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Medale Zas³u¿ony dla Olecka

Na ostatniej sesji w imieniu Rady Miejskiej Burmistrz wrêczy³ Wojciechowi
i Piotrowi Kotom oraz Romanowi Prawdzie medale Zas³u¿ony dla Olecka.
Przypominamy, raczej z reporterskiego obowi¹zku, bo chyba ka¿dy olecczanin
wie, ¿e Pan Wojciech i Piotr Kot s¹ za³o¿ycielami i w³acicielami stoczni Delphia
Yachts za Pan Roman
Prawda jest w³acicielem zak³adów Prawda.
Oba wielkie zak³ady s¹
miejscem pracy dla oko³o tysi¹ca piêciuset olecczan. Ich obecnoæ
sprawia równie¿, ¿e
dalszych kilkaset osób
powi¹zanych z ich produkcj¹ ma pracê. Decyzje o przyznaniu medali Rada podjê³a jednog³onie.

MAJSTER

M.Pietraszewski

Fot.
Józef Kunicki

MARKET BUDOWLANY

Uprzejmie informujê, i¿ Zarz¹dzeniem Starosty nr 4/2007 z dnia
26.04.2007r. wprowadzono od dnia
14 maja br. zmiany czasu pracy
Urzêdu. W ka¿dy poniedzia³ek
Urz¹d czynny bêdzie od godz. 8.00
do godz. 16.00, w pozosta³e dni
tygodnia w dotychczasowych godzinach, tj. od 7.30 do 15.30.

Redakcja

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

w godzinach 1200 -1700
(we wtorek nieczynna)

Cena 1,40 z³
Konstytucja 3 Maja
Konstytucja 3 maja zosta³a uchwalona w nocy z 2 na 3 maja 1791 roku.
Obrady nad jej uchwaleniem prowadzono w Pa³acu Radziwi³owskim przy Krakowskim Przedmieciu w Warszawie.
W czasach, kiedy powsta³a, by³a bardzo postêpowa. Po³¹czy³a ona tradycjê
polskiego parlamentaryzmu z d¹¿eniami
do wprowadzenia nowo¿ytnego ustroju. Ogranicza³a ona kompetencjê króla i
senatu, a dawa³a szerokie uprawnienia
izbie poselskiej. Konstytucja likwidowa³a
liberum veto. Zachowywa³a przywileje
szlacheckie, znacznie je jednak ograniczaj¹c i daj¹c wiêksze uprawnienia pozosta³ym stanom. Sejm pozostawa³ nadal jako przedstawicielstwo szlacheckie.
Ponadto Sejm Wielki przeznaczy³ rozleg³e dobra duchowieñstwa na cele pañstwowe oraz uporz¹dkowa³ system skarbowy i wojskowy. Wzmocni³o to znacznie si³ê Rzeczypospolitej.

Z okazji 15-lecia
IMPULSU
(V23603)

Zapraszamy wszystkich na zakupy.
Posiadamy w sprzeda¿y bogaty wybór
glazury, terakoty, karniszy, farb.
Gwarantujemy zaskakuj¹co niskie ceny
oraz fachow¹ i mi³¹ obs³ugê.
Tel. (87) 520 44 46

(V24702)

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
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w dniach 1 i 2 czerwca firma gwarantuje
5% rabatu na wszystkie zakupy!

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate zaprasza na

(V27301)

Wac³awie
Kulbackiej

Krystynie
Wiszniewskiej

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:

Ca³odobowe
dy¿ury aptek

ZBIERASZ

 24-29.04.2007r., pl. Wolnoci 7B
 30.04.-06.05.2007r., ul. Zielona 35

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

(V22604)

NAJTANIEJ W MIECIE
(V20005)

ON
Pb95
LPG

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

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

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

rozpocz¹³ sprawdzanie przestrzegania przez
mieszkañców gminy nowej ustawy o
utrzymaniu porz¹dku i czystoci. Urzêdnik gminny bêdzie sprawdzaæ czy w³aciciele nieruchomoci posiadaj¹ pojemniki
do zbierania odpadów, dokumenty stwierdzaj¹ce odbiór tych odpadów przez upowa¿nione do tego firmy.

Nieustaj¹cy konkurs

skadaj¹ Starosta Olecki
wraz z pracownikami,
Radni i Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu w Olecku .

TANKUJESZ U NAS,

Urz¹d Miejski ....

przebiegu cie¿ki rowerowej w okolicach
Sedrank zosta³ przed³o¿ony Generalnej
Dyrekcji Dróg Pañstwowych.

OJCA

sk³adaj¹ pracownicy
Szko³y Podstawowej nr 3
im. Jana Paw³a II

Policjanci z czterech powiatów zlikwidowali gang trudni¹cy siê kradzie¿ami
samochodów. Na terenie tylko naszego
miasta zosta³y skradzione cztery VW Polo
oraz jeden Fiat Uno.
Z³odzieje pochodzili z okolic Gi¿ycka i Wêgorzewo i dzia³ali na terenie powiatów e³ckiego, gi¿yckiego, oleckiego
i go³dapskiego. Jeden z nich przywozi³
ich do wybranego miasta. Wracali natomiast ju¿ skradzionymi samochodami.
Na trop szajki wpadli policjanci z E³ku.
Natomiast nad ca³¹ spraw¹ pracowa³o
czternastu policjantów z czterech komend.

Projekt...

wspó³czucia po stracie

OJCA

OLEJ OPA£OWY

Pani

wyrazy g³êbokiego

serdeczne wyrazy
wspó³czucia
z powodu mierci

AUTOMYJNIA

2 maja 2007r., godz. 17.00 (roda)
* zespó³ taneczny FREZE (funky)
* zespó³ muzyczny USIGNOLO
* Break dance
* zespó³ KOMBIZON (rock)
* Gwiazda wieczoru ENEJ z Olsztyna (ska)
Wstêp wolny!
**
3 maja 2007 r. (czwartek)
Popo³udnie z filmem
17.00  Jasne b³êkitne okna
od lat 15, czas: 1godz. 28 min.
19.00  Dlaczego nie!
od lat 15, czas: 1godz. 40 min
21.00 - Job, czyli ostatnia szara komórka
od lat 15, czas: 1 godz. 40 min.
Wstêp: 5 z³

(V24502)

Kole¿ance

MAJOWE GRANIE

(K10501)

 14 kwietnia o 16.37 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca ratowniczego (Park 1).
 15 kwietnia o 16.21 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach osiedla Lesk.
 15 kwietnia o 16.59 jeden zastêp OSP
Wieliczki gasi³ po¿ar suchej trawy w
okolicach Nowego M³yna.
 16 kwietnia o 11.48 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca ratowniczego (Park 1).
 17 kwietnia o 12.41 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie gasi³ po¿ar suchej trawy
w okolicach Dorsz.
 17 kwietnia o 17.18 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Imionek.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski

Zlikwidowano gang

 Daniel Debit
 Ewa Dobecka
 Zbigniew Krzy¿ek
 Jerzy Makal
 Zenon Ró¿ycki
 Katarzyna Zackiewicz

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)

Kole¿ance

Annie
Baj-Ga³¹zka

wyrazy
szczerego wspó³czucia
z powodu mierci

TECIA
sk³adaj¹ pracownicy
Szko³y Podstawowej nr 3
im. Jana Paw³a II
(V5709)

(V27302)

W dniu 26.04.2007, w godz. 16.00-20.00
funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Policji w Olecku, pod nadzorem Komendanta Powiatowego, przeprowadzili wzmo¿one dzia³ania prewencyjne pod kryptonimem Bezpieczne Miasto. Zgodnie z
now¹ strategi¹ takich dzia³añ, wszyscy
funkcjonariusze bior¹cy w nich udzia³ dyslokowani byli na okrelony czas w konkretne dzielnice i rejon miasta. Wytypowano cztery takie obszary. Powy¿sza strategia dzia³añ mia³a na celu widoczne zwiêkszone iloci si³ prewencyjnych w wyznaczonym rejonie, podniesienie skutecznoci w ujawnianiu zachowañ niezgodnych
z prawem, zwiêkszenie poczucia bezpieczeñstwa mieszkañców. W przedmiotowych dzia³aniach wziê³o udzia³ 14 policjantów z pionu prewencji, ruchu drogowego oraz si³y wsparcia z OPP w Olsztynie. W trakcie ich trwania wylegitymowano ponad 40 osób, na³o¿ono 10 mandatów karnych, skontrolowano kilkanacie samochodów, zatrzymano l dowód
rejestracyjny. Na jednym z osiedli patrol
pieszy zatrzyma³ pijanego kierowcê, który porusza³ siê samochodem maj¹c w

wydychanym powietrzu 2,5 promila alkoholu. Stoj¹cy na blokadzie osiedla patrol
Ruchu Drogowego ujawni³ kierowcê prowadz¹cego samochód wbrew zakazowi
S¹du. Obydwaj zatrzymani kierowcy zostali doprowadzeni przed S¹d w trybie
przyspieszonym. Podobne dzia³ania bêd¹
na terenie Olecka i powiatu przeprowadzane systematycznie Ca³oæ dzia³añ nadzorowa³ Komendant Powiatowy Policji w
Olecku.

Olecko przyst¹pi³o
do konkursu

Olecko przyst¹pi³o do konkursu na
najlepiej zagospodarowana przestrzeñ publiczn¹ w Polsce. Zrealizowane projekty
musz¹ pochodziæ z lat 2004-2006. Konkurs odbywa siê pod patronatem Ministerstwa Budownictwa oraz Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego.
Olecko zg³asza kompleks: wiewiórcz¹
cie¿kê, pla¿e miejsk¹ (Skocznia), plac z
pó³rotund¹ kamienn¹, stadion miejski oraz
skate park.Nagroda w tym konkursie ma
charakter honorowy i wi¹¿e siê z promocj¹ miasta.

