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OLECKO CUP 2007

W dniach 28.05-3.06.2007r. na kortach oleckiego MOSiR
bêdzie rozegrany najwiêkszy turniej tenisowy na wschód od
Wis³y  VII MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ TENISOWY
KOBIET WTA  PKO BP S.A.  OLECKO CUP 2007.
Pula nagród  10 000 USD. G³ówny sponsor  PKO Bank
Polski S.A. Sêdzia g³ówny turnieju  Yves Freson (Belgia).
W turnieju g³ównym graj¹  32 zawodniczki. Najwy¿sza w
rankingu WTA  Martinovic Sandra (Bonia i Hercegowina)
 303.
 gry eliminacyjne  27-28.05
 turniej g³ówny  29.05.- 3.06.
 fina³ gry podwójnej  2.06,
 fina³ gry pojedynczej  3.06., godz. 11.00.
Bie¿¹ce informacje o turnieju bêd¹ zamieszczane na stronach internetowych: www.tenniseurope.org, www.pzt.pl,
www.olecko.pl
Andrzej Kamiñski

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
Zapraszamy a zakupy.

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

w godzinach 1200 -1700
(we wtorek nieczynna)

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

(V24705)

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

Redakcja

Od 21 maja br. Wydzia³ Spraw Obywatelskich i Ewidencji
Dzia³alnoci Gospodarczej pracuje w nowej siedzibie w pe³nym
sk³adzie. Osoba prowadz¹ca sprawy z zakresu dzia³alnoci gospodarczej, przeciwdzia³ania alkoholizmowi równie¿ przyjmuje
interesantów przy pl. Wolnoci 2, pokój nr 10, tel. 087 520 49 56.

O Puchar Tygodnika Oleckiego

W dniu 13.05.07 na kortach MOSiR Olecko odby³y siê a¿
dwa turnieje tenisa. O godzinie 10 rozpocz¹³ siê IX turniej
tenisa ziemnego o puchar Tygodnika Oleckiego, a dwie godziny
póniej rozpoczê³a siê rywalizacja o puchar z okazji 45-lecia
Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku.
W szranki stanê³o 12 zawodników i zawodniczek. Po prawie 6 godzinach rozegrano fina³, w którym zmierzyli siê dwaj
mieszkañcy Suwa³k: Robert Usarek i Adam C¹ka³a. Wygra³
pierwszy stosunkiem 6:3; 6:3. W meczu o trzecie miejsce zagrali olecczanin Micha³ Karniej i go³dapianin Robert Pop³awski. Robert by³ lepszy i wygra³ 6:2; 6:1.

CENTRUM HANDLOWE

MARKET BUDOWLANY

Gwarantujemy zaskakuj¹co niskie ceny
oraz fachow¹ i mi³¹ obs³ugê.
Tel. (87) 520 44 46

Cena 1,40 z³

Nowa siedziba wydzia³u
Urzêdu Miejskiego

VII MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ TENISOWY
KOBIET WTA  PKO BP S.A.
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

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!

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

 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
po¿ar s³omy w belach.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

TANKUJESZ U NAS,

ZBIERASZ

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE

 7 maja o 12.30 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z domu przy ul. Kociuszki
gniazdo szerszeni.
 8 maja o 15.17 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. 1 Maja po¿ar mieci w
mietniku kontenerowym.
 8 maja o 19.19 jeden zastêp JRG PSP
pomaga³ na os. Siejnik karetce pogotowia w transporcie chorego.
 9 maja o 9.06 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ nad³amany konar drzewa znad
domu przy alei Wojska Polskiego.
 9 maja o 21.23 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w Mo¿nych po¿ar ³awki na przystanku autobusowym.
 10 maja o 21.27 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie pomaga³ karetce pogotowia, która ugrzêz³a w b³ocie podczas
dojazdu do chorego.
 11 maja o 8.35 trzy zastêpy JRG PSP z
Olecka, po jednym JRG PSP z Go³dapi, Gi¿ycka i E³ku, oraz po jednym OSP
wiêtajno, Che³ki i Wydminy prowadzi³y akcjê ratownicz¹ w szkole w
wiêtajnie.
 11 maja o 15.47 trzy zastêpy JRG PSP
usuwa³y skutki kolizji drogowej z alei
Lipowych oraz mostu ³¹cz¹cego aleje
z ul. Grunwaldzk¹.
 11 maja o 17.10 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z jezdni w Du³ach przewrócone drzewo.

Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Tomasz Schneider

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 22-27.05.2007r., ul. Sk³adowa 6
 28.05.-03.06.2007r., ul. Zielona 37

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

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

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

STACJA PALIW  Rarytas

Tel. (087) 520 01 20

Na miejscu: myjnia, sklep, hotel i bar

11,75 z³  klej
do glazury
WEBER ZP412

ul. E³cka 4

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI

(V22607)

Pijani

kierowcy

 7 maja o 13.20 patrol policji zatrzyma³
w G¹skach piêædziesiêciosiedmioletniego rowerzystê Zbigniewa J. Mia³ on
we krwi 1,4 promila alkoholu.
 7 maja o 19.30 w Kowalach Oleckich
zatrzymano do kontroli Fiata 126p.
Kieruj¹cy nim dwudziestoletni Emil B.
mia³ we krwi 1,4 promila alkoholu.
 9 maja o 11.55 patrol policji zatrzyma³
na ul. Sokolej Opla Vectrê. Kieruj¹cy
nim Józef M. mia³ we krwi 2 promile
alkoholu.
 9 maja o 18.35 zatrzymano na ul. Sokolej Skodê. Kieruj¹cy ni¹ czterdziestosiedmioletni Krzysztof S. mia³ we krwi
1,5 promila alkoholu.
 10 maja o 16.00 patrol policji zatrzyma³
na ulicy rodkowej Suzuki kierowane
przez Jana D. Piêædziesiêciotrzyletni
mê¿czyzna mia³ we krwi 2,2 promila alkoholu.
 11 maja o 15.46 jad¹cy od alei Lipowej
Polonezem czterdziestodziewiêcioletni
Krzysztof B. uderzy³ w barierkê mostu, staranowa³ j¹ i spad³ na brzeg rzeki
od strony ul. Grunwaldzkiej. Kierowca mia³ we krwi 1,9 promila alkoholu.
 11 maja o 17.00 zatrzymano w Olszewie Tavriê. Kieruj¹cy ni¹ dwudziestodwuletni Marcin S. mia³ we krwi 2,4
promila alkoholu.

Nieustaj¹cy konkurs

(V20008)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

(V24505)
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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
 Bo¿ena Danaka
 Jerzy Makal
 Jan Ró¿añski
 Irena Skorupska
 Ewa M. ¯ukowska

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)

Posiedzenie Komisji Bud¿etu,
Finansów i Gospodarki

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki, które odbêdzie siê w dniu 24-05-2007
(czwartek) od godz. 13.00 w pokoju nr 28 (biuro Rady) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Proponujê nastêpuj¹cy porz¹dek obrad:
1. Analiza zasobnoci rybnej jezior.
2. Analiza wykonywania zadañ z zakresu promocji powiatu,
plany
przed
rozpoczêciem letniego sezonu turystycznego.
3. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
4. Przyjêcie protoko³u z ostatnich posiedzeñ komisji.
Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki
Jaros³aw Wies³aw Kuczyñski

w dniach 1 i 2 czerwca firma gwarantuje
5% rabatu na wszystkie zakupy!
(V30202)

(V30102)

Z okazji 15-lecia
IMPULSU

!
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OLECKI TERMINARZ
Wystawy sta³e
8.00  15.00  wystawa fotografii Algimantasa Vorevièiusa
(do czwartku)  od pi¹tku wystawa Ángeli de la Vega pt.
Momenty wielu opowieci  Galeria Prawdziwej Sztuki
im. A. Legusa, plac Wolnoci 22
 Wystawa Powrót do przesz³oci  sala wystawowa ZST,
ul. Zamkowa
22 maja (wtorek)
14.00  spotkanie dotycz¹ce rozwoju turystyki  kawiarnia
ARTS
23 maja (roda)
18.00  Cindy st¹d uciek³a  spektakl (premiera), Teatr O.S.A.,
sala widowiskowa domu kultury
24 maja (czwartek)
10.00  Flora obszarów wodno-b³otynych  koferencja naukowa, Wszechnica Mazurska, aula B, plac Zamkowy 5
25 maja (pi¹tek)
10.00  przetarg na wynajem lokalu u¿ytkowego  Spó³dzielnia
Mieszkaniowa, ul. Zyndrama 4 (szczegó³y TO 20/489, s. 9)
17.00  wernisa¿ wystawy Angeli de la Vega  Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
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
27 maja (niedziela)
10.00 - VII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet WTA
 PKO BP S.A.  Olecko Cup 2007 (gry eliminacyjne)
15.00  Czarni  Orlêta Reszel  mecz seniorów
17.00  Ostatni król Szkocji  film, kino ROK Mazury Garbate
19.00  Labirynt fauna  film, kino ROK Mazury Garbate
28 maja (poniedzia³ek)
10.00 - VII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet WTA
 PKO BP S.A.  Olecko Cup 2007 (gry eliminacyjne)
29 maja (wtorek)
9.00  Czytanie legend mazurskich, Biblioteka, oddzia³ dla
dzieci, Olecko, plac Wolnoci 22
10.00 - VII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet WTA
 PKO BP S.A.  Olecko Cup 2007 (gry eliminacyjne)
30 maja (roda)
9.00 - Czytanie legend mazurskich, WMBP Filia w Olecku,
ul. Armii Krajowej 30
10.00 - VII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet WTA
 PKO BP S.A.  Olecko Cup 2007
31 maja (czwartek)
10.00 - VII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet WTA
 PKO BP S.A.  Olecko Cup 2007
Mija termin zg³aszania zg³oszeñ do konkursu Mieszkajmy
piêkniej
Mija termin zapisów na obóz harcerski (informacja TO 20/
489, s. 4)
18.00  spotkanie autorskie z Wojciechem Kassem, czytelnia
biblioteki miejskiej

"
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Zbiórka

pieniê¿na

na

sprzêt

medyczny do szpitala w Olecku

W dniach 27-28 maja 2007r. Caritas Diecezji E³ckiej organizuje na terenie powiatu oleckiego zbiórkê pieniê¿n¹ na zakup sprzêtu medycznego do szpitala w Olecku. W akcjê tê
zostanie zaanga¿owana m³odzie¿, dzieci oraz nauczyciele ze
szkó³ podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz
harcerze. Tegoroczna zbiórka przebiegaæ bêdzie pod has³em
 Pomó¿my sami sobie .
Dyrekcja szpitala chc¹c podziêkowaæ Darczyñcom dnia 27
maja 2007r. organizuje nastêpuj¹ce bezp³atne badania:
1) USG piersi  dla 40 kobiet. Panie zainteresowane wykonaniem tego badania proszone s¹ o wczeniejsze ustalenie
godziny badania z rejestracj¹ szpitala tel. 520-25-43 w. 377.

