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W cz³owieku wszystko powinno byæ
piêkne: i twarz, i ubranie, i dusza,
i myli.
Antoni Czechow

29 maja 2007 r .

Zespó³ Szkó³ STO w Olecku SERDECZNIE ZAPRASZA
WSZYSTKICH WILEBICIELI TEARTU NA

XII Ogólnopolski Festiwal Teatralny
Szkolne Spotkania z Melpomen¹
Sk³ad tegorocznego jury:
- Marek Fr¹ckowiak  przewodnicz¹cy
- Stanis³awa Wroczyñska
- Jupi Podlaszewski

Na zdjêciu
 Marek Fr¹ckowiak
M.Pietraszewski

MARKET BUDOWLANY

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
Zapraszamy na zakupy.

Rekordowy wynik i srebrny
medal Przemka Szlaszyñskiego na Akademickich Mistrzostwach Polski w LA.
O tym wydarzeniu
czytaj na s. 17.

Redakcja

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

w godzinach 1200 -1700
(we wtorek nieczynna)

(V32201)

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

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

Cena 1,40 z³

Wyró¿nienie
dla samorz¹dowców

Z okazji Dnia Samorz¹dowca Marsza³ek Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego Jacek Protaz zwo³a³ w 25 maja w
Olsztynie drug¹ ju¿ konferencjê samorz¹dow¹. Odby³a siê ona
w hotelu Warmiñskim. Tematem konferencji by³a rola instytucji publicznych w budowaniu spo³eczno-kulturalnej to¿samoci województwa, przygotowanie instytucji samorz¹dowych do wykorzystania rodków unijnych, udzia³ w wojewódzkim programie operacyjnym oraz realizacja programu rozwoju
obszarów wiejskich.
Po wyczerpaniu oficjalnych tematów spotkania odby³o siê
uroczyste odczytanie wyników plebiscytu na najpopularniejszego samorz¹dowca, który og³osi³a Gazeta Olsztyñska. Wród
dziesiêciu najlepszych w kategorii So³tys, wójt, burmistrz,
prezydent miasta Wac³aw Olszewski zaj¹³ 8. miejsce. Natomiast w kategorii Radny na dziesi¹tym miejscu sklasyfikowano Kazimierza Iwanowskiego.
Dokoñczenie na s. 4.

Wszystkich adeptów sztuki teatralnej zapraszamy w pi¹tek 1
czerwca na warsztaty prowadzowne przez wybitnych fachowców, a
nastêpnie na spotkanie z Markiem
Frackowiakiem znanym m.in. z ról
w takich filmach, jak: Psy, Miasteczko, Plebania, Na dobre i
na z³e, Miodowe lata.
C.d. i program - str. 12.

MAJSTER

Nr 22
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Z okazji 15-lecia
IMPULSU
w dniach 1 i 2 czerwca firma gwarantuje
5% rabatu na wszystkie zakupy!

(V30103)
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Tomasz Schneider

TANKUJESZ U NAS,

ZBIERASZ

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE

Pijani

18 maja z dwóch szesnastolatków
pobi³o w Parku MOSiR innego szesnastolatka. Dozna³ on ogólnych pot³uczeñ
oraz uszkodzenia ³uku brwiowego. Patrol policji ju¿ kilkanacie minut póniej
zatrzyma³ jednego ze sprawców pobicia.
Wskaza³ go pokrzywdzony.
Podczas zatrzymania okaza³o siê, ¿e
nieletni jest pod wp³ywem alkoholu. Mia³
go we krwi 1,04 promila. Zosta³ zatrzymany w areszcie do wytrzewienia. Drugiego ze sprawców zatrzymano nastêpnego dnia. Nie potrafili, podczas przes³uchania, podaæ przyczyny pobicia rówienika.
Obaj stan¹ przed s¹dem ds. nieletnich.
Roz³¹ka jest naszym losem,
spotkanie nasz¹ nadziej¹...
Sk³adamy El¿biecie Giglewicz
najg³êbsze i najszczersze wyrazy
¿alu i wspó³czucia z powodu mierci
mê¿a

ALEKSANDRA
GIGLEWICZA
£¹cz¹c siê w cierpieniu
 pracownicy Szko³y
Podstawowej nr 1
im. H. Sienkiewicza w Olecku

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

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

(V22608)

kierowcy

 11 maja o 20.20 zatrzymano w Niemstach
czterdziestopiêcioletniego rowerzystê Jana
N. Mia³ on we kri 3 promile alkoholu.
 13 maja o 4.15 policjanci zatrzymali w
Dunajku Mazdê 323, kierowan¹ przez Rafa³a
K. Dwudziestosiedmioletni kierowca mia³
we krwi 2,1 promila alkoholu.
 15 maja o 13.40 policjanci zatrzymali rowerzystê Andrzeja Z. Mia³ on we krwi
2,34 promila alkoholu.
 20 maja o 17.00 patrol policji zatrzyma³ w
Golubkach Tico. Kieruj¹cy nim trzydziestoletni Henryk K. mia³ we krwi 2,12 promila alkoholu. Za jazdê na podwójnym
gazie zosta³ wobec tego kierowcy zastosowany tryb przyspieszony.

