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Spokojnych wi¹t
Wielkiej Nocy
i mokrego dyngusa
¿yczy redakcja TO

Nr 14 (483)

Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Zdrowych, pogodnych wi¹t Wielkanocnych, pe³nych wiary, nadziei i mi³oci.
Serdecznych spotkañ w gronie rodziny
i wród przyjació³.
Radoci i optymizmu
mieszkañcom powiatu
i gociom
¿ycz¹
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
Marian wierszcz

Cena 1,40 z³

Z okazji wi¹t Wielkanocnych
serdeczne ¿yczenia
radosnych chwil
w gronie rodzinnym,
zdrowia i wiosennego nastroju
wszystkim mieszkañcom
gminy Olecko ¿yczy

(K7501)

Starosta Olecki
Stanis³aw Lucjan
Ramotowski

(K7901)

3 kwietnia 2007 r.
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(483)

Burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski

Prima Aprilis

W poprzednim numerze Tygodnika Oleckiego na pierwszej stronie zamiecilimy dwie informacje dotycz¹ce zdarzeñ, które nigdy nie mia³y miejsca. Tygodnik bowiem wyszed³ w przedziale czasowym, w którym znalaz³ siê dzieñ 1 kwietnia  popularny Prima Aprilis. Psikus chyba siê uda³, bo kilka
osób pyta³o siê o szczegó³y, a kilka by³o oburzonych tym, ¿e
Rada Miejska zajmuje siê takimi g³upstwami jak nazwy mostów.
Cieszymy siê wraz z Pañstwem z ¿artu i z przymru¿eniem
oka przepraszamy Tych, którzy dali siê na ten ¿art nabraæ.
Oleckie mosty nie bêd¹ mia³y imion! Choæ nie by³by to
wcale z³y pomys³. Nie bêdzie równie¿ w Olecku Punktu Konsultacyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Pozdrowienia od redakcji i do nastêpnego Prima Aprilis.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Wywiad
z Ryszardem Kowalskim
Dr Ryszard Kowalski od wrzenia 2006 roku jest prodziekanem Wydzia³u Nauk Przyrodniczych Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Na co dzieñ pracuje w Akademii Podlaskiej,
gdzie pe³ni funkcjê wicedyrektora Instytutu Biologii.
W ostatnich dwóch numerach Tygodnika Oleckiego publikowalimy artyku³y R. Kowalskiego dotycz¹ce organizacji na
WM I Festiwalu Nauki i Sztuki.
W tym numerze zamieszczamy wywiad z dr R. Kowalskim.
(Czytaj na s. 3).

CENTRUM HANDLOWE
Najwiêkszy sklep
z rowerami w miecie.
Rowery, czêci, serwis!

MAJSTER

M.Pietraszewski

(V15404)

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

MARKET BUDOWLANY

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V16003)

NOWOÆ W OFERCIE -PROGRAM OGRODOWY:
kosiarki, siewniki, podkaszarki, opryskiwacze, sekatory,
pompy zanurzeniowe, kosa spalinowa, hydrofor, itp.
ATRAKCYJNE CENY.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY!

Tel. (87) 520 44 46

Szmigus. Kopia z obrazu H. Lipiñskiego,
z Wystawy Obrazów T.Z.S.P. w Kr. Pol.
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

Informacji udzili³
m³odszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

TANKUJESZ U NAS,

ZBIERASZ

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE

ST A C JA PA L IW  Rarytas

ul. E³cka 4

Na miejscu: myjnia, sklep, hotel i bar
PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI

(V4510)

Po¿ar w gara¿u przy ul. Batorego.
Fot. Archiwum PSP w Olecku.

NAJTANIEJ W MIECIE

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V20101)

AUTOMYJNIA

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

Ca³odobowe
dy¿ury aptek

 02-09.04.2007r., pl. Wolnoci 25
 10-15.04.2007r., ul. Sk³adowa 6

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

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

(V8408)

 19 marca o 9.10 jeden zastêp JRG PSP
naprawia³ w Sokó³kach gniazdo bocianie.
 19 marca o 13.40 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ zadymienie z mieszkania przy
ul. Go³dapskiej.
 21 marca o 7.10 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji drogowej z jezdni alei Zwyciêstwa.
 21 marca o 8.38 dwa zastêpy JRG PSP
oraz jeden OSP G¹ski usuwa³y skutki
kolizji drogowej w okolicach Kukowa.
 21 marca o 13.19 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ pochylone niebezpiecznie drzewo
przy ul. Park.
 22 marca o 9.25 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kasprowicza po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 22 marca o 9.50 jeden zastêp JRG PSP
otwiera³ przy ul. Grunwaldzkiej zatrzaniête drzwi mieszkania.
 22 marca o 9.51 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 22 marca o 17.10 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy szosie Wieliczki po¿ar posuszu traw.
 23 marca o 15.41 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ na osiedlu Siejnik po¿ar posuszu traw.
 23 marca o 18.24 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ na osiedlu Siejnik po¿ar posuszu traw.
 23 marca o 20.15 jeden zastêp OSP G¹ski gasi³ w G¹skach po¿ar posuszu traw.
 23 marca o 20.18 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie gasi³ w Kowalach Oleckich po¿ar posuszu traw.
 24 marca o 12.45 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Przemys³owej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 24 marca o 13.32 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. ¯eromskiego po¿ar posuszu traw.

Nieustaj¹cy konkurs
Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:

 Artur Centkowski
 Paulina Bielecka
 Ryszard Król
 Zbigniew Krzy¿ek
 Ryszard Marciniak
 Henryk Zaniewski

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ 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
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego 16 (rampa PKP)

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
Dr Ryszard Kowalski od wrzenia 2006 roku jest prodziekanem Wydzia³u
Nauk Przyrodniczych Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Na co dzieñ pracuje w
Akademii Podlaskiej, gdzie pe³ni funkcjê wicedyrektora Instytutu Biologii.
W ostatnich dwóch numerach Tygodnika Oleckiego publikowalimy artyku³y
R. Kowalskiego dotycz¹ce organizacji na WM I Festiwalu Nauki i Sztuki.

Wywiad z Ryszardem Kowalskim
Bogus³aw M. Borawski:  W okresie zimowym prowadzi³ Pan obóz sportowy.
Ryszard Kowalski:  Tak. W programie nauczania nasi studenci z kierunku
wychowania fizycznego mieli dziesiêciodniowy obóz sportowy. Powiêcony by³
on sportom zimowym  g³ównie za narciarstwu biegowemu. W Biegu Warmiñsko-Mazurskim, który odby³ siê tej zimy
w Go³dapi, nasi studenci zajêli w grupie
juniorów kobiet i mê¿czyzn trzy pierwsze miejsca.
BMB:  Jest siê wiêc czym chwaliæ!
RK:  Nam zale¿y g³ównie nie na
promocji w sensie komercyjnym, ale na
promocji osi¹gniêæ sportowych studentów. Mam bardzo dobre dowiadczenia
ze wspó³pracy z mediami w Akademii
Podlaskiej. Wspó³pracujê na co dzieñ z
trzema tytu³ami prasowymi: z Tygodnikiem Siedleckim, z ¯yciem Siedleckim
i z Podlaskim Echem Katolickim. W tych
pismach zamieszam swoje teksty. Wspó³praca ta uk³ada siê fantastycznie. Mylê te¿, ¿e na tym nowym dla mnie podwórku bêdzie siê to równie¿ pomylnie siê uk³ada³o.
BMB:  Tygodnik Olecki zawsze
sprzyja³ Wszechnicy Mazurskiej.
RK:  Tak mi tê wspó³pracê zrela-

cjonowano. Rozmawia³em równie¿ z Burmistrzem Olecka, Go³dapi, Starost¹ Go³dapskim i Starost¹ Oleckim. Rozmowy
te mia³y jeden wspólny mianownik. We
wrzeniu tego roku chcê w Olecku po
raz pierwszy w historii akademickiej miasta
zorganizowaæ Festiwal Nauki i Sztuki.
BMB:  Wiem, ¿e taki festiwal organizowany jest w Siedlcach.
RK:  Tak! Ju¿ od dziewiêciu lat, i to
z du¿ym powodzeniem. Zawsze w trzecim tygodniu padziernika. W Olecku
odbêdzie siê 8 i 9 wrzenia.
BMB:  Jaka jest idea imprezy?
RK:  Przede wszystkim upowszechnianie nauki. Festiwal ma pokazaæ, ¿e
pracownicy nauki maj¹ swoje pasje i
okrelone zainteresowania. Ma pokazaæ,
¿e tymi pasjami chc¹ siê dzieliæ. Jestemy przecie¿ op³acani z bud¿etu pañstwa
i mamy obowi¹zek pokazaæ spo³eczeñstwu, ¿e nie marnujemy czasu.
BMB:  Na czym polega organizacja festiwalu?
RK:  Nazwa festiwal pochodzi od
s³owa oznaczaj¹cego wiêtowanie. My
chcemy wiêtowaæ naukê. W Olecku
zaczniemy od dwóch dni. Bêd¹ to wyk³ady, pokazy i prezentacje. Wszystko
to bêdzie przygotowane przez pracowników nauki i do
tego w wi¹tecznej
atmosferze. Bêd¹
00
00
17 marca miêdzy godz. 11 a 22 na ul.
równie¿ warsztaty
Cichej nieznany sprawca uderzy³ w bok Mazdy
powiêcone rze121 i uciek³ z miejsca zdarzenia. wiadków prosimy
mios³om.

(V5705)

(L5603)

C.d. na s. 6.

OLECKI TERMINARZ
Wystawy sta³e
8.00-15.00  wystawa fotografii Chrisa
Niedenthala Pracuje My Galeria sztuki
prawdziwej im. A. Legusa, plac Wolnoci (do czwartku  od pi¹tku) wystawa
8.00-15.00  wystawa prac konkursowych
w holu PSSE (Sanepid) przy alei Wojska Polskiego
12 kwietnia
* Up³ywa termin zg³oszeñ do wiosenne
edycji Ligi Pi³ki No¿nej OLDA, biuro
MOSiR
13 kwietnia (pi¹tek)
17.00  Królowa, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Hannibal. Po drugiej stronie maski,
film  kino ROK Mazury Garbate
14 kwietnia (sobota)
17.00  Królowa, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Hannibal. Po drugiej stronie maski,
film  kino ROK Mazury Garbate
15 kwietnia (niedziela)
12.30  Czarni  Rominta  mecz wyjazdowy juniorów m³odszych
14.00  Czarni  Rominta  mecz wyjazdowy juniorów
15.00  Czarni  Warmia  mecz seniorów
17.00  Królowa, film  kino ROK Mazury Garbate
19.00  Hannibal. Po drugiej stronie maski,
film  kino ROK Mazury Garbate
16 kwietnia (poniedzia³ek)
mija termin nadsy³ania prac na konkurs
dla uczniów Mistrz pióra (szczegó³y TO 10, s. 9)
20 kwietnia (pi¹tek)
17.00  Most na Terabithii, film  kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Cesarzowa, film  kino ROK
Mazury Garbate

NOWY SKLEP
Zapraszamy
do nowo otwartego sklepu

MILIMA
 du¿y wybór herbat i kaw
na wagê oraz alkoholu

(V20301)

o kontakt pod nr tel. 0-501-263-124.

!

Tygodnik Olecki nr 14 (483)

Zapraszamy równie¿ do ABC Alkoholi
plac Wolnoci 8c

Tel. (087) 520-43-96
plac Wolnoci 15B

"
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Kto po³knie ¿abê z Doliny Rospudy?

