drogi). Odprawa przebieg³a bardzo szybko i sprawnie. Ka¿dy
pasa¿er zosta³ na dzieñ dobry obmacany w kwestii ogólnie pojêtego bezpieczeñstwa. Lotnisko w Rio de Janeiro
jest niewielkie, ponure, brzydkie. Praktycznie kilka kiosków w strefie wolnoc³owej, ¿eby wydaæ resztê pieniêdzy, tylko
nie by³o na co, no chyba, ¿e na kawê
brazylijsk¹. Mój plecak zapakowano w
worek foliowy  wietna sprawa  i polecia³em do Pary¿a.
90% pasa¿erów lotu stanowili Brazylijczycy, którzy lecieli w³anie do Europy na mecz fina³owy mistrzostw wiata. Byli podekscytowani podró¿¹, a kiedy lecielimy nad Pary¿em, wszystkie okna

Copacabana Palace. Najs³ynniejszy hotel w Rio de Janeiro
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Bal Walentynkowy WTZ w Olecku
Z okazji Walentynek 13 lutego 2007r.
w restauracji Astra zosta³ zorganizowany Bal Walentynkowy. Wziêli w nim udzia³
uczestnicy i personel Warsztatów Terapii Zajêciowej z Augustowa oraz uczestnicy i terapeuci Warsztatów Terapii Zajêciowej w Olecku.
Wra¿enia Iciorka (uczestnika WTZ
w Olecku) z Walentynek.
Astra to bardzo ³adny lokal. Na bal
przyjechali zaproszeni gocie z Augustowa w rewizycie za Bal Walentynkowy z 2006r. Po przywitaniu siê z goæmi
balu rozpoczê³a siê zabawa walentynkowa.
Uczestnicy balu tañczyli z werw¹ od pierwszych taktów muzyki. Koledzy robili zdjêcia
w trakcie balu, a tak¿e nagrywali na kamerê film, w ró¿nych ciekawych i miesznych sytuacjach. Uczestnicy balu zapraszali instruktorów do tañca. Zaproszeni
gocie z Augustowa oraz uczestnicy WTZ
w Olecku tañczyli solo, prezentowali swoje
umiejêtnoci taneczne. Najlepsi tancerze otrzymali symboliczne nagrody. Nie-

PROPOZYCJA

Fot. Arciwum WTZ w Olecku.
którzy uczestnicy dedykowali swoim sympatiom muzyczne kartki walentynkowe.
Punktem kulminacyjnym balu by³ wybór
króla i królowej balu. Królem balu zosta³

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

KSI¥¯KA TYGODNIA
Tadeusz D¹browski, jeden z najg³oniejszych poetów m³odego pokolenia,
przygotowa³ antologiê wierszy, których
autorzy debiutowali po roku 1976. Ksi¹¿ka,
oprócz bogatego wyboru liryków, zawiera
tak¿e biogramy, obszerne fragmenty tekstów krytycznych oraz wstêp, staj¹c siê
tym samym przewodnikiem po bogactwie
zjawisk, stylów i ¿yciorysów twórczych
polskiej poezji ostatnich trzydziestu lat.

Poza s³owa.
Antologia
wierszy 19762006. Wstêp,
wybór i redakcja Tadeusz D¹browski. Gdañsk:
S³owo/Obraz
Terytoria
2006

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

Janusz ¯ero  w³aciciel
19-400 Olecko, ul. Gdañska 17
tel./fax (0-87) 520 40 88 (ca³¹ dobê),
tel. kom. O 602 793 432
Filie: Kowale Oleckie  tel. (087) 523-84-36;
Raczki  tel. (087) 56-85-920

Adam  uczestnik WTZ z Augustowa,
a królow¹ Asia  uczestniczka warsztatów terapii zajêciowej z Olecka. Zabawa
by³a super!!!!
Filia Warmiñsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku zaprasza do nowej siedziby przy ul. Armii
Krajowej 30 (wejcie od podwórka) w
poniedzia³ek i sobotê od 900 do 1500,
od wtorku do pi¹tku w godz. 9 00-18 00.
Zapraszamy do korzystania z katalogu ksi¹¿ek Biblioteki dostêpnego na
stronie www.wmbp.olsztyn.pl , Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej oraz do obejrzenia wystawy fotograficznej Portret Przyrody Mazurskiej  Jesieñ.
Kontakt: 087 523 93 53;
wmbp-olecko@neostrada.pl

Og³oszenie ofertowe

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate og³asza konkurs ofert na wynajem lokalu U Potêgowej, usytuowanego przy ul. Partyzantów w Olecku.

(V8604)

Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 15
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.
- KOMPLEKSOWA OBS£UGA
UROCZYSTOCI POGRZEBOWYCH
- TRUMNY, WIEÑCE, WI¥ZANKI
- TRANSPORT KRAJOWY
I ZAGRANICZNY
- ZA£ATWIANIE WSZELKICH
FORMALNOCI
- POGRZEBY BEZGOTÓWKOWE
- EKSHUMACJE, KREMACJE
- GROBOWCE BETONOWE

W konkursie brane bêd¹ pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:
1) propozycja wysokoci miesiêcznego czynszu najmu,
2) program artystycznej i spo³eczno-kulturalnej dzia³alnoci,
3) propozycja dzia³alnoci gastronomicznej,
4) propozycja estetyki (wystroju) pomieszczeñ,
5) dowiadczenie i referencje najemcy w zakresie prowadzenia
dzia³alnoci wyszczególnionej w pkt 2, 3, 4.
Preferowane bêd¹ oferty zawieraj¹ce programy d³ugofalowe,
na minimum 3 lata. Komisja wemie równie¿ pod uwagê wiarygodnoæ finansow¹ oferenta.
Oferty w zamkniêtych kopertach nale¿y sk³adaæ do godz.
10.00 dnia 16 marca 2007 r. w sekretariacie ROK Mazury
Garbate lub korespondencyjnie na adres: Regionalny Orodek
Kultury w Olecku Mazury Garbate, Plac Wolnoci 22, 19-400
Olecko.
Otwarcie ofert i wybór oferenta nast¹pi w dniu 16 marca
2007 r. o godzinie 10.00 w gabinecie dyrektora ROK MG.
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Tradycja, to co, co nas otacza, nasze ¿ycie i nasze przyzwyczajenia.
Jest taki dzieñ w roku. Wyj¹tkowy. Ósmy marca. Mo¿ecie nie
wiem ile protestowaæ, dyskryminowaæ, powo³ywaæ komisje, otwieraæ
teczki, szafy, szafeczki, szpiegowaæ, ujawniaæ, wymieniaæ, rekonstruowaæ, upolityczniaæ, dekomunizowaæ a nawet PISowaæ...ups...,
ale dla mnie ósmy marca to Dzieñ
Kobiet. I chocia¿ wszystkie Panie darzê ogromnym szacunkiem,
a te najbli¿sze bardzo kocham przez
wszystkie dni, miesi¹ce i lata, to
w Dzieñ Kobiet z wielk¹ przyjemnoci¹ sk³adam p³ci piêknej ¿yczenia. W³anie dlatego z okazji nadchodz¹cego Marcowego
wiêta Wszystkim Kobietkom, tym du¿ym i tym malutkim ¿yczê
cudownych chwil, wielkiej beztroski, romantycznych uniesieñ,
umiechu i... cierpliwoci...
¯ona wêdkarza. Jak cudownie to brzmi. Mo¿e raczej partnerka, bo
nie tylko o ¿ony tu chodzi. Kim jest, jak siê zachowuje, co myli i co
czuje na co dzieñ, jakie ma marzenia i pragnienia, za czym têskni, a
czego nie znosi? Wemy Pani¹ Jadziê. Jej m¹¿ Eugeniusz od trzydziestu piêciu lat praktykuj¹cy wêdkarz. Taka wzorcowa, cudowna para.
On ³owi ryby, Ona... nie. Poobserwujê Ich trochê.