Wypadek

16 maja w okolicach Kukowa dosz³o
do miertelnego wypadku drogowego.
O 15.58 jad¹cy Seatem Cordob¹ piêædziesiêcioczteroletni Bogdan W. zjecha³ na
przeciwleg³y pas ruchu i zderzy³ siê czo³owo z nadje¿d¿aj¹cym z naprzeciwka
samochodem ciê¿arowym Scania.
Pomimo prób reanimacji kierowca
samochodu osobowego zmar³.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
(K128)

 11 maja o 17.15 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ z jezdni w Dunajku przewrócone drzewo.
 11 maja o 17.20 jeden zastêp OSP Wieliczki usuwa³ z jezdni w Skowronkach
przewrócone drzewo.
 11 maja o 17.25 jeden zastêp OSP G¹ski usuwa³ z jezdni w Kukowie przewrócone drzewo.
 11 maja o 17.25 jeden zastêp OSP Szczecinki usuwa³ z jezdni w Sedrankach
przewrócone drzewo.
 11 maja o 17.30 jeden zastêp OSP Wieliczki usuwa³ z jezdni w Kleszczewie
przewrócone drzewo.
 11 maja o 17.45 jeden zastêp JRG PSP
i jeden OSP wiêtajno usuwa³ z dachu domu w Krzywym przewrócone
drzewo.
 11 maja o 17.50 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar samochodu w Olszewie.
 11 maja o 17.50 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ z jezdni w Drozdowie przewrócone drzewo.
 11 maja o 17.50 jeden zastêp OSP Wieliczki usuwa³ z jezdni w Cimochach
przewrócone drzewo.
 11 maja o 17.50 jeden zastêp OSP G¹ski usuwa³ z jezdni w lepniu przewrócone drzewo.
 11 maja o 17.55 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z jezdni w Jakach przewrócone drzewo.
 11 maja o 18.15 jeden zastêp OSP Cimochy usuwa³ z jezdni w Cimoszkach
przewrócone drzewo.
 11 maja o 18.15 jeden zastêp OSP G¹ski usuwa³ z jezdni w Dudkach przewrócone drzewo.
 11 maja o 18.30 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ z jezdni w Kowalach Oleckich przewrócone drzewo.
 11 maja o 19.00 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ wodê z zalanej
piwnicy domu w Kowalach Oleckich.
 11 maja o 19.40 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ z jezdni w Staczach przewrócone drzewo.

Pobicie

(V20009)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

(V24506)
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 29.05.-03.06.2007r., ul. Zielona 37
 4-10.06.2007r., pl. Wolnoci 7B

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:

 Zenon Bobrowski
 Jakub Micha³ek
 Anna Modzelewska
 Izabela Muchnacka
 Jakub Olechno
 Maria Zygmunt

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)

 zginê³y dwie osoby!

W dniu 27 maja oko³o 19.15 anonimowa osoba powiadomi³a, ¿e pó³ kilometra przed Lenartami w kierunku Filipowa
dosz³o do wypadku drogowego.
Samochód osobowy Audi 80 uderzy³ w przydro¿ne drzewo, a cztery osoby zosta³y ranne.
Na miejsce zdarzenia przyby³ patrol policji oraz pogotowie. Policjanci ustalili, ¿e kieruj¹cy Audi z nieustalonych przyczyn
straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na praw¹ stronê jezdni i uderzy³ w przydro¿ne drzewo.
Policjanci nie znaleli ¿adnej osoby na miejscu kierowcy.
Stwierdzono, ¿e jedna z osób wysz³a z samochodu o w³asnych
si³ach. By³ to dwudziestoszecioletni Adam S. Nie dozna³ on
¿adnych obra¿eñ cia³a. Badany aklotestem na zawartoæ alkoholu w wydychanym powietrzu mia³ 0,51 mlg/litr co odpowiada ok. 1 promilowi alkoholu we krwi.
Drugi z poszkodowanych, dwudziestosiedmioletni Andrzej
P., wypad³ w skutek wypadku przez przedni¹ szybê. Ze z³aman¹ praw¹ koci¹ udow¹ oraz barkiem zosta³ przewieziony do
szpitala w E³ku.
Pozosta³ych dwóch pasa¿erów uda³o siê uwolniæ przy pomocy specjalistycznego sprzêtu stra¿ackiego. Osoby te, bêd¹ce w stanie ciê¿kim, próbowano reanimowaæ. Wezwano równie¿
mig³owiec ratowniczy. Pomimo podjêcia dzia³añ dwudziestojednoletni Kamil P. i dwudziestoszecioletni Dawid W. zmarli
nie odzyskawszy wiadomoci.
Adam S. Zosta³ zatrzymany przez policjê do wyjanienia
sprawy.
Policja wyjania okolicznoci wypadku i ustala osobê odpowiedzialn¹, która kierowa³a pojazdem. Za spowodowanie
wypadku grozi kara pozbawienia wolnoci do 8 lat.

Fot. Archiwum policji.
(K12701)

PIKNIK

1 i 2 czerwca  w godz. 18-22
3 czerwca  w godz. 14-20
Stacja Paliw, Siejnik, ul. E³cka 4
 wstêp wolny