Radny Aksienionek zrehabilitowany

Zarz¹d dosta³
absolutorium

Na 6. sesji Rady Powiatu Oleckiego
29 marca br. radni 12 g³osami, przy jednym wstrzymuj¹cym siê g³osie radnego
Leszka Ga³czyka, udzielili absolutorium
Zarz¹dowi Powiatu za 2006 rok.
(jod)

Radny Iwanowski
zawiadomi
prokuraturê

(L5103)

Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej
Kazimierz Iwanowski zadeklarowa³ publicznie na sesji samorz¹du powiatowego w ubieg³y czwartek (29 bm.), ¿e w
najbli¿szych dniach powiadomi Prokuraturê Rejonow¹ w Olecku o pope³nieniu przestêpstwa podczas likwidacji by³ego gospodarstwa pomocniczego Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych
w Olecku.
Radny Iwanowski 3 razy pyta³ siê
bezskutecznie starosty oleckiego dr in¿.
Stanis³awa Ramotowskiego, kogo Zarz¹d
Powiatu upowa¿ni³ do obserwacji przetargu na dzier¿awê ww. gospodarstwa.
Radny ustali³ personalia tej osoby
po lekturze jednego z protoko³ów Zarz¹du.
(jod)

cie miejscowa prokuratura nie dopatrzy³a siê w tej sprawie znamion czynu
zabronionego i umorzy³a postêpowanie.
Nie by³o jednak ani jednej osoby, która przeprosi³aby radnego Aksienionka
za jego straty moralne.
Kolejny raz problem prawny powsta³ wtedy, gdy radny Mariusz Mi³un zaproponowa³, aby do radnych trafia³a
pe³na informacja o pracy rady drog¹ elektroniczn¹.
Po raz trzeci zupe³nie wyj¹tkowo zachowa³ siê augustowski radca prawny

Dariusz Josiewicz, mieszkaniec Olecka

Wracamy do tematu

Starosta skarci³ dyrektora PZD

Jak pisalimy w poprzednim numerze TO, dopiero 5 marca Powiatowy Zarz¹d
Dróg w Olecku og³osi³ przetarg na sprz¹tanie dróg powiatowych w Olecku. Po
nieprzyjêciu zbyt drogiej oferty PGK sp. z o.o. w Olecku PZD samo zaczê³o sprz¹taæ te tereny.
- W rozmowie z panem dyrektorem PZD Nejfertem zwróci³em mu uwagê, ¿e
przetarg na sprz¹tanie pozimowe powinien byæ og³oszony o wiele wczeniej 
poinformowa³ radnych na sesji Rady Powiatu Oleckiego 29 bm. starosta Stanis³aw
Ramotowski.
PZD og³osi³ te¿ po raz drugi 26 marca przetarg na sprz¹tanie wiosenno i letnie
ulic i parkingów w miecie, który ma byæ rozstrzygniêty 13 kwietnia.
(jod)

Pierwszy dzieñ wiosny. Fot. Dariusz Josiewicz.






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

(V78560)

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Olecku 30 marca br., bardzo czêsto
g³os zabiera³ S³awomir M., radca prawny
z kancelarii prawnej, która obs³uguje olecki
samorz¹d. Po jego wczeniejszej opinii
przewodnicz¹cy samorz¹du gminnego Karol Sobczak zawiadomi³ Prokuraturê Rejonow¹ w Olecku o rzekomym przestêpstwie, jakie pope³ni³ przy wype³nianiu
owiadczenia maj¹tkowego radny Zbigniew Aksienionek. Podobno do takiego
zachowania namawia³ tak¿e szefa rady
jeden z oleckich prokuratorów. Na szczê-

podczas dyskusji o zmianie uchwa³y dot.
przyznawania pomiertnie medalu Zas³u¿ony dla Olecka. W tym wypadku
chodzi³o o wniosek, jaki z³o¿y³em do
Burmistrza i Rady Miejskiej 8 lutego br.,
aby uhonorowaæ pomiertnie tym medalem Antoniego Maksimowicza. Popar³y
go wszystkie komisje sta³e RM Olecko.
Mam nadziejê, ¿e tylko chwilowo radni
ulegli argumentom mieszkañca Augustowa. Z uwagi na pamiêæ o p. panu Antonim nie bêdê tego komentowaæ, a ocenê
pracy pana S³awomira M. pozostawiam
Burmistrzowi Olecka Wac³awowi Olszewskiemu, radnym miejskim i oleckim wyborcom...

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

#
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PROTOKÓ£Z POSIEDZENIA JURY ELIMINACJI POWIATOWYCH OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY PO¯ARNICZEJ M£ODZIE¯ ZAPOBIEGA PO¯AROM

Turniej wiedzy po¿raniczej
Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej jury eliminacji powiatowych w sk³adzie:
1. st. kpt Tomasz Milewski, KP PSP w Olecku  przewodnicz¹cy,
2. st. kpt Adam £apucki, KP PSP w Olecku  cz³onek,
3. st. asp. Dariusz Domin, KP PSP w Olecku  cz³onek,
po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do fina³u ni¿ej wymienionych uczestników eliminacji powiatowych:
I grupa wiekowa (m³odsza  szko³y podstawowe).
1. Marta Koncewicz  20 pkt, SP Mazury
2. Monika Kosa  20 pkt, SP Cichy
3. Magdalena Brzuchalska  15 pkt, SP Mazury
4. Aleksandra Duba  14 pkt, SP Wieliczki

5. Karolina Klinicka  10 pkt. SP Wieliczki
II grupa wiekowa (starsza - gimnazja).
1. Katarzyna S³abiñska  16 pkt, Gimnazjum wiêtajno Oddzia³ w Mazurach
2. Martyna Grodzicka  14 pkt, Gimnazjum wiêtajno Oddzia³
w Mazurach
3. Edyta Namiot³o  10 pkt. Gimnazjum wiêtajno Oddzia³ w
Mazurach
W wyniku rozgrywek fina³owych kolejnoæ zajêtych miejsc
przedstawia siê nastêpuj¹co:
I grupa wiekowa (m³odsza)
1. Marta Koncewicz  20 pkt + 3 ustne,
2. Monika Kosa  20 pkt + 0 ustne
3. Magdalena Brzuchalska  15 pkt,
II grupa wiekowa (starsza)
1. Katarzyna S³abiñska  16 pkt,
2. Martyna Grodzicka  14 pkt,
3. Edyta Namiot³o  10 pkt.
Olecko, dnia 28.03.2007 r.

Fot. Archiwum PSP Olecko.

i Edyta Namiotko.

Nagrody odbieraj¹: Aleksandra Duba...

Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe

l%

o dar serca i podjêcie decyzji o przekazaniu
podatku na nasz cel.
Dziêki Pani/-a m¹drej decyzji bêdziemy mogli lepiej
funkcjonowaæ. Wp³at prosimy dokonaæ
na konto POSS 19- 400 Olecko, ul. Park l
BS Olecko nr 82933900060000000653280001
Zarz¹d POSS

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V4310)

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

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ na stronie
http://bazy.ngo.pl/ (wpisuj¹c w wyszukiwarkê nazwê naszej organizacji)

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

(V19601)

(V17502)

(V16303)

- organizacja po¿ytku publicznego dzia³aj¹ca na rzecz
dzieciê m³odzie¿y, doros³ych oraz niepe³nosprawnych uprzejmie prosi WSZYSTKICH PAÑSTWA

$
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Wywiad z Ryszardem Kowalskim
Na przyk³ad pokaz malowania sprasowanymi db³ami s³omy, warsztaty kowalstwa artystycznego. Wszyscy, którzy
co potrafi¹, bêd¹ mogli zaprezentowaæ
swoje umiejêtnoci na stoiskach przygotowanych na terenie Wszechnicy.
BMB:  Czy Wszechnica bêdzie szukaæ wspó³realizatorów Festiwalu?
RK:  Naturalnie. Chcemy w³¹czyæ w
to Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate. Na jego terenie
mog³aby odbywaæ siê czêæ imprez. Chcemy te¿, by zajêcia warsztatowe zaprezentowali ludzie, którzy na co dzieñ nie zajmuj¹ siê nauczaniem, ale ¿eby to, co umiej¹,
pokazali innym.
BMB:  Ma Pan bogate dowiadczenie w organizowaniu tego typu imprez.
RK:  Tak. W Siedlcach robi³em np.
warsztaty pod tytu³em Szk³em malowane. By³ to pokaz produkcji witra¿y. Ustawia³y siê potê¿ne kolejki, bo ka¿da ze stoj¹cych tam osób chcia³a w³asnorêcznie
wykonaæ witra¿.
BMB:  W Pana artyku³ach, które
zamiecilimy w nr 10 i 11 TO, og³oszone zosta³y ciekawe konkursy.
RB:  Tak, poniewa¿ jestem przyrodnikiem, staram siê, by tematy by³y zwi¹zane z przyrod¹ i jej ochron¹. Przecie¿
tutaj mamy wspania³¹ ziemiê olecko-go³dapsk¹. Tutaj stwórca nie szczêdzi³...
BMB: - ...ró¿norodnoci...
RB:  Ta ró¿norodnoæ wpisana jest
w tê ziemiê. Dlatego konkursy te zwi¹zane s¹ z przyrod¹ i ekologi¹. W ubieg³ym
roku og³osi³em konkurs na fraszkê ekologiczn¹ i wie Pan, kto ten konkurs wygra³?
BMB: - ... Wac³aw Klejmont?
RK:  Wac³aw Klejmont! Wydalimy
tomik fraszek ekologicznych jako plon
Festiwalu Nauki i Sztuki.
BMB:  Zdaje Pan sobie sprawê, ¿e
Olecko jest bardzo niebezpiecznym miastem? Wiêkszoæ przyjezdnych, którzy
spêdzili w nim co najmniej dwa tygodnie, zostaje na sta³e?! Wsi¹kaj¹!
RK:  Wie Pan co? Gdyby uda³o mi
siê tu zapuciæ korzenie, wcale bym tego
nie ¿a³owa³. Macie wspania³e w³adze.
Burmistrz powiedzia³ mi, ¿e kupuje pomys³ i ¿e pomo¿e w organizacji imprezy.
Trzeba wszystkich przekonywaæ, ¿e orodek
akademicki, wiêkszy czy mniejszy, jest dla
ka¿dej miejscowoci motorem rozwoju.
BMB:  To siê przek³ada na konkretne pieni¹dze.
RK:  Dla tego terenu rozwój edukacji jest wielk¹ szans¹. Przecie¿ wiele osób
wynajmuje stancjê, zasilaj¹c bud¿ety mieszkañców, którzy nie s¹ najbogatsi. Ci ludzie id¹ do sklepów i pieni¹dze zamieniaj¹ na towar. To jest ca³y obieg. Wszech-

nica jest tego obiegu serduszkiem!
BMB:  Wszechnica ten obieg rozpoczê³a.
RK:  Jestem z krwi i koci przyrodnikiem. Kiedy pierwszy raz przyjecha³em
tu w kwietniu ubieg³ego roku, zwiedzaj¹c obiekt sali dydaktycznej zobaczy³em
jezioro, las i nagle zrozumia³em, ¿e tutaj
mam naturalne rodki dydaktyczne. Kilka razy przejecha³em Wiewiórcz¹ cie¿kê. Ubolewam nad tym, ¿e wandale niszcz¹
opis tej cie¿ki. Mylê jednak, ¿e dobra
wiêkszoæ powinna w koñcu zdominowaæ
z³¹ mniejszoæ. To siê musi przekszta³caæ.
Jestem urzeczony tym terenem. To jest
fantastyczna przyroda. Zreszt¹, licz¹ce siê
orodki akademickie na wiecie nie mieszcz¹
siê w wielkich miastach. Tutaj mo¿e byæ
fantastyczna uczelnia. W internecie zamieci³em takie zdanie: Nie szukaj daleko tego, co masz na miejscu.
BMB:  Wiêkszoæ olecczan nie ma
szans na ukoñczenie studiów w wielkich
miastach.
RK:  Tak, to s¹ ogromne koszty. Nie
staæ ich na to. Uczelnia musi jednak przyci¹gaæ. Pierwszym moim zamiarem jest, aby
postawiæ na jakoæ. Jeli student nie rokuje, je¿eli swoj¹ wiedz¹ kompromituje nie
tylko siebie, ale i uczelniê, wcale mi rêka
nie zadr¿y aby go skreliæ. Oczywicie,
¿yjemy z op³at studentów  ale nie za
wszelk¹ cenê! Dla mnie na Wydziale Nauk
Przyrodniczych jakoæ jest rzecz¹ pierwszoplanow¹.
BMB:  Wa¿n¹ spraw¹ dla istnienia uczelni jest tzw. ¿ycie studenckie, którego praktycznie na Wszechnicy nie ma.
Istniej¹ co prawda Juwenalia, ale samorz¹d studencki ma zbyt ma³o do powiedzenia aby ¿ycie na uczelni kwit³o.
Pan robi powa¿ny krok w kierunku rozwoju tej sfery dzia³alnoci tworz¹c Festiwal. Je¿eli nie skupi siê wokó³ dzia³añ uczelni m³odzie¿y z miasta, to ona
nie zechce studiowaæ tutaj. Nie tylko nauka
przyci¹ga m³odych ludzi do uczelni.
RK:  Student to nie tylko ciê¿ka praca
umys³owa. Byæ studentem znaczy równie¿ byæ uczestnikiem ró¿nych dzia³añ
kulturalnych. Festiwal jest jedn¹ z takich
mo¿liwoci. Jednoczenie jest pomostem do
spo³eczeñstwa. Uczelnia nie mo¿e koñczyæ
siê na murze, który odgradza jej budynki od
miasta. Uczelnia musi
i ma obowi¹zek promieniowaæ na zewn¹trz.
BMB:  Spo³eczeñstwo musi byæ
przekonane, ¿e maj¹c
na swoim terenie