2) Mierzenie cinienia krwi. Badanie wykonywane bêdzie na
izbie przyjêæ od godz. 8.30 do 17.00.
3) Oznaczenie poziomu cukru. Materia³ do ww. badania bêdzie pobierany w laboratorium szpitala od godz. 7.30 do
godz. 10.00.
4) Morfologia. Materia³ do ww. badania bêdzie pobierany w
laboratorium szpitala od godz. 7.30 do godz. 10.00.
Wymienione badania przeprowadzone zostan¹ w budynku szpitala w Olecku przy ul. Go³dapskiej 1.
Koordynator zbiórki: H. E. Kasicka
www.powiat.olecko.pl

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate zaprasza:
* 23 maja
18.00 - premiera spektaklu Cindy st¹d uciek³a w wykonaniu Oleckiej Sceny Amatora O.S.A., sala widowiskowa ROK MG
* 25 maja
17.00 - wernisa¿ wystawy Ángeli de la
Vega pt. Momenty wielu opowieci,
Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrze-

jowej 30
* 31 maja
18.00 spotkanie autorskie z Wojciechem
Kassem p.t. Ja do Ty Kapuciñskiego. Kapuciñski a Mazury, MiejskoPowiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku (czytelnia)

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

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

(V24006)






ja Legusa
* 29 maja
9.00 - Czytanie legend mazurskich, Biblioteka, oddzia³ dla dzieci, Olecko, plac
Wolnoci 22
* 30 maja
9.00 - Czytanie legend mazurskich,
WMBP Filia w Olecku, ul. Armii Kra-

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

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

(V22507)

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Hurtownia w Olecku, ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33
(V29203)

Promocja bojlerów GALMET
 do 15% rabatu

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

(V16310)

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

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.
Z harcerskim pozdrowieniem. CZUWAJ!
(L8302)

#
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W dniu 16 maja 2007 r. odby³o siê spotkanie przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Olecku, wójtów gmin oraz przedstawicieli instytucji i przedsiêbiorstw z
terenu Powiatu Oleckiego z Pani¹ Bo¿en¹
Wrzeszcz-Zwada - Dyrektorem Departamentu Zarz¹dzania Programem Rozwoju
Regionalnego z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Warmiñsko-Mazurskiego. Inicjatorem szkolenia by³o Starostwo
Powiatowe w Olecku. Na spotkanie zosta³ zaproszony Burmistrz Olecka oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego.
Tematem spotkania by³o omówienie
systemów wdra¿ania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
2007-2013. G³ównym jego celem jest
wzrost konkurencyjnoci gospodarki oraz
liczby i jakoci powi¹zañ sieciowych, jak
równie¿ drogi, wodoci¹gi i kanalizacja.

Wizyta Bo¿eny Wrzeszcz-Zwada
w Starostwie

Fot. Archiwum Starostwa w Olecku

Unijny program
Dop³at do spo¿ycia mleka
i przetworów mlecznych
w placówkach owiatowych

Choæ mleko i jego przetwory s¹ bardzo wa¿ne dla prawid³owego rozwoju dzieci i m³odzie¿y, faktem jest, ¿e spo¿ywa
je tylko ok. 11% wszystkich uczniów placówek owiatowych.
Mleko jest jednym z najbardziej wszechstronnych produktów
pod wzglêdem wartoci od¿ywczych. Niemo¿liwe jest pe³ne
pokrycie zapotrzebowania na wapñ na drodze ¿ywieniowej
bez spo¿ywania mleka i jego produktów. Stopieñ uwapnienia koci w wieku m³odzieñczym warunkuje odpornoæ na
z³amania w wieku póniejszym.
Spo¿ycie 1 szklanki mleka (250 ml) pokrywa dzienne zapotrzebowanie doros³ego cz³owieka na: wapñ (przeciêtnie w 2530%), magnez (w 10-15%), fosfor (w 25%), cynk (w ok. 6%),
bia³ko (w 10-15%), witaminê B2 (w 20-25%), witaminê A
(w 6-8%).

Pani Dyrektor omówi³a plan funduszy
unijnych przeznaczonych dla jednostek
samorz¹du terytorialnego oraz programy
z jakich bêd¹ mog³y korzystaæ. Okreli³a
te¿ nowe zasady kontroli i monitoringu
oraz przedstawi³a warunki, jakie musi spe³niæ nasze województwo, aby uzyskaæ
mo¿liwoæ ubiegania siê o fundusze.
Nastêpnie sekretarz powiatu Edward
Adamczyk przedstawia³ plan inwestycji
drogowych obejmuj¹cy obszar 6 powiatów, w tym powiatu oleckiego.
Do koordynacji RPO Warmia i Mazury 2007-2013 zosta³ powo³any Departament Zarz¹dzania Programem Rozwoju
Regionalnego, który bêdzie zajmowa³ siê
naborem i weryfikacj¹ wniosków o dofinansowanie.
Sporz¹dzi³a: Anna Wydra
www.powiat.olecko.pl

Agencja Rynku Rolnego (ARR) udziela dop³at do mleka i
jego przetworów, dziêki czemu ka¿de dziecko uczêszczaj¹ce
do placówki owiatowej (przedszkola, szko³y podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) mo¿e otrzymaæ codziennie
0,25 ml mleka lub przetworu mlecznego po obni¿onych cenach.
Wnioskodawc¹ mo¿e byæ placówka owiatowa, osoba fizyczna lub prawna, b¹d jednostka samorz¹du terytorialnego
bêd¹ca organem prowadz¹cym danej placówki owiatowej,
organizacja dzia³aj¹ca w imieniu placówki owiatowej, dostawca.
Niezbêdne informacje o programie uzyskacie Pañstwo na
stronie internetowej www.arr.gov.pl, natomiast o mleku i jego
przetworach jako o produktach niezbêdnych do zachowania
zdrowia, a tak¿e sposobach zachêcania dzieci i m³odzie¿y do
picia mleka na stronach www.mleko.com oraz www.mlekozklasa.pl.
Serdecznie zachêcamy do przyst¹pienia
do programu.
Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

$
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Sukces
Czwóreczki
10 maja 2007 roku w E³ckim Centrum
Kultury odby³ siê XI Przegl¹d Dzieciêcych Zespo³ów Teatralnych. Celem konkursu by³a prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dzieciêcych.
W przegl¹dzie wziê³o udzia³ 12 zespo³ów teatralnych skupiaj¹cych dzieci i m³odzie¿ do lat 16.
Ko³o teatralne Czwóreczka pod opiek¹
nauczycielek: Joanny Cichanowicz i Alicji
Czernieckiej, dzia³aj¹ce przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku, przedstawieniem pt. Smocze perypetie zdoby³o II
miejsce w tym¿e konkursie.
Jako nagrodê dzieci otrzyma³y wysokiej klasy radiomagnetofon, który przyda
im siê w dalszej pracy. By³o to szczególnie wa¿ne wyró¿nienie, gdy¿ w Jury

zasiadali m.in. instruktorzy Olsztyñskiego Teatru Lalek. Komisja Artystyczna
bra³a pod uwagê dobór repertuaru, for-

I MIÊDZYSZKOLNY KONKURS LOGICZNEGO MYLENIA

G£ÓWKA PRACUJE JUDZIKI 2007

Nasza szko³a by³a organizatorem
I Miêdzyszkolnego Konkursu Logicznego
Mylenia G³ówka Pracuje, który odby³ siê 10 maja 2007 roku.
Celem konkursu by³o:
- rozwijanie spostrzegawczoci, procesów kojarzenia, uogólniania i porównywania,
- wykrywanie uzdolnieñ wród dzieci,
inspirowanie i rozwijanie zainteresowañ,
- kszta³towanie umiejêtnoci logicznego
mylenia.
Jego uczestnikami byli uczniowie klas
V szkó³ podstawowych z naszego po-

wiatu (maksymalnie po dwóch uczniów
z ka¿dej szko³y, uczniowie wystêpowali
indywidualnie)  16 osób (z Kowali Oleckich, Szko³y Spo³ecznej STO w Olecku,
Wieliczek, G¹sek, Babek Oleckich, Judzik,
SP nr 1 i 3 w Olecku).
Konkurs sk³ada³ siê z 2 czêci  teoretycznej i praktycznej.
Zwyciêzcami I edycji konkursu zostali:
I miejsce: Klaudia Nadolnik ze Szko³y
Spo³ecznej STO w Olecku (opiekun
Joanna Kalejta)
II miejsce: Krzysztof Rzepecki ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Olecku (opie-

my wyrazu artystycznego, wykonawstwo
oraz wartoci wychowawcze. Gratulujemy m³odym wykonawcom!
kun Anna Pol)
III miejsce: Emilia Mielech ze Szko³y
Podstawowej nr 3 w Olecku (opiekun
Anna Pol)
Konkurs zorganizowali: Ma³gorzata
Skrocka i Andrzej Malinowski.
Dziêkujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu oraz za
udzia³ w pracach komisji: Jerzemu Koloszewskiemu, Wojciechowi Ignatiukowi,
Annie Pol, Jadwidze Milewskiej, Ewie
£apszys, Ma³gorzacie Szafrankowskiej
i Joannie Kalejcie, a Pani Gra¿ynie Obuchowskiej i Panu Mariuszowi Mi³unowi za ufundowanie g³ównych nagród oraz
za wspania³y i smaczny tort z fajerwerkami
Teresa Sulima

%
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Tegoroczny Dzieñ ma zwróciæ nasz¹ uwagê na problem
wymuszania biernego palenia wród dzieci i doros³ych. Inhalacja dymu tytoniowego wywo³uje nowotwory, choroby uk³adu
oddechowego i uk³adu kr¹¿enia. Zapobiega temu przebywanie w otoczeniu ca³kowicie wolnym od dymu tytoniowego
(nie jest nim np. pomieszczenie poddane wentylacji, czy filtrowaniu, gdy¿ nawet stosowanie obu tych metod nie redukuje zanieczyszczenia dymem tytoniowym do poziomu uwa¿anego za dopuszczalny).
Z jakich powodów nale¿y d¹¿yæ do ¿ycia w wiecie wolnym od dymu tytoniowego? Dlatego, ¿e:
· Bierne palenie zabija i jest przyczyn¹ powa¿nych chorób.
· Otoczenie ca³kowicie wolne od dymu tytoniowego chroni
przed powa¿nymi i szkodliwymi nastêpstwami inhalacji dymu
tytoniowego.
· Prawo do czystego powietrza wolnego od dymu tytoniowego jest prawem ka¿dego cz³owieka.
· Wiêkszoæ ludzi na wiecie to osoby niepal¹ce, które maj¹
prawo do przebywania w rodowisku wolnym od dymu.
· Badania wykazuj¹, ¿e zakaz palenia w miejscach publicznych cieszy siê szerokim poparciem, tak¿e wród palaczy.
· Jest to szczególnie wa¿ne w miejscu pracy, ale tak¿e dla
rodzin z dzieæmi. Wiêkszoæ ludzi, nierzadko równie¿ pal¹cych, woli przebywaæ w miejscach wolnych od dymu tytoniowego.
· Osoby, które chcia³yby rzuciæ palenie maj¹ silny bodziec do
ograniczenia iloci wypalanych papierosów lub nawet rzucenia palenia na dobre.
· Sprzyja to ochronie m³odych ludzi przed rozpoczêciem palenia.
· ¯ycie w wiecie wolnym od dymu tytoniowego daje wymierne korzyci przy niewielkich kosztach!