Pani

Narcyzie
Standowicz

(V27201)

Komunikat policji

wyrazy
szczerego wspó³czucia
z powodu mierci

BRATA
sk³adaj¹ pracownicy
Powiatowego Urzêdu Pracy
w Olecku

!
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OLECKI TERMINARZ

Wystawy sta³e
8.00-15.00  wystawa obrazów ALGIMANTASA VOREVIÈIUSA (Litwa). Galeria
sztuki prawdziwej im. A. Legusa, plac
Wolnoci (do czwartku  od pi¹tku).
1 maja (wtorek)
10.00  Otwarcie Sezonu Rozgrywek
Tenisowych  korty MOSiR
2 maja (roda)
17.00  Majowe granie  sala widowiskowa ROK Mazury Garbate
19.00  IV Nocny Turniej w grze podwójnej
(tenis ziemny)  korty MOSiR
3 maja (czwartek)
10.00  Turniej z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja (gra pojedyncza) (tenis ziemny)  korty MOSiR
17.00  Popo³udnie z filmem  kino ROK
Mazury Garbate
4 maja
17.00  Bezmiar sprawiedliwoci  film,
kino
19.20  Kl¹twa  film, kino
5 maja (sobota)
10.00  Czarni  Mazur Pisz  mecz juniorów m³odszych
10.00  Talentiada  rejonowy turniej dla
dzieci do lat 10 (tenis ziemny)  korty
MOSiR
12.00  Czarni  Pojezierze  mecz juniorów
17.00  Bezmiar sprawiedliwoci  film,
kino
19.20  Kl¹twa  film, kino
6 maja (niedziela)
10.00  Czarni  P³omieñ E³k  mecz
wyjazdowy trampkarzy
10.00  rozgrywki OLDA, ma³y stadion
10.00  Talentiada  rejonowy turniej dla
dzieci do lat 10 (tenis ziemny)  korty
MOSiR
15.00  Czarni  Olimpia Mi³ki  mecz
wyjazdowy seniorów
17.00  Bezmiar sprawiedliwoci  film,
kino
19.20  Kl¹twa  film, kino

Kukowo  Zajdy  Zabielno

Zosta³ rozstrzygniêty konkurs na projekt wodoci¹gu wraz
z przy³¹czami domowymi obejmuj¹cy wymienione w tytule
miejscowoci. W sk³ad tego przedsiêwziêcia wchodzi równie¿ nitka kanalizacji sanitarnej z Kukowa do Olecka. Wykonawca projektu zosta³a rodzima firma. Koszt zamówienia to
102.294 z³ote.

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

Centrum Handlowe IMPULS og³asza konkurs z
okazji Dnia Dziecka. Ka¿dy, kto w maju zakupi
jednorazowo zabawki za kwotê co najmniej 30
z³, dostanie kupon, który 1 czerwca wemie udzia³
w losowaniu atrakcyjnych nagród!

"
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Spotkanie ostatniej szansy

9 maja odbêdzie siê w Olsztynie a 10 maja w Olecku spotkanie inwestorów dotycz¹ce budowy fabryki biopaliw oraz
produkcji energii odnawialnej. Spotkanie ma ostatecznie doprowadziæ do realizacji lub zaniechania inwestycji w Olecku.
Burmistrz spe³ni³ ju¿ proby inwestorów i przeznaczy³ na budowê jednej z fabryk, która nie mo¿e powstaæ w Specjalnej
Strefie Ekonomicznej, dzia³kê na jej obrze¿u na tzw. Terenach
Aktywnoci Gospodarczej. Ostanie s³owo maj¹ teraz powiedzieæ w³adze Warmiñsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestorzy, miêdzy innymi, bêd¹ staraæ siê uzyskaæ
jak najkorzystniejsz¹ cenê metra kwadratowego dzia³ki.
Powstanie tych zak³adów na terenie Olecka to szansa na
dalszy rozwój powiatu. Oprócz oko³o dwustu nowych miejsc
pracy produkcja zwiêkszy zapotrzebowanie na surowce takie
jak rzepak. Tylko tej roliny, a cilej jej ziaren, zak³ad produkuj¹cy biopaliwa bêdzie potrzebowa³ 250 tysiêcy ton w ci¹gu
jednego roku.
Elektrociep³ownia bêdzie produkowa³a 5 megawatów energii
oraz 20 megawatów ciep³a dostarczanego do naszych mieszkañ i zak³adów.

Wandalom stop!

Burmistrz na ostaniej Sesji Rady Miejskiej zwróci³ siê z
dramatycznym apelem do mieszkañców gminy o pomoc w
zwalczaniu aktów chuligañstwa.
Stwierdzi³, ¿e on sam, a nawet ca³a armia urzêdników i
policjantów nie pomo¿e, kiedy spo³eczeñstwo nie bêdzie reagowaæ na akty wandalizmu.
Najprostszym rozwi¹zaniem dla wielu z nas jest telefon
do Burmistrza z pretensjami, dlaczego zniszczenia nie zosta³y
jeszcze naprawione, ale kto to zrobi³, nawet jak kto wie, to
nie powie  stwierdzi³ w wyst¹pieniu. Uwa¿am te¿, ¿e normalny obywatel nie pójdzie do parku i nie skradnie drzewka.
Kiedy skradziono nam trzymetrow¹ tujê! Przypuszczam, ¿e
kradn¹ je osoby na dalszy handel. Dziwiê siê, ¿e mieszkañcy
taki towar niewiadomego pochodzenia kupuj¹. Wiadomo przecie¿,
¿e kupuje siê od osób, które tych rolin nie wyprodukowa³y,
czyli je ukrad³y.
Poprosi³ mieszkañców o informowanie policji o kradzie¿ach i da³ jako pozytywny przyk³ad ostatni sukces policji w
zwalczaniu wandalizmu. Policjanci schwytali na gor¹cym uczynku
m³odego mê¿czyznê ³ami¹cego tabliczkê z nazw¹ ulicy dziêki
telefonowi anonimowego obywatela.
Burmistrz zastanawia³ siê tak¿e, czy nie ufundowaæ jakiej
nagrody dla osób wskazuj¹cych sprawców aktów wandalizmu. Straty w wyniku niszczenia mienia gminy s¹ potê¿ne i
stanowi¹ niema³y procent naszych wspólnych wydatków.

Podczas akcji KPP zatrzymano 9 pijanych nieletnich

Olecka policja w ofensywie
Komenda Powiatowa Policji w Olecku zorganizowa³a kolejn¹, du¿¹ akcjê prewencyjn¹, skierowan¹ przeciwko sprzedawcom alkoholu nieletnim. W akcji, przeprowadzonej przez
20 policjantów z KPP, funkcjonariusz stra¿y po¿arnej, celników i pracowników Sanepidu w nocy z soboty na niedzielê,
bra³ udzia³ komendant powiatowy m³odszy inspektor Rafa³
Klauza i jego zastêpca nadkomisarz Krzysztof Kurzynowski.
Obserwatorem tych dzia³añ by³ te¿ radny miejski Jaros³aw Bagieñski.
- Ma³o spa³em tamtej nocy. Uwa¿am jednak, ¿e warto
by³o tak¹ akcjê zorganizowaæ  opowiada TO radny Bagieñski.
W czasie kontroli 4 oleckich lokali gastronomicznych uda³o
siê zatrzymaæ wielu nieletnich, którzy byli pijani. Ich rodzice,
szko³a oraz s¹d rodzinny i nieletnich zostan¹ o tym zawiadomieni przez policjê.
W stosunku do w³aciciela lokalu przy ul. Stromej zostanie skierowany wniosek o cofniêcie koncesji na sprzeda¿ alkoholu.
Z rozmów z oleckim taksówkarzami wynika jasno, ¿e aktywnoæ lokalnej policji daje wyrane efekty.
- Czujemy siê bezpieczniej. Potwierdzaj¹ to tak¿e olecczanie, którzy do tej pory bali siê na przyk³ad robiæ zakupy
w sklepie nocnym przy placu Wolnoci, poniewa¿ w parku
i w jego s¹siedztwie agresywne i pijane osoby zaczepia³y
spokojnych obywateli Olecka  mówi kierowca jednej z korporacji Taxi.
(jester)
Wracamy do tematu  Olecczanie chc¹ wspó³pracowaæ

STG szuka naszych korzeni

Jak pisa³em wczeniej, aktywnie dzia³a drugie w Polsce
Suwalskie Towarzystwo Genealogiczne, kierowane przez Grzegorza Krupiñskiego z Warszawy, by³ego mieszkañca Suwalszczyzny. Grupa pasjonatów genealogii zawi¹za³a siê w stowarzyszenie poprzez kontakty na forach dyskusyjnych w internecie.
Ostatnio STG zaczê³o aktywnie wspó³pracowaæ z Pomorskim
Towarzystwem Genealogicznym, które w dniach 9-10 czerwca
organizuje spotkanie mi³oników szukania swoich korzeni na Kaszubach.
STG nadal szuka osób zainteresowanych cz³onkostwem w
stowarzyszeniu oraz wspó³prac¹. Nawi¹zali j¹ interesuj¹cy siê
genealogi¹  Agnieszka Obrêbowska z Olecka i Andrzej Malinowski z Judzik.
Kontakt do prezesa G. Krupiñskiego: s_t_g@wp.pl, a do Andrzeja
Szczud³o adland@02.pl. Stronê internetow¹ STG mo¿na znaleæ
pod adresem: http://www.mem.net.pl/stg/ lub po wpisaniu do
wyszukiwarki nazwy stowarzyszenia.
(jod)

Absolutorium dla Burmistrza

Rada Miejska uchwali³a absolutorium Burmistrzowi Wac³awowi Olszewskiemu.

Wodoci¹gi w parku

Odwadnianie

Trwaj¹ prace odwadniaj¹ce wzd³u¿ posesji budynków nr
20, 22, 24, 26 i 28 przy ulicy Kolejowej. Termin wykonania
robót up³ywa z koñcem maja.

(L5107)

Przebudowano przy³¹cza wodoci¹gowe w parku miejskim
w centrum miasta. Koszt inwestycji to ponad 15 tysiêcy z³otych.