No i te nowiutkie ciereczki, które dziwnie zaginê³y, aby odnaleæ siê w Gieniowej ³odzi w stanie lekko po u¿yciu. Jadzia to
równie¿ dzielnie znosi. Kochana jest Jadzia! Gienek nigdy nie
zapomina o rocznicy lubu i Jadzi imieninach!... Romantycznie.....

...Kochaæ kobiety, to taka
bardzo fajna rzecz....

Wiosna

Cztery pory roku

Pi¹tek, koniec kwietnia. Za oknem piêkna wiosna, s³oneczko
wysoko przygrzewa. Na drzewach pierwsze p¹ki. niegu ju¿ prawie nie widaæ. Powietrze jest cudowne. Gienek ju¿ od tygodnia
zagl¹da Jadzi w oczy. Codziennie zachwyca siê obiadem. Lekko
przy¿ó³k³y obrazek, czekaj¹cy na zawieszenie cztery miesi¹ce, wreszcie
wyl¹dowa³ na cianie. Nawet losami bohaterów serialu potrafi³
siê zainteresowaæ. Jadzia od pocz¹tku jednak wie, co siê wiêci. Woda na rzece na tyle opad³a, ¿e mo¿na skutecznie po³owiæ p³oteczkê. I Gienio w³anie
rozpocz¹³ przygotowania. Z pocz¹tku dyskretnie, aby zbyt
wczenie nie wzniecaæ w Jadzi
wspomnieñ przypalonych garnków i zniszczonych c¹¿ków z
kompletu do manicure. W swojej
naiwnoci Gienek uwa¿a, ¿e
Jadzia tamtych wyg³upów nie
pamiêta. Nic bardziej b³êdnego.
Ona pamiêta doskonale! Tylko kocha swojego szaleñca i
po prostu Mu wybaczy³a! Zniesie nawet ubabrane ziemi¹ (taka
t³usta z kretowiska jest najlepsza!) kuchenne miski! Kochana jest
Jadzia! Gienek zawsze z wiosennych wypraw oprócz p³otek i kr¹pików, przywozi bukiecik kwiatów... Romantycznie...

Lato

Lipiec. Mazurskie lato wyj¹tkowo kapryne. Gor¹ce dni przeplatane rzêsistymi opadami. Nasz bohater zaliczy³ kilkadziesi¹t wypraw
najpierw nad rzekê, a potem nad jezioro. By³y nawet wiosenne
szczupaki, jednak czêciej opowieci o nich, ale jakie barwne.
Jadzia w swojej ³askawoci toleruje kolejne wariactwa Gienia.
Oczywicie o wydatkach na sprzêt nie wie wszystkiego, ale to
wersja Gienka. Jadzia znakomicie rozró¿nia nowiutki ko³owrotek,
od
starych
krêcio³ków.
I ponownie przymyka oko. Trochê J¹ dra¿ni szybki ubytek czerwonego lakieru do paznokci, którym Gienio odnawia sp³awiki.

Jesieñ

Nad jeziorami pierwsze oznaki
zbli¿aj¹cej siê jesieni. Wrzesieñ.
Pora na drapie¿niki. Gienek obmyla kolejne wyprawy. Jadzia w gronie kole¿anek z satysfakcj¹
opowiada, jaki jej m¹¿ zaradny! Wprawdzie latem kilka robaczków rozpe³z³o siê po lodówce, ale za to Gienio wyszorowa³ lodówkê, jakby przyjecha³a prosto z eldomu. Owszem, trochê produktów ¿ywnociowych wyl¹dowa³a na mietniku, ale Jadzia nadal
jest tolerancyjna. Poza tym okres bia³ych robaczków i po³amanych wide³, którymi Gienek w amoku wyd³ubywa³ ze spêkanej
s³oñcem ziemi d¿d¿ownice, ju¿ min¹³. Teraz Gienek spinninguje. I
nawet czasami kilka pokanych pasiaków l¹duje na patelni. Szkoda
jednak utopionego dziesiêciokilowego odwa¿nika, którym Jadzia
przyciska³a zakiszon¹ w beczce kapustê, a który wymskn¹³ siê z
Gienkowej rêki razem z podwójnie z³o¿onym sznurem do bielizny. Ale Jadzia jest cierpliwa. Kochana jest Jadzia! Gienek doskonale wie, ¿e Jadzia uwielbia zbieraæ grzyby i zawsze jesieni¹
kilka razy l¹duj¹ razem w lesie... Romantycznie.

Zima

wiêta, wiêta i po wiêtach. Na Wigilii, jak zwykle, kilka dañ
z Gienkowych ryb. Okoñ i p³otka z octu, faszerowany szczupaczek, galaretka z leszcza. Tylko karp i morszczuk prosto ze sklepu. No i oczywicie wspania³e grzyby, zbierane wspólnie przez
ma³¿onków. Gienek w miarê mo¿liwoci pomaga³ w przedwi¹tecznych przygotowaniach. Tylko co
chwilkê z b³yskiem w oku zerka³
na zaokienny termometr. - Gdzie
ten mróz  k³êbi³o siê w g³owie.
Jadzia, spokojna, wie co siê wiêci. Ogl¹da pogodê razem z mê¿em. Jest mróz, oznajmia pani w
TV. Kilkanacie stopni przez trzy
noce, wystarczy! Gienek, rozpalony jak hutniczy piec, w sobotni
wieczór sk³ada skrzyneczkê podlodow¹. No, gdzie siê zawieruszy³a ³y¿ka do wybierania lodu...
Oho, cedzakowa do makaronu
z Jadzi kuchni równie¿. Ta kuchenna jednak siê odnalaz³a, w Gieniowej skrzynce. Po odpowiednim wygiêciu sprawnie usuwa bry³ki lodu z przerêbla. Có¿,
Jadzia kupi now¹, ale siê nie gniewa. Nie zawsze zim¹ bior¹ rybki, ale prawie zawsze jest zimno. Gienek wróci³ przemarzniêty z
czerwonym kinolem i mokrymi kalesonami. A Jadzia? Ju¿ mu
szykuje gor¹c¹ herbatkê. Jak pysznie smakuje herbatka, z miodem i cytryn¹, podana rozkoszn¹ r¹czk¹ Jadzi! Kochana jest
Jadzia! A Gienek? Najpierw wspólczesne Walentynki, potem starowiecki Dzieñ Kobiet. Jadzia zawsze otrzymuje od Gienka kwiaty
i ¿yczenia. Romantycznie...
Tak prosto toczy siê ¿ycie naszych bohaterów. Prosto, jednak cudownie. Kochaj¹ siê.
On ³owi ryby. Ona nie.
Drogie Panie! ¯yczê Wam takich Gienków na co dzieñ! A za
to, ¿e jestecie Kochanymi Jadziami wielkie dziêki!
jah
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US£UGI