 muzyka na ¿ywo

OLECKI TERMINARZ
Wystawy sta³e
8.00  15.00  wystawa malarstwa Ángeli de la Vega pt. Momenty wielu opowieci  Galeria Prawdziwej Sztuki im. A.
Legusa, plac Wolnoci (do czwartku  od pi¹tku)
* Wystawa Powrót do przesz³oci sala wystawowa ZST,
Zamkowa
29 maja (wtorek)
9.00  czytanie legend mazurskich, biblioteka dzieciêca, 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, biblioteka dzieciêca, plac
Wolnoci 22
10.00  VII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet WTA
 PKO BP S.A.  Olecko Cup 2007
10.00  Problemy osób niepe³nosprawnych, (Fundacja im. Królowej
Polski w. Jadwigi), spotkanie  Colosseum, ul. Go³dapska
12
31 maja (czwartek)
wiatowy Dzieñ bez Tytoniu
10.00  VII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet WTA
 PKO BP S.A.  Olecko Cup 2007
10.00  Wspieranie rozwoju przedsiêbiorczoci na terenie powiatu oleckiego, konferencja (Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej),
Dworek Mazurski
* Mija termin zg³aszania zg³oszeñ do konkursu Mieszkajmy
piêkniej
* Mija termin zapisów na obóz harcerski (informacja TO 20/
489, s. 4)
13.00  Sesja Rady Miejskiej, Ratusz, plac Wolnoci 3
18.00  spotkanie autorskie z Wojciechem Kassem, czytelnia
biblioteki miejskiej
1 czerwca (pi¹tek)
10.00  VII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet WTA
 PKO BP S.A.  Olecko Cup 2007
15-lecie Impulsu  5% rabatu na wszystkie zakupy  losowanie nagród w konkursie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka
2 czerwca (sobota)
10.00  VII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet WTA
 PKO BP S.A.  Olecko Cup 2007 (fina³ gry podwójnej)
15-lecie Impulsu  5% rabatu na wszystkie zakupy
12.00  Czarni  Znicz Bia³a  mecz trampkarzy
14.00  Czarni  Olimpia Mi³ki  mecz juniorów m³odszych
15.00  III Rodzinne Spotkanie w Jedynce  SP nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza
16.00  Czarni  Start Kruklanki  mecz juniorów
17.00  Czarni  Mazur E³k  mecz wyjazdowy seniorów
3 czerwca (niedziela)
11,00 - VII Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet WTA
 PKO BP S.A.  Olecko Cup 2007 (pula nagród 10.000
USD) (fina³ gry pojsedynczej)
4 czerwca (poniedzia³ek)
17.00  rozpoczêcie kursu w szkole jazdy, zebranie organizacyjne

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

(K10805)

Tragiczny wypadek

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

"
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VIII Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udzia³u w VIII Sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie siê w dniu 31 maja 2007 roku (czwartek) o
godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej o dzia³aniach
podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Dzia³alnoæ inwestycyjna w 2006 roku w wietle ustawy o
zamówieniach publicznych.
6. Analiza wykorzystania rodków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2005-2006 oraz perspektywy na lata 20072013.
7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.

Wyró¿nienie
dla samorz¹dowców

Dokoñczenie ze s. 1.
Sejm ustanowi³ Dzieñ Samorz¹dowca na 27 maja, w rocznicê pierwszych po drugiej wojnie wiatowej wolnych wyborów samorz¹dowych, które odby³y siê w 1990 roku. Do
chwili obecnej obchodzono dwie daty: 27 maja lub 8 marca
w rocznicê zatwierdzenia przez sejm Ustawy o Samorz¹dzie
Terytorialnym.
Cieszyæ mo¿e fakt, ¿e wród przedstawicieli kilkunastu
powiatów województwa jest dwóch naszych samorz¹dowców. wiadczy to o tym, ¿e jako mieszkañcy umiemy siê zmobilizowaæ i, ¿e... umiemy siê bawiæ.
Tygodnik Olecki gratuluje Panu Burmistrzowi Wac³awowi Olszewskiemu i Panu Radnemu powiatowemu Kazimierzowi Iwanowskiemu zajêcia wysokiego miejsca w plebiscycie i ¿yczy owocnej pracy na niwie samorz¹dowej.

8. Wnioski radnych i Komisji Rady.
9. Uwagi i wnioski So³tysów i Przewodnicz¹cych Rad Osiedli
dotycz¹ce projektów uchwa³.
10. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) udzielenia dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu,
b) udzielenia pomocy w osiedleniu siê rodziny repatriantów,
c) zmiany uchwa³y nr V/41/07 Rady Miejskiej w Olecku z
dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli oraz wysokoci i warunków
wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
d) zmiany uchwa³y nr XXXI/237/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
uczniom zamieszka³ym na terenie gminy Olecko,
e) przyjêcia Programu pomocy de minimis dla przedsiêbiorców prowadz¹cych praktyczn¹ naukê zawodu na terenie Gminy Olecko,
f) przyjêcie Programu pomocy de minimis dla przedsiêbiorców inwestuj¹cych lub tworz¹cych nowe miejsca pracy
na terenie Gminy Olecko,
g) zmiany bud¿etu gminy na 2007 rok.
11. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
12. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Karol Sobczak

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

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

(V24007)

(V22508)

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

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Promocja bojlerów GALMET
 do 15% rabatu
NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V29204)

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

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!
(L8303)

#
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Konferencja na temat Flora obszarów wodno-b³otnych
24 05.2007roku na Wszechnicy Mazurskiej odby³a siê konferencja na temat Flora obszarów wodno-b³otnych. Inicjatorem spotkania by³ Mazurski Orodek Doskonalenia Nauczycieli
w E³ku. W organizacji przedsiêwziêcia czynny udzia³ wziê³o
równie¿ Starostwo Powiatowe w Olecku. W konferencji uczestniczyli nauczyciele biologii i przyrody z powiatów: oleckiego, go³dapskiego, e³ckiego, piskiego a tak¿e pracownicy wydzia³ów ochrony rodowiska z gminy i powiatu oleckiego oraz
zaproszeni uczniowie ze szkó³ ponadgimnazjalnych.
Przyby³ych na konferencjê goci przywitali profesor dr
Józef Krajewski  rektor WM w Olecku, Maria Dzienisiewicz  wicestarosta olecki oraz El¿bieta Milewska  doradca
metodyczny Mazurskiego Orodka Doskonalenia Nauczycieli
w E³ku.