Nie pal; jeli palisz, przestañ.
Jeli nie potrafisz przestaæ,
nie pal przy niepal¹cych.

Promocja Zdrowia i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

OG£OSZENIE

OKRÊGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW NR NOE/003

(V25005)

wiatowy Dzieñ
bez Tytoniu  31 maja

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!!!

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate og³asza konkurs ofert na wynajem lokalu U Potêgowej, usytuowanego przy ul. Partyzantów w Olecku. W konkursie brane bêd¹ pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:
1) wysokoæ miesiêcznego czynszu najmu,
2) program artystyczno-kulturalny,
3) oferta gastronomiczna,
4) propozycja estetyki (wystroju) pomieszczeñ,
5) dowiadczenie i referencje najemcy w zakresie prowadzenia dzia³alnoci
wyszczególnionej w pkt 2, 3, 4.
Preferowane bêd¹ oferty zawieraj¹ce propozycje d³ugofalowe, na minimum 3
lata. Komisja wemie równie¿ pod uwagê wiarygodnoæ finansow¹ oferenta.
Oferty w zamkniêtych kopertach nale¿y sk³adaæ do godz. 1000 dnia 15
czerwca 2007 r. w sekretariacie ROK Mazury Garbate lub korespondencyjnie
na adres: Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate, Plac Wolnoci 22, 19-400 Olecko.
Otwarcie ofert i wybór oferenta nast¹pi w dniu 15 czerwca 2007 r. o godzinie
1005 w gabinecie dyrektora ROK MG.

wiadczenia

rodzinne

Sprawy z zakresu wiadczeñ rodzinnych od czerwca br przechodz¹ w zakres kompetencji Miejskiego Orodka
Pomocy Spo³ecznej w Olecku ale ju¿ od
dzi tj. 17 maja br. osoby zajmuj¹ce siê
sprawami z tego zakresu urzêduj¹ w
nowej siedzibie tj. na ul Kolejowej 31 w
pok. Nr 4 ( parter) , tel. 520 14 54
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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L7304

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.

(L5110)

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

(V16410)

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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Dobra wspó³praca zwi¹zku z samorz¹dem
W pi¹tek, 11 maja w Galerii Prawdziwej Szuki im. Andrzeja Legusa w gocinnych progach ROK Mazury Garbate
dosz³o do corocznego spotkania z okazji Dnia Niepe³nosprawnych. Zorganizowa³
je Zarz¹d Rejonowy Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Olecku.
Spotkanie otworzy³ przewodnicz¹cy
zarz¹du Stanis³aw Przedziecki, który
powita³ rencistów z terenu powiatu oleckiego. G³ównym gociem spotkania by³
zastêpca burmistrza Henryk Trznadel,
który zapewni³ o woli dobrej wspó³pracy w³adz lokalnych z PZERiI w Olecku.
Obecna by³ tak¿e dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej w Kowalach Oleckich
Teodozja So³tysiak.
Referat na temat sytuacji osób niepe³nosprawnych wyg³osi³a sekretarz
zwi¹zku Elwira Tuchliñska.
W³adze zwi¹zku uhonorowa³y panie:
Olgê Kozusik i Henrykê Nowel dyplomami za wieloletni¹ pracê na rzecz PZE-

RiI. Dyplomy wrêczy³ im z-ca burmistrza
Henryk Trznadel.
Uczestnicy spotkania mieli tak¿e pytania do w³adz lokalnych.

Tekst i fot. D. Josiewicz
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

Emeryci chc¹ pomagaæ
potrzebuj¹cym

- Gdzie mo¿na zg³aszaæ, siê, aby
wiadczyæ pomoc osobom potrzebuj¹cym - pyta³a jedna z matek.
Inna mieszkanka Olecka zapyta³a siê
o mo¿liwoæ pracy dla osób niepe³nosprawnych.
- Moja córka bezskutecznie szuka
pracy. Firmy i instytucje przyjmuj¹ jedynie te osoby niepe³nosprawne, na które
dostaj¹ pe³n¹ refundacjê kosztów  przedstawi³a problem olecczanka.
Wiceburmistrz Trznadel przyzna³, ¿e
jest to krzywdz¹ce dla tych osób.
- Mamy takie prawo. Mo¿e nale¿a³oby wyst¹piæ do parlamentarzystów o jego
zmianê  zaproponowa³.
Gocie spotkania mi³o spêdzili czas
przy poczêstunku i piewie chóru seniorów
Oleckie Echo. Obs³ugê spotkania zapewni³y uczennice Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku.
Zarz¹d Rejonowy zwi¹zku dziêkuje
serdecznie za pomoc w organizacji Dnia
Niepe³nosprawnych dyrekcji ROK MG,
Janowi Staniszewskiemu i dyrekcji Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych.

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. 900-14°° 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!
(L8402)
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Góry Sto³owe
w Gimnazjum nr 2
W ramach wspó³pracy Gimnazjum nr 2 w Olecku z
Centrum Edukacji Ekologicznej w E³ku dnia 7 maja 2007
roku gocilimy w naszej szkole pracowników Narodowego Parku Gór Sto³owych. Najwa¿niejszym celem ich
wizyty by³o przybli¿enie nam walorów przyrodniczych
tego odleg³ego od Mazur zak¹tka kraju. W spotkaniu
wziêli tak¿e udzia³ nasi koledzy z Zespo³u Szkó³ w Judzikach.
Za pomoc¹ multimedialnej prezentacji prowadz¹cy prelekcjê zapoznali nas z genez¹ powstania Gór Sto³owych,

bogactwem wiata rolin i zwierz¹t tam
wystêpuj¹cych, licznymi walorami uzdrowiskowo  turystyczno-rekreacyjnymi.
Mielimy okazjê dowiedzieæ siê, jak
wa¿n¹ rolê w ochronie rodowiska tego
piêknego obszaru odgrywa dzia³alnoæ
parku narodowego.
Wys³uchalimy równie¿ kilku ciekawych legend o Górach Sto³owych.
Lekcja o Górach Sto³owych by³a bardzo
interesuj¹ca. Jest prawdopodobne, ¿e ten
rejon Polski bêdzie naszym ulubionym
kierunkiem tegorocznych wakacji.
Karolina Ba³azy,
klasa III A Gimnazjum nr 2
w Olecku
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W poszukiwaniu korzeni (4)

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.
Z Agnieszk¹ Obrêbowsk¹ rozmawia Andrzej Malinowski.

Zamilk³ chór
witezianek daleki
- Pani Agnieszko, wróæmy jeszcze do
Wac³awa Obrêbowskiego, tego z Olecka,
a cilej do jego ojca Edwarda. Kiedy siê
urodzi³ i z jakiej rodziny pochodzi³?
- Edward Obrêbowski, ojciec mojego tecia Wac³awa Obrêbowskiego, urodzi³ siê w 1907 roku w Wilnie. Jego rodzicami byli Apoloniusz i Weronika.
Edward mia³ 2 braci: Stanis³awa, który
zosta³ lekarzem i Wac³awa  artystê-malarza
oraz siostrê Jadwigê, która ukoñczy³a szko³ê
ekonomiczn¹.
- Wykszta³cenie imponuj¹ce!
- Tak, dzieci ukoñczy³y dobre szko³y. Mówi to wiele o ich rodzicach. Widaæ, ¿e w rodzinie ceni³o siê zdobywanie wykszta³cenia. Rodzina przenios³a siê
z Wilna do Grodna. To tutaj ojciec Edwarda Apoloniusz pracowa³ jako litograf.
Zajmowa³ siê odbijaniem i drukowaniem
rysunków wykonanych na kamiennej
p³ycie.
- Jak wiêc potoczy³y siê losy Edwarda?
- Edward ukoñczy³ studia prawnicze
na Uniwersytecie im. Stefana Batorego
w Wilnie. Potem odby³ obowi¹zkow¹ s³u¿bê wojskow¹, otrzyma³ stopieñ wojskowy kaprala.
Z licznych, skrupulatnie przechowywanych dokumentów wynika, ¿e Edward
w wieku 24 lat przed swym pierwszym
zatrudnieniem zosta³ obowi¹zkowo przebadany przez lekarza starostwa powiatowego w Grodnie i uznany za zdolnego
do s³u¿by pañstwowej polskiej. I w 1931
roku, w pe³ni si³, zg³osi³ siê do pracy w
urzêdzie pocztowym w Wilnie, by w 1939
roku zostaæ referendarzem.
Jego przysz³a ¿ona ,Alina Korwin-Kijuæ,
po ukoñczeniu szko³y ³¹cznoci pracowa³a równie¿ w Wilnie na poczcie przy
obs³udze telegrafu, tam te¿ narodzi³a siê
ich mi³oæ ...
- Tak. Alina mia³a jednak wielu adoratorów.
- Wspominanym po latach by³ bal,
na którym Alina tañczy³a w parze ze s³ynnym Januszem Kusociñskim (1907-40),
biegaczem d³ugodystansowym, mistrzem
olimpijskim w biegu na 10 000 m (Los
Angeles 1932).
- No, no ...

- Konkurentem Edwarda by³ pewien
poeta, Jan Pacuk, który pewnego razu,
po wspólnej z Kijuciówn¹ wycieczce nad
jezioro wite, dedykowa³ jej wiersz:
Jaka piêkna ta noc,
Jaka cudna ta noc Noc pierwszego naszego spotkania.
W sercu mym kipi krew, w duszy mej
czuæ moc,
A w spojrzeniu bezs³owne wyznanie.
Zamilk³ chór witezianek daleki,
Wiêc i na nas czas ju¿,
Lecz wspomnienia zostan¹ na wieki.