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L2604

ITP.

Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK,
odszkodowania; ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89
ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V1407)

Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Wydminy, ul. Grunwaldzka 47F, tel. 0-692-480-944

(V14201)

(V7805)

JADALNIE, SEGMENTY, WITRYNY, KOMODY
d¹b, orzech, sosna i inne

BIURO RACHUNKOWE

(V10502)

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K109
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L4201
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V79810
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L2404
* Biuro Turystyczne DUDI-BUS, tel. 0-604-147-585, 0-87615-00-04
L2903

Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Tel. (087) 520-36-55, (087) 520-44-98, kom. 0-600-273-713

* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 V79610
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79910
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K2106
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V5905
* czêci u¿ywane do samochodów zagranicznych sprowadzam, tel. 0-600-377-469
K119
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V3507
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.
(K2904)

V9703

Firma Us³ugowo-Handlowa
Wies³aw Morusiewicz

Oferujemy us³ugi wywozu
odpadów komunalnych

Masz k³opot z wywozem mieci,
nieczystoci, gruzu itp.?
My siê tym zajmiemy!
Zadzwoñ: 509 805 008
lub (087) 523 04 12
Zg³oszenia do godz.:
10 00  wywóz tego samego dnia,
po godz. 1000  dnia nastêpnego

Prowadzimy dzier¿awê oraz posiadamy w
sprzeda¿y:
 pojemniki 110 l,
120l, worki na mieci
CENY
KONKURENCYJNE

Zapraszamy do zawierania umów ju¿ od 1 marca 2007
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V9803
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V9813
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V79510
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V79210
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V9503

V10403

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L3003
* MARKOWA ODZIE¯ Trendy: Vila, Morgan, Mexx i inne,
plac Wolnoci 6D (II piêtro nad salonem lubnym) V12701
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

k2okna@vp.pl

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V2206

PIZZA NA TELEFON

(K33410)

antyki,

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

PIZZA NA ZAMÓWIENIE

PIZZERIA POD PAPUGAMI, Osiedle Siejnik
od 1200 do 2200 (niedziela od 1100)
Tel. (087) 523-00-43. Dowóz na terenie miasta  gratis!

(V8804)

stylowe,

V10802

(V3107)

Meble

* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47

Du¿y wybór, niskie ceny

(V9603)

ADLER

* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V12801

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
Tel. 0-603-440-115
(L3702)

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V10702
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73
tel. (087) 520-27-89 domowych
(V2907)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6. Tel. 0-605-192-330
K33310
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V1908

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V8904)

* 30000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia.
Tel. (087) 520-20-55
V7605

Sklep DOM

s.c. Pl. Woln oci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2604)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
K1507
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V1608
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L1806
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-520-23-14
V12501

#
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OG£OSZENIA DROBNE

US£UGI

SOLARIUM

(V3007)

 1 minuta 80 groszy
STUDIO PAZNOKCI - NATALIA Czynne:
1000-2000
Plac Wolnoci 15A, tel. 0-509-994-334
* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57

V309

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K10902
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V9903
* stylizacja paznokci, konkurencyjne ceny, wiosenne promocje, plac Wolnoci 6D, tel. 0-695-393-616
V12611
* SUKNIE LUBNE, wypo¿yczalnia, sprzeda¿, plac Wolnoci 6D, tel. 0-886-364-909
V12601

Sklep rybny

KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00

* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
* transport, tel. 0-508-192-094

(V79310)

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne, wyroby z ryb

K4602
K4702
L3602
V9913

* Tomasz £askowski, szkolenia, kosulting, konferencje,
informatyka, www.mtl.olecko.pl, tel. 0-600-936-589 L2803
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V1109

(V4007)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(V79410)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

(K4402)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V3307

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczêcie
www.olecko.prawojazdy.com.pl kursu

Codziennie w godz. 800-1800

GRÜNLAND

marca

tel. 520-23-36

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V2707)

Orodek czynny:

12

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L11310
* mieszkanie, centrum lub pobli¿e, ok. 35 m.kw., tel. 0-501545-390
K4502
* mieszkanie dwupokojowe, tel. 0-660-466-270
K4802
* mieszkanie w Olecku, oko³o 40 m.kw., tel. 0-607-685-558 V9104
PRACA
* fryzjerkê zatrudniê, tel. 0-87-520-49-61
K4902
* praca na umowê-zlecenie w firmie kosmetycznej, tel. 0-609600-338
K4003
* poszukujê ksiêgowej, tel. 0-507-077-359
L2504
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L2703
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L2305
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L1107
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L3402
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L109
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L3502
* C330, 1980, gara¿owany, stan bdb, tel. 0-87-568-52-21 K5401
* C330, C360, tel. 0-87-520-00-26, 0-668-959-633
K3503
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L2005
* czêci u¿ywane do samochodów zagranicznych sprowadzam, tel. 0-600-377-469
L3203
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L2105
* dom siedlisko, staw, ko³o Olecka, tel. )-604-514-845 K2705
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K5201
* sianokiszonkê, siano, tel. 0-603-604-127
K5001
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L2205
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90z³,
PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L1606
WYNAJEM
* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
(V8609)
* ma³¿eñstwo poszukuje mieszkania do wynajêcia, tel. 0-609732-209
K4203
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-502-264-901
K5301
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-693-788-976
K5101
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L4002
* pomieszczenia magazynowo-produkcyjne, Olecko, tel. 0-887144-335
K5501
* poszukujê kawalerki lub dwupokojowego mieszkania do
wynajêcia, tel. 0-608-663-450
L3902
* poszukujê mieszkania do wynajêcia, tel. 0-604-770-843 L3802
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L4101
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1706
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
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Kalendarz imion