(C.d. ze str. 3.)
uczelniê, ma pewnego rodzaju bogactwo.
RK:  Zgadza siê. Uczelnia musi byæ
orodkiem kulturotwórczym, opiniotwórczym. ¯ycie uczelni powinno byæ otwarte. Ludzie musz¹ byæ przekonani, ¿e uczelnia
kszta³c¹c wprowadza spo³eczeñstwo na
wy¿szy poziom.
W Siedlcach istnieje Studencki Klub
Prasowy Niezapominajka. Jest on zwi¹zany z ide¹ przyznawania Mazowieckiej
Niezapominajki. Ideê tê propagowa³ redaktor Andrzej Zalewski. Wi¹¿e siê to z
ide¹ ekologicznego ¿ycia, a wiêto Niezapominajki obchodzone jest 15 maja.
Podczas siedleckiego festiwalu jest
w³anie przyznawany medal Mazowieckiej Niezapominajki. Przez cztery lata przyznalimy oko³o szeædziesiêciu Niezapominajek. W ubieg³ym roku uhonorowalimy znanego mykologa profesora Andrzeja Grzywacza. Podczas wrêczania
medalu powiedzia³, ¿e otrzyma³ ju¿ wiele
odznaczeñ, ale Niezapominajka jest prawdziwa, bo pochodzi z serca. Wzruszaj¹ce
owiadczenie. Mylê wiêc, ¿e mo¿e zrobimy jak¹ wersjê oleckiej Niezapominajki.
Trzeba bowiem honorowaæ ludzi, którym
siê co chce.
BMB:  Coraz mniej jest takich ludzi.
RK:  Na uczelni prowadzê przedmiot
edukacja rodowiskowa. Mamy ró¿ne
dokumenty rangi krajowej i miêdzynarodowej, które mówi¹ o tym, ¿e niezale¿nie
od tego czym zajmuje siê cz³owiek, powinno go siê kszta³towaæ dla przyrody.
Tak, by wiadomie podchodzi³ do dóbr
natury. Ka¿dy z nas powinien postêpowaæ tak, by nasze dzieci nie zarzuci³y nam,
¿e nie maj¹ czym oddychaæ, czy nie maj¹
czystej wody.
W ramach tych zajêæ chodzê ze studentami nad jezioro, szukamy ladów
wandalizmu, uczulam ich na to. Studenci
przygotowuj¹ równie¿ prezentacje o swoich
rejonach przyrodniczych. Próbujemy wiêc
zmieniaæ mylenie ludzi i ukierunkowywaæ je proekologicznie. To jest bardzo
wa¿ne zadanie uczelni.
BMB:  Dziêkujê za rozmowê.
(V4610)
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RAPORT

(czêæ 2)

Bezpieczeñstwo w szko³ach
gminy Olecko

(materia³ Komisji Owiaty
na sesjê RM w Olecku - luty 2007)

Dzia³anie: redukcja tkanki t³uszczowej i obni¿enie poziomu cholesterolu,
modelowanie cia³a i zwiêkszenie si³y miêni, poprawa elastycznoci
i wytrzyma³oci stawów, ciêgien i koci, poprawa wygl¹du skóry,
w p³yw na uk³ad nerwow y i poprawa koordynacj i ruchow ej
Cena: 1,20 z³/m in, w karnecie 1,00 z³/min

Dzia³anie: polepszenie ukrwienia skóry i tkanki ³¹cznej, aktywacja uk³adu
limfatycznego, aktywacja wolnych kwasów t³uszczowych i ich spalanie
(20-50 g/ 1 zabieg), redukcja obwodu cia³a, likwidacja cellulitu
Czas trwania/ cena: 30 min / 25 z³, w kar necie
20 z³

Wielkanocna promocja !
PROSLIM 24 - elektrostymulacja
dzia³anie: modelowanie sylwetki,wyszczuplanie, redukcja cellulitu,
drena¿ limfatyczny, poprawa kr¹¿enia, usuwanie toksyn z komórek,
wspomaganie przy usuwaniu rozstêpów, gimnastyka
ujedrniaj¹ca cia³o tylko 25,50 z³ / 30 min.
,.
CERRI X-BEAUTY
ANTIAGE ,
nowoczesne zabiegi wykorzystujace rozne formy energii
- bezoperacyjny dermolifting mikropr¹dami - ujêdrnienie,
wyg³adzenie zmarszczek, poprawa owalu twarzy; tylko 16-20 z³ / 1 zabieg
fotomasa¿ laserem ksmetycznym - stymulacja syntezy kolagenu w skórze,
rozjanienie przebarwieñ, sp³ycenie zmarszczek tylko 16 z³ / 15 minut
masa¿ energetyczny falami radiowymi - poprawa mikrokr¹¿enia,
rozjanienie przebarwieñ, zmniejszenie zamrszczek tylko 24 z³ / 20 minut
masa¿ pompk¹ pró¿niow¹ - poprawa elastycznoci i jêdrnoci skóry,
wzmocnienie tkanek tylko 16 z³ / 15 minut

CERRI ULTRATONIC SILHOUETTE -modelowanie sylwetki, redukcja cellulitu
i tkanki t³uszczowej, ujedrnienie, wyg³adzenie skóry
masa¿ podskórny rytmiczny g³owic¹ zasysaj¹c¹
tylko 25,50 z³ / 30 minut
masaz ssacy rytmiczny z wykorzystaniem nak³adek plastikowych
,
,
- polepszenie kszta³tu biustu
i posladków
tylko 17 z³/ 20 min.
CERRI LIGHTWAVE ADVANCE
fotoepilacja od 2 z³ do 18 z³/ 1 impuls
fotoodm³adzanie od 120 do 144 z³ / 1 zabieg na twarz
obkurczanie naczynek krwionosnych od 5 z³ do 18 z³ / 1 impuls

BOA MAXI - sekwencyjny masaz rak
, i/lub nóg
likwidacja cellulitu, wyszczuplenie, pobudzenie uk³adu limfatycznego,
zmniejszenie obrzêków od 25,50 do 29,75 / 1 zabieg

Rdzice dzieci szkó³ wiejskich i na Os.
Siejnik:
- nie wskazuj¹ ¿adnych niepokoj¹cych
sytuacji i zachowañ w szkole,
- wskazuj¹ na zbyt ma³¹ iloæ narzêdzi
dla nauczycieli egzekwuj¹cych dyscyplinê w szkole,
- oczekuj¹ od nauczycieli konsekwentnego
stosowania kar i egzekwowania obowi¹zków wród uczniów przewidzianych
statutem szko³y,
- wskazuj¹ na bardzo dobr¹ wspó³pracê
z wychowawcami klas, psychologiem i
pedagogiem,
- wysoko oceniaj¹ system powiadamiania o osi¹gniêciach edukacyjnych i
problemach wychowawczych szko³y i
swych dzieci,
- zadawala ich jakoæ i czêstotliwoæ zajêæ dodatkowych,
- podkrelaj¹ dobr¹ wspó³pracê z dyrektorami szkó³,
- wed³ug rodziców z Judzik bezpieczeñstwo dzieci poprawi³oby wykonanie
chodnika z osiedla do szko³y (brak jest
C.d. na s. 8.

Og³oszenie

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate og³asza konkurs
ofert na wynajem lokalu U Potêgowej, usytuowanego przy ul. Partyzantów w Olecku. W konkursie brane bêd¹
pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:
1) wysokoæ miesiêcznego czynszu
najmu,
2) program artystyczno-kulturalny,
3) oferta gastronomiczna,
4) propozycja estetyki (wystroju) pomieszczeñ,
5) dowiadczenie i referencje najemcy
w zakresie prowadzenia dzia³alnoci
wyszczególnionej w pkt 2, 3, 4.
Preferowane bêd¹ oferty zawieraj¹ce propozycje d³ugofalowe, na minimum 3 lata. Komisja wemie równie¿
pod uwagê wiarygodnoæ finansow¹
oferenta.
Oferty w zamkniêtych kopertach nale¿y sk³adaæ do godz. 1000 dnia 14 maja
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 14 maja 2007 r. o godzinie 10 05
w gabinecie dyrektora ROK MG.
Olecko, 2.04.2007r.
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VIII REGIONALNA WYSTAWA
RÊKODZIE£A ARTYSTYCZNEGO
PO WARMIÑSKO-MAZURSKIEJ ZIEMI
 KÊTRZYN 2007
Regulamin Regionalnego Konkursu
Rêkodzie³a Artystycznego

CELE:
* Umo¿liwienie twórcom nieprofesjonalnym konfrontacji w³asnych dokonañ i poszukiwañ artystycznych w zakresie rêkodzie³a artystycznego  prezentacja wytworów wyobrani
i r¹k  haftu p³askiego, cieniowanego i krzy¿ykowego, richelieu, koronki szyde³kowej, gobelinów, kilimów, patchworki,
aplikacje, collage, rzeba ludowa, malowane na szkle  motyw ludowy, ceramika z elementami ludowymi.
* Podtrzymanie tradycji rêkodzie³a artystycznego.
* Wspieranie i kontynuowanie artystycznej twórczoci.
ZASADY UCZESTNICTWA:
* Przedmiotem przegl¹du s¹ wyroby u¿ytkowe i dekoracyjne
 serwety, obrusy, bie¿niki, gobeliny, kilimy, obrazki na cianê,
ceramika, malowane na szkle, rzeba ludowa.
* Temat prac  pejza¿, zabytki, przyroda, zwierzêta warmiñsko-mazurskiej ziemi.
* Preferowane bêd¹ prace odtwarzaj¹ce wzory i motywy warmiñsko-mazurskie.
* Prace przekazane na konkurs nie mog¹ byæ wczeniej prezentowane na innych konkursach, przegl¹dach, festiwalach.
* W ocenie prac Jury nie bêd¹ brane pod uwagê wzory z
wydrukiem na tkaninach.
* Jeden autor mo¿e dostarczyæ do 10 prac.
* Prace powinny byæ zaopatrzone w nastêpuj¹ce dane: imiê i
nazwisko autora, adres zamieszkania, wartoæ pracy.
* Autorzy przysy³aj¹ (przywo¿¹) prace na koszt w³asny, odbiór
osobisty
(za pokwitowaniem) w szczególnych przypadkach organizatorzy dokonuj¹ zwrotu.
PRZEBIEG PRZEGL¥DU:
* Prace nale¿y dostarczyæ do dnia 25 kwietnia 2007 r. na
adres:
Kêtrzyñskie Centrum Kultury (budynek Kino Gwiazda),
ul. Sikorskiego 24A, 11-400 Kêtrzyn, tel./fax (0-89) 751-25-53,
e-mail kck.ketrzyn@neostrada.pl
* Komisja powo³ana przez organizatorów zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do konkursu prac nie spe³niaj¹cych
zasad uczestnictwa.
* W zale¿noci od iloci i technik nades³anych prac Jury zastrzega sobie prawo dokonania oceny w ustalonych przez siebie kategoriach. Osobno bêd¹ oceniane prace dzieci i m³odzie¿y do 16 lat.
* Otwarcie wystawy  04 maja 2007r godz. 13.00 w GALERII
MIX (budynek Kina Gwiazda). Jako impreza towarzysz¹ca odbêdzie siê równie¿ Jarmark Folklorystyczny, który rozpocznie siê o godz. 11.00. (Prosimy o potwierdzenie udzia³u
w jarmarku.)
NAGRODY:
* Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powo³ana przez
organizatorów.
* Autorzy wyró¿nionych prac otrzymuj¹ nagrody pieniê¿ne.
* Wszyscy autorzy, których prace zakwalifikuj¹ siê na wystawê otrzymuj¹ dyplomy uczestnictwa.
Serdecznie zapraszamy do wziêcia udzia³u.