Czêæ merytoryczn¹ spotkania rozpocz¹³ prof. dr hab. Tadeusz Korniak wyk³adem na temat: Flora obszarów wodno-b³otnych. W trakcie wyk³adu, bogato ilustrowanego zdjêciami i schematami, pan profesor przedstawi³ najistotniejsze
informacje dotycz¹ce mokrade³, a co najwa¿niejsze, uwiadomi³ s³uchaczom niezwykle wa¿n¹ rolê jak¹ odgrywaj¹ one w
utrzymaniu równowagi ekologicznej Ziemi. Bardzo istotnym
elementem tej czêci spotkania by³a rozmowa uczestników z
panem profesorem Korniakiem, w której nie zabrak³o tematu
¿ywo wszystkich interesuj¹cego  Doliny Rozpudy.

odfoliowania (ograniczenia zu¿ycia jednorazowych toreb na
zakupy), ale tak¿e do udzia³u w konkursach zwi¹zanych z Festiwalem.
Zorganizowanie konferencji sta³o siê mo¿liwe dziêki cis³ej wspó³pracy WM w Olecku, MODN w E³ku i Starostwa
Powiatowego w Olecku. Mazurski Orodek Doskonalenia
Nauczycieli od szeregu lat stwarza nauczycielom mo¿liwoæ
spotkania z naukowcami ró¿nych specjalnoci. W roku ubieg³ym gocilimy prof. dr hab. Ewê Bartnik z Uniwersytetu
Warszawskiego  genetyka, wczeniej prof. dr hab. Krzysztofa Staronia, który zajmuje siê biologi¹ molekularn¹ i dr Krzysztofa Spalika, z którym poznawalimy torfowiska w pobli¿u
Sajz.
Doceniaj¹c wagê kontaktu nauczycieli i uczniów z naukowcami organizatorzy konferencji postanowili kontynuowaæ wspó³pracê i zorganizowaæ kolejne spotkanie ju¿ jesieni¹ tego roku.
El¿bieta Milewska

PODZIÊKOWANIE

(V32401)

Dyrektor Domu Dziecka w Olecku Pani Barbara Sulima oraz wychowankowie serdecznie dziêkuj¹ Pani

Ewie Kwiecieñ

w³acicielce sklepu odzie¿owego przy ul. Sk³adowej
za udzielon¹ pomoc rzeczow¹.

Wspieranie rozwoju
przedsiêbiorczoci na terenie
powiatu oleckiego

Kolejn¹ czêci¹ spotkania by³y zajêcia terenowe prowadzone na Wiewiórczej cie¿ce przez dr Lubszê Weso³owsk¹
i dr Jana Dziedzica. W czasie wêdrówki nad Jeziorem Oleckim Wielkim uczestnicy spotkania mogli poznaæ rolinnoæ
rosn¹c¹ nie tylko nad brzegiem jeziora, ale równie¿ w wodzie.
W trakcie konferencji uczestnicy spotkania zostali obdarowani przez dr Ryszarda Kowalskiego  prodziekana Wydzia³u Nauk Przyrodniczych WM  ekologicznymi torbami.
Pan dr Ryszard Kowalski  organizator I Festiwalu Nauki i
Sztuki w Olecku, gor¹co zachêca³ uczestników nie tylko do

Pod takim has³em 31 maja odbêdzie siê w Dworku Mazurskim konferencja zorganizowana przez Fundacjê Rozwoju Ziemi
Oleckiej.
W trakcie konferencji zostan¹ przedstawione oferty banków i instytucji zajmuj¹cych siê kredytowaniem przedsiêwziêæ
inwestycyjnych. Zaproszeni zostali na ni¹ przedsiêbiorcy, rolnicy
z terenu ca³ego powiatu. W konferencji wezm¹ udzia³ przedstawiciele Orodka Doradztwa Rolniczego. To oni przeka¿¹
rolnikom informacje o mo¿liwociach kredytowania ich przedsiêwziêæ. W konferencji wezm¹ równie¿ udzia³ przedstawiciele Spó³dzielni Mleczarskiej.
Zaprosi³em do udzia³u w konferencji instytucje, które
wiadcz¹ us³ugi na rzecz ludnoci. Technicznie nie mo¿na
wszystkich rolników zaprosiæ na konferencjê. Zrobi¹ to pracownicy ODR-u uczestnicz¹cy w niej  stwierdzi³ Andrzej
Wojczulewicz, prezes Fundacji organizuj¹cej konferencjê.

$
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LAUREAT SATYRBII 2007

Wac³aw Klejmont znów znalaz³ siê
w czo³ówce najostrzejszych piór polskiej
satyry. 19 maja o godz. 10.10 w s³ynnej
bia³ostockiej Galerii Slendziñskich nast¹pi³o uroczyste og³oszenie wyników XX
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego O Bu³awê Hetmañsk¹ oraz ogólnopolskiego konkursu na aforyzm i fraszkê Satyrbia 2007. Oba konkursy od lat
wielu umacniaj¹ swoj¹ pozycjê w rankingu tego typu zmagañ. Jak co roku,
zestawy zaszyfrowane god³ami, nap³ynê³y z ca³ej Polski: od Warszawy, Poznania, S³upska po Lesko, Olecko i Czêstochowê.
Jury Satyrbii w sk³adzie: Józef Bu³atowicz, Wies³aw Malicki i Kazimierz S³omiñski I nagrodê za zestaw fraszek i aforyzmów przyzna³o wspó³pracownikowi warszawskiego Przekroju  Januszowi Sipowskiemu, dwie równorzêdne III: Jerzemu
Marii Kiersztynowi z Zubrzycy Górnej
oraz Zbigniewowi Kurzyñskiemu z Warszawy, a trzy równorzêdne wyró¿nienia: Janowi Migieliczowi z Leska, Ewie
Moskalik z Poznania i Jerzemu Szulcowi
z Warszawy. Wac³aw Klejmont tym razem postanowi³ pójæ za ciosem Telefrenii Edwarda Redliñskiego i pod god³em Telefren wywalczy³ II nagrodê za
fraszki z cyklu Szklana pogoda dla ubogich (dwa lata temu by³ laureatem na-

