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Doskonale zaprezentowali siê w Ogólnopolskich Biegach
Wilka oleccy biegacze, w szczególnoci zawodniczki reprezentuj¹ce klub Czarni Olecko.
Tradycyjnie, w biegach rozegranych na ulicach Grajewa,
wystartowa³o wielu bardzo dobrych zawodniczek i zawodników z ca³ej Polski oraz zawodników zagranicznych.
W tegorocznych biegach rozegranych 12 maja uczestniczy³o ponad 800 zawodników. Atrakcj¹ by³ udzia³ dwóch Kenijczyków, którzy wystartowali w biegu g³ównym na dystansie 5 km.
Najwiêksz¹ sensacj¹ i przy okazji niespodziank¹ by³ sukces, jaki odnios³y oleckie zawodniczki w biegu juniorek na
dystansie 1600 m. Wychowanki trenera Romualda Wojnowskiego zaskoczy³y kompletnie rywalki taktyk¹ biegu, jak¹ ustali³y
wspólnie z trenerem przed startem.
C.d. na s. 19.
M.Pietraszewski

Na rozegranych 5 i 6 maja w Opolu Mistrzostwach Polski
juniorów m³odszych w karate kyokushin olecczanin Mateusz Danielewicz startuj¹cy w wadze do 75 kilogramów zdoby³ tytu³ mistrza Polski. Startuj¹cy w tym turnieju drugi z
olecczan, £ukasz Piekutowski zaj¹³ trzecie miejsce w kategorii do 70 kilogramów. Obaj zawodnicy trenuj¹ w Oleckiej
Szkole Sztuk Walki Karate Kyokushin.

* wiêtajno  11 maja  s. 7.
* Kolizja z mostem  s. 3.
* Fabryka biopaliw i ciep³ownia 
trudne robocze rozmowy  s. 6.
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Gwarantujemy zaskakuj¹co niskie ceny
oraz fachow¹ i mi³¹ obs³ugê.
Tel. (87) 520 44 46

(V24704)

Wyprzeda¿ kabin prysznicowych z wystawki  30% upustu.
Nowoæ w ofercie  drzwi harmonijkowe drewnopodobne

w dniach 1 i 2 czerwca firma gwarantuje
5% rabatu na wszystkie zakupy!
Rys. Krzysztof Kamiñski

MAJSTER

Cena 1,40 z³

Mateusz Danielewicz
mistrzem Polski

Dziewczyny z Olecka autorkami sensacji
w Ogólnopolskich Biegach Ulicznych

Olbrzymi sukces
oleckich biegaczy
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 27 kwietnia o 9.38 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ znad ul. Tunelowej nad³amany konar drzewa zagra¿aj¹cy przechodniom.
 28 kwietnia o 12.44 dwa zastêpy JRG
PSP gasi³ przy ul. Zamkowej po¿ar suchej
trawy.
 28 kwietnia o 16.25 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
 29 kwietnia o 8.00 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w okolicach Norek skutki
kolizji drogowej.

Informacji udzieli³
m³odszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

 30 kwietnia 3 zastêpy JRG PSP, 1 OSP
G¹ski 1 OSP wiêtajno gasi³y po¿ar
budynku gospodarczego w Zajdach.
Spaleniu uleg³a wiêba dachowa oraz
sk³adowane drzewo opa³owe. Straty oceniono na oko³o 15.500 z³otych. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ po¿aru by³o zaprószenie ogniem od palonego w pobli¿u ogniska.
 30 kwietnia o 9.42 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni ul. Tunelowej plamê
oleju pozostawion¹ przez pojazd mechaniczny.
 30 kwietnia o 12.12 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ znad kaplicy nad³amane
drzewo.
 30 kwietnia o 18.37 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Partyzantów po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 1 maja o 14.47 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicy ul. Wiejskiej po¿ar traw.
 2 maja o 10.04 jeden zastêp JRG PSP w
okolicach Kukowa zabezpiecza³ do chwili
przybycia saperów odkryty niewybuch.
 2 maja o 14.04 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicy osiedla Lesk po¿ar traw.
 2 maja o 17.23 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicy Golubek po¿ar traw.
 2 maja o 17.48 jeden zastêp JRG PSP gasi³
przy ul. S³owiañskiej po¿ar drzewa.
 2 maja o 18.09 dwa zastêpy JRG PSP
gasi³y przy placu Wolnoci po¿ar kuchni oraz usuwa³y z niej zadymienie.
 2 maja o 22.02 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar traw w okolicy osiedla Siejnik.
 3 maja o 16.35 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z jezdni w okolicach Mo¿nych
konar drzewa.
 4 maja o 1.28 jeden zastêp JRG PSP
owietla³ teren zabezpieczany przez policjê w okolicach Sedrank.
 4 maja o 18.54 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kociuszki po¿ar samochodu osobowego.

 4 maja o 20.25 jeden zastêp OSP wiêtajno w zwi¹zku z awari¹ wodoci¹gu
dowióz³ wodê do celów sanitarnych
do osiedla Che³chy.
 5 maja o 9.26 jeden zastêp OSP wiêtajno w zwi¹zku z awari¹ wodoci¹gu
dowióz³ wodê do celów sanitarnych
do osiedla Che³chy.
 6 maja o 16.25 dwa zastêpy JRG PSP
oraz jeden OSP Kowale Oleckie gasi³y w okolicach Kowal Oleckich po¿ar
poszycia lenego.
 6 maja o 17.46 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy alei Wojska Polskiego po¿ar traw.
 6 maja o 20.13 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w okolicy Ma³ego Olecka po¿ar
s³omy w belach.
 30 kwiecieñ 6.10 3 zastêpy JRG PSP, 1
OSP G¹ski 1 OSP wiêtajno gasi³y
po¿ar budynku gospodarczego w Zajdach. Spaleniu uleg³a wiêba dachowa oraz sk³adowane drzewo opa³owe.
Straty oceniono na oko³o 15.500 z³otych. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ po¿aru by³o zapruszenie ogniem od palonego w pobli¿u ogniska.
 30 kwietnia o 9.42 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni ul. Tunelowej plamê
oleju pozostawion¹ przez pojazd mechaniczny.
 30 kwietnia o 12.12 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ znad kaplicy nad³amane
drzewo.
 30 kwietnia o 18.37 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Partyzantów po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin
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AUTOMYJNIA
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

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

Wojska Polskiego 18

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

(V24504)
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Pijani

kierowcy

 4 maja 15 minut po pó³nocy na alei
Wojska Polskiego policjanci zatrzymali
WV Golfa. Kieruj¹cy nim dwudziestotrzyletni Jaros³aw . Mia³ we krwi 0,6
promila alkoholu.
 6 maja oko³o 21.00 zatrzymano jad¹cego ul. Nocznickiego Fiata CC. Kieruj¹cy nim trzydziestojednoletni Ryszard
B. Mia³ we krwi 2,1 promila alkoholu.
 7 maja ok. 10.30 na ul. 11 Listopada
zatrzymano Opla Vectra prowadzonego przez 30-letniego Krzysztofa G.
Mia³ on we krwi 0,8 promila alkoholu.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 07-13.05.2007r., ul. Kolejowa 15
 14-20.05.2007r., pl. Wolnoci 25

TANKUJESZ U NAS,

ZBIERASZ

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE
STACJA PALIW  Rarytas

ul. E³cka 4

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

(V22606)

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:

 Marek Bogdan
 Teresa Hajko
 Jan Kolasiñski
 Zbigniew Krzy¿ek
 Jerzy Makal
 Iwona Romin

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ 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
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15

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

KOLIZJA Z MOSTEM

Fot. Józef Kunicki i archiwum PSP.

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

Dopiero stra¿acy wydobyli poszkodowanych
z wozu. Okaza³o siê, ¿ê
mê¿czyzna jecha³ na podwójnym gazie. Mia³ we
krwi 1,9 promila alkoholu.
Publikujemy fotografie
opisuj¹ce wypadek z archiwum PSP oraz wykonane przez Józefa Kunickiego.

(K10803)

11 maja oko³o 14.46
czterdziestodziewiêcioletni
olecczanin Krzysztof B. Jad¹c z du¿¹ prêdkoci¹ wjecha³ na most na Leg¹, ³¹cz¹cy ulice Grunwaldzk¹ z
alejami Lipowymi. Prowadzony przez kierowcê polonez o ma³y w³os matkê z
dzieckiem w wózku. Zjecha³
na praw¹ stronê i z pe³n¹
szybkoci¹ uderzy³ w barierê mostu, prze³ama³ j¹ i
spad³ na dach po przeciwleg³ym brzegu rzeki.

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!

!

Tygodnik Olecki nr 20 (489)

OLECKI TERMINARZ

Wystawy sta³e
8.00-15.00  wystawa fotografii Algimantasa
Vorevièiusa Galeria sztuki prawdziwej
im. A. Legusa, plac Wolnoci
 Wystawa Powrót do przesz³oci - sala
wystawowa ZST, Zamkowa
18 maja (pi¹tek)
17.00  Sposób na rekina  film, kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Miss Potter  film, kino ROK
Mazury Garbate
19 maja (sobota)
10.00  Czarni  Pogoñ Banie Mazurskie  mecz juniorów m³odszych
12.00  Czarni  Orze³ S. Juchy  mecz
juniorów
16.00  Czarni  Victoria  mecz wyjazdowy seniorów
17.00  Sposób na rekina  film, kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Miss Potter  film, kino ROK
Mazury Garbate
20 maja (niedziela)
10.00  Turniej o puchar Dyrektora Banku
PKO BP S.A. (tenis ziemny)  korty
MOSiR
17.00  Sposób na rekina  film, kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Miss Potter  film, kino ROK
Mazury Garbate
25 maja (pi¹tek)
17.00  Ostatni król Szkocji  film, kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Labirynt fauna  film, kino ROK
Mazury Garbate
26 maja (sobota)
10.00  Czarni  Kosza³ek W.  mecz
wyjazdowy trampkarzy
14.00  Czarni  Mazur Wydminy  mecz
wyjazdowy juniorów m³odszych
15.00  Czarni  MKS Orzysz  mecz
wyjazdowy juniorów
17.00  Ostatni król Szkocji  film, kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Labirynt fauna  film, kino ROK
Mazury Garbate

"
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Miasto wspólnie z powiatem rozwi¹¿e problemy parkowania i ruchu przy
placu Wolnoci.