#
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Konkurs Mieszkajmy piêkniej
W Olecku ruszy³a kolejna edycja konkursu Mieszkajmy piêkniej.
Zgodnie z regulaminem do konkursu
mo¿na zg³aszaæ:
· ogrody przydomowe przy budynkach
jednorodzinnych (z wy³¹czeniem ogrodów powsta³ych w wyniku projektu
Piêkne Ogrody Ziemi Oleckiej),
· tereny zielone przy wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych,
· tereny zielone wokó³ obiektów u¿ytecznoci publicznej

· balkony i tarasy.
Komisja konkursowa dokona oglêdzin
zg³oszonych obiektów, bior¹c pod uwagê m.in. ró¿norodnoæ i kompozycjê kwiatów i zieleni, wkomponowanie terenu zielonego w otoczenie. Zakoñczenie konkursu i og³oszenie wyników odbêdzie siê do
30. sierpnia br.
Formularze zg³oszenia znajduj¹ siê w
Urzêdzie Miejskim w Olecku, pok. nr 2.
Termin zg³aszania posesji do konkursu
mija 31 maja br.

Regulamin konkursu
Mieszkajmy piêkniej

III. Kryteria oceny terenów w poszczególnych kategoriach
1. Wkomponowanie terenu zielonego w
otaczaj¹c¹ zabudowê.
2. Kondycja zieleni.
3. Wra¿enie ogólne.
4. Ró¿norodnoæ i kompozycja kwiatów
i zieleni.
5. Pomys³owoæ w urz¹dzeniu ogrodu.
6. Zmiany wprowadzone w urz¹dzeniu
ogrodu od czasu poprzedniego udzia³u
w konkursie.






V. Nagrody
1. Ustala siê ³¹czn¹ wartoæ wszystkich
nagród w kwocie nie wy¿szej ni¿ 6 000
z³otych.

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

VI. Sk³ad komisji konkursowej
W sk³ad komisji konkursowej wchodz¹:
Rada Miejska
- 3 osoby
Wydzia³ GKO
- 1 osoba
Za udzia³ w pracach komisji nie przys³uguje wynagrodzenie.
VII. Ustalenia koñcowe regulaminu
1. W sk³ad komisji nie mog¹ wchodziæ
osoby, które uczestniczy³y w procesie tworzenia i utrzymania ocenianego obiektu.
2. Nagrody w konkursie s¹ rzeczowe.
Wyboru nagrody mo¿e dokonaæ laureat konkursu.
3. Wszystkie sprawy nie przewidziane
w niniejszym regulaminie rozstrzyga komisja konkursowa.

(V16307)

II. Kryteria kwalifikowania obiektów do
udzia³u w konkursie
1. Lokalizacja terenu w granicach administracyjnych miasta i gminy Olecko.
2. Formalne zg³oszenie na karcie zg³oszenia w terminie do 31 maja 2007r.

IV. Skala ocen
Skala ocen wynosi od 1 do 5 punktów
dla poszczególnych kryteriów.

2. Iloæ nagród ustali komisja konkursowa.

(V24003)

I. Konkursem objête s¹:
1. Tereny zielone przy wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych.
2. Ogrody przydomowe oraz zieleñ przy
jednorodzinnych budynkach mieszkalnych (z wy³¹czeniem ogrodów powsta³ych w wyniku projektu Piêkne Ogrody
Ziemi Oleckiej).
3. Tereny zielone wokó³ obiektów u¿ytecznoci publicznej.
4. Balkony i tarasy.

Zapraszamy do udzia³u w konkursie
 tegoroczna pula nagród to 6000 z³.
Kalendarium konkursu .
1. Do 31 maja 2007 roku  przyjmowanie
zg³oszeñ do konkursu
2. Do 5 czerwca 2007 roku  og³oszenie
listy zg³oszonych do konkursu
3. Do 11 sierpnia 2007 roku  ocena merytoryczna zg³oszonych obiektów
4. Do 30 sierpnia 2007 roku  og³oszenie wyników, wrêczenie dyplomów i
nagród
Regulamin konkursu zamiecimy za
tydzieñ.

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

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy

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

(V22504)

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

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

Promocja bojlerów
GALMET
 do 15% rabatu

(V19605)

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

$

Zespó³ Szkó³ STO w Olecku
og³asza nabór
do nastêpuj¹cych typów szkó³:

L7301
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• Spo³eczna szko³a Podstawowa STO  klasa I
• Spo³eczne Gimnazjum STO  klasa I
• Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce STO 
klasa I
Klasy poszczególnych oddzia³ów licz¹ maksymalnie
16 osób.
W przypadku klas pierwszych Szko³y Podstawowej
oraz Gimnazjum o przyjêciu decyduje kolejnoæ
zg³oszeñ.
Podstaw¹ zakwalifikowania kandydata do Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego STO jest
ukoñczenie przez niego gimnazjum oraz wynik egzaminu gimnazjalnego. Przyjêcie kandydatów do klasy
pierwszej Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego
STO w Olecku nastêpuje na podstawie postêpowania kwalifikacyjnego, którego sk³adnikiem jest konkurs
wyników z egzaminów gimnazjalnych i wyników na
wiadectwie ukoñczenia gimnazjum.
Programy rozszerzone bêd¹ realizowane od klasy
pierwszej na fakultetach, wed³ug deklaracji i zainteresowañ uczniów:
- fakultet matematyczno-fizyczny – rozszerzenie matematyki i fizyki
- fakultet matematyczno-geograficzny – rozszerzenie matematyki i geografii
- fakultet matematyczno-informatyczny – rozszerzenie matematyki i informatyki
- fakultet biologiczno-chemiczny – rozszerzenie biologii i chemii
- fakultet humanistyczny  rozszerzenie jêzyka polskiego, historii i WOS
- dodatkowe godziny z jêzyków obcych, aby uczniowie
mogli pog³êbiaæ i utrwalaæ swoje wiadomoci.
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szko³y
(w Sekretariacie dostêpne s¹ druki podañ) ul.
M³ynowa 8, 19-400 Olecko, tel. 0 87 520 24 18.

RAPORT

(czêæ 4)

Bezpieczeñstwo w szko³ach
gminy Olecko

(materia³ Komisji Owiaty na sesjê RM w Olecku
- luty 2007)
15. Wnioski i uwagi Komisji Owiaty, Kultury, Promocji Gminy,
Sportu i Rekreacji:
- rozwa¿yæ wnioski zg³aszane przez dyrektorów, nauczycieli, uczniów
i rodziców ujête w treci powy¿szego dokumentu,
- zachêcaæ nauczycieli do tworzenia projektów w zakresie zwalczania agresji w szko³ach,
- przeanalizowaæ system dy¿urów miêdzylekcyjnych w szko³ach pod
k¹tem minutowego obci¹¿enia nauczycieli umieszczonych przez
dyrektorów szkó³ w grafikach dy¿urów,
- przeanalizowaæ system dy¿urów miêdzylekcyjnych w szko³ach pod
k¹tem oceny stopnia niebezpieczeñstwa w poszczególnych rejonach szko³y,
- Komisja sugeruje, aby wszyscy zatrudnieni nauczyciele, którzy
mog¹ dy¿urowaæ, dy¿urowali,
- nale¿y k³aæ szczególny nacisk na rozwi¹zywanie problemów wychowawczych ju¿ w szko³ach podstawowych w celu zmniejszenia natê¿enia tych problemów w gimnazjach,
- Komisja popiera dzia³ania Burmistrza zmierzaj¹ce do tego, aby w
od przysz³ego roku szkolnego liczba uczniów w nowoutworzonych oddzia³ach w miarê mo¿liwoci nie przekracza³a 24,
- Komisja uwa¿a, ¿e dyrektorzy szkól powinni nawi¹zaæ cis³¹ wspó³pracê
w celu opracowania jednakowych kryteriów oceny zachowania
uczniów, a zw³aszcza dyrektorzy SP nr l. nr 3 i Gimnazjum nr 2 w
Olecku oraz SP w G¹skach i Gimnazjum w Kijewie,
- Komisja sugeruje, aby dyrektorzy, wicedyrektorzy, pedagodzy i
psycholodzy czêciej monitorowali wnêtrze budynku szkolnego
(korytarze) i posesjê szkoln¹ w czasie trwania lekcji w celu wykrywania uczniów, którzy nie przebywaj¹ na zajêciach lekcyjnych,
- w celu usprawnienia wspó³pracy szkó³ z policj¹ nale¿y opracowaæ
formy tej wspó³pracy,
- Policja powinna czêciej kontrolowaæ otoczenie szkó³, zw³aszcza
gimnazjów, w czasie pracy szko³y,
- Do akcji Bezpieczna szko³a powinni byæ w wiêkszym stopniu
zaanga¿owani rodzice,
- Skoro dyrektorzy potwierdzaj¹, ¿e uczniowie (gimnazjalici ) s¹ w
szkole pijani, to nale¿y ustaliæ gdzie zaopatruj¹ siê w alkohol?
16. Zakoñczenie
Agresji i przemocy w szkole nie rozwi¹¿¹ osoby z zewn¹trz szko³y.
Co najwy¿ej mog¹ pomóc dyrektorom szkó³, nauczycielom i wychowawc¹ w szukaniu wspólnej drogi do jej rozwi¹zania. Budowanie
bezpiecznej szko³y jest zadaniem ca³ego rodowiska szkolnego, w
tym dyrekcji i rad pedagogicznych.
Budowanie bezpiecznej szko³y polega na tworzeniu warunków
do wspó³dzia³ania, wzajemnego szacunku, akceptacji dla drugiej osoby,
wiadomoci w³asnych potrzeb i wartoci  wszystko to tworzy
klimat sprzyjaj¹cy osi¹ganiu efektów w nauce. Istnieje bardzo silna
korelacja pomiêdzy atmosfer¹ bezpieczeñstwa i osi¹gniêciami szkolnymi uczniów. Z punktu widzenia osi¹gniêæ edukacyjnych uczniów
nie mo¿e byæ mowy o efektywnym nauczaniu i uczeniu siê bez
uwzglêdniania czynników spo³eczno-emocjonalnych funkcjonowania uczniów w szkole. Jednym z elementów klimatu sprzyjaj¹cego
rozwojowi ka¿dego ucznia jest sposób rozwi¹zywania konfliktów.
Nale¿y mieæ przekonanie, ¿e okazywanie wzajemnej akceptacji,
umiejêtnoæ aktywnego s³uchania drugiej osoby, wyra¿anie przez
uczniów i nauczycieli swoich autentycznych uczuæ, powstrzymywanie siê od udzielania rad i pouczeñ  korzystnie wp³ynie na rozwój poznawczy uczniów, a tak¿e na zmniejszenie s³ownej i fizycznej
agresji oraz spowoduje, ze uczniowie bêd¹ bardziej odpowiedzialni
za swoje decyzje i czyny.
Trzeba tak¿e d¹¿yæ do odbudowy autorytetu nauczyciela, gdy¿
jego brak powoduje, ¿e uczniowie im nie ufaj¹, a tym samym - nie
próbuj¹ informowaæ ich o doznawanej lub obserwowanej przemocy.
Na koniec myl Janusza Korczaka skierowana nie tylko do nauczycieli i wychowawców:
Bêd¹c sob¹  szukaj w³asnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznaæ. Zdaj sobie sprawê, do czego sam jeste zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykrelaæ zakres ich praw i obowi¹zkówOpracowa³: W³adys³aw Gawroñski - przewodnicz¹cy Komisji
Owiaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku.
Olecko, dn. 26.02.2007r.
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Inauguracja Stowarzyszenia Aktywnych Zamek
Powrót do przesz³oci to tytu³
wystawy zorganizowanej 24 kwietnia 2007r.
przez Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych
Zamek.
W myl krzewienia historii w dawnym starostwie Margrabowa, w budynku owianym legend¹, powsta³a inicjatywa dzia³añ na rzecz rodowiska lokalnego i m³odzie¿y, której los za³o¿ycielom
stowarzyszenia, w wiêkszoci nauczycielom ZST, nie jest obojêtny.
Tematem prezentowanej wystawy by³

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.