6 marca
Agnieszki, Elwiry, Eugenii, Felicyty,
Klaudii, Kolety, Ró¿y
Jordana, Klaudiana, Klaudiusza, Marcina, Marcjana, Wiktora, Wojs³awa
7 marca
Felicji, Felicyty, Gryzeldy, Pauli, Perpetui
Bogowita, Jac³awa, Jana, Kajetana, Nadmierza, Paula, Paw³a, Perpetuy, Polikarpa, Toma, Tomasza
8 marca
Beaty, Filomeny, Jany, Maryny, Mcis³awy
Jana, Juliana, Mi³ogosta, Mcis³awa,
Stefana, Wincentego
9 marca
Anastazji, Dominiki, Elwiry, Franciszki,
Kariny, Katarzyny, Mcis³awy, Teresy
Anastazego, Apolla, Apollina, Brunona, Dominika, Franciszka, Mcis³awa,

Zooterapia

Amerykañscy uczeni i lekarze dowiedli,
¿e zooterapia (leczenie przy pomocy zwierz¹t) jest bardzo skuteczna w leczeniu
samotnoci, niepokojów, które s¹ z ni¹
zwi¹zane, depresji, zaburzeñ psychicznych
i stresu. Ale nie tylko: zwierzêta bardzo
pomagaj¹ ludziom, którym grozi zawa³, i
tym, którzy go przeszli. Szczególnie silne i korzystne jest ich dzia³anie w leczeniu upoledzenia fizycznego i psychicznego dzieci. Zw³aszcza koty maj¹ wybitnie koj¹cy wp³yw na stan serca zawa³owców, a w dodatku ³agodz¹ bóle g³owy, migreny, zapalenia korzonków nerwowych i bóle krzy¿a. Okaza³o siê te¿,
¿e czworonogi obni¿aj¹ poziom cholesterolu i cinienia u ich w³acicieli.

Brzoza

Zatoki

Zapalenie zatok, a dok³adniej b³on wycie³aj¹cych zatoki jest komplikacj¹ po
grypie i przeziêbieniu lub nastêpstwem
uczulenia. Objawy? Uczucie zapchania
nosa, ból, a tak¿e symptomy przypominaj¹ce przeziêbienie, lecz intensywniejsze. Zanim udamy siê do lekarza, mo¿emy zastosowaæ terapiê domow¹. Do miski z wrz¹tkiem wpuszczamy kilka kropel
olejku mentolowego i wdychamy nosem
i ustami aromatyczn¹ parê. Taka inhalacja ³agodzi podra¿nienie b³ony i uwalnia uwiêzione wewn¹trz wydzieliny. Potem k³adziemy siê na boku, tak ¿eby g³owa
zwisa³a w dó³, najpierw jedn¹ stron¹, potem
drug¹. Pozwoli to na dok³adniejsze oczyszczenie zatok z wydzielin.

Plamy z t³uszczu...

 W marcu gdy grzmot na lody spada,
w lecie grad zapowiada.
 Ile mg³y w marcu, tyle deszczu w
lecie.
 Ile w marcu dni jasnych, ale z rana
mglistych, tyle w ¿niwa czasów
d¿d¿ystych.
 Jeli na w. Kazimierza (4 marca) pogoda, to na kartofle uroda.
 Kiedy starzec prze¿y³ marzec, bêdzie
zdrów, lecz gdy baba w maju s³aba,
pacierz zmów.
 W marcu nie¿ek sieje, czasem s³onko grzeje.
 W marcu kto siaæ nie zaczyna, biednyæ to gospodarz.
 W marcu gdy kto siaæ nie zaczyna
dobra swego zapomina.
 Jaskó³ka i bociek lata, znakiem to wiosny dla wiata.
 Kiedy w marcu plucha, to w maju
posucha.
 Po suchej zimie wiosna bez deszczów
nie minie.
 Suchy marzec, mokry kwiecieñ i zimny maj nape³niaj¹ piwnice i spichlerze, tak¿e obfite siano daj¹.
 W marcu jak w garncu.
 Gdy w marcu grzmoty, to w maju
niegi.
 W marcu kto siaæ nie zaczyna, dobra swego zapomina.
 Na wiêtego Grzegorza (12 marca)
id¹ lody do morza.

wywabiamy alkoholem.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F kupiê

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................



Drzewo odwiecznie zwi¹zane z kultur¹ materialna S³owian, a szczególnie 
ludu polskiego. Wzmianki o brzozie jak
te¿ jej produktach, a by³y to: osko³a i
dziegieæ spotykamy czêsto w redniowiecznych rêkopisach.
W zio³olecznictwie stosuje siê napar
z lici brzozy z dodatkiem bzu, napar z
p¹czków i sok z brzozy.
Zastosowanie tych naturalnych leków to przede wszystkim schorzenia nerek,
kamnica nerkowa i skaza moczowa. Leki
nie dra¿ni¹ nerek, a nawet ograniczaj¹
wydzielanie bia³ka z moczem w niektórych chorobach. Napar z p¹czków mo¿na u¿ywaæ w schorzeniach dróg ¿ó³ciowych i bia³komoczu. Brzoza dzia³a równie¿ ³agodnie napotnie. Z pni brzozy mo¿na
na wiosn¹ otrzymaæ sok.

Stoigniewa
10 marca
Atalii, Bo¿ys³awy, Eugenii, Sofronii,
Witos³awy
Aleksandra, Alojzego, Bernarda, Bo¿ys³awa, Cypriana, Grzegorza, Makarego,
Marcela, Marcelego, Witos³awa
11 marca
Angeliki, Balbiny, Dobros³awy, Drogos³awy, Konstantyny, Ludos³awy,
Rozyny
Benedykta, Benedyktyna, Edwina, Erwina,
Kandyda, Konstantego, Konstantyna, Ludos³awa, Prokopa, Sofroniusza
12 marca
Bernadetty, Bernadety, Józefiny, Justyny, Wiki
Alojzego, Bernarda, Blizbora, Grzegorza,
Justyna, Maksymiliana, Mariusza, Swatosza, Wasyla

Przys³owia
i powiedzenia

Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................
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Wiedza jest drugim S³oñcem dla tych,
Heraklit z Efezu
którzy j¹ posiadaj¹
I Festiwal Nauki i Sztuki
 nowa inicjatywa edukacyjna