RAPORT

(czêæ 2 c.d.)

Bezpieczeñstwo w szko³ach
gminy Olecko

(materia³ Komisji Owiaty
na sesjê RM w Olecku - luty 2007)
pobocza, uczniowie chodz¹ asfaltem),
- rodzice ZS na Os. Siejnik oczekuj¹ czêstszych patroli policyjnych w obrêbie szko³y i ca³ego osiedla,
Rodzice dzieci szkó³ podstawówek miejskich:
- oceniaj¹ szko³y jako bezpieczne, podejmuj¹ce wystarczaj¹ce
dzia³ania zapobiegaj¹ce przemocy w szkole,
- proponuj¹ nie ³¹czyæ szkó³ podstawowych z gimnazjum,
- chc¹ stworzyæ ma³e, bezpieczne, nie anonimowe szko³y (rodzice SP nr l wypowiadali siê, ¿e do gimnazjum bêd¹ woziæ
swoje dzieci do pobliskich wsi),
- uskar¿aj¹ siê na zbyt ma³e zaanga¿owanie nauczycieli w sprawy wychowawcze (SP nr l równie¿ po zajêciach lekcyjnych),
- proponuj¹ rozwijaæ ró¿norodne zainteresowania u dzieci w
formach pozaszkolnych,
- czêæ rodziców wyrazi³a zainteresowanie zorganizowaniem zajêæ
zarówno dla dzieci jak i rodziców, które mia³yby na celu g³êbsze uwiadomienie zagro¿eñ.
- wskazuj¹ na pozyskanie dzieci z rodzin patologicznych.
Rodzice Gimnazjum nr 2 w Olecku
- s¹ zadowoleni z ró¿norodnych form zajêæ pozalekcyjnych,
- uwa¿aj¹, ¿e nie wszyscy uczniowie rozumiej¹ s³awo agresja,
- nie wierz¹ ¿e mog¹ w szkole komu zaufaæ (co wynika z rozmów z dzieæmi),
- podkrelaj¹ wspó³pracê wychowawców z przedstawicielami
rad rodziców w celu opracowania procedur szkolnych,
- proponuj¹ wiêksz¹ iloæ imprez klasowych z udzia³em rodziców.
7. Zagro¿enia zidentyfikowane w szkole przez pracowników obs³ugi
szko³y:
- personel zwi¹zany z obs³ug¹ szkó³ nie wskazuje ra¿¹cych zachowañ agresywnych uczniów poza popychaniem, przezywaniem, drobnymi bójkami w szatniach i na boisku szkolnym,
- podkrelaj¹ natomiast w³aciwy zawsze kulturalny stosunek
uczniów do siebie,
- jedynie personel ZS w ludzikach wskaza³ na agresjê s³own¹
uczniów skierowan¹ w ich stronê, która po zwróceniu uwagi
nasila siê.
8. Wspó³praca szkó³ z instytucjami w zakresie poprawy bezpieczeñstwa i ograniczenia zjawisk patologicznych
Wspó³praca szkó³ z instytucjami pozaszkolnymi jest bardzo
szeroka. Tematyka wspó³pracy jest ró¿norodna i dotyczy tak¿e
poprawy bezpieczeñstwa i ograniczenia zjawisk patologicznych w szkole.
Wszystkie szko³y wymieniaj¹:
- Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹ w Olecku,
- Regionalny Orodek Kultury Mazury Garbate w Olecku,
- Caritas, Parafiê,
- Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Olecku,
- Towarzystwo Przyjació³ Dzieci,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Urz¹d Miejski w Olecku - Komisjê ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
- S¹d Rejonowy w Olecku,
- Powiatow¹ Komendê Policji,
- Dom Dziecka,
- Poradniê Uzale¿nieñ Alkoholowych,
- Ognisko Wychowawcze Puchatek w Olecku,
- WOPR,
C.d. za tydzieñ

'

Tygodnik Olecki nr 14 (483)

"G

(V19801)

nic



Tygodnik Olecki nr 14 (483)

POWITANIE WIOSNY W ZESPOLE SZKÓ£ W OLECKU

Jak co roku, od kilku lat, alternatyw¹ dla tzw. DNIA WAGAROWICZA w naszej szkole s¹ obchody DNIA SAMORZ¥DNOCI.
Z inicjatywy samorz¹du uczniowskiego pod przewodnictwem nauczyciela matematyki pana Tomasza Winiewskiego zorganizowano, z godnym podziwu polotem, barwn¹ imprezê, w której uczestniczy³y wszystkie klasy naszej szko³y.
Grupa wiekowa IV-VI rozpoczê³a zabawê o godz. 9.00. W
bogatym programie imprezy godne uwagi by³y nastêpuj¹ce
konkursy i zabawy:

Tak niecodzienna impreza by³a niezwykle udana. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele z wielkim zaanga¿owaniem
walczyli o zwyciêstwo i doskonale bawili siê. Nikt tego dnia
nie myla³ o ucieczce ze szko³y. Czy¿by wagary mia³y przejæ
do lamusa?
Gra¿yna Ho³ownia

- prezentacja teledysków do piosenek o weso³ej tematyce;
- recytacja wierszy o wionie napisanych przez m³ode klasowe talenty (w zwi¹zku z obchodami wiatowego Dnia Poezji);
- zmagania sprawnociowe, intelektualne i twórcze;
- wybory MISS WIOSNA 2007, w roli których wyst¹pi³y wychowawczynie poszczególnych klas. Panie zachwyci³y wiosennym wigorem, pomys³owoci¹ i humorem.

Jury mia³o trudne zadanie z wy³onieniem najlepszych. Nagrod¹
dla zwyciêzców by³y dwa dni wolne od sprawdzianów, kartkówek, odpytywania oraz jedynek.
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Uczniowie naszego LO na eliminacjach do Okrêgowej
Olimpiady Przedsiêbiorczoci na SGH w Warszawie!
1 marca 2007 roku o godzinie 11.00
uczniowie Liceum ogólnokszta³c¹cego im.
J. Kochanowskiego w Olecku stanêli przed
szans¹ zaprezentowania siê przed najwy¿szymi w³adzami, rektorami Szko³y
G³ównej Handlowej w Warszawie. Spotkali tam 14 dru¿yn z trzech du¿ych województw: mazowieckiego, podlaskiego
i warmiñsko-mazurskiego. Czas testu
wynosi³ 1 godzinê i obejmowa³ 50 pytañ, zarówno otwartych, jak i zamkniêtych. Tematem drugiej czêci olimpiady
by³o przygotowanie 3 zagadnieñ, z czego jedno nale¿a³o zaprezentowaæ przed
komisj¹.

Czas przeznaczony na prezentacjê
wynosi³ 1 godzinê, z czego samo wyst¹pienie 10 minut. Nasi wspaniali uczniowie zostali wy³onieni sporód 2500 startuj¹cych: Magda Krzywicka (kl. III e),
Piotr Czarniecki i Pawe³ Warsiewicz
(kl. III d) doskonale zaprezentowali siê
podczas drugiej czêci.
Olimpiada by³a na bardzo wysokim
poziomie  mówi opiekun naszych olimpijczyków pani Teresa Woniak. Wychowawcy, jak i wszyscy nauczyciele s¹
dumni ze swoich podopiecznych i bêd¹
ich wspieraæ w dalszej drodze do osi¹gania jak najlepszych wyników poza granicami Olecka, nawet w stolicy.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Olecku og³asza II szkolny konkurs oratorski

KIM BÊDÊ JAK DOROSNÊ? - BÊDÊ BOGATY!

Celem konkursu jest wykszta³cenie
umiejêtnoci pos³ugiwania siê jêzykiem
ojczystym, podniesienie kultury osobistej
oraz kultury jêzyka, a tak¿e ukazanie postaw m³odych ludzi wobec d¹¿enia do
sukcesu osobistego.
Filmy i powieci rozbudzaj¹ marzenia
milionów m³odych ludzi o nieprzeciêtnych
sukcesach. Nie ma nic ³atwiejszego ni¿ niæ
o zostaniu gwiazd¹, idolem, mistrzem, milionerem. Niektórzy nie poprzestaj¹ na
marzeniach i próbuj¹ przejæ do czynów.
Wa¿ne jest wtedy zapytaæ siebie samego:
co jest naprawdê celem mych d¹¿eñ.
Niezliczone cele konkretne mo¿na podzieliæ na dwie kategorie:
1.D¹¿enie do sukcesu osobistego: mamy
tu na myli takie cele konkretne, które
sprowadzaj¹ siê do osobistych korzyci
danej osoby. Wszystko inne to instrument.
M³odzi ludzie o takiej motywacji pytaj¹ nieraz
z rozbrajaj¹cym brakiem krytycyzmu: Gdzie
i jak móg³bym siê najszybciej wybiæ i najwiêcej zarobiæ?
Naiwnoæ i niska próba moralna takiego pytania polega na pominiêciu lub
odsuniêciu na dalszy plan problemu zasadniczego: Co takiego móg³by daæ innym, by zyskaæ sukces autentyczny? Mierzony dzie³em, wynikiem, zas³ug¹ o autentycznej wartoci, nie za zwodnicz¹ pochwa³¹ lub zrêczn¹ machinacj¹.
Ludzie, zw³aszcza m³odzi, d¹¿¹cy do
osobistego sukcesu czêsto chc¹ szybko
zrobiæ karierê i byæ bardzo bogaci. I nie

mo¿na nic mieæ przeciwko temu, je¿eli cel
ten zosta³ osi¹gniêty poprzez pracê i zdolnoci. Niechêæ i odrazê budzi natomiast
bogactwo, zarobione zaradnoci¹ i rodkami, o których wstyd mówiæ. rodki te
obci¹¿aj¹ innych ró¿nymi skutkami ujemnymi.
2. D¹¿enie do dawania z siebie innym czego istotnego. Cz³owiek, który
nastawia siê na danie czego z siebie, nie
tylko stoi wy¿ej moralnie do pustego ³owcy
bogactwa. Ma tak¿e wiêksz¹ szansê na
rzeczywiste odniesienie sukcesu osobistego,
jak równie¿ bogate ¿ycie wewnêtrzne, w
ostatecznym bowiem rozrachunku ludzie
ceni¹ i nagradzaj¹ tych, którzy potrafi¹ im
daæ co autentycznie wartociowego. Mog¹
to byæ wzruszenia artystyczne, osobisty
przyk³ad, lek, maszyna, lepsza organizacja
pracy, cokolwiek, co ludzie ceni¹ i czego
pragn¹.
Ma³e cwaniactwo, polegaj¹ce na ci¹g³ym myleniu o w³asnej korzyci, zyskiwaniu wysokich profitów najmniejszym
kosztem (najlepiej za nic), nie jest drog¹
do prawdziwego bogactwa.
REGULAMIN KONKURSU
Konkurs organizowany jest w ramach
IX Warmiñsko-Mazurskich Dni Rodziny,
których has³o brzmi: Rodzina a ekonomia.
Konkurs adresowany jest do wszystkich chêtnych uczniów naszego gimnazjum. Zadaniem uczestników jest przygo-

towanie i wyg³oszenie przemówienia, trwaj¹cego nie d³u¿ej ni¿ 5 minut, zwi¹zanego z myl¹ zawart¹ w hale. Konkurs przebiegaæ bêdzie w trzech grupach wiekowych:
- klasy pierwsze
- klasy drugie
- klasy trzecie
Ocenie jurorów podlegaæ bêd¹:
- wypowied na temat
- odpowiedni dobór argumentów
- spójnoæ i logika wywodu
- poprawnoæ jêzykowa
- p³ynnoæ wypowiedzi
- mimika i gestykulacja
- nawi¹zanie kontaktu ze s³uchaczami
- dowcip i kultura jêzykowa mówi¹cego
Terminarz przebiegu konkursu:
- elimnacje klasowe do 18 kwietnia 2007 r.
- eliminacje na szczeblu klas I  23 kwietnia 2007 r.
- eliminacje klas II  24 kwietnia 2007 r.
- eliminacje klas III  25 kwietnia 2007 r.
Eliminacje na szczeblach poszczególnych klas odbywaæ siê bêd¹ po zajêciach
lekcyjnych.
Zg³oszenia laureatów z poszczególnych
klas proszê przekazywaæ do p. Bogumi³y
Makoli do 8 maja 2007 r.
Zwyciêzcy poszczególnych etapów
wezm¹ udzia³ w ogólnoszkolnym finale, który
odbêdzie siê 16 maja 2007 r.
Ka¿dy z uczestników konkursu otrzyma ocenê celuj¹c¹ z jêzyka polskiego oraz
dyplom uczestnictwa.
Zwyciêzcy natomiast  nagrody rzeczowe ufundowane przez Radê Rodziców
Gimnazjum nr 2 w Olecku.
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REKOLEKCJE
W JEDYNCE