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

(V16407)

Podpis: .................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................

Imiê i nazwisko ...................................................................................................

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

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

F inne
F wynajmê
F sprzedam

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



F kupiê

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

zamek, historia szko³y oraz Olecka. Mo¿na
siê by³o zapoznaæ ze zbiorami ksi¹¿kowymi, zdjêciami, mapami i przedmiotami
gospodarstwa domowego z dawnych
epok. Spotkanie uwietni³ wyk³ad dr
Marka Góryñskiego.
Do tworzenia wystawy zostali zaproszeni uczniowie, ich wk³ad i zaanga¿owanie sprzyja dalszym wspólnym dzia³aniom.
Odwiedzaj¹c wystawê trudno oprzeæ
siê wra¿eniu, i¿ jest ona wietnym pomys³em i doskona³¹ podró¿¹ w minione
lata.

&
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XI

Makroregionalne

Przes³uchania

Instrumentów

Dêtych

W przeci¹gu ubieg³ego tygodnia trwa³y w Olecku przes³uchania w konkursie
instrumentów dêtych. Wziê³o w nich udzia³
78 solistów oraz 9 zespo³ów z 22 szkó³
muzycznych z ca³ej pó³nocnej Polski oraz
z Rosji (szko³y z Guriewska, Chrabrowa
oraz Kaliningradu).
W uroczystoci otwarcia wziêli udzia³
Starosta Stanis³aw Ramotowski oraz
Burmistrz Wac³aw Olszewski.
Konkurs otworzy³ Starosta Olecki
¿ycz¹c uczestnikom dobrych prezentacji, a jury satysfakcji z przes³uchañ.
Jury konkursu obradowa³o pod przewodnictwem profesor El¿biety DastychSzwarc. W jego sk³ad weszli profesor
Zbigniew M³ynarski, profesor Ryszard
Ryczela oraz profesor Jacek Delonga.
Sekretarzem zosta³ Jolanta Werner z PSM
w Olecku.
A oto wyniki konkursu.
LISTA LAUREATÓW
XI MAKROREGIONALNYCH
PRZES£UCHAÑ INSTRUMENTÓW
DÊTYCH SZKÓ£ MUZYCZNYCH I
STOPNIA W OLECKU
Kategoria I
I miejsce  nie przyznano
II miejsce  Krzysztof Rzepecki  klarnet, PSM I st. w Olecku
III miejsce  Natalia Wnukowska  flet,
PSM I st. w Lidzbarku Warmiñskim
III miejsce  Dominik Ko³owajtys  klarnet, PSM I st. w Szczytnie
III miejsce  Teofila Siewko  fagot, ZSM
im. I. Paderewskiego, PSM I st. w Bia³ymstoku
III miejsce  Marcin Remfeld  flet, PSM
I st. im. J. S. Bacha w Grajewie
IV miejsce  Piotr Ho³dyñski  saksofon, PSM I st. w Go³dapi
Wyró¿nienie  Stanis³aw Bukowski 
klarnet, PSM I i II st. im. F. Chopina
w Olsztynie
Wyró¿nienie  Katarzyna Pogorzelska 
flet, PSM I st. w Mr¹gowie

Fot. Boles³aw S³omkowski
Nagroda dla najm³odszego uczestnika
 Stanis³aw Bukowski  klarnet, PSM
I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie Katarzyna Pogorzelska  flet, PSM I
st. w Mr¹gowie
Kategoria II
II miejsce  Marta Doliñska  obój
ZSM im. I. J. Paderewskiego, Filia Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia
przy Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie,
Filia w Bia³ymstoku
II miejsce  Piotr Krajewski - saksofon,
ZSM im. I. J. Paderewskiego, PSM I
st. w Bia³ymstoku
Wyró¿nienie  Karolina Tur  fagot, ZSM
im. I. J. Paderewskiego, PSM I st. w
Bia³ymstoku
Wyró¿nienie  Magdalena Olszewska 
klarnet, PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Olecku
Wyró¿nienie  Magdalena Nowak  klarnet, PSM I i II st. im. F. Chopina w
Olsztynie
Wyró¿nienie  Kamil Giczan  klarnet
ZSM im. I. J. Paderewskiego, Filia Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia
przy Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, Filia w Bia³ymstoku
Wyró¿nienie  Pawe³ Tobiaszewski  róg,
ZSM im. I. J. Paderewskiego, PSM I
st. w Bia³ymstoku
Wyró¿nienie  Aleksandra Panasik  obój,
PSM I st. w Gi¿ycku
Kategoria III
II miejsce  Piotr Bakun  klarnet, PSM
I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie
Wyró¿nienie  Krzysztof Grzybowski 

klarnet, PSM I st. w E³ku
Wyró¿nienie  Judyta Licznerska  flet,
PSM I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie
Wyró¿nienie  Paula Turowicz  flet,
PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w
Olecku
Wyró¿nienie  Piotr Zawistowski  tr¹bka,
PSM I st. im. J. S. Bacha
Kategoria IV
I miejsce  Trio klarnetowe w sk³adzie:
Magdalena Olszewska, Marta Ulikowska, Krzysztof Rzepecki, PSM I st.
im. I. J. Paderewskiego w Olecku
II miejsce  Kwintet fletowy w sk³adzie:
Izabela Janiszewska, Justyna Kowalczyk, Agata Prostko, Patrycja Olechnowicz, Martyna Weso³owska, PSM
I st. w E³ku
II miejsce  Kwartet instrumentów dêtych blaszanych w sk³adzie: Paulina
Stankonowicz, Natalia Szyperek, Szymon Mateusz Mielziuk, Izabela Sad³owska, PSM I st. im. I. J. Paderewskiego
w Olecku
III miejsce  Duet klarnetowy w sk³adzie: Magdalena Trochim, Krzysztof
Grzybowski, PSM I st. w E³ku
III miejsce  Trio stroikowe w sk³adzie:
Dominika Modelska  obój, Sylwia
Bogusz  klarnet, Teofila Siewko  klarnet, ZSM im. I. Paderewskiego, PSM
I st. w Bia³ymstoku
IV miejsce  Kwintet instriumentów dêtych drewnianych w sk³adzie: Jegor
Barabanow, Gleb Kulencow, Igor Jewstratow, Siergiej Jonow, Karina Tereza, Dzieciêca Szko³a Sztuki w Guriewsku
Pozosta³e wyró¿nienia zamiecimy
na naszych ³amach za tydzieñ.

'
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ZS w Olecku, Osiedle Siejnik

Przygoda z histori¹

Do udzia³u w lekcji zaprosilimy pana
Marka Nowickiego. Celem lekcji by³o
wzmocnienie identyfikacji i zwi¹zku z
miejscem pochodzenia, Oleckiem i jego
bogactwem kulturowym, rozbudzenie
wród uczniów zainteresowania w³asn¹
przesz³oci¹, dziejami rodziny.
Nasz goæ ciekawie opowiada³ o:
powstaniu Olecka, roli miasta na prze³omie lat, zabytkach, znaczeniu kolejki w¹skotorowej, najedzie tatarskim, epidemii d¿umy (czy pamiêtamy, ¿e poch³onê³a ona ok. 11 tys. osób?), powstaniu
elektrowni, gazowni
Podawa³ to w
sposób przystêpny dzieciom, z zaanga¿owaniem, z pasj¹, wykorzystuj¹c do tego
przyniesione przez siebie pomoce (albumy ze zdjêciami, mapy, pocztówki, ceramikê ).
Wzbudzenie zainteresowania histori¹ wród najm³odszych bywa trudne. Nasz
odbiorca jest wymagaj¹cy: nie znosi nudy
i monotonii, a na domiar tego jest szczery

Nauka od zawsze by³a wpisana w los
ucznia. Czêsto nie jest ona lekka i przyjemna, zw³aszcza, gdy spêdza siê nad ksi¹¿k¹
sporo czasu. Jednak w³anie w takich chwilach czêsto zadajemy sobie pytania: Jak oni
to zrobili? Jaki by³ tamten wiat? Jak przekonaæ siê, ¿e podrêcznikowe s³owa nie s¹
puste? By rozwiaæ nasze rozterki w SP nr 4
w Olecku pod koniec kwietnia zorganizowalimy dla klas I i II ¿yw¹ lekcjê historii.

a¿ do bólu. Naszym uczniom lekcja
podoba³a siê bardzo! Dowodem s¹ podziêkowania z³o¿one na rêce prowadz¹cego. Podziêkowania wyra¿one nie tylko s³owem, ale i ma³ym  DU¯YM prezentem wykonanym przez dzieci  Laurk¹.
Nauczycielki i uczniowie kl. I i II kszta³cenia zintegrowanego pragn¹ podziêkowaæ Panu Markowi Nowickiemu za przyjêcie zaproszenia na zajêcia, mi³¹ wspó³pracê i serdecznoæ.
Aneta Skrzypiec

nauczycielka kszta³cenia zintegrowanego
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Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

Meble stylowe, antyki,
d¹b, orzech, sKÓRA i inne

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V14209)

Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK,
odszkodowania; ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89

(V21805)

Olecko, ul. Kopernika 10 (piwnica), tel. 0-604-571-902

BIURO RACHUNKOWE

(V10510)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* ASTRA, restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. 0-87-520-2568
V17906
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K6207
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L4209
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V15308
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L6502

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
L2911
* BUDOWLANE: ocieplania budynków, stany surowe, posadzki, tel. 0-501-789-634
K7007
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K5808
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79918
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K8804
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V23503
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V22005

ROLNIKU!