Wszechnicy Mazurskiej w Olecku
Zaczê³o siê przed wieloma laty w
Edynburgu pod nazw¹ Science Festiwal.
W Warszawie w tym roku bêdzie zorganizowana jego XI edycja. Zagoci³ na
dobre w kilkunastu orodkach akademickich w Polsce. Chodzi oczywicie o ciekawy program popularyzacji nauki rozpowszechniany pod nazw¹ festiwal nauki. Chocia¿ idea ta rozwija siê w naszym kraju ju¿ od kilku lat, niektórzy jeszcze
do dzi stawiaj¹ pytanie, co ma wspólnego festiwal z nauk¹ i po³¹czenie tych
dwóch s³ów uwa¿aj¹ za dziwaczne. Dlaczego festiwal? Czy mo¿e wyk³adowcy
piewaj¹ zamiast mówiæ? W powszechnym odbiorze monopol na u¿ywanie s³owa
festiwal maj¹ organizatorzy koncertów
muzycznych, spektakli teatralnych, przegl¹dów filmowych i innych imprez artystycznych. W s³owniku wyrazów obcych
mo¿na przeczytaæ, ¿e s³owo festiwal
pochodzi od ³aciñskiego festivus, co
oznacza wi¹teczny. St¹d ju¿ prosta droga
do wyjanienia, ¿e skojarzenie go z nauk¹ nie jest pozbawione sensu. Pomys³
festiwalu opiera siê na za³o¿eniu, ¿e w
wi¹tecznej oprawie, w odprê¿eniu, w
czasie wolnym od pracy, mo¿na spotkaæ
siê z pracownikami nauki po to, aby s³uchaj¹c i dyskutuj¹c przy kawie lub herbacie, dowiedzieæ siê czego nowego,
rozwi¹zaæ nurtuj¹ce problemy wymagaj¹ce gruntownej wiedzy, poznaæ ciekawych ludzi i ich badawcze pasje, us³yszeæ z pierwszych ust o zastosowaniach
naukowych odkryæ w praktyce. Wszystko
to urozmaicone konkursami, zorganizowane w odpowiedniej odwiêtnej oprawie, bez napiêcia i stresu towarzysz¹ce-

go ka¿dej formie kszta³cenia w systemie
szkolnym. Spotkania z uczonymi, reprezentuj¹cymi ró¿ne dyscypliny wiedzy i
pochodz¹cymi z wielu orodków naukowych, stanowi¹ doskona³¹ sytuacjê dydaktyczn¹, w której mog¹ rodziæ siê zainteresowania m³odych ludzi i dojrzewaæ
decyzje o wyborze przysz³ej ¿yciowej drogi
zawodowej. Poprzez prezentacjê osi¹gniêæ
badawczych i ich praktycznych zastosowañ, ludzie nauki staraj¹ siê udowodniæ,
¿e w dziedziny wiedzy, które reprezentuj¹ warto inwestowaæ nawet wtedy, gdy
klasyfikowane s¹ one do badañ podstawowych, przynosz¹cych korzyci czasami
dopiero po wielu latach. Takie otwarte
spotkania naukowe s¹ tak¿e w³aciw¹
drog¹ wiod¹ca porednio do poprawy
sytuacji finansowej polskiej nauki i zmiany
nastawienia podatników i decydentów
do wydatkowania pieniêdzy na dzia³alnoæ badawcz¹.
Festiwal nauki jest form¹ kontaktu
rodowiska akademickiego ze spo³eczeñstwem, zachêt¹ do wspó³pracy, ciekaw¹
ofert¹ edukacyjn¹, z której mog¹ skorzystaæ wszyscy chêtni, niezale¿nie od
wieku, profesji i indywidualnych zainteresowañ. Organizuj¹c festiwal staramy
siê udowodniæ, ¿e uczelnie nie koñcz¹
siê na murach okalaj¹cych ich budynki,
s¹ otwarte na wspó³pracê ze rodowiskiem i pe³ni¹ w nim ogromn¹ rolê edukacyjn¹, motywacyjn¹, opiniotwórcz¹ i
kulturotwórcz¹, pozostaj¹c otwartymi dla
wszystkich chêtnych, którzy dysponuj¹c wolnym czasem, chc¹ go spo¿ytkowaæ na w³asny rozwój intelektualny.
Wszechnica Mazurska jest stosun-

kowo m³od¹ uczelni¹, ale przez piêtnacie lat funkcjonowania wypracowa³a ju¿
sobie doæ siln¹ pozycjê w rodowisku.
Maj¹c niema³y potencja³ dydaktyczny i
naukowy oraz bogate dowiadczenie
organizacyjne, pragnie w coraz wiêkszym
stopniu s³u¿yæ spo³eczeñstwu, wznosz¹c
go na jakociowo wy¿szy poziom. O¿ywieniu kontaktów ze rodowiskiem ma
s³u¿yæ Festiwal Nauki i Sztuki, który w
tym roku, po raz pierwszy w historii regionu i miasta, odbêdzie siê w dniach
8-9 wrzenia, a pomylany jest jako
cykliczna 2-3 dniowa impreza edukacyjna z ciekawymi wyk³adami, prezentacjami, warsztatami, dyskusjami i innymi formami przekazu wiedzy. Kierowana jest
ona do wszystkich osób spragnionych
intelektualnej przygody, ale przede wszystkim do m³odzie¿y. Nale¿y wyraziæ nadziejê,
¿e spotka siê z du¿ym spo³ecznym zainteresowaniem, odbêdzie siê przy pe³nym
poparciu w³adz rz¹dowych i samorz¹dowych i bêdzie zorganizowana we wspó³pracy z ró¿nymi lokalnymi instytucjami
i organizacjami, którym zale¿y na popularyzacji wiedzy. Organizatorzy licz¹ tak¿e
na przychylnoæ i wsparcie ze strony
sponsorów, bo inwestowanie w naukê i
jej upowszechnianie zawsze siê op³aca.
Wkrótce na stronie internetowej Wszechnicy Mazurskiej www.wm.olecko.pl mo¿na
bêdzie znaleæ pierwsze komunikaty, w
tym tematy i regulamin festiwalowych
konkursów. Wszystkie osoby i instytucje, które chcia³yby wzbogaciæ program
naszej wspólnej edukacyjnej imprezy lub
w jakikolwiek sposób pomóc w jej organizacji serdecznie zapraszamy. Spotkajmy siê we wrzeniu na prawdziwej naukowej uczcie przygotowanej przez
Wszechnicê Mazursk¹.
Ryszard Kowalski
Wszechnica Mazurska, Plac Zamkowy 5, 19-400 Olecko, tel. 087 5203133,
0602688622

Adam Siemieñczyk
Rysunki:
Wies³aw B. Bo³tryk

AFORYZMY
* Kiedy pe³nia w³adzy obejmie równie¿ umys³?
* Niedopowiedzenia nie lubi¹ niedomówieñ.
* Jeli CENTYDENT jest czym dziwnym, to co powiedzieæ o
DECYDENCIE?
* Stawia³ na materialne po³o¿enie. Wszystkich.
* By³ wiecznie zgarbiony i niewyspany.