grody I).
Mówi: By³o nie by³o XXI
wiek pary, hary, interneto komórkowo - telemedialnego zamêtu @ com.pl. Wiêc
na ma³pê i do szklanej klatki! Chyba ¿e kto wzorem
Adama Michnika machnie
rêk¹: Nie moje ma³py! Nie
mój cyrk!!
A wtedy za niego ró¿ne
fora ciemniaæ, m¹ciæ i oraæ
zaczn¹ na ugorach
Bo
grunt to huk, czad, brylantyna pod w³os i promocja na
wyrost, a cyrk niech sprz¹taj¹ krasnoludki.
Dla odtrutki zas³uchany
w prezentowane w bia³ostockiej galerii wiersze urodziwej góralki z Piwnicznej
Zdroju, wspomniawszy swoje gminne oleckie pielesze kontynuuje laureat - zacz¹³em w myli komponowaæ na
ludow¹ nutê nowoczesny kuplet:
Hej, kupie se laptopa !
Roz³oze bez ³aski !
I bede se ³oglonda³
nie winte ³obrazki.

DEFORMACJA
Z³o z grymasem dobra
wynaturza obraz.

PO¯¥DANIE G£ÊBI
Czas p³ynie jak potok
przez p³ytki s³owotok.

POP NA TOPIE
Po p³ytkim ekranie p³ywaj¹ ³abêdzie.
Z miksu i komiksu kultury nie bêdzie.

DIABELSKI WYNALAZEK
Nie przetrwasz chwilo,
gdy w rêku pilot.

POP MISZMASZ
To nie kultura masowa,
to  masa kulturowa.

G£ONY ARTYSTA
Umie krêciæ bicze z piasku,
jeszcze lepiej  kicze z wrzasku.

***
S³owa, s³owa, s³owa, s³owa
Nie daj siê zaprogramowaæ!

PROGNOZA NIEPOGODY
Wy³¹cz serwis,
gdy siê wnerwisz.

TELEWIZYJNY PILOT
W try miga z nim dolecisz
na wysypisko mieci.

KOMERCJA
Pachn¹cy bagnem
supermagnes.

SZKLANA WY¯YMACZKA
Czy ci telewizor
wyobraniê wy¿¹³?

INTERWIECHEÆ
Bezdenne okno na pusty wiat
wiechciem zatyka spam  ch³amu brat.

KOMÓRCZAKÓWNA Z DOMU
Siedzi nad komórk¹ kopciuszek  nieboga
i skrzêtnie przebiera SMS-y, loga

O WYMIAR ETYCZNY
wiat siê sp³aszczy³
w szklanej paszczy.

DO EDENU
nie ma ucieczki
od medialnej sieczki.
TWIERDZENIE NA WYROST
Rzecz z rz¹dowego narzecza:
Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
TOTAL
Totalitarna mrówka w totalitarnym mrowiu
ciniêta w cudzys³owie topi siê w pustos³owiu.
MIJANKA W SZUMIE
Choæ p³yn¹ na tej samej fali,
to czêstotliwoæ z³¹ obrali.

Danuta i Wac³aw Klejmontowie
przed Galeri¹ Slendziñskich.
Fot.: Marianna Rant-Tanajewska
Czy¿by zanosi³o siê na reanimacjê Powi¹tecznej Orkiestry Samopomocy Ch³opskiej przy Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych? Póki co, niech
przemówi¹ nagrodzone fraszki:

Rozmawia³a i poda³a do druku
Romualda Mucha Marciniak

%
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OKRÊGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW NR NOE/003
Partner DEKRA AUTO BEKA SP. Z O.O. 19-400 Olecko, ul. E³cka 2
tel. (087) 523-94-31 kom. 0-601-152-462

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

Ccelem konkursu jest popularyzcja twórczoci Szaloma Asza,
jednego z najwiêkszych pisarzy ¿ydowskich urodzonego w
Kutnie, nawi¹zanie do ogromnego obszaru literackiego, na
którym spotykaj¹ siê dwie kultury  polska i ¿ydowska, przypomnienie, ¿e literaturê polsk¹ wspó³tworz¹ pisarze pochodzenia ¿ydowskiego, a w literaturze ¿ydowskiej ogromny jest
udzia³ pisarzy urodzonych w polsce.
Organizatorzy: prezydent miasta Kutna, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana ¯eromskiego w Kutnie,
Spo³eczna Fundacja Miasta Kutna.
Za³o¿enia regulaminowe
· Konkurs ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla osób
doros³ych, uprawiaj¹cych nieprofesjonalnie twórczoæ literack¹, zrzeszonych w stowarzyszeniach twórczych i niezrzeszonych.
· Konkurs obejmuje tylko jedn¹ formê literack¹  opowiadanie o tematyce dowolnej.
· Ka¿dy uczestnik mo¿e nades³aæ tylko jedn¹ pracê, która nie
by³a wczeniej publikowana i nagradzana w innych konkursach.
· Objêtoæ prac nie powinna przekraczaæ 10 stron maszynopisu.
· Prace w trzech egzemplarzach, opatrzone god³em, z do³¹czon¹ do nich kopert¹ równie¿ opatrzon¹ god³em i zawieraj¹c¹
imiê, nazwisko, dok³adny adres autora oraz numer telefonu,
nale¿y nades³aæ na adres:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 5,
w terminie do 30 wrzenia 2007 roku.
· Prace oceniaæ bêdzie jury w sk³adzie:
Hanna Krall, Anna Nasi³owska i Jacek Leociak
· Organizatorzy przewiduj¹ nagrody pieniê¿ne i wyró¿nienia.
· Ostateczny podzia³ nagród zale¿y od cz³onków jury.
· Istnieje mo¿liwoæ ufundowania nagród pozaregulaminowych
przez organizacje, instytucje i osoby prywatne.
· Uroczyste og³oszenie wyników nast¹pi w grudniu 2007 roku
podczas Festiwalu Szaloma Asza. O dok³adnym terminie
uroczystoci uczestnicy konkursu zostan¹ powiadomieni.
· Wyniki konkursu og³oszone bêd¹ w prasie i na stronie www.bibliokutno.pl.
· Wybrane sporód nagrodzonych prac zostan¹ opublikowane w specjalnym wydawnictwie pokonkursowym.
· Laureatom konkursu organizatorzy zapewniaj¹ zwrot kosztów podró¿y.
Informacji dotycz¹cych konkursu udziela Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie, tel. (024) 355 10 12,
email: mbp-kutno@plocman.pl
Informacji zwi¹zanych z festiwalem udziela Kutnowski Dom
Kultury, tel. (024)254 21 37, 99-302 Kutno, ul. ¯ó³kiewskiego 4.