DOTACJE UNIJNE

wype³niamy wnioski na dotacje unijne.
Biuro Obrachunkowe BEISTAND
Olecko, Aleja Zwyciêstwa 3/8
tel. (087) 523-91-59, kom. 600 853 877

V27101

(V24103)

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

FUH KRET Wies³aw Morusiewicz

(V20005)

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
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80

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, szyldy, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym Mazury), tel. (087) 520-04-80
V23104

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
Tel. 0-603-440-115
(L7401)

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V17606

Powy¿ej 4 wniosków z jednej okolicy - mo¿liwoæ dojazdu do klientów.
(V14708)

* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V10811
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V27001
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L6303
* MARKOWA ODZIE¯ Trendy: Vila, Morgan, Mexx i inne,
plac Wolnoci 6D (II piêtro nad salonem lubnym) V12709
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V10710
* mia³e wypadek, zadzwoñ, przys³uguje Ci odszkodowanie,
tel. 0-604-856-353, e-mail: marianolecko@wp.pl
K8705
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V17706
* nadzory, kierowanie robotami budowlanymi, przegl¹dy techniczne, ekspertyzy techniczne budowlane, roboty ogólnobudowlane. Tel. 0-695-304-939.
V28801
* naprawa: pralek, lodówek, innych urz¹dzeñ ch³odniczych,
STANKIEWICZ, tel. 0-87-520-22-66, 0-508-723-894 V25402
* naprawa urz¹dzeñ ch³odniczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, Marian Kruszniewski, tel. 0-87-520-13-48, 0-601693-546
V23004
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V21815

(V16208)

ADLER

* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V12809

V26901
V26911
V14908
V15108

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-30-73
mowych
tel. (087) 520-27-89
(V20205)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

* PUB PIWNICA, plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-3
V18106
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6. Tel. 0-605-192-330
K5908
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L6802

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V24602)

(V25203)

* 30000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia.
Tel. (087) 520-20-55
V23703

* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V26801
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L6602

(V28701)

US£UGI
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US£UGI
Pl. Wolnoci 5A

s.c.
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2712)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V12509
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K10910
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V28601
* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57

V317

* STYLIZACJA PAZNOKCI, konkurencyjne ceny, wiosenne promocje, plac Wolnoci 6D, tel. 0-695-393-616 V12619
* SUKNIE LUBNE, wypo¿yczalnia, sprzeda¿, plac Wolnoci 6D, tel. 0-886-364-909
V12609

(V15208)

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne,
wyroby z ryb
Sklep rybny KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K8305
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4610
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K10002
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L5804
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V16807

(V22105)

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

(V15008)

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

(K4410)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczêcie
kursu

* lokale do wynajêcia, Sk³adowa, tel. 0-885-441-703
K9803
* pilnie poszukujê mieszkania do wynajêcia, Olecko lub okolice,
tel. 0-506-329-456
K10601
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L4010
* mieszkania do wynajêcia, tel. 0-502-264-902
K8903
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L6303
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L5704

GRÜNLAND

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V21905

Jerzy Miliszewski

WYNAJEM
* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
(V16417)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L4708
* mieszkanie dwupokojowe, tel. 0-604-557-693
L5405
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
K9403
PRACA
* praca na umowê-zlecenie w firmie kosmetycznej, tel. 0-609600-338
K10701
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L7501
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L4808
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L5505
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L5105
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L5307
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L5205
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L6003
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L6103
* dzia³kê budowlana 3000 m.kw., Sedranki, tel. 0-87-523-0277, 0-608-727-597
L7102
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K10401
* lady ch³odnicze, tel. 0-691-407-184
K10102
* Mercedes 124, 2,5D, zadbany, 1990, tel. 0-87-502-03-32 K10302
* rega³ ch³odniczy sklepowy 3,7 metra, tel. 0-606-982-084 K9902
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L6203
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L6702

4

CZERWCA

tel. 520-23-36

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V21705)

Sklep DOM

OG£OSZENIA DROBNE
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Kalendarz imion

1 maja
Anieli, Filipy, Filippy, Mai, Ramony
Filipa, Freda, Jakuba, Jeremiasza, Jeremiego, Józefa, Lubomierza, Lubomira,
Romana
2 maja
Atanazji, Celestyny, Elizy, Irminy, Longiny, Toli
Anastazego, Anatola, Antoniego, Atanazego, Borysa, Czêstowoja, Eugeniusza, Longina, Walentego, Waltera, Witomierza, Witymira, Zygmunta
3 maja
Aleksandry, Aniki, Antoniny, Broniwoi,
Marii, Marioli, Niny, wiatos³awy, wiêtos³awy, ¯akliny
Aleksandra, Broniwoja, Jarope³ka, Stanis³awa, wiatos³awa, teodozjusza, Teodozego
4 maja
Amelii, Antoniny, Flory, Ireny, Malwiny, Moniki, Poli
Floriana, Gocis³awa, Gostarda, Grzegorza,

Januarego, £azarza, Micha³a, Polikarpa,
Roberta, W³adys³awa
5 maja
Ireny, Irydy, Ity, Tamary, Wincenty
Chociemira, Hilarego, Lubos³awa, Piusa,
Teodora, Waldemara, Wincentego, Zdzibora
6 maja
Benedykty, Beniny, Benity, Ditty, Domicelli, Filipa, Fredy, Judyty, Juty, Ludomi³y
Benedykta, Dominika, Filipa, Gocis³awa, Gociwita, Jakuba, Jana, Juranda,
Ludomi³a, Mariana, Owidiusza, Waldemara, Wiktora
7 maja
Domiceli, Doniceli, Flawii, Gizeli, Gustawy, Gusty, Helgi, Ludmi³y, Ludomi³y,
Ludomiry, Ró¿y, Sawy, Wincencji, Wincenty
Augusta, Benedykta, Floriana, Ludomira, Stanimira, Stojana, Wincentego

\POETA SERCA
Franciszek Karpiñski, pierwszy
przedstawiciel polskiego sentymentalizmu,
urodzony w 4 padziernika 1741 roku w
Ho³oskowie, od ukoñczenia studiów teologicznych zwi¹zany by³ z dworem Adama
Czartoryskiego, którego byt sekretarzem.
Ostatnie lata ¿ycia spêdzi³ w maj¹tku Chorowszczyzno, gdzie zmar³ w 1825 roku.
Nazywana go poeta serca. Zasady
swojej poetyki wy³o¿y³ w rozprawie O
wymowie w prozie i wierszu, a stosowa³ je w licznych sielankach - Laura i
Filon, Do Justyny - têsknoæ na wiosnê i innych. Mimo konwencjonalnej
formy sielanek umia³ w nich jednak zawrzeæ autentyczne i szczere wyrazy zachwytu nad piêknem przyrody, stworzyæ
przekonywaj¹ce portrety psychologiczne polskich pasterzy i pasterek, choæ nosili
oni obco brzmi¹ce imiona Laury, Dorydy, Filona. Byt tak¿e autorem wierszy o
tematyce patriotycznej (¯ale Sarmaty,
Pieñ dziada sokolskiego w kordonie
cesarskim) i religijnej (,,Kiedy ranne wstaj¹
zorze i Bóg siê rodzi).\

MP3

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

Pocz¹tkowo jedynym urz¹dzeniem
potrafi¹cym odtwarzaæ muzykê zapisan¹ w formacie MP3 by³ komputer. Entuzjaci wykorzystywali specjalne programy
odtwarzaj¹ce skompresowany dwiêk na
g³oniczkach pod³¹czonych do komputerowej karty dwiêkowej. Producenci
sprzêtu audio bardzo szybko dostrzegli
nowy rynek zbytu i zaproponowali przenone odtwarzacze MP3.
Urz¹dzenie jest podobne do walkmana, jednak nie korzysta z kaset czy p³yt
CD, lecz z pamiêci elektronicznej, do której
u¿ytkownik ³aduje z komputera swój ulubiony zestaw muzyki. Zawartoæ pamiêci mo¿na w dowolnym momencie skasowaæ i zape³niæ kolejn¹ porcj¹ informacji. Odtwarzacz nie posiada uk³adów
mechanicznych napêdzaj¹cych kasetê lub
p³ytê, wykazuje siê wiêc znacznie wiêksz¹ trwa³oci¹. Nie ma te¿ niewygodnego przewijania - dostêp do ka¿dego utworu
jest natychmiastowy.
Obecnie odtwarzacze muzyki w MP3
s¹ ³¹czone z innymi urz¹dzeniami
elektronicznymi: telefonami komórkowymi,
cyfrowymi aparatami fotograficznymi,
elektronicznymi notesami i dyktafonami. Znalaz³y swe miejsce tak¿e w samochodowych zestawach audio i w stacjonarnym sprzêcie domowym.

Kwiaty ciête...

... ¿eby utrzymaæ jak najd³u¿ej, trzeba
trzymaæ w roztworze o nastêpuj¹cym
sk³adzie: na litr wody 3 dkg myd³a, 0,3
dkg soli i szczypta boraksu.

Przys³owia
i powiedzenia
 Czego nie mo¿esz sprawiæ lwi¹ skór¹, tam lisi¹ nadstaw.
 Na pierwszy maj szron obiecuje dobry plon.
 Jeli pierwszy maj p³acze bêd¹ chude klacze.
 Bo¿e daj, Bo¿e daj, aby wiecznie trwa³
ten maj.
 Obfitoæ zbó¿ przynosz¹, ptactwa sk¹poæ  grzmoty, lecz gospodarz z
robactwem ma doæ roboty. (Powy¿szy prognostyk staropolski znajduje w pe³ni potwierdzenie w bogatej
tradycji ludowej, która grzmoty, ch³ody majowe uznawa³a za dobr¹ prognozê dla urodzajów w polu i sadzie).
 Na w. Floriana (4 maja) deszczyk
rzêsisty, bêdzie plon obfity, dobry i
czysty.
 Kiedy w marcu plucha, to w maju
posucha.
 Jeli siê w maju nieg zdarzy, to lato
dobrze wyparzy.