Plac Wolnoci

Zosta³ ju¿ wy³oniony wykonawca do
opracowania projektu organizacji ruchu.
Za³o¿enia projektowe przewiduj¹, ¿e
wszystkie jezdnie wokó³ placu bêd¹ jednokierunkowe. Pojazdy bêd¹ porusza³y
siê odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Przejcia dla pieszych bêd¹ wy¿ej
ni¿ jezdnia i zrobione z kostki brukowej.
Ograniczy to w sposób naturalny prêdkoæ pojazdów. Na najwiêkszym skrzy¿owaniu przy poczcie zostan¹ postawione
kwietniki, które bêd¹ spe³nia³y role ronda. Ka¿dy pojazd musia³by przed skrzy¿owaniem wyhamowaæ.
Parkingi bêd¹ oznakowane bia³ymi
liniami. Z placu znikn¹ te¿ wszystkie postoje
taxi. Zostan¹ one przeniesione na alejkê

Nie bêdzie...

schroniska dla zwierz¹t. Taki wniosek mo¿na
by³o wysnuæ po wyst¹pieniu Burmistrza
na ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
Jestem zszokowany. Mamy wielki
dylemat. Po kontaktach z gminami, które takie obiekty budowa³y lub zamierzaj¹
budowaæ, po dok³adnym rozpoznaniu przepisów, które obowi¹zuj¹ w tej dziedzinie okazuje siê, ¿e na 175 stanowisk dla
zwierz¹t, koszt budowy inwestycji brutto, proszê spokojnie siedzieæ w fotelach,
3 miliony 605 tysiêcy z³otych. Gdyby

przecinaj¹c¹ park.
Projekt zostanie ukoñczony w drugiej dekadzie czerwca. W lipcu zostanie
za zrealizowany projekt przebudowy. Jest
to termin fatalny. Bêdzie du¿o turystów.
Starostwo sugerowa³o odsuniêcie budowy
na przysz³y rok. Uwa¿am, ¿e nie ma co
czekaæ. Przemêczymy siê wszyscy, ale
przebudowy nie mo¿na odk³adaæ. Pomimo krytyki musimy ten problem rozwi¹zaæ jak najszybciej. Ca³¹ krytykê za zaistnia³e niedogodnoci biorê na siebie
 stwierdzi³ Burmistrz Wac³aw Olszewski odpowiadaj¹c na interpelacjê Radnego Mariusza Mi³una.
Trzeba nadmieniæ, ¿e w wielu miastach w Polsce ruch w centrum jest bardzo ograniczony lub ca³kowicie zakazany. Tak samo w Olecku - prêdzej czy
póniej brak rozwi¹zania problemu komunikacji w centrum zatka miasto.
Ju¿ w chwili obecnej ciê¿arowe sa-

mochody dostawcze, pomimo tego, ¿e
wokó³ placu prawie wszystkie sklepy maj¹
wejcia od zaplecza, parkuj¹ tarasuj¹c
parkingi i ruch na placu Wolnoci przed
sklepami. Szczególnie jest to uci¹¿liwe
na pierzei od Urzêdu Miejskiego do ulicy 11 Listopada. Wszystkie usadowione tam sklepy maj¹ specjalnie pobudowane przez miasto za doæ du¿e pieni¹dze podjazdy od strony ulicy rodkowej. Nikt nie egzekwuje to i po co wje¿d¿aæ
w w¹sk¹ uliczkê  stwierdzi³ na Sesji
jeden z radnych.
Szczególnie niebezpieczne s¹ samochody ciê¿arowe roz³adowuj¹ce towar przy
przejciach lub na przejciach dla pieszych przy skrzy¿owaniu placu Wolnoci z 11 Listopada i Cich¹. W koñcu dojdzie
tam do wypadku, a wtedy bêdzie ju¿ za
póno na interwencjê.
Opracowa³
Bogus³aw M. Borawski

wspólnie budowaæ schronisko z E³kiem
dla 300 sztuk, koszt wyniós³by 4 miliony 819 tysiêcy z³otych. Ja policzy³em,
¿e metr kwadratowy tej inwestycji jest
dro¿szy ni¿ dla cz³owieka. Buduj¹c musimy spe³niæ warunki, bowiem tylko wtedy
pozwol¹ nam schronisko u¿ytkowaæ.
Mylê, ¿e odst¹piê od tego zamiaru.
Za te pieni¹dze mo¿emy przez 25 lat p³aciæ za us³ugê dla schroniska w Gi¿ycku.
A przecie¿ utrzymanie schroniska to dalsze
systematyczne koszty. Mylê, ¿e za te
pieni¹dze lepiej wybudowaæ blok dla 48
rodzin  zakoñczy³ wyst¹pienie Burmistrz.

Centrum Ratownictwa Wodnego

Konferencja ,,Flora
obszarów wodno-b³otnych

Wszechnica Mazurska w Olecku, Mazurski Orodek Doskonalenia Nauczycieli w E³ku i Starostwo Powiatowe w Olecku
zapraszaj¹ na konferencjê ,,Flora obszarów wodno-b³otnych,
która odbêdzie siê dnia 24.05.2007 r. w godz. 10 00 - 1500 w auli
B Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, Plac Zamkowy 5.
Program konferencji:
10 00-10 20 powitanie goci  prof. dr Józef Krajewski, Maria
Dzienisiewicz  wicestarosta olecki, dr Ryszard Kowalski
10 20-11 50 wyk³ad ,,Flora obszarów wodno-b³otnych  prof.
dr hab. Tadeusz Korniak
1150-1220 przerwa kawowa
12 20-15 00 zajêcia terenowe na Wiewiórczej cie¿ce  dr Jan
Dziedzic, dr Lubosza Weso³owska. Alternatywnie wyk³ad
,,Edukacja rodowiskowa  dr Ryszard Kowalski
W imieniu organizatorów wicestarosta olecki
Maria Dzienisiewicz
P.S. Konferencja jest skierowana do nauczycieli szkó³
gimnazjalnych oraz nauczycieli i uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z powiatów oleckiego, go³dapskiego, e³ckiego
i piskiego.

Trwaj¹ prace projektowe nad Centrum Ratownictwa Wodnego w G¹skach.
Projekt wykonuje firma z Olecka. Projekt zostanie ukoñczony do koñca wrzenia.

11 kwietnia...

UM zawar³ umowê na wykonanie projektu Wiejskiego Kompleksu SportowoRekreacyjnego w Borawskich.

Komenda hufca ZHP im. K. L.
Szyrmy w Olecku organizuje obóz
harcerski dla dzieci i m³odzie¿y z
naszego miasta, gminy i powiatu.
Obóz odbêdzie siê w terminie
9-23 lipca w bazie obozowej Ba³dy Piec nad jeziorem
Gim w gminie Butryny, po³o¿onej 26km od Olsztyna i nale¿¹cej do hufca warmiñskiego. W trakcie trwania obozu
przewidziane s¹ jednodniowe wycieczki - do Olsztyna (Stare
Miasto, Planetarium, Obserwatorium Astronomiczne, Zamek), do Grunwaldu (z okazji rocznicy Bitwy pod Grunwaldem - 20 lipca, miasteczko dru¿yn grunwaldzkic, inscenizacja bitwy).
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie Komendy Hufca w
Olecku, ul. W¹ska l - osobicie lub telefonicznie nr tel. 0
698 345 521 w godz. 9°°-14°° do 31 maja 2006r.
Pe³na op³ata za obóz wynosi 500,00z³ od osoby (istnieje mo¿liwoæ dofinansowania) i powinna byæ wniesiona
najpóniej do 10 czerwca 2006r.
Przy zapisie nale¿y uiciæ przedp³atê w wysokoci 100,00z³
(jest ona zwi¹zana z kosztami organizacyjnymi obozu oraz
wp³at¹ zaliczki za obóz dla w³aciciela bazy). W razie rezygnacji z obozu przedp³ata przepada.
(L8301)
Z harcerskim pozdrowieniem. CZUWAJ!

#
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Otwarcie sezonu ¿eglarskiego

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

(V22506)

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






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

(V24005)

W niedzielê 13 maja Olecki Klub Wodny
zorganizowa³ regaty, rozpoczynaj¹ce nowy
sezon ¿eglarski 2007. Zawodnicy w wieku od lat 6 do 60 startowali w trzech klasach jachtów: Optymista, Kadet, Omega
sport i turystyczna.
£adna pogoda i wiatr ok. 3 stopni pozwoli³y na rozegranie czterech wycigów.
By³a tylko jedna niegrona wywrotka, ale
do mety dop³ynêli wszyscy zawodnicy.

Fot. Tomasz Kosiorowski

I tak pierwsze miejsce w klasie Optymista zaj¹³ Hubert Wróblewski. W klasie Kadet zwyciê¿y³ Cezary Górski. W
klasie Omega turystyczna zwyciêzc¹ zosta³ Andrzej Knociñski a Boles³aw S³omkowski w klasie Omega sport.
W zawodach gocinnie wyst¹pi³a za³oga z Suwa³k ze sternikiem Markiem
Filarem, która zajê³a II miejsce.