Z.P.U. Prawda Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 1
oferuje

brykiet opa³owy

w promocyjnych cenach
Tel. 087 523 00 88, fax. 087 523 04 63

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!!!

(V30203)
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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.

(V32301)

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¿ 16
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

(V32101)

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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Suwalskie wêdrówki seniorów

Magia czerwonych szyszek

W sobotê, 19 maja, seniorzy i sympatycy z oleckiego oddzia³u Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wyruszyli na wêdrówkê szlakiem od
Stañczyk przez Górê Cisow¹, Smolniki,
Krzemieniuchê, Jeleniewo, Wigry do
Dowspudy.
Najpierw zdobyli wiadukty na skraju
Mazur. Najciekawsze zaczê³o siê póniej,
kiedy to tu¿ za Wi¿ajnami natknêli siê
na wiatraki wytwarzaj¹ce energiê elektryczn¹. Wjechali na teren polskiej Szwajcarii - przyszed³ czas na zdobywanie
suwalskiej Fud¿ijamy, czyli Góry Cisowej (286 metrów n.p.m.). Wiêkszoæ
olecczan postanowi³a wspi¹æ siê na ni¹
najkrótsz¹ drog¹. Jako pierwszy zameldowa³ siê na niej, obok krzy¿a, najm³odszy  Dawid Jab³oñski. Jakie by³o zaskoczenie turystów z Olecka, kiedy zobaczyli, ¿e na górê dos³ownie wje¿d¿aj¹
rowerami górskimi m³odzi rowerzyci, z
którymi bardzo chêtnie siê fotografowano.

uczestnicy wycieczki zrobili sobie grupowe zdjêcie.
Kolejny przystanek rajdu to Jeleniewo, gdzie akurat trwa³a komunia wiêta
w przepiêknym drewnianym koció³ku.
Ta niecodzienna, sobotnia celebra by³a

skutkiem powtórnych wyborów do Sejmiku Wojewódzkiego i referendum lokalnego na Podlasiu.
Z Jeleniewa, przez niegdy wojewódzkie Suwa³ki, olecka wycieczka dotar³a nad
Wigry (Wigierski Park Narodowy), gdzie
mo¿na by³o podziwiaæ uroki pokamedulskiego zespo³u poklasztornego. Tam
skorzystano z okazji i zwiedzano apartamenty papieskie, gdzie papie¿ odpoczy-

wa³ podczas pielgrzymki do Ojczyzny w
1998 roku. Nadszed³ wreszcie czas na
prawdziwie majowy piknik na trawie, obok
jeziora. Olecczanie, po rozpaleniu ogniska, za¿ywali uroków wigierskich rozrywek. Atmosfera majówki tak im siê udzieli³a,
¿e skoñczy³o siê na tañcach w gêstej,
nadwigierskiej trawie. ¯al by³o opuszczaæ te piêkne okolice.
Mimo wszystko jednak nie opuszczono
ostatniego punktu wycieczki, jakim by³a
wizyta w Dowspudzie, gdzie przygl¹dano siê pozosta³ociom pa³acu Micha³a
Paca.
Do zobaczenia na nastêpnej wycieczce
seniorów z PZERiI.
Tekst i fot. Dariusz Josiewicz
Nastêpny nieodleg³y przystanek tego
suwalskiego rajdu to Smolniki (Suwalski Park Krajobrazowy), gdzie podziwiano uroki dwóch jeziorek, obok których
Tadeusz Konwicki najpierw krêci³ sceny z Doliny Issy, a przed kilkoma laty
Andrzej Wajda wykona³ czêæ ujêæ do
Pana Tadeusza. Tam pan Roman Bartnik natrafi³ na ciekawostkê w postaci
czerwonych szyszek ze wierka. Wzbudzi³o to ogromne zainteresowanie u oleckich wêdrowców, którzy bez skutku próbowali je zdobyæ. Uda³o im siê to obok
urokliwej kapliczki w s¹siedztwie Krzemieniuchy, gdzie znajduje siê ogromny
maszt radiowo-telewizyjny. Tam uda³o siê
wreszcie olecczanom pozyskaæ ten tak
ciekawy botaniczny ³up. Przy kapliczce
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WIOSENNE KONFRONTACJE MUZYCZNE