Nasz przepis
Pomidory faszerowane miêsem

15 dkg gotowanego zmielonego miêsa
4 du¿e pomidory
sok z cytryny
³y¿ka mas³a
³y¿ka oleju lub oliwy
2 ³y¿ki usiekanych orzechów laskowych
sól, pieprz
trochê startej ga³ki muszkato³owej
zielona pietruszka
³y¿ka startego sera
t³uszcz do formy
Pomidory umyæ, ci¹æ wierzchy,
wyj¹æ mi¹¿sz wraz z sokiem. Skropiæ
wewn¹trz sokiem z cytryny, posoliæ i
posypaæ pieprzem.
Wydr¹¿one czêci w³o¿yæ do rondelka z rozgrzanym olejem lub oliw¹,
poddusiæ i przetrzeæ. Do miêsa dodaæ
orzechy, przyprawy, na³o¿yæ w pomidory do pe³na i na ka¿dy z nich po³o¿yæ p³atek mas³a. Posypaæ serem i
przykryæ ciêt¹ czapeczk¹. Ustawiæ
w wysmarowanym t³uszczem rondlu
lub ogniotrwa³ym pó³misku, podlaæ
przecierem, wstawiæ do dobrze nagrzanego piekarnika ( 200°C) i piec pó³
godziny.
Danie podajemy do ry¿u na sypko,
ziemniaków lub k³adzionych klusek.

!
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PODRÓ¯ DO S£OÑCA (3)

(V24802)

W pewnej chwili dowiadczam czego tak osobistego, ¿e
skrêca mnie co od rodka, jakby kto mnie nazwa³ od serca,
bez os³on, lub powiedzia³ co mojej najg³êbszej naturze. Broniê siê a¿ przed tym uczuciem, ale jak? Chodzi o dzieci? Niespodzianie zobaczy³em ich twarze, ludzkie wrêcz i cisnê³o mi
siê serce.
Potrzebowa³em chwili i refleksji, ¿eby siê jako odnaleæ 
dystans pomiêdzy cz³owiekiem a tymi stworzeniami, ja nie widzê linii g³êbokiego podzia³u. Nauczyciele ludzkoci niejeden
raz mówi¹ o jednoci stworzenia  mêdrzec widzi jednakowo
cz³owieka, i psa, i zjadacza psów.... Ale  dajcie spokój, ja
przyjecha³em z Europy, gdzie siê ogólnie je miêso, a ja jestem
patriarch¹ dla zwierz¹t. U nas s¹ w stajence, w bezpiecznej
odleg³oci od ludzi. Ale Leoñczuku, u was nie ma ma³p i jeszcze nigdy nie spojrza³o na Ciebie stworzenie o tak ludzko
dziecinnej twarzy. Chce mi siê p³akaæ.
Czy w Indiach przyroda nie sugeruje pokory ludziom? ...
Bo Stworzenie to jedna rodzina, opiekuj siê wiêc m³odszymi
braæmi, o x nogach! U nas, w Europie, ró¿nice miedzy ludmi
i zwierzakami s¹ bezpieczne. Daleko im do nas. Tu dziwnie
ludzka twarz ma³pki mówi co innego, szarpie europejskie serce. Skacz¹, ³a¿¹ po grubym kablu elektrycznoci, który idzie
wród drzew do muzeum. Poch³on¹³em widok plemienia szaroma³p, samce, ha³aliwe s¹ te ma³py, popatrujê z ciekawo-

Drodzy Rodzice!
Mam przyjemnoæ powiadomiæ o staraniach stworzenia niepublicznej placówki przedszkolnej, w której to Wasze Dziecko bêdzie zauwa¿one, docenione, a jego zdanie
wys³uchane. W³anie w Jedynaczce  Niepublicznym Przedszkolu w Olecku, ju¿ od 1 wrzenia 2007 roku przez zabawê i wspó³czesne tendencje w pedagogice przedszkolnej,
ka¿dy z naszych Milusiñskich 4 i 5-latków zdobêdzie umiejêtnoci rozwi¹zywania problemów, nawi¹zywania kontaktów, pokonywania trudnoci i nieporozumieñ.
Mo¿liwe to bêdzie dziêki szerokiemu wachlarzowi zajêæ
dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowan¹ i dowiadczon¹ kadrê pedagogiczn¹.
Serdecznie zapraszam do wspó³pracy.
Z powa¿aniem Anna Derencz
P.S. Szczegó³owych informacji udzielam telefonicznie,
tel. 0-785-228-476
(K10901)

OKRÊGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW NR NOE/003

(V25002)

Listy
ze Shrewsbury

Grzegorz Leoñczuk

ci¹, nieprzyzwoicie  ca³e rodziny  k³ótnie, migaj¹ dzieci
po ga³êziach, wrzask. Pozostajê z widokiem jakiej co ju¿ w³azi na znak No parking. Gdzie ona? Mohammed z po³udnia
Rosji mówi o ma³pach: abiezjana. Andrys, dawny trener narciarzy wyczynowych z ZSRR, £otysz, okrela je po rosyjsku
delikatniej na moje ucho obiezianki. A ucho polskie zaskoczone, prêdzej reaguje na monkey. Jaki ów rosyjski bliski i
dlaczego jest taki nieznany, a abiezjanka brzmi mi dziwniej
ni¿ monkey? Rosjanie to bliscy S³owianie  bracia. Polityka
zrodzi³a oddalenie i to siê musi zmieniæ  amen.
Sathya Sai - ponad wszelkie schematy. Kiedy cz³owiek na
to patrzy, na sieæ szkó³ Sai, ucz¹cych fachowoci i dobroci 
mi³o odetchn¹æ takim wzorcem, zobaczyæ, ¿e co takiego jest
w ogóle mo¿liwe, Polaku. Kiedy sporo spo³ecznych potrzeb
w Polsce, po³owa ludu w biedzie, depresjê ma co czwarty
obywatel... Odpoczywasz tu, w tropikach, ale  wracaj do
Polski!
A z Polski  Anglia Ciê, Brachu czeka. I niejedno tam, w
stronach Robin Hooda  krainie ciemnej zieleni i omsza³ych
kamieni.
mgleonczuk@wp.pl

Partner DEKRA AUTO BEKA SP. Z O.O. 19-400 Olecko, ul. E³cka 2
tel. (087) 523-94-31 kom. 0-601-152-462

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Polecamy us³ugi w zakresie przegl¹dów rejestracyjnych:
1. OKRESOWE BADANIA
techniczne wszystkich pojazdów samochodowych: samochody osobowe, samochody ciê¿arowe, autobusy, ci¹gniki siod³owe i balastowe, samochody specjalne i ciê¿arowe specjalizowane,
2. OKRESOWE BADANIA
techniczne przyczep, naczep, ci¹gników rolniczych i motocykli
3. PIERWSZE BADANIA
techniczne przeprowadzane przed pierwsz¹ rejestracj¹ wszystkich rodzajów
i typów pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy w Polsce.
4. DODATKOWE BADANIA
techniczne wszystkich rodzajów i typów pojazdów:
pojazdów skierowanych do badañ przez organ kontroli ruchu drogowego,
pojazdów skierowanych do badañ przez wydzia³y komunikacji po zmianie
stanu faktycznego wymagaj¹cego zmiany danych technicznych w
dowodzie rejestracyjnym,
pojazdów po wypadku, kolizji drogowej,
pojazdów w których dokonano monta¿u instalacji do zasilania gazem,
pojazdów u¿ywanych jako taksówka (osobowa, baga¿owa),
pojazdów uprzywilejowanych,
pojazdów przewo¿¹cych materia³y niebezpieczne,
pojazdów dopuszczonych do przewozu miêdzynarodowego,
pojazdów przystosowanych do nauki jazdy lub egzaminowania kierowców,
pojazdów przystosowanych do ci¹gniêcia przyczep (pojazdy o DMC
do 3,5 tony),
wykonanie numeru nadwozia, podwozia, silnika, wykonanie tabliczki
zastêpczej.
Opiniowanie, wyjanianie, informowanie w sprawach dotycz¹cych warunków
technicznych pojazdów oraz w sprawach dotycz¹cych badañ technicznych pojazdów.
5. CERTYFIKATY JAKOCI
Wystawiamy certyfikaty jakociowe i gwarancyjne samochodom u¿ywanym.
6. DIAGNOSTYKA
Pomiar i regulacja geometrii kó³ samochodów osobowych i ciê¿arowych urz¹dzeniem GTO LASER Quatro i GTO LASER TRUCK. Pomiar i regulacja wiate³, sprawdzanie stanu amortyzatorów, zawieszenia i hamulców NOWOCZESN¥ LINI¥ DIAGNOSTYCZN¥ firmy
NUSSBAUM
7 NAPRAWA
Przygotowanie pojazdów do badania technicznego, naprawy bie¿¹ce, profesjonalny monta¿ instalacji gazowych LPG, usuwanie usterek. Diagnostyka i naprawy elektroniki samochodowej,
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DLA NASZYCH KLIENTÓW PO 6 MIESI¥CACH BADANIE
UK£ADU ZAWIESZENIA I HAMULCÓW  GRATIS!!!