Bo u nas trwaj¹ wielkopostne rekolekcje  takimi s³owami piosenki uczniowie
klas I-III Szko³y Podstawowej nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza w Olecku rozpoczêli wspólne prze¿ywanie okresu powiêconego duchowemu przygotowaniu do
zbli¿aj¹cych siê wi¹t Wielkanocnych.
Rekolekcje odby³y siê w dniach 18-21
marca 2007r.
Dyrektor szko³y p. Eligia Bañkowska,
jak równie¿ proboszcz parafii Podwy¿szenia

Krzy¿a wiêtego ks. Marian Salamon dokonali uroczystego rozpoczêcia okresu
rekolekcji w naszej szkole.
Zwyk³e lekcje zamieniamy na wspania³e rekolekcje  ka¿de z trzech przedpo³udni spêdzonych w szkole, a póniej
w kociele, wnios³o w ¿ycie dzieci nowe
wartoci.
Pierwszy dzieñ powiêcony zosta³ rozwa¿aniom na temat prawdziwej przyjani, pomocy bliniemu. Wa¿noæ tych cech
przybli¿y³a dzieciom inscenizacja pt. Samarytanin, przygotowana przez uczniów
klasy IIIc pod kierunkiem p. Teresy Szadkowskiej we wspó³pracy z p. Renat¹
Bogdan. Og³oszono zasady typowania
do konkursowego fina³u wykonanych
wczeniej przez poszczególne klasy plakatów, w swej treci zachêcaj¹cych do
uczestnictwa we wspólnych rekolekcjach.
Jednoczenie wymienione plakaty stanowi³y swoist¹ dekoracjê sali i wprowadza³y we w³aciwy nastrój. Nastêpnie
odby³a siê I czêæ Festiwalu Pieni i Piosenki Religijnej, w której zaprezentowali
siê uczniowie klas II i III. Nad rozstrzygniêciem wyników konkursów czuwa³a
powo³ana komisja.
W drugim dniu zgromadzeni uczniowie pog³êbiali swoj¹ wiedzê religijn¹
ogl¹daj¹c i analizuj¹c treci p³yn¹ce z
prezentowanych inscenizacji pt. Marnotrawny syn oraz Zacheusz, przygotowane przez klasê Va pod kierunkiem

p. Bo¿eny Jegliñskiej. Uczniowie klas
I pokazali swoje umiejêtnoci wokalne
w II czêci Festiwalu Pieni i Piosenki
Religijnej, a ca³a wspólnota uczniowska
porwana do ekspresyjnego piewu przez
p. Teresê Szadkowsk¹ i p.Annê Szadkowsk¹ w piêknych s³owach piosenek,
wielbi³a Pana Boga.
W trzecim i ostatnim dniu kolejne
wartoci ¿yciowe uczestnicy rekolekcji
nabywali ledz¹c tok przedstawienia pt.
Urodziny ¿ó³wia, przygotowanego przez
klasê Ic pod czujnym okiem p. Teresy
Grzymkowskiej. Nie zabrak³o tak¿e wio-

sennych akcentów w przedstawionej
równie¿ przez klasê Ic inscenizacji pt.
Zwiastuny wiosny. Pierwszoklasici z
dum¹ zaprezentowali swoje wytwory artystyczne symbolizuj¹ce wiosnê  kolorowe kwiaty, gaik, marzannê, a tak¿e
piosenkê o wionie.
Wszyscy wzorowo wywi¹zali siê ze
swoich zadañ. Podsumowanie rekolekcji stanowi³ konkurs wiedzy religijnej, w
którym udzia³ wziêli wytypowani przedstawiciele wszystkich klas I-III. Laureatom wymienionych konkursów wrêczono
dyplomy, zas³u¿one s³odycze, a nawet
urocze statuetki  z³ote nutki.
I znów piewano radonie z myl¹
przewodni¹, ¿e chrzecijanin to w³anie
ja. Uwieñczeniem ka¿dego dnia rekolekcji by³a msza wiêta w kociele, na
któr¹ pod¹¿ali uczniowie wraz ze swymi
wychowawczyniami.
Organizatorkami szkolnych rekolekcji, wzorem lat ubieg³ych, by³y p. katechetki we wspó³pracy z wychowawczyniami klas, a od strony technicznej du¿¹
pomoc¹ s³u¿y³a p. Danuta Kisielewska.
Mamy nadziejê, ¿e to wspólne prze¿ywanie rekolekcji wielkopostnych pozwoli naszym uczniom zawsze i wszêdzie
pamiêtaæ, ¿e s¹ chrzecijanami.
Zespó³ ds. promocji SP nr 1

!
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Przeznacz 1% swego podatku na rzecz organizacji po¿ytku publicznego, jak¹ jest Fundacja Wspierania Opieki
Zdrowotnej Miasta i Gminy Ziemi Oleckiej Zdrowe Olecko. Mo¿na dokonaæ wp³aty 1% podatku kilkoma drogami
 bezporednio na konto Fundacji w Banku Spó³dzielczym:
26 9339 0006 0000 0006 6992 0001, w Banku BPH  tu bez
prowizji, w Banku PKO S.A., Urzêdzie Skarbowym lub drog¹ elektroniczn¹ (internet) pod adresem www.bazy.ngo.pl
Pieni¹dze przekazane w ten sposób na konto Fundacji
zostan¹ przeznaczone, zgodnie z celem statutowym Fundacji, na wspieranie i dzia³anie opieki zdrowotnej w Olecku.
Fundacja Zdrowe Olecko prowadzi sw¹ dzia³alnoæ
od 2004 roku i dotychczas zakupi³a sprzêt oleckiemu szpitalowi za 25 tysiêcy z³otych.
Fundacja Zdrowe Olecko sk³ada podziêkowanie tym,
którzy przeznaczyli 1% podatku, jak i tym, którzy zamierzaj¹ to uczyniæ.
Z powa¿aniem
Przewodnicz¹cy
Konwentu
Fundato(L5301)
rów Fundacji Zdrowe Olecko
(L3307)

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 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

(V16903)

Podoba mi siê robota grafika. Jest dobry i delikatny, subtelny w rysie. Nie dobry fachowiec, dodam, tylko czujê, ¿e jest
dobrym cz³owiekiem. Takich ceniê, oj. Pozdrawiam, choæ nigdy
nie mia³em okazji Pana widzieæ.
I podoba mi siê to pismo. Pochwaliæ mia³em okazjê Tygodnik Olecki zim¹. Podczas rozmowy telefonicznej z p. Andrzejem
Gwiazd¹, tym s³ynnym Gwiazd¹ z 1980 roku porozmawia³em chwilê
o mediach. Pan Gwiazda uwa¿a, ze oko³o 90 procent mediów
jest w obcych rêkach. A to oznacza, ¿e przyjdzie taki dzieñ,
przyjdzie temat, którego owietlenie rzeczywiste ugodzi jako
w³aciciela gazety, np. ¯yda czy Niemca, (a propos nie czytanego przeze mnie dodatku oleckiego do pewnej gazety regionu).
Wówczas dziennikarz w pu³apce, czy nie tak? Ceniê dlatego
prasê polskojêzyczn¹, zarz¹dzan¹ przez Polaków.
Wymieni³em Gwiedzie tytu³ Tygodnika Oleckiego i opowiedzia³em o nim w superlatywach. To tu opublikowa³em bez okrojeñ reporta¿ z pielgrzymki do boskiej postaci SATHYA SAI do
Indii. Redaktor, Pan Borawski (oby prowadzi³ tê z³ot¹ robotê
d³ugo i z coraz wiêkszym powodzeniem!) jest wolny, drukuje,

co ludzie pisz¹, oczywicie w ramach kultury i jest poza cenzurowanym.
A ono w Polsce istnieje, trochê muszê Czytelnika niestety
przestraszyæ chyba. Przekona³em siê o tym dopiero tu, w Anglii, gdy zobaczy³em, poprzez portale internetowe polskie, ¿e
ca³kowicie niemal wyg³uszono informacjê wagi wiatowej o sensacyjnym wywiadzie gen. Dannatta, szefa brytyjskiego wojska
dla dziennika The Daily Mail, w którym genera³ powiedzia³
co o Iraku zupe³nie innego ni¿ propaganda recytowana przez
Busha i Blaira. Genera³ owiadczy³, ¿e Anglicy powinni w miarê szybko wycofaæ siê z Iraku, ¿e obecnoæ ich wojsk pogarsza
bezpieczeñstwo (propaganda mówi³a, ¿e zapewnia bezpieczeñstwo). Czego jeszcze dowiedzia³a siê Anglia z ust g³ównodowodz¹cego? ¯e Irakijczycy s¹ gocinni i witaj¹ obcych dobrze,
ale najedcy amerykañsko-brytyjsko-polscy (wyszczególnienie jest moje, ¿ebymy sobie uzmys³owili, gdzie poszlimy) Bogiem a prawd¹ wdarli siê si³¹ (kicked the door in  kopnêli
drzwi do rodka). W domyle  takich goci siê wyrzuca.
Dlaczego o tym piszê? Zszokowany wywiadem, co zatrz¹s³
Angli¹ (Blair przerwa³ rozmowy w Irlandii Pó³nocnej, burza nies³ychana), otwieram polskie strony informacyjne  nic. Ani
s³owa. Wywiad, ods³aniaj¹cy k³amstwa propagandy amerykañskiej
m.in., ods³aniaj¹cy tragediê okupowanego Iraku, wywiad, który skomentowa³y wiatowe media, od Iranu, USA po Australiê, w Polsce, wspó³okupantce, NIE DOTAR£ DO WIEDZY
LUDU. Kto go odgórnie zablokowa³, tê informacjê g³ównej
wagi wiatowej. Pisano za to o Korei Pó³nocnej. Nie mog³em
uwierzyæ. Myla³em, ¿e cenzura to komuna, tamte czasy.
Wujek z E³ku, cz³owiek bywa³y, gdy do niego zadzwoni³em,
potwierdzi³  nie s³ychaæ by³o o tym.
Polska pos³uszna. Obcym si³om. Dosyæ tego, prawda?

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

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

(V16403)

Listy
ze Shrewsbury

Grzegorz Leoñczuk

"
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stylowe,

antyki,

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

(V21801)

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

(V14205)

(V7809)

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

BIURO RACHUNKOWE

(V10506)

us³ugi:
* ASTRA, restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. 0-87-520-2568
V17902
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K6203
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L4205
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V15304
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L2408
Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Tel. (087) 520-36-55, (087) 520-44-98, kom. 0-600-273-713

* Biuro Turystyczne DUDI-BUS, tel. 0-604-147-585, 0-87615-00-04
L2907
* BUDOWLANE: ocieplania budynków, stany surowe, posadzki, tel. 0-501-789-634
K7003
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K5804
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79914
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K2110
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V5909
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V22001
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

V9707

FUH KRET Wies³aw Morusiewicz

(V14701)

(V20001)

Wywóz odpadów komunalnych, sprzeda¿ i dzier¿awa
pojemników 110 i 140 litrowych. Tel. 0-509-805-008; (087)
523 04 12; Stacja LPG, Szosa E³cka 2

* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V9807
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V9817
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V14904
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V15104
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V9507
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L2608
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V12805

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
V2210

PIZZA NA TELEFON

(V16204)

Meble

Du¿y wybór, niskie ceny

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!