- Alina wola³a jednak prawnika
Edwarda.
- Zdecydowanie. Odtr¹ci³a awanse
m³odego poety z powodu jego kontrowersyjnego nazwiska (pacuk w gwarze litewskiej oznacza szczur). Alina nie
chcia³a zostaæ pani¹ Szczurow¹ ...
Jak ju¿ wczeniej wspomnia³am, po
krótkim okresie narzeczeñstwa w 1938 roku
Alina i Edward wziêli lub w Wilnie. lubne
¿yczenie Edwarda  Oby tylko Bozia za
rok da³a nam dzidziusia, spe³ni³o siê.
- Powróæmy jeszcze do czasów wojny. W 1941 roku do Wilna wkroczyli
Niemcy. Alina dzia³a³a jako ³¹czniczka Armii Krajowej, a Edward?
- Nale¿y wspomnieæ, ¿e Alina nios³a
pomoc potrzebuj¹cym, uratowa³a ¯ydów.
Edward wspiera³ dzia³ania ¿ony. Ze swej
strony chroni³ rodzinê jak potrafi³. Na

chleb zarabia³ pracuj¹c jako stolarz. Niestety, okupanci niemieccy zburzyli dom.
Wszystko przepad³o. Na szczêcie nikt
nie zgin¹³.
Z ciê¿kich czasów po wojnie zachowa³a siê karta ewakuacyjna wydana przez
G³ównego Pe³nomocnika PKWN. Za jego
pozwoleniem Edward z rodzin¹ musia³ siê
ewakuowaæ z Wilna w Litewskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej do Polski. W ich pamiêci pozosta³o te¿ pewne
zdarzenie, jak sowieccy ¿o³nierze szukali z³ota ukrytego w k³êbkach w³óczki,
dgaj¹c je bagnetami i psy szczekaj¹ce
na Polaków w wagonach.
Transport: wagon nr 19. Obywatel
przewozi: koni, rogacizny, wiñ, owiec,
kóz, inwentarza  0; p³ugów, siewników,
grabarek  0; produktów ¿ywnociowych
 100 centnarów, w tym ziarna, krup, m¹ki
 50 centnarów, przedmiotów u¿ytku
domowego: 1500 centnarów. Punkt etapowy: w Bia³ymstoku.
W Bia³egostoku Edward pozosta³ do
koñca ¿ycia. Zmar³ w 1974 r., prze¿ywszy 67 lat.
To by³y niespokojne czasy. Na tym
terenie, pomimo koñca, wojny terror wymierzony przeciw polskiej inteligencji oraz
ch³opom jeszcze siê nasili³. W latach
piêædziesi¹tych odbywa³y siê procesy,
egzekucje, zsy³ki. Regularne oddzia³y
NKWD pali³y i grabi³y bia³ostockie wsie
i miasta. Szczególnie widoczne by³o to
w Bia³ymstoku, który by³ traktowany przez
wojska sowieckie na równi z miastami
niemieckimi: wywo¿ono maszyny i urz¹dzenia przemys³owe oraz rabowano mienie
mieszkañców.
- Co dalej dzia³o siê z Edwardem?
- Edward zosta³ zas³u¿onym mieszkañcem Bia³egostoku. Jako dyrektor NBP
otrzymywa³ wielokrotnie odznaczenia
resortowe i podziêkowania. W 1964 r.
otrzyma³ podziêkowanie za aktywn¹ pracê
spo³eczn¹ w zbiórce funduszy na budowê szkó³ 1000-lecia oraz odznakê tysi¹clecia.
Pe³ni³ wiele funkcji: przewodnicz¹cego komisji wyborczej w Bia³ymstoku,
³awnika S¹du Wojewódzkiego, cz³onka
ko³a Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
Od 1952 r. pracowa³ w Technikum
Finansowym jako nauczyciel organizacji i techniki bankowej. By³ cz³onkiem
komisji rekrutacyjnej do technikum oraz
przewodnicz¹cym komisji egzaminu dojrza³oci w wydziale zaocznym technikum.
C.d.n.
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Uklejkowe
sp³awikowanie

Los bywa przewrotny i czêsto sprawia nam wiele niespodzianek. Klub wêdkarski Ukleja zosta³ za³o¿ony przez wêdkarzy w wiêkszoci sp³awikowych. W
pocz¹tkowym swoim okresie w³anie
sp³awikowcom by³ podporz¹dkowany,
pozwalaj¹c na starty we wszystkich zawodach cyklu Grand Prix Polski oraz
Mistrzostwach Klubowych . Jedzilimy
wiêc po ca³ej Polsce, od Kana³u Piastowskiego, przez Szymoñski, ¯erañski,Gliwicki
czy Bydgoski. Od Opola przez Konin czy
Koszalin. Z sukcesami by³o ró¿nie, ale
ju¿ sam udzia³ w tak presti¿owych zawodach by³ dla nas wielkim wyró¿nieniem. Sp³awik by³ jednak nasz¹ podstawowa broni¹! Wydaje siê rzecz¹ niemo¿liw¹, ale w³anie sp³awikowe Mistrzostwa
Klubu Ukleja zorganizowalimy w tym
roku po raz pierwszy! Najpierw nie by³o
czasu, bo start goni³ start, potem sk³onilimy siê ku spinningowi. Nadszed³
jednak ten moment, gdy zatêsknilimy
za zawodami sp³awikowymi. No i sta³o
siê! W 2007 roku, 29 kwietnia zosta³y
rozegrane Sp³awikowe Mistrzostwa Klubu
Ukleja. Pocz¹tkowo zawody mia³y siê odbyæ
na kanale Szymoñskim, ale koliduj¹cy z
innymi imprezami termin oraz sugestia
bardzo dowiadczonego sp³awikowca,
jakim jest Piotr Kowalewski, ¿e na kanale Mioduñskim jest zdecydowanie wiêcej
ryb, sprawi³y, ¿e w³anie kana³ Mioduñski przyj¹³ nad swoimi brzegami nasz¹
22-osobow¹ gromadkê. Tak, tak, a¿ tylu
zawodników stawi³o siê na naszych Mi-

strzostwach. Oczywicie zawody by³y
otwarte i mogli ³owiæ wszyscy chêtni.
Punktualnie o 8.30 robaczki posz³y
do wody, a rybki do siatek. Nag³e och³odzenie, paskudny porywisty i bardzo silny
wiatr utrudnia³y ³owienie, jednak wszyscy dawali sobie radê, Jedni trochê lepiej inni trochê gorzej. Kr¹pia, p³otki,
czasami uklei by³o pod dostatkiem. Nie
trafi³y siê nam porz¹dne leszcze, na które bardzo liczylimy, ale kilka fajnych
odjazdów zestawu by³o! A tak przedstawia³y siê osi¹gniête wyniki (po nazwisku waga ryb z³owionych w pierwszej i
w drugiej turze):
1. Arnold Hoci³³o
5970 + 5965
2. Piotr Kowalewski
4926 + 3765
3. Janusz Zalewski
3965 + 2955
4. Grzegorz Makowski
3285 + 3675
5. Marian Wojsiat
4860 + 3030
6. Maciej Kaszuba
3160 + 2875
7. Krzysztof Krajewski
2475 + 2880
8. Edmund Giedrojæ
5345 + 1520
9. Krzysztof Gryniewicz 2800 + 1810
10. Andrzej Gorlewski
2880 + 2525
W zawodach uczestniczyli równie¿: Stanis³aw
Romanowski, Marcin Folejewski, Józef Makowski,
Mieczys³aw Kopiczko,
Jerzy Rynkowski, Tomasz
Gawroñski, Mieczys³aw
Gojlik, Krzysztof Fidler,
Jakub Sulima, S³awomir
Bielski, Jaros³aw Walendy oraz nasza jedynaczka
na tej imprezie, Wies³awa
Gorlewska.
By³o, wiêc bardzo rybnie! Oprócz paskudnej pogody, tylko jedna rzecz zak³óca³a nam spokój i dokucza³a okrutnie! Z powodu niespotykanych w cywilizowanym wiecie pracy 9-cio dniowych weekendów (wkrótce wykombinujemy 12-to dniowe
dekady, 5-cio miesiêczne

kwarta³y itd.), które funduje nam nasze
bardzo majêtne pañstwo, miliony Polaków wyruszy³y na ¿eglarskie szlaki. A
kana³y s¹ po³¹czeniami Wielkich Jezior
Mazurskich. To dobrze, ¿e ludzie zamiast
siedzieæ w domach wyruszyli na spotkanie
przyrody, wietnie, ¿e zechcieli przyjechaæ na Mazury (mo¿e parê groszy tu
zasta³o), szkoda tylko, ¿e akurat w tym
dniu tylu na raz!! Wiele lat ³owi³em na
kana³ach i to w rodku sezonu letniego,
ale takiej autostrady jachtów, ³odzi, motorówek jeszcze nie widzia³em! Pó³ biedy, gdy wiadomy ¿eglarz spokojnie przep³ywa³ blisko wolnego od wêdkarzy brzegu, rozumiej¹c sytuacjê i niejako dziel¹c
siê kana³em. Najgorsi byli jednak niedzielni ¿eglarze, którym nawet do pustego ³ba nie przysz³o, ¿e przep³ywaj¹c
nam po sp³awikach odrobinkê naruszaj¹ równie¿ nasze prawo do korzystania z wody, za które przecie¿ zap³acilimy! A w wielu wypadkach wystarczy³o odrobinkê dobrej woli, wyrozumia³oci i po prostu kultury, której niestety
sporej grupie nowobogackich po prostu brakuje. Wygl¹da na to, ¿e ³atwiej
wyczarterowaæ lub nawet kupiæ jacht, ni¿
wykazaæ siê rozumnym myleniem. A
szkoda!! Przecie¿ wielu wodniaków tak¿e ³owi ryby i powinni zrozumieæ wêdkarzy. Szum, huk, ha³as, jazgot silników
i smród benzyny przyprawi³ wielu z nas
o ból g³owy. I tylko docieraj¹ce do nas
zapachy przyrz¹dzanych na jachtach
posi³ków, najczêciej chiñskich zupek,
przypomina³y nam, ¿e my równie¿ za
chwilkê bêdziemy grillowaæ.
Siedzielimy tak przy kie³basce, w
dobrych humorach, dowcipkuj¹c i umawiaj¹c siê na kolejne imprezy, do 19. By³o
sympatycznie i rodzinnie! Du¿e zainteresowanie sp³awikowymi ³owami nie zostanie zaprzepaszczone! Sp³awikowe zawody w³¹czymy na sta³e do naszego
kalendarza. Przecie¿ nie mo¿na zapominaæ o korzeniach Klubu!
Arnold Hoci³³o

!

Tygodnik Olecki nr 21 (490)

Trofeum
dla pani Zosi

To ju¿ kolejne zawody wêdkarskie,
jakie zorganizowa³o Ko³o PZW Miasto
z Olecka. Tym razem, na jeziorze Sedraneckim, 6 maja br. 23 amatorów moczenia kija próbowa³o swych si³ w Otwartych Spinningowych Mistrzostwach z
³ódek. Wród zawodników tego ko³a
najlepszy okaza³ siê Andrzej W³odarski, który z³owi³ szczupaka.
- To bêdzie wietny prezent dla mojej ¿ony Zosi na imieniny, dzisiaj (15
bm.)  powiedzia³ pan Andrzej.
Drugi by³ Jacek Laszkowski, który
tym razem wyprzedzi³ Stanis³awa Bombra.