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

$
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Fabryka biopaliw i ciep³ownia
 trudne robocze rozmowy
W przeci¹gu trzech dni  od 9 do 11
maja  burmistrzowie i pracownicy Urzêdu
Miejskiego prowadzili robocze rozmowy z przedstawicielami inwestorów z Austrii
i Italii, którzy s¹ zainteresowani wybu-

dowaniem w Olecku fabryki biodisla i
elektrociep³owni.
Inwestorzy podczas tych rozmów
sprawdzali rynek, zasoby materia³ów
produkcyjnych i infrastrukturê oraz mo¿liwoci transportowe.
Jednym z tematów by³o okrelenie
produkcji rzepaku jaka mo¿e zostaæ wyprodukowana na naszym terenie. Z rzepaku tego ma byæ produkowane biopaliwo, za pozosta³oci, czyli tzw. makuchy, mia³yby s³u¿yæ jako paliwo w elektrowni o mocy 5 megawatów. Odpadem
w tej elektrowni mia³oby byæ ciep³o (20
megawatów), które bêdzie dostarczane
do naszych domów.
Trzydniowe negocjacje to szereg
odrêbnych spotkañ: z producentami rzepaku, z przedstawicielem firmy skupuj¹cej w naszym regionie rzepak (50 tysiêcy ton rocznie), z przedstawicielami za-

cjonowania fabryki i ciep³owni, jest tylko kwestia ceny za jakie od producentów przedsiêbiorcy kupi¹ potrzebne im
surowce.
Przedmiotem rozmów by³ te¿ problem

zakupu przez miasto ciep³a, które bêdzie
produkowaæ elektrociep³ownia. Owiadczenie burmistrza Wac³awa Olszewskiego
by³o jednoznaczne. Je¿eli ciep³o bêdzie
tañsze od najtañszego produkowanego
obecnie, czyli od tego jakie powstaje przy
spalaniu mia³u wêglowego, to ka¿dy je
kupi.
Przedmiotem rozmów by³a równie¿
lokalizacja inwestycji. W grê wchodz¹
trzy miejsca w miecie, w których mo¿e
byæ prowadzona produkcja. Inwestorzy
nie s¹ zainteresowani tylko umiejscowieniem w Strefie  w grê wchodz¹ równie¿
inne tereny. Mankamentem jest brak
bocznicy kolejowej, przy której móg³by
zostaæ zbudowany zak³ad.
Wartoæ docelowa ca³ej inwestycji
to 120 milionów euro. Inwestorzy chc¹
spotkaæ siê jeszcze z Prezes Warmiñskomazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Bo¿en¹ Cebulsk¹ oraz z Marsza³kiem województwa Jackiem Protazem.
Chc¹ mieæ pewnoæ, ¿e lokuj¹c tutaj wielkie
pieni¹dze bêd¹ równie¿ mieli poparcie w³adz
wojewódzkich.
Inwestorzy do koñca wrzenia podejm¹ ostateczn¹ decyzjê. Martwi ich

Fot. Alicja Mieszuk

k³adów, które maj¹ odpady w postaci
trocin, kory czy zr¹bków drewnianych.
Rozmowy wykaza³y, ¿e produkcja
miejscowa jest wystarczaj¹ca do funk-

równie¿ to, ¿e obecnie w Polsce nie ma
jednolitej polityki dotycz¹cej produkcji
i u¿ytkowania biopaliw. Odstrasza te¿ od
ich stosowania bardzo wysoka akcyza.
Licz¹ jednak na zmianê polityki rzêdu,
gdy¿ Unia wymaga od swych cz³onków
co najmniej 20% udzia³u ich produkcji
w rynku paliwowym.
Spotkanie trwa³o trzy dni. By³o trudne
i mêcz¹ce. Przekazalimy im ca³¹ nasz¹
wiedzê. Zorganizowalimy bardzo du¿o
spotkañ. Mylê, ¿e zebrany przez nich
materia³ bêdzie przydatny w podjêciu
wi¹¿¹cej decyzji  stwierdzi³ Burmistrz
Wac³aw Olszewski. - Rostalimy siê
w bardzo dobrej atmosferze. Nastêpne
spotkanie odbêdzie siê w czerwcu w Warszawie.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

%
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wiêtajno  11 maja
W Olecku od rana wiedziano, ¿e w
gimnazjum w wiêtajnie wydarzy³a siê
jaka tragedia. S³ychaæ by³o sygna³y
karetek jad¹cych z Suwa³k, czy E³ku. Mija³y
Olecko i kierowa³y siê w kierunku Gi¿ycka. Potem wraca³y.

zawodowe z Olecka, po jednej z E³ku,
Go³dapi i Gi¿ycka oraz jednostki OSP z
Wydmin i Che³ek. W ewakuacji m³odzie¿y
i doros³ych z placówki pomagali zarówno stra¿acy, jak i policjanci oraz sanitariusze i lekarze przyby³ych na miejsce

zdarzenia karetek. G³ównie jednak, ze
wzglêdu na zagro¿enie, ewakuacjê prowadzili stra¿acy uzbrojeni w maski tlenowe.
W trakcie zdarzenia poszkodowanych
zosta³o 48 osób, w tym kilka doros³ych.
Jedno z dzieci w miêdzyczasie zaczê³o
mieæ objawy zapaci, wiêc wezwany helikopter ratowniczy odwióz³ je natychmiast do szpitala w Suwa³kach.
Obok akcji ratowniczej trwa³o rów-

O 8.00 rano jedna ze sprz¹taczek znalaz³a w wejciu do gimnazjum rozsypany szaroczarny proszek. Gdy zaczê³a go
zamiataæ poczu³a piek¹cy ból w oczach.
Postanowi³a powiadomiæ o tym dyrektora.
W tym samym czasie dzieci zaczê³y
mieæ podobne objawy. Pojawi³y siê równie¿
omdlenia. Dyrektor, widz¹c co siê dzieje, powiadomi³a pogotowie ratunkowe i
policjê. Czêæ dzieci z objawami zosta³a
wys³ana autobusem szkolnym do szpitala w Olecku. W miêdzyczasie przyjecha³a Ochotnicza Stra¿ Po¿arna ze wiêtajna. Póniej zjawi³y siê trzy jednostki
nie¿ dochodzenie. Policjanci ustalili czterech domniemanych sprawców, którzy
zostali przewiezieni do Olecka. Dwaj z
nich przyznali siê do pope³nienia, zakoñczonego na szczêcie bez ofiar, zdarzenia. Mateusz K. (przyniós³ proszek do
szko³y) i Rafa³ ¯. (rozsypa³ w wejciu)
maj¹ po 16 lat. Nie umiej¹ opowiedzieæ
o motywach jakie nimi kierowa³y. Nie jest
równie¿ wiarygodna wersja w jaki sposób zdobyli proszek. Twierdz¹, ¿e znaleli go na wysypisku.
Koszty akcji jeszcze nie zosta³y wycenione. Wed³ug wstêpnych szacunków
mo¿e to byæ od 50 do100 tysiêcy z³otych. Rodzice mog¹ siê liczyæ z tym, ¿e
s¹d mo¿e ich nimi obci¹¿yæ.
Sprawê skierowa³a policja do s¹du
dla nieletnich.

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

• 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.

(L5109)

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

(V16409)

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

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

'
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PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Fundacja Edukacyjna Przedsiêbiorczoci og³asza VI EDYCJÊ
PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH.
W roku akademickim 2007/2008 planuje przyznaæ 1220
stypendiów w wysokoci 380 z³ miesiêcznie, które bêd¹ wyp³acane przez 10 miesiêcy.
Ten program jest dla Ciebie, je¿eli spe³nisz nastêpuj¹ce
warunki:
- jeste zdolny, ambitny i chcesz kontynuowaæ naukê na wy¿szej
uczelni,
- zdasz dobrze maturê w bie¿¹cym roku szkolnym (stypendia
bêd¹ przyznawane na podstawie konkursu wiadectw maturalnych),
- zostaniesz przyjêty na dzienne studia magisterskie,
- mieszkasz na wsi lub w miecie do 20 tys. mieszkañców,
- pochodzisz z rodziny by³ego pracownika PGR, uczêszczasz
do szko³y objêtej programem stypendialnym lokalnej organizacji pozarz¹dowej uczestnicz¹cej w naszym Programie,
lub do szko³y uczestnicz¹cej w programie English Teaching
i Szko³a Ucz¹ca siê,
- w Twojej rodzinie dochód na osobê nie przekracza 655 z³.
Stypendyst¹ mo¿e byæ miêdzy innymi m³odzie¿ pochodz¹ca
z by³ych terenów popegeerowskich (I segment).
Termin sk³adania wniosków up³ywa 10 sierpnia 2007 r.
Szczegó³y na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl
Sporz¹dzi³a: Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

Pieni¹dze dla stowarzyszeñ

Rozpocz¹³ siê naborów wniosków w ramach Funduszu dla
Organizacji Pozarz¹dowych, utworzonego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.
8 czerwca 2007 r. o godz. 16.00 mija termin sk³adania wniosków na komponent Demokracja i spo³eczeñstwo obywatelskie .
Wytyczne dla wnioskodawców (www.funduszngo.pl).
Komenda hufca ZHP im. K. L.
Szyrmy w Olecku organizuje 2 turnusy pó³kolonii dla dzieci i m³odzie¿y z naszego miasta, które
odbêd¹ siê w Domu Harcerza w