Wieczorem 26 kwietnia w oleckim
orodku kultury odby³ siê koncert w
ramach XI Makroregionalnych Przes³uchañ Instrumentów Dêtych Szkó³ Muzycznych I stopnia. Podobnie jak i konkurs mia³ on, o czym mo¿na mia³o powiedzieæ, charakter miêdzynarodowy.
Uroczystoæ rozpocz¹³ wystêp Orkiestry Kameralnej PSM I st. w Olecku pod
batut¹ Tomasza Gawroñskiego. Zespó³
zaprezentowa³ marsz z oratorium G. Ph.
Haendla Juda Machabeusz oraz Bourree W. Babella. Nastêpnie us³yszelimy
I czêæ Koncertu fortepianowego D-dur
op. 50 nr 3 D. Kabalewskiego w wykonaniu Jeleny Cziestnowej, której towarzyszy³a nasza Orkiestra Kameralna. Muzykalnoæ i bieg³oæ techniczna m³odej

uczniem klasy rogu prof. Zbigniewa
M³ynarskiego z Liceum Muzycznego w
Bydgoszczy. Solicie towarzyszy³ przy
fortepianie Dariusz Micha³owski.
Koncert zakoñczy³ wystêp chóru ¿eñskiego pod dyrekcj¹ Jekateriny Indiczenko. Zespó³ zaprezentowa³ szereg utworów kompozytorów rosyjskich, m. in. Kabalewskiego, Rimskiego-Korsakowa, Cui
ego, a tak¿e ukraiñskie i rosyjskie melodie ludowe, w tym popularn¹ Kalinkê.
W repertuarze nie zabrak³o polskiego
akcentu  kompozycji F. Chopina  pieni
¯yczenie.
Wieczorna uroczystoæ by³a znakomit¹ okazj¹ do odpoczynku po trudach
ca³ego dnia przes³uchañ, zarówno dla
jurorów, uczestników, jak i publicznoci. Ca³oæ prowadzi³a Jolanta Werner.
(AP)
adeptki sztuki pianistycznej wywo³a³y
aplauz publicznoci. Warto nadmieniæ,
i¿ przygotowania do wykonania tego
utworu przebiega³y dwutorowo, bowiem
solistka bêd¹ca uczennic¹ Dzieciêcej
Szko³y Sztuki w Chrabrowie swoj¹ partiê æwiczy³a pod czujnym okiem pani
Margarity Matusiewicz, a równoczenie
nasz¹ Orkiestrê przygotowywa³ pan Gawroñski  aran¿er wersji na orkiestrê kameraln¹.
Wspólny wystêp utwierdzi³ nas w
przekonaniu o uniwersalnoci jêzyka,
jakim jest muzyka.
Nokturnem Des-dur op. 7 F. Straussa przypomnia³ nam siê nasz absolwent
Micha³ Kowalewski, bêd¹cy obecnie



Tygodnik Olecki nr 21 (490)

Jak Parada
to tylko
w Warszawie!
12 maja 2007 roku Gimnazjalny Klub
Europejski Gimnazjum nr 2 w Olecku
ju¿ po raz pi¹ty uczestniczy³ w niezwykle
barwnej Paradzie Schumana, która jest
g³ównym punktem Polskich Spotkañ
Europejskich organizowanych przez Polsk¹ Fundacjê im. Roberta Schumana w
Warszawie. Najbardziej aktywna m³odzie¿ wraz z opiekunami i za³o¿ycielami szkolnego klubu p. Gra¿yna Olszewsk¹, p. Wojciechem Jegliñskim oraz
opiekunem p. Mart¹ Domardzk¹ doskonale bawi³a siê w Warszawie ju¿ od
pi¹tku 11 maja.
dzieci uchodców czeczeñskich z orodków w Bia³ymstoku i £om¿y.
G³odni szybko zjedlimy ma³e co nieco i wyruszylimy na koncert Kasi Kowalskiej. Po krótkim odpoczynku udalimy siê w drogê powrotn¹ do Olecka.
Pe³ni pozytywnych wra¿eñ na d³ugo zapamiêtamy to niezwyk³e wydarzenie.
Serdecznie dziêkujemy naszym opiekunom za mile spêdzony czas i jednog³onie stwierdzamy: Chcemy kolejnej
Parady Schumana!
Patrycja Skrodzka, klasa III F
Gimnazjum nr 2 w Olecku
Autor zdjêæ: Wojciech Jegliñski,
nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Olecku

Niezwykle napiêty harmonogram
dnia uwzglêdni³ zwiedzanie Zamku Królewskiego, spacer uliczkami Starego
Miasta oraz drobne zakupy w centrum
handlowym. Zmêczeni zjedlimy kolacjê i udalimy siê na nocleg do domu
zakonnego Ksiê¿y Rogacjonistów.
Nastêpnego dnia wczesnym rankiem bylimy na nogach. Po niadaniu wyruszylimy na podbój stolicy.
Przebrani w stroje Rzymian z ogromn¹
energi¹ maszerowalimy w t³umie dumnych Europejczyków. Ile by³o si³ w
p³ucach tyle skandowalimy: OLECKO!
Nasza charyzma udzieli³a siê innym
grupom, które wspólnie z nami bawi³y
siê wspaniale. W specjalnym namiocie Fundacji Schumana z³o¿ylimy zebrane w szkole zabawki na potrzeby
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Szkolne Spotkania z Melpomen¹ Olecko 2007  PROGRAM