Fot. i tekst. D. Josiewicz
Oprócz nich jeszcze tylko kilku wêdkarzy mog³o pochwaliæ siê podobnymi
okazami.
Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³: Roman Wojciechowski, sekretarzem Jan
Wêglicki, wagowym Jerzy Matwiejczyk.
Najlepszych wêdkarzy pucharami i
medalami uhonorowa³ wiceprezes Ko³a
ds. sportowych Józef ¯yliñski.
Warto dodaæ, ¿e w zawodach pomagali m³odzi adepci wêdkarstwa. Jak zwykle olecczanie zadbali o to, aby na terenie Orodka Wypoczynkowego Malba
nie dosz³o do zamiecenia.

Listy do redakcji
Dlaczego na osiedlu Siejnik nie ma
bezpiecznego placu zabaw dla dzieci?
Czy naprawdê musi zdarzyæ siê nieszczêcie, aby co zmieni³o siê w stosunku w³adz spó³dzielni mieszkaniowej
do najm³odszych mieszkañców naszego
osiedla? Czy nie zas³uguj¹ one na choæ
jeden plac zabaw z prawdziwego zdarzenia?
Naczelnym warunkiem stworzenia
dobrego placu zabaw jest przemylana
lokalizacja, ogrodzenie wskazuj¹ce na
wy³¹czne u¿ytkowanie zgodne z przeznaczeniem i umo¿liwiaj¹ce kontrolê opiekunów nad dzieckiem. Istotne jest te¿
nieprzypadkowe wyposa¿enie tego placu w odpowiednie sprzêty.
Niestety, zasad¹ dotycz¹c¹ wszystkich miejsc przeznaczonych dla dzieci na
naszym osiedlu jest po³¹czenie ich w

sposób bardzo niebezpieczny z parkingami dla samochodów.
T³umaczenia, ¿e miejsca parkingowe
s¹ wa¿niejsze od zdrowia i ¿ycia dzieci
nie trafiaj¹ jako do nas, rodziców. Wiêkszoæ placów zabaw straszy uszkodzonymi sprzêtami i kocimi b¹d psimi kupami w piaskownicy. A przecie¿ np. ogrodzenie zapobieg³oby zanieczyszczeniom
odzwierzêcym i niekontrolowanemu wybieganiu dzieci poza plac zabaw.
Wed³ug obowi¹zuj¹cych w naszym
kraju norm konstrukcje sprzêtów do zabaw powinny byæ opracowane, wykonane i zamontowane przez profesjonalistów.
Dzieci nic nie powstrzyma przed spontaniczn¹ zabaw¹ na placu zabaw, gdzie
mog¹ wspinaæ siê na drabinki czy krêciæ na karuzeli, a niekonserwowane urz¹dzenia zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkowników.
Place zabaw powinny byæ miejscem,

gdzie dzieci czuj¹ siê bezpiecznie, a ich
rodzice i opiekunowie mog¹ siê zrelaksowaæ bez obawy o zdrowie i ¿ycie ma³ego u¿ytkownika.
Stworzony specjalnie dla dzieci, bezpieczny oraz dostosowany do oczekiwañ i potrzeb maluchów w ró¿nym wieku, plac zabaw s³u¿y rozwojowi zarówno fizycznemu, jak i psychicznemu dziecka.
Czy spó³dzielnia nie mog³aby po piêtnastu latach istnienia stworzyæ choæ jeden plac zabaw z prawdziwego zdarzenia, odpowiadaj¹cy podstawowym normom bezpieczeñstwa?
Je¿eli nie staæ nas na to, mo¿e przynajmniej nale¿a³oby poprawiæ bezpieczeñstwo na tych, które istniej¹, ogrodziæ je
tak, by dzieci w trakcie zabawy nie mog³y wybiec wprost pod naje¿d¿aj¹cy samochód, naprawiæ i zakonserwowaæ istniej¹ce zabawki, wymieniæ chcia¿by raz
do roku piasek w piaskownicach.
Dane osobowe do wiadomoci redakcji

"
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ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

(V30402)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V21808)

Olecko, ul. Kopernika 10 (piwnica), tel. 0-604-571-902
Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK,
odszkodowania; ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89

(V29303)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K6210
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L7803
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V30901
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L6505

BIURO RACHUNKOWE

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
K7010
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K5810
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V799201
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K8807
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V23506
V27104

(V20008)

(V11303)

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

* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V10814
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V27004
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L6306
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
K11003
* mia³e wypadek, zadzwoñ, przys³uguje Ci odszkodowanie,
tel. 0-604-856-353, e-mail: marianolecko@wp.pl
K8708
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V17709
* naprawa: pralek, lodówek, innych urz¹dzeñ ch³odniczych,
STANKIEWICZ, tel. 0-87-520-33-66, 0-508-723-894
V25405
* naprawa urz¹dzeñ ch³odniczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, Marian Kruszniewski, tel. 0-87-520-13-48, 0-601693-546
V23007
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V21818
Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!
(V28704)

(V25206)

* 30000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia.
Tel. (087) 520-20-55
V23706

* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V30302

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
V23107

PIZZA NA TELEFON

(V31201)

* ASTRA, restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. 0-87-520-25-68 V17909
* Biuro Turystyczne DUDI-BUS, tel. 0-604-147-585, 0-87615-00-04
L2913
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V22008
* Elipsa, PU Merda, noclegi, wesela, przyjêcia, tel. 0-87520-29-77
V31601
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V26904
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V26914
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* PUB PIWNICA, plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-3
V18109
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L8502
* Skarpa, noclegi, restauracja, przyjêcia okolicznociowe,
tel. 0-87-520-18-50
V31701

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V31001
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V31301
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V26804
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L6605

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
(L7404)

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V17609
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-30-73
mowych
tel. (087) 520-27-89
(V20208)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

ROWERY

DOBREJ MARKI

sprzeda¿, naprawa

Armii Krajowej 6, tel. (087) 520-29-75

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

Sklep DOM

(V31501)

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

(V24605)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

s.c. Pl. Woln oci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2715)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V30002
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
K29503

#
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US£UGI

* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V28604

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

(V31401)

* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57
V320
* SUKNIE LUBNE, wypo¿yczalnia, sprzeda¿, plac Wolnoci 6D, tel. 0-886-364-909
* wiadczê us³ugi kierownika budowy, nadzór budowlany,
tel. 0-606-697-830
K11203

K8308
K4613
K10005
L9001

(V22108)

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

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!
V16810

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

(V31101)

* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199

(V29403)

Henryk Kozielski
WYWÓZ MIECI
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V21908

¯WIROWANIA JAKI

k/Olecka oferuje:

 ¿wir pospó³ka
 ¿wir siany 032 mm
 kamieñ otoczak 3280 mm
 kamieñ otoczak 81 mm i wy¿ej

(V30801)

Tel. 0-509-776-769

OLECKIE CENTRUM
L
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Olecko, Aleje Lipowe 3
Jerzy Miliszewski

tel. 520-23-36

GRÜNLAND

Rozpoczêcie
kursu

4

CZERWCA

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V21708)

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

OG£OSZENIA DROBNE

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L8801
* kupie mieszkanie 50-60 m.kw. lub zamieniê mieszkanie 36
m.kw. na wiêksze, tel. 0-602-672-231
K11802
* mieszkanie dwupokojowe, tel. 0-604-557-693
L5408
* pilnie kupiê dwu lub trzypokojowe mieszkanie, tel. 0-607685-558
K11503
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
K9406
PRACA
* praca na budowie w Olecku, tel. 0-501-266-713
K11702
* praca na umowê-zlecenie w firmie kosmetycznej, tel. 0-609600-338
K10704
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L7504
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-3132
L8901
* zatrudnimy mechanika, tel. 0-87-520-02-12
V30312
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L5508
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L7603
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L5310
* Bez 2 - jacht, tel. 0-503-040-636.
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L7703
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L6006
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L8702
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K10404
* lady ch³odnicze, tel. 0-691-407-184
* Renault Megane, 1,9TDI, 1999, PILNIE, tel. 0-600-936-589 L9101
* siewnik zbo¿owy, 2,5 metra, tel. 0-605-171-286
V11103
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L8602
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L8106
WYNAJEM
* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
(V16420)
* pilnie wynajmê mieszkanie w Olecku lub okolicy, tel.
0-506-329-456
K12001
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L8003
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L7903
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L8202

$
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Kalendarz imion

22 maja
Heleny, Julii, Rity, Roksany, Romy, Ryty,
Wies³awy, Wis³awy
Emila, Emiliusza, Jana, Krzesis³awa, Krzemis³awa, Romana, Wies³awa
23 maja
Emilii, Flory, Iwony, Iwy, Leontyny,
Renaty
Budziwoja, Chociana, Dezyderego, Dezyderiusza, Jana, Juliana, Kryspina, Leoncjusza, Micha³a, Wilhelma
24 maja (Dzieñ dzia³acza Kultury)
Cieszys³awy, Dagmary, Dagny, Estery,
Joanny, Marii, Milany, Mileny, Tomiry,
Zofii, Zuli, Zuzanny
Cieszys³awa, Jana, Wincentego, Zdenka
25 maja
Borys³awy, Imis³awy, Inis³awy, Magdy,
Magdaleny, Marii-Magdaleny, Pauliny,
Wilhelminy, Wioletty

Andrzeja, Borysa, Borys³awa, Epifana,
Grzegorza, Imis³awa, Leona, Urbana
26 maja (Dzieñ Matki)
Erwiny, Eweliny, Filipy, Marianny, Pauliny, Wilhelminy
Bedy, Erwina, Filipa, Jana, Lamberta,
Paulina, Paw³a, Wiêcemi³a, Wilhelma
27 maja
Amandy, Janiny, Ludy, Magdaleny,
Rady, teodory
Augustyna, Fryderyka, Jana, Juliana,
Juliusza, Justa, Lucjana, Rados³awa,
Radowita, Rus³awa, wiêtobora
28 maja
Augustyny, Balladyny, Emilii, Gusty, Ingi,
Jarominy, Jaromiry, Justyny, Wilhelminy
Augustyna, Bogurada, Emila, Feliksa,
Germana, Jaromira, Justa, Lucjusza, Priama,
Wiktora, Wilhelma

Zatoki

stosowaæ terapiê domow¹. Do miski z
wrz¹tkiem wpuszczamy kilka kropel olejku mentolowego i wdychamy nosem i
ustami aromatyczna parê. Taka inhalacja ³agodzi podra¿nienie b³ony i uwalnia uwiêzione wewn¹trz wydzieliny. Potem k³adziemy siê na boku, tak ¿eby g³owa
zwisa³a w dó³  najpierw jedn¹ stron¹,
potem drug¹. Pozwoli to na dok³adniejsze oczyszczenie zatok z wydzielin.