Bug zap³aæ. Rys. W.B. Bo³tryk

&
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Zad.34 (2 pkt.)
Bia³e: M. Miranda
Czarne: W. Kramnik

K¹cik szachowy (27)
Wielcy szachici

W³adimir Kramnik urodzi³ siê 25
czerwca 1975 roku w Tuapse nad Morzem Czarnym  rosyjski szachista, mistrz
wiata od 2000 roku. Zdobywca zunifikowanego tytu³u Miêdzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) w 2006 r.
Kramnik wywodzi siê ze s³ynnej szko³y
szachowych talentów, stworzonej i kierowanej przez by³ego mistrza wiata
Michai³a Botwinnika. W 1992 roku reprezentowa³ Rosjê na olimpiadzie szachowej w Manili. Jego nominacja do reprezentacji spotka³a siê ze sprzeciwami ze
strony wy¿ej notowanych rosyjskich
szachistów, poniewa¿ by³ on wówczas
nieznanym szesnastoletnim szachist¹ bez
sukcesów w miêdzynarodowych turniejach. Kramnikowi bardzo pomog³o poparcie Garriego Kasparowa. Swoj¹ pierwsz¹ szansê wykorzysta³ w wietnym stylu,
zdobywaj¹c z³oty medal z pozycji pierwszego rezerwowego. Na dziewiêæ rozegranych na olimpiadzie partii wygra³ osiem
i zremisowa³ jedn¹.
W nastêpnym roku Kramnik zosta³
po raz pierwszy zaproszony do udzia³u
w presti¿owym turnieju w Linares. Zaj¹³
pi¹te miejsce, wygrywaj¹c m.in. z Wasilijem Iwanczukiem, wówczas pi¹tym szachist¹ wiata. W 1995 roku odniós³ pierwsze zwyciêstwo w turnieju czo³ówki wiatowej w Dortmundzie, nie doznaj¹c w
turnieju ani jednej pora¿ki. W nastêpnych latach Kramnik kontynuowa³ seriê
wietnych wystêpów, wliczaj¹c w to
samodzielne lub dzielone pierwsze miejsca w dortmundzkim turnieju przez trzy
kolejne lata.
W 2000 roku w Londynie Kramnik
rozegra³ szesnastopartiowy mecz z Kasparowem. Mecz zosta³ rozegrany pod

auspicjami organizacji Braingames jako
fina³ mistrzostw wiata. Kramnik sprawi³ ogromn¹ niespodziankê wygrywaj¹c
dwie partie i pozosta³e remisuj¹c. Wykaza³ siê w tym meczu g³êbok¹ znajomoci¹ obrony berliñskiej w partii hiszpañskiej, w której Kasparowowi nie uda³o
siê wygraæ ani jednej partii mimo posiadania teoretycznej przewagi. Tym samym
m³ody Kramnik pozbawi³ swego mistrza
i promotora tytu³u mistrza wiata dzier¿onego od piêtnastu lat.
W padzierniku 2002 roku w Bahrajnie Kramnik rozegra³ omiopartiowy mecz
z komputerem szachowym Deep Fritz.
Pocz¹tkowo wydawa³o siê, ¿e ³atwo pokona maszynê, poniewa¿ w po³owie dystansu mia³ ju¿ przewagê dwóch wygranych partii. W pi¹tej partii Kramnik wykona³ jednak posuniêcie, które komentatorzy nazwali najwiêksz¹ jego pomy³k¹ w karierze, podstawiaj¹c skoczka w
wyrównanej pozycji. Szybko przegra³ tê
partiê, podda³ równie¿ nastêpn¹, w której wed³ug póniejszych analiz mia³ realne szanse uzyskania remisu. Dwie ostatnie
partie, jak i ca³y mecz, zakoñczy³y siê
remisem.
13 padziernika 2006 po wygranym
w Elicie meczu z Bu³garem Weselinem
Topa³owem (mistrzem wiata Miêdzynarodowej Federacji Szachowej) zdoby³
zunifikowany tytu³ mistrza wiata. Wed³ug notowañ z listy rankingowej FIDE
z padziernika 2006 roku zajmuje on pierwsze miejsce na licie krajowej i trzecie
miejsce na licie wiatowej z rankingiem
2750.
Poni¿ej dwa ciekawe zadania z wybranych partii W. Kramnika:
Zad.33 (2 pkt.)
Bia³e: G. Kasparow
Czarne: W. Kramnik

Czarne zaczynaj¹ i wygrywaj¹...

Czarne zaczynaj¹ i wygrywaj¹...
Marta & Czes³aw Spisak

KUPON KONKURSOWY
Szachy nad Leg¹
Zad. 33. ..................................................
................................................................
Zad. 34. ..................................................
................................................................
Imiê i nazwisko .....................................
.................................................................
Adres .....................................................
................................................................
.

LEPIEJ HARCERZOWI
NI¯ FISKUSOWI

Twój 1% naprawdê dobrze zaprocentuje, poniewa¿:
- ZHP jest najwiêkszym stowarzyszeniem wychowawczym w Polsce
- ZHP uczy jak byæ po¿ytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym
- ZHP zrzesza i obejmuje opiek¹ ponad 130 tys. dzieci i m³odzie¿y
- ZHP to organizacja o niemal 100-letniej tradycji
- ZHP to stra¿nik tradycyjnych wartoci
- ZHP to nowoczesny program
- ZHP to inwestycja w dzieci Twoje,
Twoich bliskich i znajomych
Aby przekazaæ 1% swojego podatku
organizacji po¿ytku publicznego dokonaj odpowiedniej adnotacji w swym
zeznaniu podatkowym PIT i przeka¿ deklarowana kwotê na konto:
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca w Olecku nr konta 32
(L3303)
9339
0006 0000 0007 8911 0001 z dopiskiem dla Hufca Olecko 1% podatku,
zgodnie z art. 27 Ustawy.
Nic nie tracicie, bo wp³acon¹ kwotê Urz¹d Skarbowy zwróci.
Z harcerskim pozdrowieniem.
Czuwaj! Oleccy harcerze

'
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WÊDKARSTWO
Uklejka dwa razy
trzecia w Polsce!!!

W dniach 24-25 lutego na jeziorze
niardwy odby³y siê Podlodowe Mistrzostwa Polski. Ze wzglêdu na brak bezpiecznej pokrywy lodowej w poprzednich terminach, zawody te by³y równoczenie jedyn¹ imprez¹ z cyklu Podlodowego Grand Prix Polski. Na starcie
stawi³o siê dwanacie piêcioosobowych
reprezentacji klubów wêdkarskich oraz
piêæ osób indywidualnie. W³aciwie to
nie zabrak³o nikogo z licz¹cych siê w
ostatnich latach zawodników. Zawody
zorganizowa³ ZO Koszalin. Jako ¿e decyzja o organizacji zapad³a dopiero kilka
dni wczeniej, uczestnicy zakwaterowani byli w kilku miejscach, nad jeziorem
oraz w pobliskich Miko³ajkach.
Pi¹tkowy trening w³aciwie wszystkim uczestnikom wyjani³, co i jak bêdziemy ³owiæ. Na terenie zatoki £uknañskiej wytyczono piêæ sektorów, które zosta³y podzielone na stanowiska. G³êbokoæ ³owiska oscylowa³a miêdzy 2,50, a
4,80 m. Dno tylko na kilku stanowiskach
wyranie by³o pofa³dowane, jednak wiêkszoæ mia³a równe warunki i równiutkie
dno. A pod lodem wielkie stada p³oci i
to takiej miarowej! To wa¿ne, bowiem
zosta³ wprowadzony wymiar ochronny
na p³oæ i okonia i wynosi³ 15 cm. Bardzo
rzadko jednak trafia³y siê zbyt ma³e ryby.
Trafia³y siê za to kr¹pie oraz leszcze, które
nie zosta³y objête wymiarem ochronnym,
przez co by³y bardzo po¿¹dane przez
zawodników. Po treningu odprawa kierowników dru¿yn w orodku nad jeziorem, losowanie sektorów i wszyscy zaszyli siê w miejscach swojego zakwaterowania knuj¹c tajemne plany, taktykê i
wyczyniaj¹c cuda z zanêt¹.