(V8808)

ADLER

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
Tel. 0-603-440-115
(L5601)

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V17602
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73
tel. (087) 520-27-89 domowych
(V20201)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

* PUB PIWNICA, plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-3
V18102
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6. Tel. 0-605-192-330

K5904

* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L4604

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

Sklep DOM

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

(V8908)

* 30000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia.
Tel. (087) 520-20-55
V7609

* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V10806
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V10407
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L3007
* MARKOWA ODZIE¯ Trendy: Vila, Morgan, Mexx i inne,
plac Wolnoci 6D (II piêtro nad salonem lubnym) V12705
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V10706
* Mia³e wypadek? Zadzwoñ, przys³uguje Ci odszkodowanie; 0-604-856-353, e-mail: marianolecko@wp.pl
K8701
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V17702
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V21811

(V9607)

US£UGI

s.c. Pl. Woln oci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2609)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V12505

#

US£UGI C.D.
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US£UGI

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K10906
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V9907
* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57

V313

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

(V15204)

* STYLIZACJA PAZNOKCI, konkurencyjne ceny, wiosenne promocje, plac Wolnoci 6D, tel. 0-695-393-616 V12615
* SUKNIE LUBNE, wypo¿yczalnia, sprzeda¿, plac Wolnoci 6D, tel. 0-886-364-909
V12605

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K8301
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4606
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K7402
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3606
* transport, tel. 0-508-192-094
V9917
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V16803

(V22101)

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

(V15004)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

(K4406)

Henryk Kozielski
WYWÓZ MIECI
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
V21901
INNE
* posiadam pomieszczenia produkcyjno-magazynowe i poszukujê
wspólnika z pomys³em do dzia³alnoci gospodarczej, Olecko, tel. 0-887-144-335
K7202

OG£OSZENIA DROBNE

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L4704
* mieszkanie dwupokojowe, tel. 0-604-557-693
L5401
* mieszkanie dwupokojowe, tel. 0-660-466-270
K7102
* mieszkanie w Olecku, oko³o 40 m.kw., tel. 0-607-685-558 V17003
PRACA
* praca na umowê-zlecenie w firmie kosmetycznej, tel. 0-609600-338
K4007
* przyjmê prowadzenie ksiêgowoci, tel. 0-607-316-202 K7602
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L2707
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L4804
* zatrudniê kierowcê-sprzedawcê, tel. 0-507-077-359
L5003
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L5501
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L5101
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L5303
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L5201
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L2009
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L4304
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K8501
* lady ch³odnicze, tel. 0-691-407-184
K8601
* przyczepka samochodowa, lekka, jednoosiowa, hamulec
najazdowy, zarejestrowana, 1,40x1,60x2,10 metra, tel. 0-87523-70-75
K6903
* sianokiszonkê, siano Z DOWOZEM, tel. 0-603-604-127 K6303
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L4404
* stó³ wibracyjny, si³a, formy do: p³ytek, krawê¿ników, wybijaki, tel. 0-87-523-70-75
K8401
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L4504
WYNAJEM
* emeryci bez na³ogów i obowi¹zków poszukuj¹ kawalerki na
d³u¿szy okres, tel. 0-692-286-492
K8002
* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
(V16413)
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L4006
* poszukujê kawalerki do wynajêcia, tel. 0-668-198-681 K6403
* poszukujê mieszkania, tel. 0-505-130-656
K7302
* poszukujê mieszkania, tel. 0-667-572-073
K8202
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312L4105
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1710

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

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

(V21701)

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczêcie
www.olecko.prawojazdy.com.pl kursu

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

L

23

kwietnia

tel. 520-23-36

$
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K a l e n d a rAdama,
z Celestyna,
i mIreneusza,
i o nMarceli-

3 kwietnia
Benigny, Iny, Ireny, Renaty, Reny
Antoniego, Cieszygora, Jakuba, Pankracego, Ryszarda, Sykstusa, Sylwestra,
Winicjusza, W³adys³awa
4 kwietnia
Antoniny, Izydory, Kwiatos³awy, Kwiryny, Miry, Wac³awy
Ambro¿ego, Antoniego, Benedykta, Izydora, Kwiatos³awa, Kwiryna, Platona,
Wac³awa, Zdzimierza
5 kwietnia
Ireny, Julianny, Juliany, Katarzyny, Kleo,
Mirochny, Wincenty
Alberta, Alojzego, Borzywoja, Bo¿ywoja, Dobromi³a, Fereniusza, Juliana, Kleofasa, Tristana, Wincentego
6 kwietnia
Ady, Celestyny, Izoldy, Katarzyny, Kornelii, Prudencji, Siecies³awy, Wity

Dzieñ w. Lejka

Od wieków panny wi¹za³y ze migusem-dyngusem wiele matrymonialnych
nadziei. Jak zapowiada³a bowiem ludowa przypiewka: Która dziewka nie zmoczona, z tej nie bêdzie prêdko ¿ona.
Ochoczo zatem pcha³y siê przez strumieñ
wody do o³tarza. A wiejscy ch³opcy nie
bawili siê w ceremonie i nie cackali siê z
dziewczynami jak dworscy panicze.
Jeszcze niebo nie pojania³o, gdy
zaczyna³y skrzypieæ we wsi studzienne
¿urawie, a miêdzy op³otkami przemyka³y

na, Marcina, Micha³a, Piotra, Sykstusa,
wiêtobora, Wilhelma, Williama, Wita,
Zachariasza
7 kwietnia
Donaty, Herminy, Klary, Mariki, Ró¿y
Armina, Donata, Grzegorza, Hermana,
Herminiusza, Jana, Lotara, Przec³awa,
Przemys³awa, Rufina, Saturnina
8 kwietnia
Beaty, Cezaryny, Emmy, Emy, Juliany,
Julii, Siecis³awy
Alberta, Amadeusza, Cezarego, Dionizego,
Dionizjusza, Gawry³y, Januarego, Juliana,
Marcelego, Rados³awa, Seweryna, Waltera
9 kwietnia
Dobros³awy, Mai, Marceliny, Marii
Antoniego, Dobros³awa, Dominika, Dymitra, Heliodora, Hugona, Marcelego,
Marcina, Wadima
chy³kiem cienie z pobrzêkuj¹cymi wiadrami. Przypada³y do cian cha³up, wdrapywa³y siê na dachy, na drzewa, czai³y
siê za wêg³em. I czeka³y! Która panna
pierwsza na dwór wyjdzie? Która w przysz³e
wielkanocne wiêta na swym weselu tañczyæ bêdzie?

Redakcja

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

w godzinach 1200-17 00
(we wtorek nieczynna)

Nasz przepis
Pieczeñ zbójnicka

Malowane jajka

Obyczaj wielkanocnego malowania
jajek wywodzi siê z mitycznej staro¿ytnoci, a S³owianom znany by³ od X wieku. Ciekawe, ¿e pocz¹tkowo jaja zdobi³y
wy³¹cznie kobiety, bo obecnoæ mê¿czyzn

 Gdy w palmow¹ niedzielê s³oñce wieci, bêd¹ pe³ne stodo³y, beczki i sieci.
 W kwietniu nasienie miej, orz, bronuj i
siej.
 Jak skowronek zawiergoli, myl¹ ch³opi
o roli.
 Kiedy mokre role, nie chod z p³ugiem
w pole.
 Tradycja ludowa i staropolska powszechnie uwa¿a³y grzmoty, burze kwietniowe za prognozê urodzajnego roku.
Podobnie kwietniowe niegi dawaæ mia³y zdrowie trawie i zwierzêtom.
 Ciep³a deszcze w kwiecieñ rokuj¹ pogodn¹ jesieñ.
 Kwiecieñ, gdy deszczem plecie, mniej
wystroi w kwiecie.
 Kwiecieñ kiedy jest suchy nie daje rolnikowi otuchy.
 W kwietniu  chleb, zdrowie, wino da
nam po¿¹dany.
 Kwiecieñ, gdy suchy  nie daje otuchy.
 Kwiecieñ  plecieñ bo przeplata, trochê zimy, trochê lata.
niwelowa³a magiczne w³aciwoci pisanek. Czynnoæ malowania za by³a jednym z warunków zachowania ci¹g³oci
wiata.
Dzi wszystkie jaja wielkanocne nazywamy pisankami. Dawniej jednak rozró¿niano jaja nazywane rysowanki, skrobanki - czyli jaja kunsztownie rzebione,
nalepianki i wyklejanki.
Dawniejsze motywy na jajach mia³y
okrelon¹ symbolikê. Kolor ¿ó³ty mia³
odniesienie do motywów sakralnych, zieleñ
oznacza³a wiosenne odrodzenie przyrody i mi³oci. Szkar³at i biel by³a oznak¹
szacunku dla duchów opiekuj¹cych siê
domostwem.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F kupiê

F sprzedam

F wynajmê

F inne

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



- 80 dkg polêdwicy wo³owej
- 1 kg chleba
- 20 dkg wêdzonej s³oniny lub boczku
- papryka w proszku, pieprz, sól
Polêdwicê kroimy na 10 plastrów.
Nadajemy im d³oni¹ jednakowy kszta³t, solimy i pieprzymy. S³oninê lub boczek
kroimy równie¿ na 10 kawa³ków. Z chleba
wycinamy 12 kromek o jednakowym
kszta³cie lecz nieco wiêkszych od plastrów polêdwicy. Tak przygotowane produkty nadziewamy na ro¿en w nastêpuj¹cej kolejnoci: chleb, polêdwica, s³onina. Z obu koñców dodatkowo nak³adamy po kromce chleba.
Pieczemy nad ogniskiem lub na t³uszczu, w brytfannie. Pieczona na wolnym
powietrzu, nad ogniskiem, pieczeñ zbójecka jest najlepsza. Trzeba tylko ca³y
czas obracaæ ro¿en i od czasu do czasu smarowaæ j¹ sp³ywaj¹cym t³uszczem
lub przygotowanym, rozgrzanym przy
ognisku smalcem. Pieczeñ mo¿na polaæ sosem z papryki.

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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Bogus³aw Marek Borawski

Wszystko
co ludzkie...

Gdy próbuje siê opisaæ jakie
wydarzenie artystyczne, prawie zawsze bierze siê pod uwagê ¿yciorys
artysty, jego sympatie polityczZau³ki kultury ne i temu podobne rzeczy. Jednak gdy artysta okrzepnie w warsztacie i z nim nie walczy, a zaczyna korzystaæ z niego ca³ymi
garciami, zaczynamy wtedy mówiæ o przes³aniu i o sztuce.
Wystawa Chrisa Niedenthala w Galerii Prawdziwej Sztuki
im. Andrzeja Legusa jest przyk³adem takiego przes³ania. Wiele
razy widzia³em portrety ludzi, gdzie twórca wykorzystywa³ ich
s³aboci, szpetotê czy innoæ do epatowania tym. Takie chwyty s¹ powszechnie akceptowane na tej samej zasadzie jak postaæ siedz¹cego pod kocio³em czy na ulicy ¿ebraka. Bo przecie¿, a nó¿ kto siê zlituje...
Ch. Niedenthal stworzy³ co zupe³nie innego i w zupe³nie
innym wymiarze. Stworzy³ przy pomocy kanonu fotografii rodzinnej portrety wype³nione ciep³em i przyjani¹, a nawet mia³bym
napisaæ  mi³oci¹. Portretowani przez artystê umiechaj¹ siê i
z pe³n¹ wiadomoci¹ bior¹ udzia³ w tym przedstawieniu. S¹
jego integraln¹ czêci¹. To równouprawnienie przek³ada siê
na klimat obrazów. I w koñcu przez te fotografie poznajemy
siebie. Szukamy w portretowanych twarzach uczucia i tego, jak
bymy my wygl¹dali w tych sytuacjach. I nagle zdajemy sobie

sprawê, ¿e wszyscy, tak jak przed Bogiem, jestemy wobec
sztuki równi. Na portretach Goyi pozosta³a kilkuletnia infantka
ale równie¿ i nadworny karze³ i w sumie nie wiadomo (w zasadzie), które z nich jest piêkniejsze.
Najwspanialsze i chyba wszystkie dzie³a sztuki powsta³e
do koñca XVIII wieku powsta³y na zlecenie. Mo¿e prociej
by³oby powiedzieæ, ¿e nie powsta³yby, gdyby nie sponsorzy.
Wystawa Chrisa Niedenthala powsta³a te¿ na konkretne
zamówienie, ale wiadczy to o jej wartoci. Wartoæ dzie³a sztuki
(mówiê tutaj o wartoci intelektualnej) to suma przekazanych
treci i warsztatu, pomno¿ona przez zaanga¿owanie i pasjê artysty.
Wystawa, która goci w oleckiej galerii, mówi o humanizmie, mi³oci, cieple i pogodzie ducha jaka znajduje siê w ka¿dym z nas. I przypomina, ¿e mi³oæ, ciep³o i przyjañ to uczucia, które pielêgnujemy przez ca³e ¿ycie. To nasze roliny, które umieraj¹, gdy zapominamy je podlewaæ.
Bogus³aw
M. Borawski
***
Chris Niedenthal, Pracuje-My, wystawa fotografii
Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa, kurator wystawy Zbigniew Terepko, wspó³praca Tomasz Kosiorowski,
Regionalny Orodek Kultury Mazury Garbate, czynna od
8.00 do 15.00 w dniach otwarcie ROK.
Katalog wydany Dziêki finansowemu wsparciu Starostwa
Powiatowego w Olecku i Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani Pó³nocy