Olecku, ul. W¹ska l.
Pó³kolonie odbêd¹ siê w terminach 2-13.07.2007r. oraz
16-27.07.2007r. Podczas trwania pó³kolonii bêd¹ prowadzone ró¿ne ciekawe zajêcia metod¹ harcersk¹ pokazuj¹ce
ciekawe sposoby spêdzania wolnego czasu.
Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê od godz. 9 do 16°° nie
tylko na terenie miasta, ale i w jego okolicach. Jest przewidziany jeden nocleg na koniec ka¿dego turnusu na terenie naszego pola namiotowego. W ci¹gu dnia przewidziane s¹ dwa posi³ki - drugie niadanie (w Domu Harcerza) i obiad w barze lub restauracji (nie posiadamy w³asnego zaplecza kuchennego).
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie Komendy Hufca w
Olecku, ul. W¹ska l - osobicie lub telefonicznie nr telef.
0 698 345 521 w godz. 9 00-14°° do 31 maja 2007r.
Pe³na op³ata za pó³kolonie wynosi 100,00z³ od osoby
(istnieje mo¿liwoæ dofinansowania) i powinna byæ wniesiona najpóniej do 10 czerwca 2006r.
Przy zapisie nale¿y uiciæ przedp³atê w wysokoci 50,00z³
(jest ona zwi¹zana z kosztami organizacyjnymi pó³kolonii). W razie rezygnacji z obozu przedp³ata przepada.
Z harcerskim pozdrowieniem. CZUWAJ!
(V8401)

XII Ogólnopolski Konkurs

,,SZUKAMY POLSKIEGO SZEKSPIRA

Polski Orodek Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów
dla Dzieci i M³odzie¿y ASSITEJ og³asza konkurs dla m³odych
dramaturgów, w dwóch kategoriach wiekowych: dzieciêca od 12
do 15 lat i m³odzie¿owa od 16 do 21 lat.
Celem konkursu jest zachêcenie m³odzie¿y do kreatywnoci,
rozwój polskiej dramaturgii oraz jej promocja.
Aby staæ siê uczestnikiem konkursu, nale¿y napisaæ sztukê teatraln¹ o tym, co Ciê interesuje, niepokoi lub mieszy i
przes³aæ j¹ do dnia 31 stycznia 2008 r.
Na laureatów czekaj¹ atrakcyjne nagrody, m. in. wyjazdy zagraniczne na miêdzynarodowe warsztaty dla m³odych dramaturgów.
Regulamin konkursu na stronie internetowej Ministerstwa
Edukacji Narodowej, www.men.home.pl
Sporz¹dzi³a: Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

Wiêksze dochody bud¿etu gminy

W zwi¹zku z wiêkszymi dochodami w gminie Burmistrz
Wac³aw Olszewski pracuje nad poprawkami do ustawy bud¿etowej.
Chcê zrealizowaæ za te pieni¹dze kilka mniejszych inwestycji, na które na pewno nie otrzymamy dofinansowania z
Unii. W tym roku te¿ nie bêdzie ¿adnych rodków unijnych,
wiêc trzeba zrealizowaæ drobne inwestycje z w³asnych rodków. Do tych przedsiêwziêæ nale¿eæ bêd¹ inwestycje z budow¹ parkingów, odwadnianiem terenów, modernizacja placów,
owietlenie skateparku. Ta ostatnia inwestycja jest zwi¹zana
z propozycja Oleckiej Rady M³odzie¿owej. Równie¿ w sk³ad
tego planu wchodzi zagospodarowanie stawu na Siejniku.

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku og³asza I przetarg
nieograniczony  ofertowy na wynajem lokalu u¿ytkowego po³o¿onego w budynku wielomieszkaniowym nr 21 przy
ul. Kociuszki w Olecku o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej
59,00m 2 z przeznaczeniem na dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Przetarg odbêdzie siê dnia 25 maja 2007r w siedzibie SM
w Olecku przy ul. Zyndrama 4 o godz. l 000.
Oferty na przetarg sk³adaæ nale¿y do dnia 25.05.2007r
do godz. 9°° w zamkniêtych kopertach z napisem Przetarg
na lokal u¿ytkowy w sekretariacie Spó³dzielni lub przesy³aæ listem poleconym za porednictwem poczty.
Wartoci¹ przetargow¹ bêdzie miesiêczna op³ata
eksploatacyjna, której cena wywo³awcza wynosi: 6,30z³ +Vat
za 1m 2 pow. u¿ytkowej lokalu. Ponadto wynajmuj¹cy bêdzie wnosiæ op³atê za centralne ogrzewanie w wysokoci
wynikaj¹cej z kosztów. Szczegó³owe warunki najmu lokalu
okrelone zostan¹ umow¹.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest okazanie
dowodu wp³aty wadium w kwocie 500,00z³ na konto SM
Olecko - PKO BP 51102047240000310200057992 lub w kasie
Spó³dzielni najpóniej na godzinê przed przetargiem.
Istnieje mo¿liwoæ obejrzenia lokalu po uprzednim uzgodnieniu terminu z administracj¹ Spó³dzielni.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w biurze SM Olecko
przy ul. Zyndrama 4, tel. 520-3298, 520-0995.
SM Olecko zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn.
(K11601)
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Mazurka znowu gocinna

A oto wyniki:
1. Piotr Kowalewski
2. Arnold Hoci³³o
3. Stanis³aw Romanowski
4. Józef Makowski
5. Jerzy Rynkowski
6. Janusz Szczepanik
Zawody przygotowa³ Krzysztof Krajewski, nad prawid³owym wa¿eniem czuwa³ Józef Makowski, a pieczê nad ca³oci¹ dzier¿y³ oczywicie Prezes Ko³a
Tomasz Gawroñski.
Aby zaj¹æ miejsce w szóstce nale¿a³o z³owiæ ponad szeæ kilogramów ryb.
Pozostali zawodnicy równie¿ po³owili
sobie, poniewa¿ najmniejsza iloæ z³owionych ryb przez wêdkarza to ponad
trzy kilogramy!!

Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e Ko³o wêdkarskie Okoñ
organizuje pierwsze zawody sp³awikowe na rzecze
Mazurce. Jest to lokalna nazwa £anej Strugi, malowniczej rzeki p³yn¹cej przez puszczê Boreck¹ i dalej
na po³udnie a¿ do jeziora £amiady. Ma ona tutaj,
tj. w okolicach Mazur, kilkanacie metrów szerokoci. Miejscami ma ponad dwa metry g³êbokoci. Wpada
do jeziora £ano i wiosn¹ przyjmuje wielkie stada
p³oci zmierzaj¹ce oczywicie pod pr¹d do jeziorka
Birek. Za rybami zjawiaj¹ siê równie¿ wêdkarze. W
tym roku na starcie Mistrzostw Sp³awikowych Ko³a
Okoñ stanê³o 12 zawodników. £owilimy w dwóch
2,5 godzinnych turach z podzia³em na dwa sektory
w wylosowanych stanowiskach. W ten sposób uda³o
siê w miarê sprawiedliwie wy³oniæ zwyciêzców. Nale¿a³o, tak jak Ada Ma³ysz, oddaæ dwa dobre skoki, czyli dwukrotnie dobrze po³owiæ. Niestety, by³o
kilka kiepskich stanowisk, szczególnie na pocz¹tku
sektora B, jednak takiej sytuacji, w przypadku sp³awikowych zawodów, nie da siê unikn¹æ. Klas¹ po
raz kolejny b³ysn¹³ Piotr Kowalewski, który wygra³ obie tury.

Tak wiêc p³oteczek jeszcze w Mazurce
trochê p³ywa. Szkoda, ¿e nie by³o rybek
wiêkszych, zupe³nie nie moglimy siê
dobraæ do kr¹pi. Albo jeszcze ryby nie
wp³ynê³y do rzeki (woda dopiero siê
ogrzewa, a to ma decyduj¹cy wp³yw na
zachowanie ryb!), albo ju¿ nie wp³yn¹
za wzglêdu na pewne anomalie pogodowe, spowodowane pón¹ zim¹ i nag³¹
wiosn¹. Podsumowuj¹c, Mazurka po raz
kolejny pozwoli³a rozegraæ sp³awikowe
Mistrzostwa Ko³a i uatrakcyjniæ nieco
martwy wêdkarsko-przednówkowy czas.
A na wiêksze ryby zapraszam ju¿ 29
kwietnia na kana³ Mioduñski, gdzie Klub
Ukleja zorganizuje otwarte zawody sp³awikowe. Komunikaty ju¿ na stronie Uklei.
W imieniu cz³onków
Ko³a Okoñ Olecko
Arnold Hoci³³o
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W poszukiwaniu korzeni (3)

Zostawiajmy po sobie dobre imiê
i trwa³¹ pamiêæ wród niemiertelnych,
aby nasze ¿ycie nie przesz³o nadaremnie.
Leonardo da Vinci

W Olecku wiele osób stara siê dog³êbnie poznaæ dzieje swoich
przodków, odtworzyæ je na tyle, na ile mo¿na, siêgaj¹c g³êboko w
przesz³oæ, bo przecie¿ w ka¿dym z nas tkwi poczucie zakorzenienia, poznania historii w³asnej rodziny, swego ³añcucha pokoleniowego. Jedn¹ z takich osób jest pani Agnieszka Obrêbowska.