"
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K¹cik szachowy (32)
Lekcja strategii

Czasami zastanawiamy siê dlaczego
kto gra lepiej w szachy? Czy s¹ jakie
generalne regu³y, których stosowanie
u³atwi³oby mi ogrywaæ przeciwników?
Oczywicie, jak ka¿da gra, szachy równie¿ rz¹dz¹ siê pewnymi elementarnymi,
strategicznymi zasadami, których stosowanie nie tylko u³atwia rozgrywanie partii szachowej, ale równie¿ powoduje, ¿e
nasza si³a gry wzrasta. Strategia jest ogólnym planem rozgrywania partii. Celem dzia³añ strategicznych jest nie tyle danie mata
lub zdobycie figury, a raczej przygotowanie pozycji tak, aby mo¿na by³o przeprowadziæ atak. Strategia polega na stworzeniu najlepszej mo¿liwej pozycji w³asnych
figur i zmuszenie przeciwnika do pogarszania swojej, utrudniaj¹c mu przy tym
atak. Za taktyka, to wykorzystywanie
chwilowego uk³adu bierek na szachownicy, w zasiêgu czasowym najczêciej
dwóch-trzech ruchów. Taktyka, to niemal zawsze wykorzystanie b³êdu przeciwnika. Poka¿emy zatem, jak dostrzec b³¹d i
jak go wykorzystaæ, jak prowokowaæ przeciwnika do b³êdu, ale równie¿ jak unikaæ
pewnego rodzaju nieprzyjemnoci.
W pocz¹tkowej fazie gry w szachy
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady strategiczne:
1.Walczymy o centrum, najpierw pionkami, a nastêpnie lekkimi figurami (skoczkami i goñcami);
2. Wyprowadzamy wszystkie figury, najpierw lekkie, a nastêpnie ciê¿kie (wie¿e
i hetmana);
3. Staramy siê nie wykonywaæ dwa razy
t¹ sam¹ figur¹ posuniêcia w debiucie,
dopóki nie zakoñczymy rozwoju wszystkich figur;
4. Zabezpieczamy króla, czyli wykonujemy roszadê.
Najczêciej naruszan¹ zasad¹ wród pocz¹tkuj¹cych szachistów jest zasada nr
2, gdzie jedna ze stron zbyt szybko
wyprowadza hetmana i usi³uje daæ mata
szewskiego. Przyjrzyjmy siê nastêpuj¹cym przyk³adom:
1.e4 e5 Obaj partnerzy dobrze zaczêli,
walcz¹ o centrum zgodnie z zasad¹ nr 1
2.Hh5 Nie jest to dobre posuniêcie bia³ych, chocia¿ hetman atakuje pionka na
e5, to jednak grobê t¹ czarne ³atwo odpieraj¹ 2...Sc6 bardzo dobry ruch, który
jest zgodny z 2 zasad¹ i jednoczenie broni
pionka na e5 3.Gc4 Bia³e tym razem zagrozi³y matem szewskim na f7 3....g6 jednak czarne bardzo dobrze siê broni¹ i
przeganiaj¹ hetmana 4.Hf3 kolejna groba
mata na f7 4...Sf6 Kolejny dobry ruch
czarnych. Przes³ania pole f7, a jednoczenie wprowadza kolejn¹ figurê do gry.
5.Hb3 Bia³e nie daj¹ za wygran¹, znów

atakuj¹ pole f7. Proszê zauwa¿yæ, ¿e jest
to ju¿ trzecie posuniêcie hetmanem w
debiucie! naruszaj¹ce trzeci¹ zasadê. 5...Sd4!
Grom z jasnego nieba! Bia³e nie przewidzia³y takiej odpowiedzi czarnych. To piêkne
uderzenie taktyczne rozbija ca³kowicie plan
bia³ych. Czarne przyst¹pi³y do kontry.

6.Hd3 Oczywicie po zabiciu goñcem
pionka na f7 bia³e trac¹ figurê, obrazuje
to poni¿szy wariant (6.G:f7 Ke7 8.Hc4 b5
9.Hc5+ K:f7) 6...d5! Kolejne piêkne uderzenie w centrum, otwieraj¹ce drogê do
gry bia³opolowemu goñcowi z c8. Kolejn¹ zalet¹ tego posuniêcia jest to, ¿e nie
pozwala bia³emu z³apaæ oddechu, stwarzaj¹c kolejne nieprzyjemne groby. 7.G:d5
S:d5 8.e:d5 Gf5! i po partii. Nie ma obrony przed S:c2. Jeszcze nast¹pi³o 9.Hg3
S:c2 10.Kd1 S:a1! Z pu³apk¹, w któr¹ bia³y wpada. 12.H:e5 He7 13.H:h8 bia³e odbi³y wie¿ê, ale...14.Gc2! i dosta³y mata.
A oto kolejny przyk³ad, tym razem z
naszego podwórka:

1.e3 s³aby ruch, oddaje czarnemu centrum 1....e5 2.Hf3 bia³e próbuj¹ daæ czarnemu mata szewskiego, jednak po kolejnym dobrym posuniêciu czarnych 2...d5
ich szanse na to spad³y do minimum,
poniewa¿ nie mo¿na ju¿ ustawiæ goñca
na c4. Po dwóch posuniêciach czarne
opanowa³y centrum. Bia³e ju¿ maj¹ problemy z rozwojem figur, dalej nast¹pi³o
3.Sc3 z atakiem na punkt d5 3...e4 broni
pionka d5, a jednoczenie atakuje hetmana 4.Hf4 a to ju¿ powa¿ny b³¹d. Po
4...Gd6 hetman czarnych niestety ginie,
poniewa¿ nie ma ¿adnego pola, na które
móg³by bezpiecznie stan¹æ...
Strategia i taktyka w szachach, to
podstawa skutecznej i efektownej gry. Wypracowanie odpowiedniego stylu gry, zawieraj¹cego oba te elementy, wymaga du¿o
czasu, cierpliwoci, systematycznoci i
zaciêcia. Efekt koñcowy jednak daje wiele satysfakcji. Zachêcamy zatem wszystkich m³odych (i nie tylko) szachistów do
szlifowania swoich umiejêtnoci taktycznych i strategicznych, przede wszystkim
poprzez rozwi¹zywanie zadañ.
Marta i Czes³aw Spisak

#
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Biegi
Dwa medale
oleckich biegaczy
na Mistrzostwach
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego

W ubieg³ym tygodniu na trasach zlokalizowanych wokó³ stadionu w Czerwonce
, po³o¿onej nieopodal Olsztyna, rozegrano
Mistrzostwa Województwa WarmiñskoMazurskiego na rok 2007 w indywidualnych biegach prze³ajowych.
W poszczególnych kategoriach wiekowych, a w szczególnoci wród juniorów m³odszych i juniorów startowali
wszyscy najlepsi crosowcy z naszego
województwa, którzy w niedawno rozegranych Mistrzostwach Polski w Stalowej Woli zajmowali miejsca tu¿ obok
podium.
W zawodach tych wystartowali równie¿ biegacze z Olecka, którzy zajêli nastêpuj¹ce miejsca:
- 2. miejsce i srebrny medal wywalczy³a
Paulina Powiata w biegu na dyst. 2000
m, przegrywaj¹c z medalistk¹ OOM w
biegu na dyst. 3 km Magd¹ Lisowsk¹
z Braniewa;
- tak¹ sam¹ lokatê i srebrny medal wywalczy³ w biegu na dyst. 3000 m Piotr
Grzêda;
- 4. miejsce w biegu m³odzików zaj¹³ Piotr
Witkowski na dyst. 2000 m;
- 5. miejsce w biegu m³odzików na dyst.
1500 m zaj¹³ brat Piotra  Pawe³ Witkowski.
Wszyscy oni reprezentuj¹ MLKS
Czarni w Olecku.
Niebawem nasi lekkoatleci wystartuj¹
w ogólnopolskim mityngu z okazji Konstytucji 3 Maja w Bia³ymstoku oraz w
Ogólnopolskich Biegach Ulicznych Wilka w Grajewie.

79)/)

MOSiR Olecko zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego
do wykorzystywania kortów tenisowych do prowazdenia lekcji
wychowania fizycznego.
Szczegó³y w biurze MOSiR!!

Pi³ka no¿na
Czarni Justyna Olecko
 £yna Sêpopol 7:0 (4:0)

IV liga coraz bli¿ej

Wynik móg³ byæ dwubramkowy
Jeszcze przed niedzielnym (29 bm.)
meczem z £yn¹ Sêpopol prezes klubu
Czarni Justyna Olecko Józef Wasilewski by³ wielkim optymist¹, bo wcale nie ukrywa³, ¿e mo¿e dojæ do korzystnego wyniku dwubramkowego dla olecczan. Jak siê okaza³o ju¿ podczas spotkania Czarni Justyna rzeczywicie stworzyli na oleckim stadionie miejskim bardzo wiele strzeleckich okazji. Piêæ razy
pi³ka strzelona przez seniorów uderza³a
w s³upek lub w poprzeczkê.
Jednak pierwsze 15 minut by³o trochê nerwowe, brakowa³o jakiej iskry.
Olecczanie szybko obudzili siê z letargu. W 19 min. festiwal strzelecki dla Czarnych Justyna rozpocz¹³ Marcin Rybka Jegliñski. 4 minuty póniej by³o

ju¿ 2:0 po strzale S³awka Jarmo³owicza.
W 30 min. ponownie do braki £yny pi³kê wbi³ M. Jegliñski. 5 minut póniej gola
dla Olecka zdoby³ Kamil Szarnecki.
W drugiej po³owie meczu (67 min.)
gola dla Czarnych Justyna zdoby³ Przemys³aw Drozd. Zaraz potem drug¹ bramkê
zdoby³ K. Szarnecki, który tu¿ przed koñcowym gwizdkiem sêdziego dobi³ rywali
trzecim celnym trafieniem do bramki Paw³a Wobolewicza z £yny Sêpopol.
Sk³ad Czarnych Justyna:
Tomasz Jackiewicz, Micha³ Wasilewski,
Krzysztof Pietkiewicz, Marcin Ryszkiewicz,
Mariusz Jegliñski, Marcin Jegliñski, Adam
Wyszyñski, Przemys³aw Drozd, Pawe³
Wasilewski, S³awomir Jarmo³owicz, Kamil Szarnecki.
Na zmiany w drugiej po³owie weszli:
Tomasz Karniej, Artur Pajewski, £ukasz
Dêbski.
Widzów: ok. 700. Sêdzia g³ówny spotkania: Szczepan Szymaniak.
Najbli¿szy mecz wyjazdowy Czarni
Justyna graj¹ 5 maja (sobota) z Olimpi¹
Mi³ki.