Inwestujmy w zdrowie, budujmy bezpieczniejsz¹ przysz³oæ

WIATOWY DZIEÑ ZDROWIA 2007
7 kwietnia ka¿dego roku
obchodzony jest wiatowy
Dzieñ Zdrowia, jako wydarzenie maj¹ce na celu upamiêtnienie powstania wiatowej Organizacji Zdrowia.
W tym dniu zwraca siê
szczególn¹ uwagê na problemy zdrowia
zarówno w kraju, jak i na wiecie.
Tegoroczne has³o Inwestujmy w zdrowie, budujmy bezpieczniejsz¹ przysz³oæ
ma zwróciæ uwagê samorz¹dów, stowarzyszeñ
i organizacji, a tak¿e zwyk³ych ludzi na fakt
wiêkszej potrzeby dbania o w³asne zdrowie, a tak¿e docenienia wagi dzia³añ profilaktycznych. Priorytetowymi zagadnieniami do poruszania w tym dniu s¹ choroby
zagra¿aj¹ce ludziom w szerokim znaczeniu.
Jedn¹ z nich, o której bêdzie szerzej mowa
jest rak szyjki macicy.
Na wiecie rak szyjki macicy jest drugim co do czêstoci rakiem, który dotyka
kobiety i drug¹, co do czêstoci przyczyn¹ zgonów wród kobiet. Globalnie, co roku
notuje siê ok. 500 000 nowych zachorowañ, a oko³o 240 000 kobiet umiera z jego
powodu. Innymi s³owy w skali ca³ego wiata
co dwie minuty umiera kobieta z powodu
raka szyjki macicy.
W Polsce raka szyjki macicy wykrywa
siê u blisko 4 tysiêcy kobiet rocznie, a
oko³o 2 tysi¹ce umiera z tego powodu 
to 5 Polek ka¿dego dnia.
Polska ma najwy¿szy wskanik zachorowalnoci na raka szyjki macicy w Europie (15 kobiet na 100 tys.). redni wiek
kobiet ze stanami przednowotworowymi

wynosi 34 lata, z rakiem przedinwazyjnym szyjki macicy 4042 lata. 60% kobiet w
Polsce, które maj¹
raka szyjki macicy, nigdy wczeniej nie
mia³o zrobionego badania cytologicznego!
Rak szyjki macicy powstaje przede
wszystkim na skutek zaka¿enia wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest
przenoszony drog¹ p³ciow¹, najczêciej
podczas kontaktów seksualnych. Badania
mówi¹, ¿e w ci¹gu ¿ycia oko³o 50% kobiet
ulega zaka¿eniu tym wirusem, ale na raka
szyjki macicy choruje tylko czêæ z nich.
Nale¿y podkreliæ, ¿e znamy prawie 200
typów wirusa HPV, z czego za rozwój raka
szyjki macicy odpowiada oko³o 30 typów
wysoko onkogennych. W wiêkszoci przypadków zaka¿enie wirusami HPV ustêpuje samoistnie, ale w przypadkach zaka¿eñ
wirusami HPV wysokiego ryzyka mo¿e dojæ
do rozwoju raka szyjki macicy.
Do g³ównych czynników zachorowania na raka szyjki macicy nale¿¹:
- infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV)
- wiek (25-55 lat )
- wczesne rozpoczêcie ¿ycia seksualnego
< 16 roku ¿ycia
- wielu partnerów seksualnych i seks bez
zabezpieczeñ mechanicznych
- du¿a liczba porodów
- palenie papierosów
- d³ugoletnie stosowanie doustnych, hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych

- niski status spo³eczno-ekonomiczny
By rak szyjki macicy w zaka¿onym wirusem organizmie rozwin¹³ siê, musi up³yn¹æ okres od 5 do 10 lat. W tym czasie
dziêki odpowiedniemu leczeniu mo¿na do
tego nie dopuciæ.
Cytologia ratuje ¿ycie
Ka¿da kobieta po 20 roku ¿ycia powinna wykonywaæ cytologiê co najmniej
raz na trzy lata. Rak szyjki macicy przez
d³ugi czas nie daje ¿adnych objawów, dlatego badanie cytologiczne jest czêsto jedyn¹ szans¹ wykrycia raka, zanim na dobre rozpanoszy siê w organizmie.
Cytologia, zwana inaczej testem Papanicolau, to kilkuminutowe, ca³kowicie bezbolesne badanie, które pozwala dok³adnie oceniæ stan szyjki macicy i wykryæ nawet
najdrobniejsze przedrakowe zmiany w komórkach. Dziêki temu badaniu lekarz mo¿e
wykryæ raka nawet w bardzo wczesnym
stadium, co daje szanse na ca³kowite wyleczenie.
Wa¿na edukacja spo³eczna
W dzia³aniach sk³aniaj¹cych kobiety
do regularnego badania cytologicznego szyjki
macicy konieczne jest zaanga¿owanie zarówno rodowiska lekarskiego, mediów,
szko³y, kocio³a, jak i placówek ochrony
zdrowia.
W sprzeda¿y jest ju¿ jedyna, jak do
tej pory, szczepionka chroni¹ca przed czterema typami wirusa HPV bêd¹cego jednym z wa¿niejszych czynników wywo³uj¹cych raka szyjki macicy.
Wiêcej informacji znaleæ mo¿na na
stronie www.hpv.pl
Promocja Zdrowia
i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olecku
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K¹cik szachowy (31)
Br¹zowa Z³ota Wie¿a

24-25 marca b.r. w Gi¿ycku odby³ siê
Fina³ Wojewódzki Z³otej Wie¿y, w której
wziê³a równie¿ udzia³ dru¿yna z Olecka.
M³odzi szachici w sk³adzie: Andrzej
Grzyb, Micha³ Brynda, Piotr Cichanowicz, Rafa³ Urbanowicz i Joanna Grzyb
(na zdjêciu poni¿êj) wywalczyli trzecie
miejsce. Jest to niew¹tpliwie spory sukces, poniewa¿ dru¿yna nie pojecha³a w
podstawowym sk³adzie. Zabrak³o czo³owej szachistki Marty Gryglas, która w
tym samym czasie reprezentowa³a Czarnych Olecko na Fina³ach Mistrzostw Polski
w £ebie oraz Czes³awa Spisaka, który
sprawowa³ na tych mistrzostwach opiekê szkoleniow¹ nad zawodnikami.
Finalici Z³otej Wie¿y ulegli jedynie
dowiadczonym dru¿ynom z Samborowa oraz z Gi¿ycka. Niespodziewanie
wyprzedzili natomiast jednego z faworytów turnieju  Ostródê i tym samym
zdobyli br¹zowy medal z dorobkiem 16,5
pkt. Prowadzona by³a równie¿ punktacja indywidualna na poszczególnych
szachownicach. Najlepiej na swojej szachownicy (trzeciej) wypad³ Piotr Cichanowicz, zajmuj¹c 2. miejsce (5,5pkt.) Ca³ej dru¿ynie gratulujemy!!

Ogólnopolska Kursokonferencja
Trenerów i Instruktorów w £ebie

31 marca 2007r. w Orodku Wypoczynkowym MAZOWSZE w £ebie
odby³a siê Ogólnopolska Kursokonfe-

rencja Trenerów i Instruktorów Szachowych, któr¹ zorganizowa³o Kolegium
Trenerów PZSzach. Uczestniczy³ w niej
równie¿ nasz olecki trener Pan Czes³aw
Spisak. Podczas konferencji omówione
zosta³y najwa¿niejsze problemy interesuj¹ce rodowisko szkoleniowców i dzia³aczy szachowych. Konferencji przewodniczy³ W³odzimierz Schmidt. Poruszono miêdzy innymi tak popularny obecnie temat wykorzystania Internetu w
procesie szkolenia dzieci i m³odzie¿y.
Kwestie ogólne omówi³ Pan Witalis Sapis,
który za³o¿y³ pierwsz¹ w Polsce szkó³kê
internetow¹ o nazwie Wirtualna Szkó³ka Itora, w skrócie WSI. Oczywicie nic
politycznego pod t¹ nazw¹ siê nie kryje,
chocia¿ niektórym na pewno od razu
kojarzy siê ze zlikwidowanymi niedawno Wojskowymi S³u¿bami Informacyjnymi.
Itor natomiast jest pseudonimem samego autora, który pos³uguje siê nim jako
operator na najpopularniejszej witrynie
szachowej Kurnik.
W drugiej czêci konferencji wszyscy uczestnicy wymieniali swoje dowiadczenia i uwagi w tym temacie.
Podkrelano przede wszystkim zalety szkolenia przez Internet, czyli m.in.:
mo¿liwoæ udzielania lekcji przez ka¿de-

go trenera bez wzglêdu na miejsce zamieszkania (na ca³ym wiecie), przy czym
warunkiem koniecznym by³aby tu znajomoæ przynajmniej jêzyka angielskiego, wyeliminowanie kosztów zwi¹zanych
z przyjazdem trenera, a tak¿e jego zakwaterowania i wy¿ywienia. Zatem jedyne

koszty jakie ponosi³by zawodnik, to koszty
stricte szkoleniowe.
Wady, to przede wszystkim brak bezporedniego kontaktu ze szkoleniowcem.
Trudno w takim wypadku np. kontrolowaæ zachowanie m³odego cz³owieka i byæ
mo¿e równie¿ skupiæ jego uwagê.
Kontakt wizualny mo¿e jednak u³atwiæ zainstalowanie kamerki internetowej,
a porozumiewanie siê mo¿e odbywaæ siê
za pomoc¹ najpopularniejszych komunikatorów tj.: gadu-gadu, Skype, Talk itp.
W zasadzie najwa¿niejszym problemem jest odpowiedni program z szachownic¹, na której mog³oby byæ prowadzone szkolenie. Obecnie nie ma takiej mo¿liwoci. Pada³y zatem propozycje wykupienia odpowiedniego programu szachowego, który zawiera³by narzêdzia s³u¿¹ce internetowemu szkoleniu. Koszt takiego programu na pewno jest du¿y, zatem
dla indywidualnej osoby zakupienie go
stanowi³oby problem.
Na konferencji byli równie¿ obecni
przedstawiciele Polskiego Zwi¹zku Szachowego, którzy zapewniali, ¿e zakupienie takiego programu nie stanowi³oby
dla PZSzach problemu finansowego, jednak przy obecnym zarz¹dzie jest to niemo¿liwe. Zatem, podsumowuj¹c, nale¿y
stwierdziæ, ¿e wzglêdy personalne PZSzach
nie pozwalaj¹ na szybkie wprowadzenie
w ¿ycie internetowego szkolenia na szerok¹ skalê, a obecne portale nie stwarzaj¹ mo¿liwoci wykorzystania ich do
takiego szkolenia, poniewa¿ s¹ dosyæ
ograniczone, a te bardziej zaawansowane s¹ czêsto p³atne (np. play chess), przez
co ma³o dostêpne dla wiêkszego grona
u¿ytkowników. Temat jednak pozostaje
otwarty, co daje szansê na rozwój tego
typu szkó³ek.
Marta i Czes³aw Spisak

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.

'
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Pi³ka no¿na

Fot. Dariusz Josiewicz.