Nie zd¹¿y³ nacieszyæ siê
tym, co kocha³ najbardziej
W wielopokoleniowej rodzinie Obrêbowskich oprócz Wac³awa Obrêbowskiego z Olecka jest te¿ Wac³aw Obrêbowski z
Warszawy. Kim by³ ten drugi?
- By³ stryjem mojego tecia. Urodzi³ siê w 1910 roku w
Wilnie. Rodzina Obrêbowskich  rodzice z trzema synami:
Stanis³awem, Edwardem i Wac³awem po kilku latach pobytu w Wilnie zamieszka³a w Grodnie i przebywa³a tam przez
okres I i II wojny wiatowej. Póniej zmuszona zosta³a do
repatriacji, rozproszy³a siê po Polsce. W Grodnie urodzi³a
siê Jadwiga.
Jak potoczy³y siê losy Wac³awa?
- Od wczesnych lat zdradza³ zami³owania malarskie. Bêd¹c
w grodzieñskim gimnazjum zwróci³ na siebie uwagê profesora
rysunków. Ojciec Wac³awa  Apoloniusz, popiera³ zainteresowania syna. Obok domu, w którym mieszka³a rodzina wybudowa³ pracowniê malarsk¹. Ch³opiec spêdza³ tam ka¿d¹ woln¹
chwilê.
- Niesamowite, ¿e ojciec tak przej¹³ siê zainteresowaniami syna. Z tego wynika, ¿e odkry³ w nim jego talent,
uwierzy³ mu i zaufa³
- Tak rzeczywicie by³o. Po uzyskaniu wiadectwa dojrza³oci Wac³aw powzi¹³ zamiar ca³kowitego powiêcenia siê
malarstwu. W tym celu uda³ siê do Warszawy i wst¹pi³ do
Akademii Sztuk Piêknych. Studiowa³ pod kierownictwem wybitnego profesora Tichyego. Doroczne wystawy prac studentów Akademii przynios³y mu powodzenie. W roku 1936 za
swoje prace otrzyma³ I nagrodê, któr¹ by³ miesiêczny wyjazd
do Francji. Zwiedzi³ wówczas Pary¿, Chartres, Nantes. Wra¿enia estetyczne wykorzysta³ potem w swoich pracach.
- A inne wystawy?
- W 1937 roku wzi¹³ udzia³ w wystawie malarskiej w Bukareszcie w Rumunii. Póniej musia³ ju¿ przygotowywaæ swoj¹
pracê dyplomow¹. Stworzy³ szeæ du¿ych obrazów olejnych
(2 x 3 m) w cyklu Górny l¹sk. Recenzja w Kurierze z 1938
roku brzmia³a: Jednym z najoryginalniejszych talentów malarskich ( ) jest niew¹tpliwie Obrêbowski. Szeæ jego wielkich
kompozycji, których tematem jest ¿ycie i praca wielkich sztolni na l¹sku, wiadczy zarówno o ca³kowitym opanowaniu
techniki malarskiej, jak i o ¿ywym, oryginalnym stosunku do
zadañ sztuki wspó³czesnej w pañstwie. Prace m³odego artysty, jako zupe³nie dojrza³e i bardzo interesuj¹ce, ozdobi¹ prawdopodobnie hall jednego z wielkich przedsiêbiorstw na l¹sku.
- Z pewnoci¹ nie by³a to jedyna recenzja jego prac?!
- Niestety, tak! By³y ju¿ tylko recenzje pomiertne. W 1948
roku ¯ycie Bia³ostockie pisa³o: Wysoce planowe roz³o¿enie kolorów; kompozycyjnie obrazy s¹ bez zarzutu; pastele i
rysunki s¹ dobrym przyk³adem operowania czysto plastycznymi elementami, co jest najlepszym dowodem uzdolnieñ
malarskich; rysunki krelone s¹ z du¿ym temperamentem.
- Recenzja sympatyczna, ale szkoda, ¿e Wac³aw jej nie
przeczyta³.
- Nasta³ rok 1939  rok rozpoczêcia okrutnej wojny. Na

Wac³aw Obrêbowski
wiosnê Wac³aw zosta³ powo³any na 6-tygodniowe æwiczenia
jako oficer rezerwy. Sygna³y, ¿e nowa wojna zbli¿a siê nieuchronnie, dociera³y do ludnoci cywilnej ju¿ wczeniej. W
sierpniu wojsko gromadzi³o konie i paszê, powstawa³y punkty mobilizacyjne. I w³anie z powietrza dnia 1 wrzenia zacz¹³
siê niemiecki atak na Warszawê. Oko³o 80 bombowców i 20
myliwców niemieckiej Pó³nocy walczy³o z 44. myliwcami
Polskiej Brygady Pocigowej. Niemcy nie wytrzymali polskiego uderzenia, w panice zrzucili bomby pod Warszaw¹ i zawrócili na swoje lotniska. Dalej nie by³o ju¿ tak zwyciêsko.
Od strony l¹dowej naciera³a niemiecka piechota. Dzieñ 11
wrzenia to pocz¹tek forsowania rzeki Narwi. Dzia³ania zaczepne podjê³a 20 Dywizja Piechoty (pu³ki 78 i 80), dwie kompanie czo³gów rozpoznawczych, kawaleria. Nast¹pi³ silny ostrza³
niemieckiej artylerii. Dywizja by³a zmuszona wycofaæ siê na
Pragê, gdzie toczono dalsze walki obronne.
W obronie Warszawy polska dywizja straci³a wielu oficerów, w tym ppor. rezerwy Wac³awa Obrêbowskiego, dowodz¹cego patrolem. Zgin¹³ waleczn¹ mierci¹ w wieku 29 lat.
- Nie zd¹¿y³ nacieszyæ siê tym, co kocha³ najbardziej 
malarstwem, w zasadzie i ¿o³nierzem by³ bardzo krótko.
- Ale m³ody artysta okaza³ siê dzielnym ¿o³nierzem! Odznaczono go Krzy¿em Walecznych. Niesprawiedliwa mieræ zakoñczy³a
nie tylko jego krótk¹ ¿o³niersk¹ drogê i krótk¹ popularnoæ
artystyczn¹, ale i jego mi³oæ o imieniu Ewarysta.
C.d.n.

Wac³aw Obrêbowski, Warszawa.
Rysunek wykonany 29.10.1936r.
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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

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

(V30401)

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

(V21807)

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

BIURO RACHUNKOWE

(V29302)

* ASTRA, restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. 0-87-520-2568
V17908
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K6209
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L7802
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V15310
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L6504
Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Tel. (087) 520-36-55, (087) 520-44-98, kom. 0-600-273-713

* BUDOWLANE: ocieplania budynków, stany surowe, posadzki, tel. 0-501-789-634
K7009
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K5810
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79920
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K8806
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V23505
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V22007
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

DOTACJE UNIJNE

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

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
V23106

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
(L7403)

Powy¿ej 4 wniosków z jednej okolicy - mo¿liwoæ dojazdu do klientów.
(V14710)

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

V27103

(L6901)

ROLNIKU!

* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V10813
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V27003
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L6305
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
K11002
* mia³e wypadek, zadzwoñ, przys³uguje Ci odszkodowanie,
tel. 0-604-856-353, e-mail: marianolecko@wp.pl
K8707
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11V17708
* naprawa: pralek, lodówek, innych urz¹dzeñ ch³odniczych,
STANKIEWICZ, tel. 0-87-520-33-66, 0-508-723-894 V25404
* naprawa urz¹dzeñ ch³odniczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, Marian Kruszniewski, tel. 0-87-520-13-48, 0-601693-546
V23006
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V21817

(V16210)

ADLER

FUH KRET Wies³aw Morusiewicz

(V11302)

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

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V17608
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-30-73
mowych
tel. (087) 520-27-89
(V20207)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
* PUB PIWNICA, plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-3
V18108
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6. Tel. 0-605-192-330

K5910

(V20007)

* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L8502

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V24604)

(V25205)

* 30000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia.
Tel. (087) 520-20-55
V23705

* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V26903
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V26913
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V14910
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V15110
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V26803
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L6604
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V30301

(V28703)

US£UGI

!

US£UGI C.D.
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US£UGI

OG£OSZENIA DROBNE

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2714)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V30001
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K29502
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V28603
* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57

V319

* SUKNIE LUBNE, wypo¿yczalnia, sprzeda¿, plac Wolnoci 6D, tel. 0-886-364-909
L8601
* wiadczê us³ugi kierownika budowy, nadzór budowlany,
tel. 0-606-697-830
K11202
(V15210)

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
K8307
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4612
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K10004
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L5806
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V16809

(V22107)

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

(V15010)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

(V29402)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

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

(V21707)

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V21907
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
GRÜNLAND
Szkó³karzy Polskich

OLECKIE CENTRUM
L
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Olecko, Aleje Lipowe 3
Jerzy Miliszewski
Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

tel. 520-23-36

Rozpoczêcie
kursu

4

CZERWCA

www.olecko.prawojazdy.com.pl

INNE
* Ford Scorpio, automat zamieniê na mniejszy, tel. 0-663-953737
K11402
KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L4710
* kupiê mieszkanie 50-60 m.kw. lub zamieniê mieszkanie 39
m.kw. na wiêksze, tel. 0-602-672-231
K11801
* mieszkanie dwupokojowe, tel. 0-604-557-693
L5407
* pilnie kupiê dwu lub trzypokojowe mieszkanie, tel. 0-607685-558
K11502
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
K9405
PRACA
* praca na umowê-zlecenie w firmie kosmetycznej, tel. 0-609600-338
K10703
* praca na budowie w Olecku, tel. 0-501-266-713
K11701
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L7503
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-3132
L4810
* zatrudniê mechanika, tel. 0-87-520-02-12
V30311
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L5507
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L7602
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L5309
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L7702
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L6005
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L6105
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K10403
* siewnik zbo¿owy, 2,5 metra, tel. 0-605-171-286
V11102
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L6205
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L8105
WYNAJEM
* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
(V16419)
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L8002
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L7902
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L8201