I dzieñ ³owienia

Sobota przywita³a wszystkich przebijaj¹cym siê przez chmury s³oneczkiem.
I to tyle dobrego na przywitanie. Mróz
ponad dziesiêæ stopni i przede wszystkim potêguj¹cy kilkakrotnie uczucie ch³odu,
bardzo silny wiatr, sprawi³, ¿e wiêkszoæ
zawodników z niepokojem ogl¹da³a swoje
d³onie i zapina³a wszystkie kurteczki na
ostatni¹ klamerkê. No, ale pora ruszaæ.
Odleg³e o kilkaset metrów ³owisko pokonywalimy pod wiatr, co znacznie

wyd³u¿y³o czas dojcia na stanowiska.
Nikt siê jednak nie spóni³. Na komendê
wolno ³owiæ zawodnicy podzielili siê
w proporcjach po 50 procent na siadaj¹cych na sto³eczkach i padaj¹cych na
kolana. Czo³gaj¹cy siê skuteczniej zas³aniali
swoim cia³em kiwaczki od wiatru, siedz¹cy
za mieli po prostu du¿o wygodniej. Zacz¹³
siê koncert na p³oæ z przerêbla. Prawie
wszyscy mieli ryby w ³owiskach i co

na wyniki. Zgonie z przewidywaniami,
cztery ekipy by³y bardzo blisko siebie.
Zarówno o pierwszym jak i o trzecim
miejscu decydowa³a waga z³owionych ryb.
Jak siê okaza³o, o trzecim miejscu wywalczonym przez reprezentacje Uklei zadecydowa³o 330g a wiêc trzy wiêksze
p³otki?!! Ró¿nice by³y, wiêc minimalne.
Indywidualnie klas¹ dla siebie by³ ponownie Tomasz Nysztal. Jest to bez-

chwilkê wyci¹gali ³adne p³ocie. Kilku
nieszczêliwców trafi³o jednak na kiepskie stanowiska i w³aciwie niewiele mogli
zrobiæ.
Po trzech godzinach ³owienia, wa¿enie ryb. Dru¿ynowo prowadzi³a dru¿yna
Drwêca, przed Uklejk¹, Mikado i Livi
Robaczki. Ró¿nice miêdzy tymi dru¿ynami
by³y minimalne i jasne sta³o siê, ¿e to
raczej miêdzy tymi czteroma ekipami rozegra siê walka o mistrzostwo Polski.

sprzecznie najlepszy polski podlodowiec,
co ju¿ od kilku sezonów udowadnia. Mam
nadziejê, ¿e udowodni to równie¿ na Mistrzostwach wiata, które odbêd¹ siê 1011 marca w³anie na tym samym ³owisku!
Nas jednak najbardziej oczywicie cieszy bardzo udany start reprezentacji Klubu
Ukleja. Trzecie miejsce dru¿ynowo jest
naszym najlepszym wynikiem w dotychczasowych startach. Andrzej Sztukowski tak¿e po raz pierwszy stan¹³ indywidualnie na podium. Z pewnoci¹ jednak
nie ostatni!!!
Kolejnych sukcesów kolegom
i sobie ¿yczy Arnold Hoci³³o

II dzieñ ³owienia

Ponownie hulaj¹cy wiatr, ponownie
bardzo zimno, chocia¿ mróz ju¿ niewielki. Nikt jednak nie odpuszcza. Wszyscy
na stanowiskach. Pe³na gotowoæ. Zaczynamy ³owienie i nastêpne p³ocie l¹duj¹ w wiaderkach. To jednak nie p³ocie
zadecyduj¹ o wynikach. Na niektórych
stanowiskach pojawi³y siê leszcze i to
w³anie one dawa³y najlepsze miejsca w
sektorach. Samymi p³otkami mo¿na by³o
zrobiæ maksymalnie 5 do 6 kg, a w niektórych sektorach dawa³o to dopiero 6.,
7. miejsce!!! Znakomicie po³owi³ reprezentuj¹cy Mazowsze Mariusz Bernatowicz, który osi¹gn¹³ prawie czternacie
kilogramów, w wiêkszoci leszczy. Po
wa¿enie niecierpliwie wszyscy oczekiwali

Siatkówka
W sobotê, 10.03.2007 r. ko³o LUKS
Granit przy Zespole Szkó³ Licealnych
i Zawodowych oraz MOSiR Olecko organizuj¹ turniej pi³ki siatkowej dru¿yn
amatorskich O Mistrzostwo Powiatu
Oleckiego.
Zapraszamy zespo³y 6-osobowe. Wpisowe  20 z³ od zespo³u. Zg³oszenia 
MOSiR Olecko, tel. (087) 520 20 48 oraz
p. Jerzy Wrzyszcz (ZSLiZ), tel. (087) 520
22 51.
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I mamy marzec. Tyle minê³o tych siedmiodniowych tygodni od pocz¹tku roku,
¿e wreszcie musia³o do tego dojæ. Nie
bêdê tu opisywa³ zawi³oci kalendarza,
bo nie ja go wymyli³em i nie ja bêdê za
niego odpowiada³, ¿e co jest nie tak.
Gdyby jaki dziennik, tygodnik czy inna
gazeta wypuci³y w wiat informacjê, ¿e
obecny kalendarz to pomys³ PiS, to ju¿
dzi usta wielu polityków opozycji i wiêkszoæ dziennikarzy nie koñczy³oby od
rana do wieczora opowiadaæ o wielkim
skandalu politycznym. PiS ma ju¿ taki
swój urok, ¿e czego by nie zrobi³ i nie
dokona³... to jest nic niewarte i niepotrzebne, oraz nic nie zmieni i nie da.
I co mo¿na zrobiæ i napisaæ? Nic. I robiæ
dalej swoje. Minê³o kilka dni i ju¿ trochê przygas³a mania negowania Raportu z likwidacji WSI.
By³y minister Zemke
przesta³ siê m¹drzyæ
w mediach, ¿e w przypadku np. zakupu
Rosomaka, czyli
ko³owego transportera
opancerzonego
(KTO), wszystko by³o
w porz¹dku i doskonale. Niestety wysz³o,
¿e pojazd jest ca³kowicie zgodny z parametrami NATO... ale
nie nadaje siê na pojazd bojowy. Okaza³o siê, ¿e raczej przewidziano go dla celów presti¿owych i
pokazowych ni¿ do tego, ¿e pojazd kiedykolwiek mia³by wzi¹æ udzia³ w walce.
Przed samym wys³aniem naszych ¿o³nierzy
do Afganistanu stwierdzono, ¿e nie jest
to pojazd odporny na rakietowe rodki
przeciwpancerne. Dziwne... Raport o likwidacji WSI opisuje wiele nieprawid³owoci i zaniechañ dokonanych przy zakupie tego sprzêtu. Sporz¹dzili go ludzie
z WSI i w swoim czasie zawiadomili ówczesnego wiceministra MON: pana Zemke. Ten poprosi³ gen. Marka Dukczewskiego by o problemach Rosomaka nie
by³ poinformowany minister MON Szmajdziñski. W dokumentach WSI zachowa³y siê dokumenty i notatki z tym zwi¹zane... Nikt tego nie zniszczy³. I nasz Super Pojazd: Rosomak (gronie i bojowe zwierzê z rodziny ³asicowatych) powinien raczej mieæ zmienion¹ nazwê na
innego przedstawiciela tych zwierz¹t:
Fretka - mi³e zwierz¹tko domowe. Co
prawda ukraiñski przemys³ zbrojeniowy