Zapalenie zatok, a dok³adniej b³on
wycielaj¹cych zatoki jest komplikacj¹
po grypie, przeziêbieniu lub nastêpstwem
uczulenia.
Objawy to uczucie zapchania nosa,
ból, a tak¿e symptomy przypominaj¹ce
przeziêbienie, lecz intensywniejsze. Zanim udamy siê do lekarza, mo¿emy za-

Bogus³aw Marek Borawski

Zau³ki kultury
Czy tylko
malarstwo
dekoracyjne?
Malarstwo Algimantasa Vorewiciusa to przede wszystkim rozwi¹zania formalne. Badanie wspó³grania barwy w okrelonych uk³adach. Badania te prowadzone
s¹ przez artystê w ró¿norodny sposób.
Za pomoc¹ linii, plamy czy szybko na³o¿onego szpachl¹ trójwymiarowego bliku.
Artysta nie ma swojego ulubionego

koloru. Raczej dobierany jest on do nastroju, który ma emanowaæ z obrazu.
Czasami w obrazach A. Vorewiciusa realnoæ przenika siê z czyst¹ abstrakcj¹, i gdy autor doda jeszcze tytu³
jakby wyjêty ze strof najlepszej poezji,
stajemy siê uczestnikami tego wiata
bani.
Jeszcze raz podkrelam, ¿e malarstwo
A. Vorewiciusa jest dekoracyjne. Taka
jest, zreszt¹, ca³a abstrakcja. Tytu³y s¹
raczej zjawiskiem atawistycznym w tym
pe³nym rozwi¹zañ formalnych wiecie.
Ale s¹!!! I trzeba to zjawisko uszanowaæ. Tak przecie¿ jest ze s³ynn¹ Spadaj¹c¹ gwiazd¹ Pollocka. Na si³ê mo¿na j¹ znaleæ  ale po co?
P³ótna A. Vorewiciusa urzekaj¹ tajemnicz¹ delikatnoci¹, wibracja wiat³a i poezj¹. S¹ ilustracj¹ dobrych snów.
Mog¹ byæ ilustracj¹ w najlepszych ksi¹¿kach poetyckich. I choæ wiele z nich
nosi tytu³ zwi¹zany z wiatrem  przedstawiaj¹ ciszê i zdumienie zastanym
wiatem.
Bogus³aw Marek Borawski

Uwaga! Wystawa czynna tylko do 24 maja (CZWARTEK) w Galerii
Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa, I piêtro ROK Mazury Garbate.

22 maja  21 czerwca
Nie jestem ci nic
winien tylko dlatego, ¿e mnie lubisz
 piewa³ Bob Dylan. Jeli ulokuje siê
uczucia w Bliniaku, takie s³owa nale¿y zawiesiæ sobie nad
³ó¿kiem.
Bliniaki uwielbiaj¹ krótkie i niezobowi¹zuj¹ce kontakty i ca³y wysi³ek wk³adaj¹ w unikanie anga¿owania serca na
d³u¿ej.
W ogóle to d³ugie bycie z kim i
d³ugi weekend to jedno i to samo. Co
gorsze, czêsto siê pod tym wzglêdem nie
zmieniaj¹ i w ma³¿eñstwie. Uwa¿aj¹, ¿e
jest w najlepszym porz¹dku deklarowaæ
partnerowi uczucie, a po czu³ym po¿egnaniu.... gnaæ na spotkanie z kim innym. W seksie chc¹ próbowaæ... absolutnie wszystkiego. Najlepsze znaki w
uczuciach to Lew, Waga, Wodnik. Najgorsze za to Panna, Skorpion i Ryby.

Nasz przepis
Sa³atka z serem pleniowym

g³ówka zielonej, kruchej sa³aty
pêczek natki pietruszki
pêczek szczypiorku
pêczek kopru
sos: 10 dkg sera pleniowego
2 ³y¿ki jogurtu naturalnego
2 ³y¿ki soku z cytryny
pieprz
sól
plasterki rzodkiewki do przybrania
Sa³atê kroimy w paski. Szczypiorek, koper i natkê pietruszki siekamy.
Wszystkie sk³adniki dok³adnie mieszamy w du¿ej misce.
Sos przygotowujemy roztrzepuj¹c
w naczyniu ser pleniowy z jogurtem
i sokiem z cytryny. Doprawiamy sos
sol¹ i pieprzem. Surówkê uk³adamy
cienka warstw¹ na pó³misku, a po
polaniu sosem przybieramy plasterkami rzodkiewki.

Skorupki...

...od jajek drobno t³uczone na mia³ nadaj¹ siê doskonale do szorowania zlewu, umywalki czy wanny, mycia szk³a,
kryszta³ów itp. Trochê rozkruszonych
skorupek nabiera siê na wilgotn¹, namydlon¹ szmatkê i szoruje tak, jak ka¿dym proszkiem.

Korniki....

... usuwamy z mebli wpuszczaj¹c w otworki, które pozostawiaj¹ formalinê. Dwie
krople z pipetki wystarcz¹.

%

Tygodnik Olecki nr 21 (490)

Grzegorz Leoñczuk

Listy
ze Shrewsbury
6.05.2007r.

(V24805)

Po okresie prób i napiêæ dostalimy dobr¹ pracê, oby przysz³a
tak¿e do wielu potrzebuj¹cych osób i rodzin w Polsce. Chwa³a dobremu Ojcu stworzenia. Poprzedzi³y to wydarzenia osobliwe, mianowicie praca w rzeni. Ja  wegetarianin, mówi¹cy dot¹d bardziej z punktu teoretycznego, spotka³em siê w
samym miejscu kani z zabijaniem. Kawa³ki miêsa na schodach. Transporty. Zobaczy³em, pozosta³em smutny. Wciek³y, ¿e tak poni¿ylimy swoj¹ godnoæ ludzk¹. I godnoæ zwierz¹t,
sprowadzonych do roli karmy. A to ci¹ga KARMÊ. O tym
ju¿ za chwilê. Dopiero teraz pojmujê s³owa Sathya Sai, ¿e stajemy siê ludmi dopiero wtedy, gdy nasze serce nape³ni siê
wspó³czuciem. W cywilizacji jedzenia miêsa wypaczylimy siê,
poszlimy potwornymi jakimi drogami. I skrêcilimy w³asnymi rêkami do demonizmu.
Dlaczego tak?
Rzenia, gorsza, by³a rzeni¹ krów i byd³a. Nie pracowalimy jako p³atni zabójcy, natomiast jako sprz¹tacze. Wielu Polaków,
mo¿e setki, do tego stopnia, ¿e ich kierownik, Jakub Rogowicz, dziwi³ siê, ¿e w ogóle Anglicy radzili tu sobie bez Polaków, zanim zacz¹³ siê nasz nap³yw na Wyspy.
Powracaj¹c, sprz¹talimy biura, sto³ówki, WC. I szybko
zapragnêlimy odejæ st¹d, w³aciwie ju¿ przed podjêciem tam
pracy, ale po podjêciu decyzji o pracy tam, gdy uwiadomilimy sobie, co to jest. Jednak we wszystkim jest Boska wola;
jak powiada siê w Indiach, gdzie Jedynego Boga okrela siê
m.in. imieniem Rama (Niemcy nazywaj¹ Boga Gott, Anglicy
God, muzulmanie Allah  Boga mo¿na wzywaæ ka¿dym imieniem, gdy wzywa serce ludzkie), wiêc  jak powiadaj¹ Hindusi  nawet db³o trawy nie poruszy siê bez woli Ramy...
Teraz, po tym wszystkim, jedno jawi mi siê jednoznacznie
 nasza tzw. cywilizacja jest to dzicz. Wykorzystywanie kobiet bez brania ich za ¿ony i zabijanie zwierz¹t, by zjadaæ ich
cia³a.
Czas powiedzieæ sobie, ¿e zabijanie zwierz¹t jest grzechem,
zw³aszcza krów. Bo mo¿na siê ¿ywiæ rolinami, jak my. Zabijanie wówczas jest dobrowolnym i nieuzasadnionym krzywdzeniem. Czy mo¿na spodziewaæ siê dobrego losu dla kraju, gdy
ludzie w nim pope³niaj¹ krzywdy?
Dotyczy to zw³aszcza ranienia krów, zabijania tych podwójnych matek, bez sumienia i serca. Krowa ¿ywi bowiem
nie tylko swoje dzieci, ale równie¿ ludzkie. I ludzkie jest po-

czucie wdziêcznoci wobec niej. W Indiach dlatego w³anie
tak siê szanuje krowy, traktuje jak wiêtoæ. Ale to jest kraj
wysokiej kultury. W krajach zezwierzêcenia i demonizmu brak
wdziêcznoci, za s³u¿bê, jak¹ pe³ni¹ dla ludzi krowy, zostaj¹
one krzywdzone i zabijane, a ich cia³a zjadane.
Krzywda powraca bumerangiem nieszczêæ. Kto wiatr sieje, czy nie zbierze burzy? Potoki krzywd, beztrosko pope³nianych przez spo³eczeñstwa Zachodu zawróci³y do krzywdz¹cych i pogr¹¿y³y ich samych w odmêcie wojny. Przynios³y
powód dwóch wiatowych. To jest w³anie prawo KARMY,
które mówi, ¿e ka¿de dzia³anie przynosi nam owoce w przysz³oci, dobre przynosi pozytywne, a z³e uderza w nas jak
grom z w³asnej wymierzony rêki, jak nadepniête wid³y.
I wtedy, podczas wojny, ludzie zabijali siê nawzajem, jak
zabijali wczeniej te zwierzêta. £agodne krowy po latach wiernej s³u¿by prowadzone do rzeni, by dostaæ tam demoniczn¹
odp³atê i straciæ wiarê w rodzaj ludzki, a byæ mo¿e go w rozpaczy przekl¹æ
Potem do rzeni, komory gazowej, poprowadzono Janusza
Korczaka, po latach jego s³u¿by dzieciom ludzkim. Krowy te¿
tym dzieciom s³u¿¹. Gniew mnie zbiera na nasz¹ dotychczasow¹ g³upotê.
Nikt nas nie uczy³, ¿e to z³e. Czasem trzeba samemu siê
uczyæ, w koñcu. Inaczej ci¹gniemy sobie na g³owê nowe
wojny wiatowe. I zginie nie 5 milionów Polaków, ale 20.
Sai Baba, Ojciec ludzkoci, w sanskrycie  Avatar, czyli
Boskoæ, narodzona jako cz³owiek poród ludzi dla dania przyk³adu
i ich podniesienia z tragedii, w jak¹ popadli swoj¹ bezboz¿noci¹, powiada  nie jedz miêsa. Jednym z moich cello, celów
przyjcia Avatara jest ochrona sadhu, niewinnych stworzeñ
o ³agodnej naturze. Wród zwierz¹t s¹ niezliczeni sadhu!
Iæ za boskim tropem. Ta Rêka wyprowadzi w górê, do
normalnoci. Musimy najpierw tu, na Zachodzie, poznaæ co
ta normalnoæ oznacza.
Powiedziane jest, ¿e historia ludzkoci dzieli siê na cztery
jugi, okresy. Najgorsza, juga wojen, k³ótni i hipokryzji, zapowiadana by³a od dawna. Bóg zapowiedzia³ j¹ wiele tysiêcy lat
temu, poprzez Pisma w Indiach. I da³ s³owo, ¿e wówczas, w
tym najgorszym wieku, Sam przyjdzie na Ziemiê, trzykrotnie
urodzi siê w ludzkim ciele. Sai jest drugim boskim narodzeniem siê Wspó³czucia.
Bo Boga nazywam wspó³czuciem. Dla krów chocia¿by.
Jedn¹ z oznak Kali jugi jest powo³anie rzeni dla krów.
Z pokornymi pozdrowieniami dla wszystkich matek wiata, równie¿ krów.
Grzegorz Leoñczuk