"
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Kalendarz imion

15 maja
(wiêto Polskiej Niezapominajki)
Aleksandry, Beaty, Berty, Brendy, Czcibory, Dionizji, Nadziei, Ofki, Zofii
Afanazego, Anastazego, Dionizego, Izydora, Jana, Maksyma, Ruperta, Stanibora,
Strze¿ys³awa
16 maja
Diany, Honoraty, Ma³gorzaty, Przemys³awy
Adama, Andrzeja, Jana, Jêdrzeja, Przemys³awa, Szymona, Trzebomira, Trzebomys³awa, Ubalda, Wieñczys³awa
17 maja
Brunony, Miry, Weroniki, Wery, Wrocis³awy
Bruna, Brunona, Chwalimira, Feliksa,
Heraklesa, Herakliusza, Paschalisa, Paschaliusa, S³awomira, S³awosza, Stanis³awa,
Torpeta, Wiktora, Wilhelma
18 maja
Aleksandry, Aleksy, Ali, Alicji, Eryki, Iriny,

Nataszy, Sandry
Aleksandra, Bohdana, Edwina, Eryka,
Feliksa, Jana, Mylibora, Wenancjusza
19 maja
Celestyny, Emiliany, Iny, Iwony, Iwy,
Patrycji
Augustyna, Celestyna, Emiliana, Iwa,
Iwona, Krzesomira, Lwa, Miko³aja, Milana, Pêkos³awa, Piotra, Urbana
20 maja
Bernardy, Efrydy, Elfrydy, Krystyny,
Sawy, Wiktorii, Wiktoryny
Aleksandra, Anastazego, Bazylego, Bazylisa, Bernarda, Bernardyna, Bromimierza,
Bronimira, Iwona, Teodora
21 maja
Donaty, Gizeli, Konstancji, Moniki, Przec³awy
Donata, Jana, Juliusza, Konstantyna,
Kryspina, Nepomucena, Przec³awa, Przes³awa, Tymoteusza, Walentego, Wiktora, Wszemira

Konkurs Monety
to nie tylko pieni¹dze

Autor: Wies³aw Bo³tryk

Je¿eli czujesz siê zwi¹zany ze wsi¹
Monety, gm. Kowale Oleckie lub po prostu
lubisz Monety, to zapraszamy Ciê do wziêcia udzia³u w konkursie pt. Monety to
nie tylko pieni¹dze.
Prace w dowolnej formie (literackiej,
plastycznej, fotograficznej lub innej wymylonej przez Ciebie) prosimy dostarczyæ osobicie lub nades³aæ na adres:
Stowarzyszenie MONETY, Monety 16 , 19-420 Kowale Oleckie do dnia
16 czerwca 2007. Decyduje data stempla pocztowego.
Ka¿da praca powinna byæ podpisana oraz zawieraæ adres i numer telefonu
do autora.
Wszystkie nades³ane prace bêd¹ pu-

blikowane w gazetce Co nowego
we wsi Monety.
Rozstrzygniêcie konkursu i wrêczenie atrakcyjnych
nagród nast¹pi w
dniu 30.06.2007 we
wsi Monety o godzinie 18.
Stowarzyszenie
Przypisani Pó³nocy
i Grupa Nieformalna Monety
Dofinansowano ze rodków Programu
Dzia³aj Lokalnie V Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademiê
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Go³dapskiego Funduszu Lokalnego.

Przys³owia
i powiedzenia
 wiêta Zofija (15 maja) k³osy rozwija.
 Ka¿da Zosia (15 maja) dobra gosposia.
 wiêta Zofija, zimna przywodzi ale k³osom to ju¿ nie szkodzi.
 Gdy maj wilgotny, dodaje otuchy, a
gdy maj suchy, to i rok suchy.
 Rok dobry bêdzie, je¿eli w maju zawi¹¿¹ siê ¿o³êdzie.
 Weso³o w maju ze s³owikiem w gaju.
 Suchy marzec, maj za ch³odny, kwiecieñ mokry, rok nieg³odny.
 Mokry maj, ronie ¿ytko jako gaj.
 Kto siê w maju urodzi, dobrze siê mu
powodzi.
 Na w. Urbana (19 maja) wszystka rola
zasiana.

Nasz przepis
Rumiane ¿eberka

1 kg pokrojonych ¿eberek wieprzowych
2 cebule
2 z¹bki czosnku
³y¿ka musztardy
³y¿ka przecieru pomidorowego
3 ³y¿ki sosu sojowego
2 ³y¿ki oleju
³y¿ka kminku
³y¿ka papryki
sól
pieprz
Cebule i czosnek obieramy i siekamy drobno. Sos sojowy ³¹czymy z
musztard¹, olejem i przecierem. Dodajemy cebulê, czosnek, kminek, paprykê, sól i pieprz i dobrze mieszamy.
Miêso myjemy, osuszamy i smarujemy przygotowan¹ marynat¹. Owijamy w foliê aluminiow¹ i wk³adamy
na 1 godzinê do lodówki.
¯eberka wyjmujemy z folii i grilujemy 10 do 15 minut z ka¿dej strony.
Podajemy z sa³atk¹ ziemniaczan¹.

Mole...

...mo¿na wykurzyæ wk³adaj¹c do szafy
ga³ganki nasycone naft¹.

Jeli...

w czasie gotowania jajek pêknie skorupka,
wystarczy wlaæ do wody trochê octu, a
bia³ko nie wyp³ynie.

#
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(V24804)

Dwie minuty drogi st¹d, od miejsca gdzie piszê owe s³owa, stoi pomnik osoby któr¹ siê Shrewsbury zapisa³o w wiecie - Charlesa Darwina. Tego Karola Darwina, co obmyli³
teoriê ewolucji.
Ewolucja, rozwój, istniej¹. Sami to mo¿emy zauwa¿yæ na
w³asnym przyk³adzie. Dawniej bylimy ostrzejsi, z biegiem lat
stajemy siê bardziej ostro¿ni, sk³onni do dzia³ania po namyle. Ewoluujemy.
Od Darwina wzi¹³ siê styl mylenia, jak krótko i upraszczaj¹c nazwalibymy «cz³owiek pochodzi od ma³py», a cilej
«od wspólnego z ma³p¹ przodka». I do worka z Darwinem
wrzuci³bym powszechn¹ w tzw. «naukowych krêgach» naiwn¹ i g³upi¹ wiarê w to, ¿e Boga podobno nie ma, bo go rzekomo nikt nie udowodni³, a Wszechwiat powsta³ z jakiej nieskoñczenie ma³ej okruszynki, co wybuch³a.
A kto stworzy³ tê grudkê?
Darwin, który urodzi³ siê w Shrewsbury i chodzi³ do szko³y za³o¿onej tu w XVI wieku przez króla angielskiego, bodaj
Edwarda VI, mo¿e s³u¿yæ za symbol ograniczonoci «nauki».
Nauka s³u¿y celom praktycznym, pozbawiona oparcia w
cnocie, jak¹ w szko³ach odbudowuje dzi Sathya Sai, produkuje demony zniszczenia - bombê atomow¹ i podobne. Nauka
to scyzoryk, co pomaga w pewnych czynnociach. Niestety,
niektórzy tak siê tym scyzorykiem zachwycili, ¿e powo³uj¹ siê
na scyzoryk, jakby stal siê on autorytetem.
A Boska Postaæ - Sathya Sai - zapewne umiecha siê w
duchu s³ysz¹c, ¿e podobno nie istnieje. Na pychê i bezdenn¹
g³upotê niech spadn¹á te Jego s³owa w sanskrycie:
Brahmaanandam Parama Sukhadam, Kevalam Jnaana
Moortim, Dvandvaateetam Gagana Sa-drisham, Thath
Thwam Asyaadi Lakshyam, Ekam Nityam Vimalam
Achalam, Sarvaadhi Saakshi Bhootam, Bhaavaateetam
Triguna Rahitam....
B³ogi, obdarzaj¹cy szczêciem, ucielenienie pe³nej wiedzy, ponad podwójnoci¹, bezkresny jak niebo, Pierwszy,
ostateczny cel ¿ywota, Jedyny, wieczny, czysty, nieporuszony, wszechobecny wiadek wszystkiego, ponad uczuciami,
ponad trzema stanami: dzia³ania, bezw³adu i spoczynku taki
jest Bóg.
I On istnieje. I jest Rzeczywistym Autorytetem. Ten, co
prowadzi³ przez proroków, obecnie jest tutaj Sam. I spokojnie

gwarantuje - Jestem Bogiem. I Ty te¿ jeste Bogiem, bo Boskoæ jest Twoj¹ istot¹, jakiej nawet nie podejrzewa³e w sobie. Postêpuj stosownie do tego Boskiego Dziedzictwa. I potwierdza nauki proroków, w tym Jezusa, z którego duchowieñstwo stulecia temu uczyni³o dogmatami Jednorodzonego
Syna Bo¿ego i kaza³o czciæ ze strachem, lud nazywaj¹c grzesznikami
i ka¿¹c siê mu, grzesznikowi, baæ potêpienia wiecznego.
A Ojciec dzi spokojnie to odmieca  jak mo¿esz byæ
grzesznikiem, Boskie Dziecko? Przestañ siê obawiaæ. Syn bociana mo¿e byæ jedynie bocianem. Dziecko Boga...? Powraca
spokój. Radoæ.
Padaj¹ za niby «nowoczesne» zabobony.
Piszê, bo mia³em zaszczyt siê dowiedzieæ. Nie dziel¹c siê,
by³bym gorszy od kamienia. Bo ten nie mo¿e siê dzieliæ.
I nawet on nie jest grzesznikiem.
Wiec umiechajmy siê do jutra.
Sathyam Vada, Dharmam Czara. Mówmy prawdê i postêpujmy zgodnie z prawoci¹. To siê liczy w ¿yciu, hej.
Grzegorz Leoñczuk

OKRÊGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW NR NOE/003

(V25004)

Listy
9.04.2007r. ze Shrewsbury
Grzegorz Leoñczuk

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 (34)
3 maja 2007 w Gi¿ycku, w Twierdzy Boyen, odby³ siê turniej zaliczany do cyklu
Grand Prix województwa warmiñsko-mazurskiego. Turniej rozegrany zosta³ systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund,
tempem P15 (15 minut dla ka¿dego zawodnika na rozegranie ca³ej partii). Pomimo i¿ 3 maj, to dzieñ wolny od pracy,
to jednak turniej by³ znacznie s³abiej
obsadzony. Prawdopodobnie mocni
zawodnicy wykorzystali te wolne dni i
wybrali d³u¿sze turnieje organizowane w
tym czasie w Polsce. Zabrak³o wielu
dobrych zawodników, miêdzy innymi z
Obwodu Kaliningradzkiego, którzy praktycznie s¹ na ka¿dej tego typu imprezie.
redni ranking turnieju liczony z pierwszej dziesi¹tki wyniós³ 2093 punktów rankingowych. Dla porównania redni ranking z turnieju Grand Prix, który odby³
siê na Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w 2005 roku wyniós³ 2325. Pomimo,
i¿ turniej ten by³ zdecydowanie s³abszy
ni¿ w Olecku to i tak cieszy³ siê wielkim
zainteresowaniem. W zawodach wziê³o
udzia³ 48 zawodników z Warmii i Mazur
w tym 11 z miêdzynarodowym rankingiem ELO. Olecko reprezentowali Micha³
Brynda, Urbanowicz Rafa³ i Marta Gryglas. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nie by³o
wiêkszych niespodzianek. Wygra³ faworyt
pan Andrzej Plesiuk zdobywaj¹c 8 pkt z
9 partii. Za nim uplasowa³ siê Jakub
Malczyk 7 pkt. Pomimo, i¿ miêdzy obydwoma zawodnikami pojedynek zakoñczy³ siê zwyciêstwem tego ostatniego to
i tak nie zmieni³o to ju¿ klasyfikacji koñcowej. Trzecie miejsce zaj¹³ Marcin Puczy³owski zdobywaj¹c 6,5 pkt. Jest to
mi³a niespodzianka poniewa¿ Marcin jest
m³odym zawodnikiem i wyprzedzi³ wielu
dowiadczonych, wy¿ej notowanych w
rankingu szachistów. Naszym najlepszym
zawodnikiem okaza³ siê Micha³ Brynda,
który z dorobkiem 5 pkt zaj¹³ 18 miejsce.
Prezentujemy pañstwu jedn¹ z partii gran¹
przez Micha³a bia³ymi ze znacznie silniejszym zawodnikiem - panem Badowskim
Józefem, który posiada pierwsz¹ kategoriê
szachow¹. W zaprezentowanej pozycji
nikt ju¿ nie wierzy³ w zwyciêstwo Micha³a, poniewa¿ czarne maj¹ goñca wiêcej, dwa oddalone wolne pionki i wydaje siê ¿e partia powinna zakoñczyæ siê
szybkim zwyciêstwem Pana Józefa... Prawd¹ jest, ¿e partia szybko zakoñczy³a siê,
ale zwyciêstwem bia³ych! Micha³ znalaz³ doskona³y plan gry, który prze³ama³
obronê czarnych na skrzydle hetmañskim

i doprowadzi³ pionka do pola przemiany
po czym czarne natychmiast skapitulowa³y. W partii nast¹pi³o:
M. Brynda - J. Badowski

1.b6! Gb8 nic nie dawa³o (1...a:b6 2.a7;
1...G:b6 2.c:b6 a:b6 3.a7) 2.c6! a:b6 3.a7!
G:a7 4.c7 i czarne podda³y siê.
Do udanych nale¿y zaliczyæ równie¿
wystêp Rafa³a Urbanowicza, który zaj¹³
32 miejsce z dorobkiem 4 pkt. Wspomnê,
¿e Rafa³ zdoby³ w listopadzie ubieg³ego roku na turnieju z okazji XXX-lecia
klubu szachowego w Suwa³kach czwart¹ kategoriê. Na turnieju Grand Prix w
Gi¿ycku zajmuj¹c 32 miejsce okaza³ siê
najlepszym zawodnikiem z rankingiem 1400
oraz wyprzedzi³ wielu zawodników, któ-

rzy posiadali znacznie wy¿szy ranking.
Poni¿ej przyk³ad zwyciêstwa, jakie odniós³ Rafa³ graj¹c czarnymi, nad znacznie silniejszym Panem Bogdanem Jureckim.
Jurecki B. - Urbanowicz R.

Czarne zagra³y 1... c3! i praktycznie
jest po partii. Bia³e maj¹ wielki problem,
jak zatrzymaæ falangê rozpêdzonych pionków zmierzaj¹cych do pola przemiany?
2.b:c3? Okazuje siê, ¿e tylko tak! Ale ten
jedyny ruch wpêdza bia³e w jeszcze wiêksze k³opoty bo nast¹pi³o 2... G:e6 i Pan
Bogdan natychmiast z³o¿y³ broñ.
Marta Gryglas, równie¿ z dorobkiem
4 pkt., zajê³a w generalnej klasyfikacji
36 miejsce. Choæ nie by³a do koñca zadowolona z osi¹gniêtego wyniku to i tak
w klasyfikacji kobiet zajê³a 2 miejsce.
Marta i Czes³aw Spisak

Informujemy, ¿e dnia 19 (sobota) maja 2007r. o godz. 9.00 w Gimnazjum
nr 2 przy ul S³owiañskiej 1 w sali nr 27 odbêdzie siê turniej SZACHOWA
MAJÓWKA, na który serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych bez wzgledu
na wiek i poziom gry. Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund tempem P15, z podzialem na dwie grupy A (turniej g³ówny) i B
(dla dzieci bez kategorii).

U W A G A
Klub Wêdkarski Ukleja

W Ê D K A R Z E
w Olecku serdecznie zaprasza na

Spinningowe Otwarte Mistrzostwa Klubu Ukleja

Zawody odbêd¹ siê 20 maja 2007r na jeziorze Olecko Ma³e.
£owimy z ³odzi w dwuosobowych za³ogach w dwóch turach. Zbiórka zawodników nad jeziorem od strony Wieliczek przy boisku pi³karskim na tzw. pla¿y
o 6.00 z w³asnymi ³odziami. Op³ata startowa 20 z³. Kobiety i juniorzy startuj¹
gratis! (Obowi¹zuje zezwolenie na po³ów ryb na j. Olecko Ma³e  mo¿liwoæ
wykupienia jednorazówki na miejscu).
Uwaga! Tylko silniki elektryczne!
Z wêdkarskim pozdrowieniem KW UKLEJA
Tel. Kontaktowe 087 520 22 13 w godz. 7-14
607 302 389 Arnold Hoci³³o
601 152 462 Krzysztof Gryniewicz
607 291 491 Piotr Kowalewski

%
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Dziewczyny z Olecka autorkami sensacji w Ogólnopolskich Biegach Ulicznych

Olbrzymi sukces oleckich biegaczy
Doskonale zaprezentowali siê w Ogólnopolskich Biegach Wilka oleccy biegacze, w szczególnoci zawodniczki reprezentuj¹ce klub Czarni Olecko.
Tradycyjnie, w biegach rozegranych
na ulicach Grajewa, wystartowa³o wielu
bardzo dobrych zawodniczek i zawodników z ca³ej Polski oraz zawodników zagranicznych.
W tegorocznych biegach rozegranych
12 maja uczestniczy³o ponad 800 zawodników. Atrakcj¹ by³ udzia³ dwóch Kenijczyków, którzy wystartowali w biegu
g³ównym na dystansie 5 km.
Najwiêksz¹ sensacj¹ i przy okazji niespodziank¹ by³ olbrzymi sukces, jaki odnios³y oleckie zawodniczki w biegu juniorek na dystansie 1600 m. Wychowanki

trenera Romualda Wojnowskiego zaskoczy³y kompletnie rywalki taktyk¹ biegu,
jak¹ ustali³y wspólnie z trenerem przed
startem. Po przebiegniêciu po³owy dystansu niespodziewanie uciek³y rywalkom biegn¹cym typowo asekuracyjnie.
Zanim rywalki zorientowa³y siê, nasze
dziewczyny by³y ponad 30 m przed czo³ow¹ grup¹ biegaczek. Prowadzi³y a¿ do
mety, zajmuj¹c trzy pierwsze miejsca. Odnios³y historyczny sukces  w dotychczasowej historii klubu tego jeszcze w
przypadku dziewcz¹t nie by³o...
Zwyciê¿y³a zdecydowanie przed klubowymi kole¿ankami Paulina Powiata.
Drugie miejsce zajê³a Justyna Zieliñska,
a na pozycji trzeciej przybieg³a Ma³gorzata Szpunar. Ca³e podium dla reprezen-

Pi³ka no¿na

2. Mastermix  Ekipa z Zielonego Jeepa 4:4 (0:3);bramki: B. Janiszewski,
A. Hanc, T. Knieæ i M. Czochra  A.
Æwikowski 2, A. Konopko i M. Pietraszewski.
3. Ekipa z Zielonego Jeepa - TSV Sk³adowa 1:1 (1:1); bramki: D. Rudziewicz
 K. Pratko.
Mecz o III miejsce:
Ekipa z Zielonego Jeepa  Kokosiki 5:4 (3:3); bramki: A. Konopko 3, R.
Jegliñski i K. Pratko  D. Nowak 4.
Fina³:
TSV Sk³adowa  Rapid Che³chy 3:2
(3:0); bramki: D. Rudziewicz, K. Czuper
i F. Judycki - B. Zyskowski 2 i K. Brodowski.