OLDA
OLDA - edycja wiosenna

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
w Olecku oraz Rada Gminy LZS zapraszaj¹ do udzia³u w wiosennej edycji Ligi
pi³ki no¿nej OLDA dru¿yn 6-osobowych
Warunki uczestnictwa:
* miejsce  ma³y stadion podzielony
na dwa boiska o wymiarach 20x40m;
* wiek zawodników  powy¿ej 16-stu lat;
* w turniejach mog¹ graæ tylko zawodnicy nie wystêpuj¹cy w rozgrywkach
klubowych OZPN i PZPN;
* dru¿yny (nazwa, sk³ad, telefon kontaktowy kapitana zespo³u) nale¿y zg³osiæ
w biurze MOSiR najpóniej do dnia
12 kwietnia (czwartek) b.r. lub telefonicznie: 520-20-48;
* szczegó³owy regulamin oraz system rozgrywek przedstawi organizator na obowi¹zkowym zebraniu kapitanów dnia
13 kwietnia (pi¹tek) b.r.;
* suma wpisowego  100 z³;
* ubezpieczenie NW we w³asnym zakresie
Serdecznie zapraszamy!

Biegi
Dobre wyniki
oleckich biegaczy

W dniu 31.03.2007 r. oleccy biegacze startowali na Mistrzostwach Polski
juniorów m³odszych (Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y w Stalowej Woli). Na
wysokich pozycjach uplasowali siê Piotr
Grzêda i Paulina Powiata. Szczegó³y z
tej imprezy podamy za tydzieñ.

Pi³ka rêczna
KOMUNIKAT KOÑCOWY
TURNIEJ PI£KI RÊCZNEJ CH£OPCÓW SZKÓ£ PODSTAWOWYCH
POD PATRONATEM
BURMISTRZA OLECKA
HALA ZSLiZ OLECKO, 30.03.2007.
W dniu 30.03.2007. w hali Zespo³u
Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji oraz
SKS GRANIT przy ZSLiZ zorganizowa³y turniej, w zapomnianej w Olecku a kiedy bardzo popularnej grze, pi³ce rêcznej ch³opców szkó³ podstawowych.
WYNIKI MECZY
SP Wieliczki - SP 3 Olecko 5-3
SP 1 Olecko - SP Wieliczki 4-3
SP 3 Olecko - SP 1 Olecko 3-1
KLASYFIKACJA KOÑCOWA
1. SP Wieliczki 3 pkt 8-7 (opiekun 
Karol Warsewicz)
2. SP 3 Olecko 3 6-6 (op. - Zbyszek
Polakowski)
3. SP 1 Olecko 3 5-6 (op. - Krzysztof
Dawidziuk)
 Najlepszy zawodnik  Tomasz Koz³owski
(SP 3 Olecko)
 Najlepszy strzelec  Tomasz Morusiewicz (SP Wieliczki)  5 bramek
 Najlepszy bramkarz  Pawe³ Piekutowski
(SP 1 Olecko)
 Mecze sêdziowali  Edward Krysiuk,
Andrzej Kamiñski oraz Tadeusz Bogusz.
Nastêpny turniej ju¿ 12 kwietnia, gdy
spotkaj¹ siê ch³opcy z gimnazjów z powiatu oleckiego.

W rozegranym w niedzielê meczu Czarni
Olecko pokonali zespó³ Polonii Lidzbark
Warmiñski 5-0. Do przerwy by³o 1-0.
Bramki dla Czarnych strzelali: Jarmo³owicz w 11 i 65 minucie, Szarnecki w 72
minucie, Pietkiewicz w 86 minucie z rzutu karnego podyktowanego za rêkê w
polu karnym i Kara w 89 minucie.
Czarni zagrali w sk³adzie: G¹siorowski,
Wasilewski, Pietkiewicz,Ryszkiewicz,
Jegliñski, Wasilewski, Wyszyñski, Drozd,
Dêbski, Jarmo³owicz, Szarnecki. Na zmiany
wchodzili: M³ynarczyk, Kara, Karniej,
Jegliñski.

Pi³ka no¿na
Wiosenne rozgrywki LZS na hali
Komunikat z I rundy Halowego Turnieju Pi³ki No¿nej LZS (1.04.2007 r.) rozegranego w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Wieliczkach.
Zg³oszone dru¿yny:
· Belfers Olecko.
· Grabnik Osada (gmin. Stare Juchy).
· Chojniak (E³k).
· Grabnik (St. Juchy).
W zwi¹zku z powy¿szym stanem ustalono system rozgrywek: ka¿dy z ka¿dym. Wyniki poszczególnych spotkañ:
1. Grabnik Osada  Chojniak 7:5.
2. Belfers Ol.  Grabnik 5:2.
3. Grabnik Osada  Grabnik 8:5.
4. Chojniak  Belfers 1:5.
5. Chojniak  Grabnik 6:9.
6. Grabnik Osada  Belfers 6:8.
Do II rundy rozgrywek awansowa³y
dru¿yny: Grabnik Osada (I miejsce w Turnieju) oraz The Belfers Olecko (II miejsce),
natomiast zespo³y Grabnika (III m.) i Chojniaka (IV m.) zakoñczy³y rywalizacjê.
Zawody zorganizowali: MOSiR w
Olecku, Urz¹d Gminy oraz Rada Gminy
LZS w Olecku, a sêdzi¹ g³ównym by³ p.
Marcin Putra  nauczyciel Gimnazjum nr
2 w Olecku.
ben

Fundacja
Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy
w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001
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DZIEÑ 249

I mamy kwiecieñ. Niby nic. Tydzieñ
za tygodniem i mamy kwiecieñ. Zacz¹³
siê doæ zabawnie, bo od ¿artu, ale jest.
Kwiecieñ jest bardzo ciekawym miesi¹cem. Stara m¹droæ ludowa mówi: kwiecieñ-plecieñ, bo przeplata, trochê zimy,
trochê lata. Lata jeszcze nie widzia³em,
bo s³oñce by³o i zim¹, ale zima siê pojawi³a w postaci nocnych przymrozków.
Zostawmy jednak kalendarz i pogodê. Up³ywaj¹cego czasu i tak nie zatrzymamy, ale mo¿emy siê pomiaæ z tego,
co nas otacza.
Moim ulubionym ostatnio miejscem
wywo³uj¹cym umiech na twarzy jest
forum, gdzie udzielaj¹ siê mieszkañcy
naszego miasta. Bardzo zabawne to forum. Przede wszystkim gromadzi ludzi niezadowolonych z w³adzy. Ca³e niezadowolenie wynika z tego, ¿e przy w³adzy
nie s¹ ci, co trzeba. Pañstwo przecie¿ s¹
inteligentnymi czytelnikami. Zadam Pañstwu (przepraszam, ale nie bêdê z Pañstwem na TY, WAS czy WAM, bo uwa¿am, ¿e to nie ³adnie i jest trochê wyrazem braku szacunku) pytanie i proszê
sobie odpowiedzieæ z rêk¹ na sercu, bardzo
szczerze. Czy zawsze by³o zadowolenie
z jakiejkolwiek w³adzy? Ja mogê odpowiedzieæ za siebie: nieraz by³em niezadowolony z aktualnie rz¹dz¹cej w danym
okresie w³adzy. Pañstwo, domylam siê,
¿e te¿ mieli lub maj¹ okresy, ¿e nie podoba lub nie podoba³a siê w³adza. Na
moim ulubionym forum okaza³o siê, ¿e
s¹ ludzie, którzy nie lubi¹ w³adzy, bo
ona jest. Taka sztuka dla sztuki, a g³ównym argumentem jest ¿e w³adza jest w³adz¹. Oczywicie zasad¹ jest równie¿ to,
¿e w³adza robi le i jest ci¹gle za co

Ziemia
poetów
Tymoteusz Radziszewski
(XIX wiek)
Gosposia i kurka
Do kury odezwa³a siê raz gospodyni:
Czego¿ me dobre serce dla ciebie nie
czyni?
Karmiê ciê, pojê, wiem o twej potrzebie.
A kura: Wiêcej to czynisz dla siebie,
A kto dla zysku czyni, choæ z ochot¹,
Taka przys³uga nie zowie siê cnot¹.

odpowiedzialna. Sama odpowiedzialnoæ
spada na w³adzê za to, ¿e praktycznie
robi b³¹d za b³êdem, nie znaj¹c siê na
tym, co robi. Mo¿e brzmi to jak wynurzenia paranoika, ale taka jest filozofia
sporej czêci wypowiedzi na forum. G³ównym za³o¿eniem jest, ¿e w³adza, jaka u
nas jest, nie nadaje siê na w³adzê. Ufffff...
Nie chcê tu rozwijaæ w¹tków z tego
forum, ale mogê Pañstwu powiedzieæ, ¿e
g³ównym w¹tkiem i strategi¹ wielu wypowiedzi jest to, ¿e w naszym miecie
za wszystkim stoi Pan Burmistrz! Taki
nasz miejscowy Cappo di tutti capi. No
tak... Bo co by siê nie sta³o w naszym
grajdo³ku, to wina i b³¹d Burmistrza. Jak
to wyt³umaczyæ? Nie wiem. Moja wiedza z zakresu psychologii ogranicza siê
do zaliczenia dwóch semestrów z tego
przedmiotu i egzaminu koñcowego na
marn¹ czwóreczkê. Akurat trafi³em na te
pytania, do których zna³em odpowiedzi.
Taki fart. Po prostu szczêcie. Tak wiec
na tê wiedzê za bardzo nie mogê sie
powo³ywaæ. Pan Burmistrz jest odpowiedzialny za wszystko! Dos³ownie. Nie
s¹ zrobione drogi powiatowe  winien
Burmistrz. Gdzie wisi kawa³ek kabla z
linii przesy³owej  winien Burmistrz.
Powiatowe przedsiêbiorstwo nie sprz¹ta ulic powiatowych  winien Burmistrz.
Jak tylko Burmistrz co zrobi w miecie
 to tylko dla znajomych. Jak nie zrobi
 to znaczy, ¿e nie ma tam znajomych.
Szczerze pisz¹c, to ciê¿ko nie zrobiæ czego
w tym miecie w jakim miejscu  to
zawsze tam mieszka jaki znajomy Burmistrza. No có¿, po ostatnich wyborach
muszê stwierdziæ, ¿e sytuacja Burmistrza
w naszym miecie siê pogorszy³a, bo wyniki
i statystki twierdz¹, ¿e ma w tym miecie SAMYCH ZNAJOMYCH! Teraz ciê¿-

ko bêdzie nawet kosz na mieci postawiæ w dowolnym miejscu by nie spotkaæ siê z zarzutem, ¿e to zosta³o zrobione dla znajomych. Cholera... zaczynam
wspó³czuæ naszemu Burmistrzowi i przesta³em zazdrociæ tego stanowiska. Za
dwa razy wiêksz¹ kasê nie zgodzi³bym
siê na tak¹ mêkê. Mogê co najwy¿ej
zostaæ Wojewod¹. Mam ma³o znajomych
w województwie i nikt mi nie postawi
takich zarzutów.
W Urzêdzie Miasta proponujê zawiesiæ
tak¹ Ksi¹¿kê skarg i wniosków do Burmistrza. Akurat przypomnia³ mi siê skecz
w wykonaniu Jana Kobuszewskiego z
kabaretu Dudek pod takim samym tytu³em: Ksi¹¿ka skarg i wniosków. Najpierw by³y uwagi, ¿e chleb jest niewie¿y, ¿e ¿ó³ty ser za twardy, a jak siê okaza³o, ¿e tego praktycznie nikt nie czyta
to nasz bohater do tej ksi¹¿ki wpisywa³
jak leci: ¿e mu siê ostatnia ksi¹¿ka nie
podoba³a, ¿e w telewizji jest z³y program,
¿e kanalizacja le funkcjonuje. Za ka¿dym razem otrzymywa³ jedn¹ i tê sam¹
odpowied, ¿e dyrekcja dziêkuje za cenne uwagi i postara siê co zmieniæ...
Podobna ksi¹¿ka by³aby bestselerem w
Olecku. Ludzie wypisywaliby tam ró¿ne
skargi, które i tak w 99% nie s¹ skierowane tam, gdzie powinny siê znaleæ, a
po roku tak¹ ksi¹¿kê mo¿na by³oby wydaæ jako miejscow¹ atrakcjê. Pewnie by³by
to niez³y zastrzyk finansowy dla naszej
gminy. Skoro i tak ludzie musz¹ siê skar¿yæ,
¿e im w ³azience p³uczka siê urwa³a i...
winny jest temu, oczywicie, Burmistrz,
to trzeba by to w jaki sposób wykorzystaæ. Z takiego lania wody mo¿na wybudowaæ nawet wielki basen!
Pozdrawiam Pañstwa i zapraszam za
tydzieñ.
PAC