Przygotowanie do sezonu
turystycznego 2007 r.
Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate
wraz z Punktem Informacji Turystycznej w Olecku ma zaszczyt
zaprosiæ na spotkanie, które odbêdzie siê 22.05.2007 r.(wtorek) o godz. 14.00 w sali klubowej Punktu Informacji Turystycznej (budynek ROK, Plac Wolnoci 22, wejcie przez kawiarniê ARTS).
Celem spotkania bêdzie:
1. Omówienie oraz nawi¹zanie cilejszej wspólpracy z podmiotami oraz osobami zainteresowanymi rozwojem turystyki w naszym powiecie w nawi¹zaniu do zesz³orocznego sezonu turystycznego.
2. Przygotowanie siê do sezonu turystycznego 2007 r.
3. Omówienie programu Przystanku Olecko i wspó³pracy dotycz¹cej wzajemnej pomocy w promocji w³asnych przedsiêwziêæ.
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K¹cik szachowy (36)
19 maja w Gimnazjum nr 2 rozegrany
zosta³ turniej Szachowa majówka, systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund
tempem P15.

fanowicz, Marta Gryglas i Andrzej Grzyb
 wszyscy po 4 pkt.
Kojarzenie ostatniej rundy by³o nastêpuj¹ce: na pierwszym stole spotkali
siê Andrzej Grzyb z Micha³em Brynd¹,
na drugiej desce Marta Gryglas z Paw³em ¯ukowskim, a na trzeciej Patry-

Micha³ Brynda i Jan Stefanowicz
Celem tego turnieju by³o przygotowanie zawodników do zbli¿aj¹cych siê
mistrzostw województwa, które odbêd¹
siê w drugiej po³owie czerwca b.r.
W zawodach wziê³o udzia³ siedemnastu zawodników. Tak wyrównanego
turnieju i obfituj¹cego w wiele niespodzianek nie by³o ju¿ dawno w Olecku.
Piêciokrotnie zmienia³ siê lider, a o zwyciêstwie musia³y zadecydowaæ punkty
pomocnicze. Najwiêksz¹ niespodziank¹
tego turnieju by³o zwyciêstwo w pierwszej rundzie Pana Jana Stefanowicza nad
rozstawionym z pierwszym numerem startowym Micha³em Brynd¹.
Wydawa³o siê, ¿e Micha³ nie pozbiera
siê po tej pora¿ce, ale konsekwentnie
wygrywa³ kolejne rundy i pi¹³ siê w górê.
Wspomnê, ¿e po trzech rundach z dorobkiem 2pkt zajmowa³ 8. miejsce. Po czwartej rundzie by³ ju¿ pi¹ty, a w pi¹tej rundzie kolejne zwyciêstwo dawa³o mu 3.
lokatê. W szóstej rundzie ogra³ prowadz¹c¹ Martê Gryglas i wyszed³ na prowadzenie z dorobkiem 5 pkt. Po szeciu
rundach tabela turniejowa wygl¹da³a w
nastêpuj¹cy sposób: prowadzi³ Micha³
Brynda z dorobkiem 5 pkt., drugie miejsce zajmowa³ Pawe³ ¯ukowski, równie¿
5 pkt, w dalszej kolejnoci byli Jan Ste-

zawodników mia³o po 5pkt i ca³y czas
zadawano sobie pytanie, który z nich wygra
turniej? Wszyscy ju¿ skoñczyli graæ
ostatni¹ rundê, oprócz najwa¿niejszej, która
wci¹¿ siê toczy³a  pomiêdzy siê Mart¹
a Paw³em. Pawe³ równie¿ mia³ 5pkt, wiêc
by³ w komfortowej sytuacji  do zwyciêstwa w turnieju wystarcza³ mu remis.
Martê natomiast satysfakcjonowaæ mog³o tylko zwyciêstwo. By³ to bardzo emocjonuj¹cy pojedynek, który zakoñczy³ siê
zwyciêstwem Marty. Powsta³a bardzo ciekawa sytuacja w turnieju. Kolejna osoba z dorobkiem 5 pkt do³¹czy³a do pretendentów do pierwszego miejsce, o którym zadecydowaæ musia³y punkty pomocnicze. Ostatecznie zwyciêstwo przypad³o Micha³owi Bryndzie, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ punktów pomocniczych (M-Buch. 22pkt). Jak bardzo wyrównany by³ turniej wiadcz¹ ma³e punkty
kolejnej trójki  wszyscy uzyskali po
M-Buch. 21pkt, Buch 28,5 i dopiero progres rozstrzygn¹³ o kolejnoci miejsc.
Drugie miejsce zaj¹³ Pawe³ ¯ukowski, trzecie Marta Gryglas, czwarte Andrzej Grzyb, pi¹te miejsce zaj¹³ Pan Jan
Stefanowicz.
W klasyfikacji dzieci, które nie posiada³y ¿adnej kategorii, pierwsze miejsce zajê³a Patrycja D³u¿niewska, drugie miejsce zaj¹³ Patryk Sitkowski, trzeci
by³ Szymon Kowalewski, czwarty Rafa³
Przedziak, a pierwsz¹ pi¹tkê zamkn¹³

Od lewej, góra: Pawe³ ¯ukowski, Micha³ Brynda, Marta Gryglas,
dó³: Szymon Kowalewski, Patrycja D³u¿niewska, Patryk Sitkowski
cja D³u¿niewska z Janem Stefanowiczem.
Pan Jan doæ szybko ogra³ Partycjê, a
na pierwszym stole Andrzej równie¿ szybko
ogra³ Micha³a. Na sali gry powsta³a nerwowa sytuacja, poniewa¿ ju¿ czterech

Piotr Adamski.
Wszyscy zdobyli po 3pkt, jednak
ró¿nice w punktach pomocniczych by³y
bardzo wyrane.

'
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OLDA
Wyniki rozgrywek fina³owych
Mecz o 5 miejsce:
· PKS Dunajek  Strongmen 6:1 (3:1);
bramki: Krzysztof ¯ukowski 4, Adam
Pawiñski i Piotr Janiszewski  Rados³aw Choubowicz.
Grupa mistrzowska:
1. Ekipa z Zielonego Jeppa - TSV Sk³adowa 2:2 (1:1); bramki: Adam Konopko i Kamil Sowa  £ukasz Senkowski i Marcin Walu.
2. Rapid Che³chy - Ekipa Siejnik 1:2 (0:1);
bramki: Karol Bierdzio  Rafa³ Rant
i Marcin Zarzycki.
3. Rapid Che³chy - Ekipa z Zielonego
Jeppa 3:2 (2:1); bramki: Kamil Kurni³ko, Karol Bierdzio i Bartosz Zyskowski  Adam Konopko i Artur Æwikowski.
4. Ekipa Siejnik - TSV Sk³adowa 0:1
(0:0); bramka: £ukasz Senkowski.
5. Rapid Che³chy - TSV Sk³adowa 2:1

Czwórbój lekkoatletyczny szkó³ podstawowych

15 maja na stadionie MOSiR Olecko
rozegrano czwórbój lekkoatletyczny z
udzia³em szkó³ podstawowych z powiatu. Wyniki uzyskane przez poszczególnych uczestników (do klasyfikacji liczono
5 najlepszych wyników z poszczególnych
szkó³):
DZIEWCZÊTA:
I. SP nr 1 - 930 pkt
- Bobrycka J. - 238 pkt
- Nalewajko E. - 206 pkt
- Masalska A. - 199 pkt
- Drazba K.- 197 pkt
- Grudziñska S.- 90 pkt
II.SP nr 3 - 909 pkt.
- Olszewska O. - 223 pkt
- Wróblewska M. - 166 pkt
- Sowulewska I. - 176 pkt
- Malinowska M. - 187 pkt
- Szarnecka A. - 150 pkt
- Mielech G. 157 pkt
III. SP nr 4
- Koz³owska P. - 175 pkt
- Stawicka P. - 187 pkt
- Kaczyñska B. - 153 pkt
- Jachimowicz M. - 228 pkt
- Kondracka E. - 128 pkt
- Roga³o P. 141 pkt
CH£OPCY
I. SP nr 3 Olecko - 811 pkt
- Koz³owski J. - 200pkt
- Sulima K. - 161 pkt

(1:0); bramki: £ukasz Ja³owski i
Bartosz Zyskowski  £ukasz Senkowski.
6. Ekipa z Zielonego Jeppa - Ekipa Siejnik 2:1 (0:0); bramki: Adam Konopko i Kamil Pratko  Piotr Klimko.
Kolejnoæ koñcowa:
1. Rapid Che³chy
6
6:5
2. Ekipa z Zielonego Jeppa 4
6:6
3. TSV Sk³adowa
4
4:4
4. Ekipa Siejnik
3
3:4
5. PKS Dunajek
6. Strongmen
7. Red Powers
8. Error
9. Armagedon.
Zdaniem organizatorów najlepiej w
bramce spisywa³ siê zawodnik Ekipy Siejnik - Andrzej Miliszewski. Najskuteczniejszym strzelcem Ligi zosta³ Adam
Konopko (Ekipa z Zielonego Jeppa), który
16 razy strzela³ celnie do bramki przeciwników.
Organizatorzy: MOSiR oraz Rada
Gminy LZS w Olecku.
- Duszynski B. - 158 pkt
- Zieliñski £. - 112 pkt
- Kijak B. - 165 pkt
- Harasim £. - 127 pkt
II. SP nr 1 - 744 pkt
- Marczuk K. - 217 pkt.
- Draba S. - 196 pkt
- Rowiñski A. 94 pkt
- Masalski K. - 184 pkt
- Jurewicz A. - 53 pkt
III SP nr 4 - 641 pkt
- Lipiñski D. - 141 pkt
- Kwiatkowski D. - 109 pkt
- Rekuæ J. - 145 pkt
- Kapusciñski J. - 112 pkt
- Truchel D. - 131 pkt
- Wilk A. - 112 pkt

Mistrzostwa Polski
Nies³ysz¹cych w Biegach
Prze³ajowych

Po raz kolejny w Olecku organizowane s¹ Mistrzostwa Polski Nies³ysz¹cych w Biegach Prze³ajowych. Od 18 do
20 maja br. dziesiêæ reprezentacji zmaga³o siê o zwyciêstwo w czterech kategoriach wiekowych (do 13 lat, do 16 lat,
do 19 lat, do 22 lat).
Uroczyste otwarcie zawodów odby³o siê 19 maja (sobota) o godz. 9 na stadionie MOSiR w Olecku, ul. Park 1.
Organizator  Szkolny Klub Sportowy Nies³ysz¹cych Olimpijczyk.