Z okazji 45-lecia Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku, zorganizowano (wspólnie z MOSiR) Turniej Pi³ki No¿nej dru¿yn 6-cio osobowych.
Wyniki (19.05.br., ma³y stadion):
Grupa A:
1. Error  Rapid Che³chy 3:4 (2:3); bramki:
M. Adamczyk i M. Domel 2  B. Zyskowski 2 i K. Brodowski 2.
2. Rapid Che³chy  Kokosiki 5:1 (2:0);
bramki: M. Cichanowicz 2, B. Zyskowski,
T. Giziewicz i K. Bierdzio  M. Domel.
3. Error  Kokosiki 3:5 (1:2); bramki:
M. Domel 3  D. Nowak 2 i P. Matwiejczyk 3.
Grupa B:
1. TSV Sk³adowa  Mastermix 3:0 (1:0);
bramki: F. Judycki, D. Rudziewicz i £.
Senkowski.

Kolejnoæ koñcowa:
1. TSV Sk³adowa (kpt. £ukasz Senkowski)
2. Rapid Che³chy (Bartosz Zyskowski)

tantek Olecka. Tego nikt siê nie spodziewa³!
Znakomicie pobieg³ równie¿ Piotr witkowski w kategorii m³odzików. Po bardzo wyrównanej i zaciêtej do ostatnich
metrów walce zdoby³ srebrny medal. To
te¿ jeden z wiêkszych sukcesów w dotychczasowej karierze tego utalentowanego zawodnika.
W tej samej kategorii jego m³odszy
brat, Pawe³, dobieg³ do mety na dobrym,
10. miejscu.
Dobrze wypadli juniorzy na dyst. 2
km. Dwie trzecie dystansu biegli na pozycjach 2-4, w koñcówce zagapili siê, a
rywale ich zaskoczyli, ale by³o niele.
Wysokie, 6. miejsce zaj¹³ Maciej Zalewski, siódmy by³ Piotr Grzêda, a 10. Adrian Moroz.
Takie niespodzianki bardzo ciesz¹.
Gratulujemy znakomitego wystêpu i ¿yczymy dalszych sukcesów.
3. Ekipa z Zielonego Jeepa (Robert Jegliñski)
4. Kokosiki (Mateusz Domel)
Dru¿yny nagrodzono pami¹tkowymi
dyplomami, a zwyciêzcy otrzymali Puchar Prezesa SM. Turniej organizacyjnie przygotowali i sêdziowali pp. Karol
Szy³kiewicz i Robert Smyk.
ben

79)/)
MOSiR Olecko zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego
do wykorzystywania kortów tenisowych do prowazdenia lekcji
wychowania fizycznego.
Szczegó³y w biurze MOSiR!!

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

(V16309)

Promocja bojlerów GALMET
 do 15% rabatu

(V29202)

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

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego
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.
Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH. 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 255

Siedem dni i tak dalej... Dzi bardzo
krótko na temat samego kalendarza, bo
i tak wiadomo, ¿e czas mija i nic z tym
nie mo¿emy zrobiæ.
Co mnie ostatnio zbulwersowa³o? Wiele rzeczy. Praktycznie to samo co Pañstwa. Zaczynam coraz bardziej siê zastanawiaæ dla kogo jest nasze Pañstwo, prawo
i demokracja. Jak to jest z nasz¹ wspóln¹ odpowiedzialnoci¹ i równoci¹ wobec prawa? Co jest z naszymi prawami

ten ³eb z p³ucami. Proszê choæ raz przy
inteligentach powiedzieæ, ¿e np. nie zgadzasz siê z ostatni¹ decyzj¹ Trybuna³u
Konstytucyjnego. Wielu po wypowiedzeniu tych s³ów wola³oby znaleæ siê sam
na sam z Hunami czy hord¹ D¿yngisChana! Prawdopodobieñstwo mierci takie
samo, ale byæ mo¿e mniejszy ból mêczarni
ni¿ z r¹k inteligencji. Czemu piszê inteligencja w cudzys³owie? Niestety, w
ostatnich czasach dokona³ siê podzia³ dzi inteligencja jest po prostu stron¹

jako obywateli? I kto nas robi w konia
decyduj¹c jaka i dla kogo ma byæ ta demokracja? Znowu naród zosta³ podzielony na lepszych i gorszych. Oczywicie lepsi, jak zwykle, to ci, co maj¹ gêby
wywiechtane od ci¹g³ego powtarzania
frazesów i których g³owy s¹ prze³adowane sianem w stylu: polityczna poprawnoæ, tolerancja, humanitaryzm
itd. Przecie¿ to czysty be³kot, który nie
ma na celu nic innego jak tylko zamykaæ usta wszelkim dyskusjom niezgodnym z punktem widzenia autorytetów.
Jak doprowadziæ do tego, by adwersarz
nie mia³ co powiedzieæ? Wystarczy powo³aæ siê na nazwisko autorytetu i to
oznacza koniec dla wszelkiej wymiany
zdañ. Bo dla ustalonego odgórnie autorytetu szacunek trzeba mieæ i ju¿. A
jak cz³owiek powie, ¿e siê nie zgadza z
takim czy takim nazwiskiem, to w imiê
tolerancji, g³êbokiego humanizmu i
cz³owieczeñstwa s¹ gotowi takiemu anty
autorytetowi obci¹æ g³owê lub wyrwaæ

konfliktu politycznego. Inteligencja uzurpuje sobie prawo do m¹droci politycznej, umiejêtnoci rz¹dzenia i bycia kim.
A ca³a reszta to pok³osie czystej g³upoty, kaczyzmu, faszyzmu, nietolerancji,
ciemnogrodu i w ogóle wieków ciemnych... I ca³e to, b¹dmy szczerzy, chamskie podejcie inteligencji do inaczej
myl¹cych od nich. Jest to wielka KULTURA inteligencji, któr¹ obecny marsza³ek sejmu L. Dorn tak piêknie nazwa³
wykszta³ciuchami. Proszê Pañstwa,
b¹dmy szczerzy do bólu, to jest prawda. Spora czêæ dyplomów, matur i tytu³ów naukowych to fikcja! Prawie po³owa moich znajomych chwali siê, ¿e maturê napisa³a dziêki ci¹gom! To taka matura
lepsza od tej amnestyjnej od Giertycha? Dzi prace maturalne, magisterskie,
ba!... nawet doktoraty - po prostu ci¹ga siê z internetu! Ile razy s³yszymy od
swoich znajomych, którzy studiuj¹ lub
studiowali: a za³atwilimy sobie zaliczenie. To jest chore! ¯yjemy w spo³eczeñ-

stwie, gdzie o inteligencji ma wiadczyæ
dyplom, matura czy inny dokument, który
w innym kraju by³by tylko nic niewa¿nym wistem papieru! Co to za inteligencja, o której ma wiadczyæ tylko statystyka czy jakie twarde ok³adki, jak nadal
mamy przed sob¹ buca i cio³ka! I taka (i
nie tylko taka inteligencja) cieszy siê, ¿e
TK utar³ nosa dla PiS, w praktyce blokuj¹c ustawê lustracyjn¹! Jedyn¹ stron¹ z jakiej nale¿a³oby siê tu miaæ jest
to, ¿e kolejny raz grupa nietykalnych
cwaniaków ocali³a swoje ty³ki kosztem uczciwej czêci
spo³eczeñstwa. TK, który ma
nas broniæ przed odbieraniem
nam praw konstytucyjnych,
zgrywa po raz kolejny wybran¹ grupê ludzi przeciw
drugim. Wg profesorów, na
ca³e szczêcie niejednomylnych w swoim zdaniu, równoci¹ wobec wszystkich jest
odst¹pienie od napiêtnowania i rozliczenia kapusiów,
sprzedawczyków i ró¿nej maci ³otrów. Równoci¹ ma
byæ równe traktowanie cz³owieka, który kiedy donosi³,
wspó³pracowa³ ze s³u¿bami,
kraju który swoich obywateli traktowa³ jak zak³adników
systemu. Niejeden z tych
uczciwych i poczciwych
awansowa³ dziêki temu, ¿e
pisa³ donosy na swoich kolegów, mia³ dziêki temu mo¿liwoci atrakcyjnych wyjazdów itd. Dzi
taki ³otr siedz¹c sobie na wygodnym
fotelu, maj¹c dobr¹ pozycjê, bo ziomale z SB swoich nie zostawiaj¹ na lodzie, mieje siê prosto w oczy. A inteligencja chórem bêdzie powtarzaæ: dobrze siê sta³o! £atwiej polityczn¹ decyzjê TK wyt³umaczyæ pos³em Mularczykiem. Tylko po to, by przekrzyczeæ g³osy wielu pytaj¹cych: DLACZEGO TACY
M¥DRZY PROFESOROWIE NIE
SPRAWDZALI TYCH NOTATEK Z SYGNATURAMI Z IPN? I dlaczego, jeli
to nie polityczna decyzja, musia³a zapaæ
tak szybko przed politycznym terminem
15 maja... Na to inteligencja ma jedn¹
odpowied: jeste g³upim kaczyst¹, który chce doprowadziæ do faszyzacji kraju
i wyst¹piæ przeciw demokracji! Czy ta
inteligencja w ogóle sama siebie rozumie w tym zacietrzewieniu, fobiach i
wyobra¿eniu w³asnej wielkoci i m¹droci?
PAC