Najbli¿sze imprezy MOSiR

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku uprzejmie informuje, ¿e na
obiektach MOSiR w dniach 28.04.-6.05.2007. bêd¹ odbywaæ siê nastêpuj¹ce imprezy sportowe:
3.05. - godz. 10.00 - korty  otwarty turniej tenisowy z okazji Rocznicy Kon28.04. - godz. 12.00 - stadion g³ówny 
stytucji 3 maja
mecz pi³ki no¿nej trampkarzy
5.05. - godz. 10.00 - stadion g³ówny 
Czarni - Rominta Go³dap
mecz pi³ki no¿nej juniorów m³odszych
29.04. - godz. 10.00 stadion ma³y  rozCzarni  Mazur Pisz
grywki pi³ki no¿nej Oleckiej Ligi Dru5.05. - godz. 12.00 - stadion g³ówny 
¿yn Amatorskich (OLDA)
mecz pi³ki no¿nej juniorów
29.04. - godz. 15.00 - stadion g³ówny 
Czarni  Pojezierze Prostki
mecz pi³ki no¿nej seniorów
5-6.05. - godz. 10.00 - korty  TalentiaCzarni  £yna Sêpopol
da  gry i zabawy dla dzieci do lat 101.05. - godz. 10.00 - korty  otwarty turciu przygotowuj¹ce do gry w tenisa
niej tenisa ziemnego Otwarcie Sezoziemnego.
nu 2007
2.05. - godz. 19.00 - korty  IV Otwarty 6.05. - godz. 10.00 - stadion ma³y  rozgrywki pi³ki no¿nej Oleckiej Ligi DruNocny Turniej Tenisowy w grze po¿yn Amatorskich (OLDA)
dwójnej

OLDA
Ostatnie mecze rundy zasadniczej
 niedziela 6 maja OLDA:
· godz. 10.00 Strongmen - Armagedon
· godz. 10.00 TSV Sk³adowa - Ekipa Siejnik
· godz. 10.30 Rapid Che³chy  Error
· godz. 10.30 PKS Dunajek - Ekipa Zielonego Jeppa
· godz. 11.00 PKS Dunajek - Armagedon
· godz. 11.00 Strongmen - Ekipa Zielonego Jeppa

· godz. 11.30 Strongmen - Ekipa Siejnik
· godz. 11.30 TSV Sk³adowa - Ekipa Zielonego Jeppa
· godz. 12.00 Strongmen  Error
· godz. 12.00 Red Powers - Armagedon
W dniu 13 maja odbêdzie siê na ma³ym
stadionie Turniej Pi³ki No¿nej Dru¿yn 6-cio
osobowych (OLDA w tym czasie pauzuje)
dzikich dru¿yn (powy¿ej 16 lat) od godz. 10.
00 /szczegó³y - Andrzej Kamiñski/.
Serdecznie zapraszamy kibiców i sympatyków pi³ki no¿nej amatorskiej na
ma³y stadion!

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
(0-87) 520 02 30, tel kom. red. nacz. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski.
Sk³ad komputerowy, promocja: projekt i wykonanie  Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, 19-411 wiêtajno 56/5.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-17 00.
Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania
nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 253

No to minê³y nam kolejne 8 dni... ¯artowa³em. Mamy za sob¹ kolejny dobry
tydzieñ, a przed nami kolejny NAJLPESZY TYDZEÑ! Czemu najlepszy? Bo to
taki tydzieñ weekendowy. Mamy pecha
do wi¹t. Szczególnie do wi¹t majowych.
Tak siê sk³ada, ¿e dwa wiêta mamy tylko z jednym dniem ró¿nicy. Dla równowagi, by nie by³o a¿ tak dobrze ustanowione, ¿e dzieñ miedzy dwoma majowymi wiêtami bêdzie nazywa³ siê Dniem Flagi
i te¿ bêdzie wiêtem. A tu jeszcze niespodzianka kalendarzowa. Jaka? A taka
jak w warcabach: wtorek i czwartek! I jak
tu nie wykorzystaæ takiej okazji. To wielu bije poniedzia³ek, rodê, pi¹tek i potem ma najd³u¿szy weekend wiata. Nie
jestem przeciw wiêtom i obchodom, ale
czasem to wygl¹da na przesadê. Pierwszy maja, wiadomo  wiêto klasy robotniczej. Paradoksem historii jest, ¿e dzi
najczêciej to wiêto obchodz¹ urzêdnicy z administracji. Bo to oni,, okazuje siê,
s¹ si³¹ napêdow¹ postêpu. A robotnicy?
Niestety, ale spora czêæ tej klasy w³aciwie w dzisiejszych czasach tego wiêta nie mo¿e obchodziæ... bo kapitalizm.
Ale jak kto by chcia³ co w urzêdach
za³atwiæ... To broñ go Panie, bo przecie¿
urzêdnicy s¹ na zas³u¿onym odpoczynku. W koñcu nale¿y im siê. A w wiêto
pracy musz¹ pracowaæ ci, co mog¹ zapewniæ spokój wiêtuj¹cym urzêdnikom,
menad¿erom, kierownikom, dyrektorom i
prezesom. W wielu prywatnych firmach
jest to normalny dzieñ pracy. Jeli chodzi o mnie, rêkami i nogami podpisujê siê,
¿e to wiêto nale¿y zlikwidowaæ. To znaczy zostawiæ wiêtem, ale rzeczywicie
wiêtem robotników. Oni i tak musz¹ w
ten dzieñ pracowaæ i na pewno bardziej
byliby zadowoleni gdyby za ten dzieñ
dostali podwójn¹ p³acê czy nagrody pieniê¿ne.

Ziemia
poetów

A co tam w polityce? Ano, jak zwykle... bardzo ciekawie. Przede wszystkim
samobójstwo by³ej pani minister z SLD.
Nie ubli¿aj¹c majestatowi mierci  wielu
polityków wykorzystuje niebywa³¹ okazjê, by zaistnieæ medialnie. To przykre,
¿e mieræ kole¿anki traktuj¹ jako trampolinê polityczn¹. Na ostatni plan zesz³a
sprawa, ¿e by³a pani minister by³a zamieszana w powa¿ne przestêpstwa gospodarcze. Ogólnie z wypowiedzi wielu polityków wychodzi³o, ¿e dzia³alnoæ kryminalna cz³onków opozycji powinna byæ
zwolniona z sankcji policyjnych i karnych.
Drugim wnioskiem z tej debaty publicznej jest, ¿e pozbawienie cz³owieka wolnoci jest najwiêkszym przestêpstwem w
tym kraju. Z³apanie z³odzieja, bandyty nie
oznacza zamkniêcia go w areszcie. To, ¿e
co ukrad³, zniszczy³, zabi³, zgwa³ci³ nie
jest powodem do izolowania cz³owieka
w jakim areszcie czy wiêzieniu. Co to za
barbarzyñskie zwyczaje? Wstyd... I jeszcze ci panowie, co dowodz¹ wsadzeniem
i ³apaniem kryminalistów, nazywaj¹ siebie Prawem i Sprawiedliwoci¹. Wiêzienia i tak s¹ pe³ne uczciwych ludzi, a kryminalici bezczelnie ³a¿¹ po ulicach. Po
raz drugi: WSTYD. Policja powinna zaj¹æ siê pilnowaniem porz¹dku, a nie ³apaniem z³odziei czy bandytów! Nie marno-

Aleksander Chodko (1804-1891)
Zmrok

Któ¿ nie zna tej godziny, gdy ton¹ce w morzu
S³oñce jeszcze pó³okiem na ziemiê poziera,
Kiedy przez krepê mroku w powietrza przestworu
Widno, jak dzienne wiat³o powolej siê ciera;
Tej godziny milczenia, dumania i czucia,
Gdy siê najchêtniej piewu i muzyki s³ucha,
Gdy pamiêæ uwolniona z dziennego okucia
Odlatuje w przesz³oci kraj na skrzyd³ach ducha.

waæ publicznych pieniêdzy na bzdury!
Przestêpca te¿ cz³owiek i trzeba go traktowaæ humanitarnie!
Aha! Mamy nowego marsza³ka sejmu. Marek Jurek zosta³ szefem swojej partii,
bo mu siê nie podoba³o byæ marsza³kiem.
Kto to nazwa³ odpowiedzialnoci¹ polityczn¹... Wed³ug wielu okrelono to
oszo³omstwem. Nowym Marsza³kiem Sejmu
zosta³ Ludwik Dorn alias ¯elazny Ludwik. A wszystko ku ¿alowi wielkiego
przewodnicz¹cego Donalda Tuska. Tusk
z pian¹ na ustach zachwala³ Dzwonis³awa Komórkowskiego, który potrafi wydzwoniæ w ci¹gu 4
lat 170 tys. z³otych z bud¿etu pañstwa! Taki Marsza³ek przeszed³ nam ko³o
nosa. Wielka szkoda. Jako marsza³ek dzwoni³by na Jamajkê sprawdziæ, czy nadal pisz¹
tam o Polsce w tonie katastroficznym. Szkoda, bo by³oby zabawnie. Czy Ludwik Dorn
bêdzie dobrym Marsza³kiem Sejmu? Nie
mam pojêcia. Jest wysoki i niele prezentuje siê z lask¹ marsza³kowsk¹.
Jedno, co mi siê ostatnio bardzo podoba, to rozpoczêty wreszcie proces autorów Stanu Wojennego. Najwy¿sza pora.
I nie chodzi tu o wsadzenie genera³ów 
staruszków, a o zwyk³¹ sprawiedliwoæ
dziejow¹. Kto mo¿e powie, ¿e to tylko
zemsta czy polowanie na czarownice. Hola,
hola! Te czarownice przez ponad czterdzieci lat polowa³y na zwyk³ych ludzi.
To by³o ponad 40 lat trzymania ludzi jako
zak³adników ustroju, który mia³ byæ dla
mas, a by³ tylko dla klas, i to panuj¹cych. Stan Wojenny by³ gwodziem do
trumny tego systemu, ale zbyt wielu ludzi zap³aci³o ¿yciem, by zaspokoiæ ambicje genera³a. A teraz jeszcze zmyla i sam
uwierzy³ w tê historiê o interwencji Rosjan. Mimo, ¿e oni sami tego siê wyparli.
Nie chodzi o zemstê, a o to, by mieæ wiadomoæ, ¿e ka¿da zbrodnia bêdzie os¹dzona i ukarana. I to jest piêkne.
PAC