proponowa³ nam sprzeda¿ bardzo dobrego
pancerza reaktywnego, ale nasi specjalici od wydawania pañstwowych pieniêdzy stwierdzili, ¿e sami opracuj¹ pancerz
takiego typu na Rosomaka. Niewa¿ne,
¿e dro¿szy i gorszy... ALE POLSKI! W
chwili obecnej jest prowadzone przez ¯andarmeriê Wojskow¹ 90 ledztw i oblicza
siê, ¿e chodzi o sumê 4,7 mln z³, bo na
takie straty zosta³ nara¿ony bud¿et pañstwa TYLKO w ubieg³ym roku tylko przez
kilkudziesiêciu oficerów, którzy postanowili sobie dorobiæ kosztem pañstwa
do w³asnych ¿o³dów. I zaznaczam: wymieniona suma to tylko same ³apówki!
W takim wietle wcale nie dziw¹ informacje, ¿e wojsko ma rozlatuj¹ce siê buty,
rozpadaj¹ce siê mundury, brak higieny,
bo nie ma wystarczaj¹cych rodków czystoci... A panom oficerom wyrastaj¹ wille

i rezydencje za sumy, jakie nie marz¹ siê
nawet doæ majêtnym ludziom. Tylko
nale¿y wyraziæ zdziwienie, ¿e s¹ jeszcze
ludzie nie widz¹cy patologi i panowania
systemu uk³adów... Ale kto kiedy o
tym napisa³: z pewnej wysokoci i perspektywy nie widzi siê wielu rzeczy.
I wielu tego nie dostrzega.
Druga sprawa. Do grona nieod¿a³owanych przez opozycjê do³¹czy³ ju¿
obecnie by³y Prezes TVP Bronis³aw
Wildstein. Ciekawe, ¿e obecnie okaza³o
siê, ¿e by³ on dobrym i obiektywnym
prezesem telewizyjnym. Wysz³o, ¿e by³
dobrym cz³owiekiem na to stanowisko,
odpowiednim i wprost wymarzonym...
Dziwny jest ten wiat, w którym ¿yje spora
czêæ polskiej opozycji. Chc¹c uchodziæ
za przedstawicieli narodowej inteligencji ci¹gle robi¹ z siebie durniów. Dlaczego tak piszê? Bo do tej pory Wildstein
by³ przedstawicielem re¿imowego medium,
pisowskiej TV  czy te¿ TV PiS, szed³
na pasku premiera i prezydenta, uprawia³ prorz¹dow¹ propagandê itd. Jak go

zwolniono  to o razu wysz³o, ¿e to nieprawda. Moim zdaniem ci co chcieliby
tak usilnie uchodziæ za inteligencjê i jej
forpocztê, zachowuj¹ siê jak idioci. Jak
Marcinkiewicz by³ premierem  to by³
zdalnie sterowany itd. Przesta³ byæ premierem  to by³ najlepszy i samodzielny. Odesz³a Gilowska  to rz¹d straci³
najlepszego ekonomistê i specjalistê od
finansów, oraz propagatorkê doskona³ych zmian w finansach. Jak wróci³a 
to niestety okaza³a siê znowu z³a i niekompetentna. Odszed³ Sikorski, wygwizdywany i ci¹gle obgadywany jako nieudacznik minister MON bez pomys³ów
na wojsko, a po odejciu: TO BY£ WYJ¥TKWY CZ£OWIEK I DOBRY MINISTER! Odszed³ Dorn... i ju¿ biadolenie:
BO BY£ NAJLEPSZY! I tu zaskoczenie,
bo w rz¹dzie zosta³. I teraz nie wiadomo:
czy jest najlepszym
by³ym i najgorszym
obecnym... Z TVP odszed³ s³u¿alczy Wildstein, okaza³ siê fachowcem... I spróbuj
tu zrozumieæ opozycjê!
Na mój gust to Premier powinien zdymisjonowaæ ca³y rz¹d i
na drugi dzieñ przeczytaæ prasê i wypowiedzi opozycji, którzy ministrowie byli
dobrzy i dobrze pracowali na swoich posadach. Zdaje siê, ¿e
znaj¹c dotychczasowe wypowiedzi, to
nale¿a³oby od razu przywróciæ ca³y rz¹d
do pracy. I wtedy powiedzieæ do OPOZYCJI: przecie¿ sami stwierdzilicie, ¿e
to ludzie znaj¹cy siê na swojej robocie
 to co teraz od nich chcecie.
Ale jak widzê to Jarek sam sobie
dobrze daje radê bez moich rad. I bardzo dobrze, bo ja wreszcie mogê zaj¹æ
siê swoj¹ robot¹.
Acha! Wydawa³o mi siê, ¿e wymyli³em ciekawostkê i niez³y patent. Mój
pomys³ to Wódka Wêdkarska... Rozczarowa³em siê gdy zobaczy³em, ¿e taki
pomys³ ju¿ zosta³ zrealizowany. Ca³y
pomys³ opiera siê na butelce w kszta³cie ryby... Tylko co to ma wspólnego z
wêdkarstwem? Mój patent to sp³awik w
butelce. Odpowiednio obci¹¿ony utrzymywa³ by siê na powierzchni p³ynu.
Oczywicie mo¿na te¿ dodaæ haczyk
i przynêtê, ale to jest w dalszej czêci
moich rozwa¿añ wynalazczych.
Czasem trzeba mieæ fajne pomys³y...
PAC