Pi³ka no¿na
W dniu 16.05.2007 roku na stadionie
MOSiR-u w Olecku rozegrano powiatowe eliminacje VII Ogólnopolskiego ,,Turnieju z Podwórka na Stadion w mini pi³ce
no¿nej dziewcz¹t i ch³opców rocznika 1997
i m³odsi. Do rywalizacji stanê³y 4 zespo³y dziewcz¹t i 5 zespo³ów ch³opców ze
szkó³ z naszego powiatu. Grano system
ka¿dy z ka¿dym.
Ostateczna kolejnoæ dziewcz¹t:
1. SP nr 3 w Olecku
2. SP Kowale Oleckie
3. SP nr 4 w Olecku I
4. SP nr 4 w Olecku II
Ostateczna kolejnoæ ch³opców:
1. SP nr 1 w Olecku
2. SP Gaski
3. SP Kowale Oleckie
4. SP nr 3 w Olecku
5. SP nr 4 w Olecku
A. Kamiñski

Tenis ziemny
 W sobotê i niedzielê, tj. 19-20.05.2007
roku na kortach OSIR-u w Suwa³kach
odbywa³ siê Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Juniorów i Juniorek w Tenisie Ziemnym województwa podlaskiego.
Patrycja Supronowicz reprezentuj¹ca
MLKS Czarni Olecko wygra³a turniej w
grze podwójnej w parze z zawodniczk¹
z Suwa³k Katarzyn¹ Kosowsk¹. Niestety, w grze pojedynczej, po pasjonuj¹cym meczu, musia³a uznaæ wy¿szoæ Oli
Krukowskiej i przegra³a 7:6(9) ; 6:2
 W dniu 20 maja przy piêknej pogodzie na kortach MOSIR w Olecku odby³
siê kolejny Turniej Tenisa Ziemnego o
Puchar Dyrektora PKO BP SA.
Do rywalizacji stanê³o szeciu zawodników i zawodniczek. Grano systemem
ka¿dy z ka¿dym i po prawie 6 godzinach
Dyrektor Banku PKO BP SA w Suwa³kach pan Lech Kuranowski wrêczy³
okaza³y puchar Robertowi Usarkowi z
Suwa³k (5 zwyciêstw, 0 pora¿ek), drugie miejsce z 3 zwyciêstwami i 2 pora¿kami zaj¹³ Krzysztof Pietranis (Suwa³ki),
trzecia by³a Patrycja Supronowicz (Olecko
- 2 zwyciêstwa i 3 pora¿ki). Za tydzieñ
rozpoczyna siê ju¿ 7 WTA Olecko CUP
2007 i z tego powodu turnieje amatorów siê nie odbêd¹. Kibiców i tenisistów zapraszamy do obserwowania zmagañ tenisistek z prawie 20 krajów wiata, które bêd¹ goci³y na naszych kortach przez tydzieñ poczynaj¹c od przysz³ej niedzieli.
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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 256

Znowu za nami osiem dni... ¯artowa³em. Tylko siedem. Nie damy siê nabraæ. W naszej szerokoci i d³ugoci
geograficznej obowi¹zuje siedmiodniowy tydzieñ. Chyba, ¿e jak¹ ustawê kto
napisze, parlament przeg³osuje, a Trybuna³ Konstytucyjny zaneguje. Te¿ ¿artowa³em. Trybuna³ Konstytucyjny nie
mo¿e uznaæ tego za niezgodne z Konstytucj¹. Dlaczego? Bo akurat kalendarza nie ma wpisanego w prawo najwy¿sze. Taka ciekawostka.
Ostatnio sobie przejrza³em, ju¿ tak na
ch³odno, co pisz¹ o ostatnim wyroku
TK. Pisz¹ i za i przeciw. W zasadzie iloæ
g³osów godz¹cych siê i nie zgadzaj¹cych
siê z decyzj¹ TK jest do siebie bardzo
zbli¿ona. Jednak to, ¿e zasada sêdzia
nie s¹dzi we w³asnej sprawie zosta³a
zauwa¿ona, nawet przez ludzi zadowolonych z wyroku, czy te¿ orzeczenia. To
jest bardzo ciekawe, ale chyba by³oby
ciê¿ko dobraæ naprawdê obiektywnych
ludzi do rozstrzygania tej sprawy. Nie
negujê wyroku: trzeba go przyj¹æ takim,
jakim jest. Dura lex sed lex  w dowolnym t³umaczeniu: durne prawo, ale prawo (tak naprawdê oznacza Twarde prawo, ale prawo) i jest ostateczne. Wielu
znawców prawa konstytucyjnego stwierdzi³o ze zdziwieniem, ¿e orzeczenie TK
zawar³o w sobie m.in. okrelenia antykonstytucyjne! W popiechu owiadczenia, który zarzucano twórcom ustawy lustracyjnej, naruszono konstytucyjn¹
zasadê jawnoci i przejrzystoci ¿ycia
politycznego. Przyznali to nawet ze wstydem sami autorzy, czyli sêdziowie TK,
¿e powsta³ babol. Trudno. Z drugiej
strony jest te¿ dylemat. Niestety, w wietle
obowi¹zuj¹cej Konstytucji ¯ADNA LU-

Ziemia
poetów
Dzieñ Matki

Wiktoryn Zieliñski (1810-1866)

Do gwiazdki

Gwiazdko moja, co b³yszcza³a,
Gdym ja ujrza³ wiat,
Czemu to tak, gwiazdko ma³a,
Twój promyczek zblad³?
Czemu ju¿ mi tak nie p³onie,
Jak w dzieciêcych dniach,
Gdym na matki igra³ ³onie,
W malowanych snach (...)

STRACJA NIE JEST MO¯LIWA i ka¿da próba rozliczenia z przesz³oci¹ bêdzie koñczyæ siê negatywnym podejciem
do niej Trybuna³u Konstytucyjnego.
Doszlimy do tego, ¿e wielu podejrzewa, i¿ taki by³ cel sam w sobie uchwalenia Konstytucji RP w 1997 roku przez
ludzi, którzy z góry za³o¿yli blokowanie
wszelkich mo¿liwoci wyjanienia przesz³oci naszego kraju. Jeden publicysta
nazwa³ te¿ dzieñ 11 maja Dniem Konfi-

powiedzenia osoby, które jeszcze dwadziecia lat temu nale¿a³y do elity, a
ta w³anie walczy³a z demokracj¹ i przeciw niej. To jest kolejny paradoks historii: najwierniejszymi ¿o³nierzami demokracji s¹ jej dawni przeciwnicy. Na
zjedzie zabrak³o kilku budowniczych
i ojców demokracji: genera³ów Jaruzelskiego i Kiszczaka, Jerzego Urbana i
wielu innych ciekawych nazwisk demokratów. Dzi wg elity prawo ma nie

denta. mieszne i tragiczne.
Id¹c dalej w mroki prawa, zadam Pañstwu pytanie. I trzeba na nie odpowiedzieæ, zanim przejdziemy do dalszej czêci tekstu. Czy mo¿emy tolerowaæ ³amanie prawa w zale¿noci od przynale¿noci cz³owieka do danej grupy spo³ecznej?... Oczywicie, ¿e nie! A sprawa kardiochirurga G.? AAA... to ju¿ inna spawa? Ilu¿ ten cz³owiek oskar¿ony o branie ³apówek ma obecnie obroñców. Okazuje siê, ¿e branie ³apówek to nie przestêpstwo! Jak powtarza wielu obroñców
zatrzymanie pana doktóra to nie jest
walka z korupcj¹! Przepraszam, a jak
walczyæ z korupcj¹ nie ³api¹c ³apówkarzy? Niejeden m¹dry humanista stwierdzi³, ¿e trzeba walczyæ z problemem, a
nie ludmi, których ten stan dotyka...
DOBRE! Albo jeszcze to: przez aresztowanie Pana G. upad³a w Polsce transplantologia! To ju¿ paranoja wybranej
grupy inteligenckiej. W tym kraju nie
powinno ³apaæ siê ³apówkarzy  lekarzy,
bo szkodzi to naszemu zdrowiu! Albo jest
zgo³a niehumanitarne. I tego typu kretyñstwa wymylane na poczekaniu przez
elitê. Gdyby zwolnienie z aresztu za kaucj¹ odby³o siê szybciej, to Pan G. pewnie wyst¹pi³by na kongresie dotycz¹cym
zagro¿onej demokracji jako przyk³adowa ofiara re¿imu antydemokratycznego.
TAK¥ MAMY TERAZ ELITÊ! Najzabawniejsze jest to, ¿e w sprawie zagro¿onej demokracji bardzo du¿o maj¹ do

obowi¹zywaæ jej przedstawicieli. Zatrzymanie choæby najwiêkszych przestêpców
ma byæ niehumanitarne i z³e. Prof. Zoll
 taki prawy cz³owiek  wrêcz nawo³uje
publicznie do nieprzestrzegania prawa!
No có¿... Czego mo¿na spodziewaæ siê
po cz³owieku, wspó³autorze prawa karnego, który w tym prawie przewidzia³
stosowanie zasad humanitaryzmu wobec oskar¿onych i przestêpców. Niby
by³y rzecznik praw obywatelskich i taki
m¹dry, wielki, humanitarny, a zapomnia³
w swoim prawie karnym o ofiarach,
poszkodowanych, ich rodzinach itd. To
pan Zoll jest zwolennikiem humanitarnego i ludzkiego traktowania przestêpców przy ca³kowitym braku szacunku tego
prawa dla ofiar przestêpstw. I taki ma
byæ wg wielu moralny autorytet i opiniodawca? Najwy¿sza pora, by zmusiæ
elity do szanowania prawa i sprowadzenie
tej grupy do g³ównej zasady Konstytucji RP: wszyscy ludzie wobec prawa s¹
równi. A nasza elita ca³y czas uwa¿a, ¿e
prawo ma siê dostosowywaæ do ich
potrzeb i chwili. A jak nie, to maj¹ prawo poczekaæ z szacunkiem dla prawa do
momentu, gdy o dalszym losie prawa i
przepisów zadecyduj¹ ich koledzy i przyjaciele z elity... I taka ma byæ nasza
Polska? Krajem prawa dla elit i okrelonych grup?
Powtórzê to po raz kolejny: do d... z
takimi szmaciarskimi elitami i ich autorytetem.
PAC