C.d. ze s. 1.
Warsztaty poprowadzi tak¿e Stanis³awa Wroczyñska  wieloletnia aktorka pañstwowych teatrów lalkowych, instruktor teatralny. Ma na swoim koncie
dowiadczenia pracy w dubbingu i kilka
epizodów w filmach. Przesz³a szkolenie
u wiatowej s³awy clowna Moshe Cohena. Obecnie pracuje jako aktorka w
jednej z warszawskich Agencji Aktorskich,
a tak¿e wspó³pracuje ze scen¹ kabaretow¹ jako aktorka i wspó³twórczyni tekstów.
Program XII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Szkolne Spotkania z
Melpomen¹ Olecko 2007 przedstawia siê
nastêpuj¹co:
24 maja 2007r. w Zespole Szkó³ w
Olecku odby³ siê VIII Konkurs Matematyczny Klas II Mistrz Zadañ Tekstowych. Wziêli w nim udzia³ uczniowie
siedmiu szkó³ podstawowych miasta i powiatu oleckiego. Mistrzem zosta³ uczeñ
Szko³y Podstawowej w Wieliczkach Aleksander Baliñski. II miejsce w konkursie
zaj¹³ Dawid Jan Kopiczko ze Szko³y Podstawowej w Wieliczkach, III miejsce 
Katarzyna Wójtowicz  uczennica Szko³y
Podstawowej nr 4 w Olecku. IV miejsce
zdoby³ B³a¿ej £apiñski  uczeñ Szko³y Podstawowej w Wieliczkach i V miejsce  Piotr Kopycki ze Szko³y Podstawowej nr 4. Organizatorki konkursu 
Joanna Cichanowicz i Alicja Czerniecka gratuluj¹ zwyciêzcom i ¿ycz¹ dalszych
sukcesów.

1 czerwca 2007 (pi¹tek), sala widowiskowa ROK Mazury Garbate
16.00  otwarcie Festiwalu
16.15  warsztaty teatralne  prowadzenie Pani Stanis³awa Wroczyñska
17.00  warsztaty teatralne  prowadzenie Pan Marek Fr¹ckowiak
18.00  spotkanie z przewodnicz¹cym jury
 Panem Markiem Fr¹ckowiakiem
2 czerwca 2007 (sobota) sala widowiskowa ROK Mazury Garbate
10.00  P³ot  Gimnazjum STO Szczecin
( 30 min)
10.45  Grunt to zdrowie  SSP STO Siedlce (18 min)
11.15  Smocze ¿ycie  SP 43 Swoszo-

wice  Kraków ( 35 min)
12.00  Le¿y cz³owiek  SG nr 4 STO
Bia³ystok ( 25 min)
13.00  14.30  przerwa obiadowa
14.30  Aurelia  ¿ona dyrektora. Intryga zbo¿ow¹ kaw¹ pisana  Gimnazjum
STO Szczecin (40 min)
15.20 - Ballada o królewnie, która na
wszystko krêci³a nosem  ZS STOOlecko (15 min)
15.45 - Kosmiczne szachy - SP 43 Swoszowice  Kraków (30 min)
3 czerwca 2007  (niedziela) sala widowiskowa ROK Mazury Garbate
10.00  koncert galowy.
Wrêczenie nagród

VIII Konkurs Matematyczny klas II

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. 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!
(L8403)

!
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Jeziorowe Spinningowe
Otwarcie Sezonu

13 maja 2007 na jeziorze Oleckie Wielkie zorganizowalimy
pierwsz¹ w tym roku spinningow¹ imprezê. By³o to otwarcie
sezonu jeziorowego.

Kwiecieñ na jeziorach mazurskich, co stwierdzi³o wielu
wêdkarskich fachowców i czego sami niejednokrotnie dowiadczylimy, jest praktycznie miesi¹cem martwym. No chyba, ¿e
jest jeszcze lód na jeziorach! W takim wypadku maj jest miesi¹cem budzenia siê jeziorowego ¿ycia. P³oæ, szczupak i okoñ
s¹ ju¿ najczêciej po okresie gor¹cej mi³oci i coraz lepiej
¿eruj¹, aby wzmocniæ nadw¹tlone mi³osnym amokiem si³y.
Tegoroczna pogoda jest jednak trudna do przewidzenia. Po
kilku dniach ciep³ych przychodzi³y przymrozki, silne wiatry i
wiele innych niespodzianek pogodowych. Noce by³y dot¹d
zimne (mam nadzieje, ¿e to siê zmieni!), wiêc woda w jeziorach
ma dopiero oko³o 10 stopni ciep³a i to przy powierzchni. Rybki jednak zaczynaj¹ coraz intensywniej p³ywaæ, a wêdkarze za
nimi.

Otwarcie spinningowego sezonu na jeziorach zorganizowalimy na Oleckim Wielkim. Nasze jezioro przez wielu moczykijów uwa¿ane jest za puste. Nic bardziej b³êdnego! Jasne, ¿e du¿a presja wêdkarska, k³usownicza i przede wszystkim rybacka oraz ma³e zarybienia (ciekawe jak one w ogóle
wygl¹daj¹?) nie sprzyjaj¹ wzrostowi pog³owia ryb, jednak co
tam jeszcze ¿yje. Wêdkarze do wagi przynieli trzy szczupaki
i kilkadziesi¹t okoni!! Bior¹c pod uwagê nisk¹ frekwencjê na
imprezie  tylko 13 osób (okres Pierwszych Komunii nie sprzyja

organizowaniu zawodów, a wolnych terminów mamy ma³o),
drastyczne zmiany pogody, cinienia i wiatru, nisk¹ temperaturê wody oraz spóniaj¹c¹ siê wiosnê i niestety, wie¿utkie
rybackie od³owy, oczywicie w najbardziej o¿ywionych ³owiskach, wyniki by³y bardzo przyzwoite.
A oto one:
1. Mieczys³aw Szczerbakow 1902 pkt
2. Jerzy Rynkowski
70 pkt
3. Krzysztof Gryniewicz
725 pkt
4. Kazimierz Heæman
600 pkt
5. Robert Anuszkiewicz
466 pkt
6. Józef Makowski
210 pkt
7. Krzysztof Nadolny
85 pkt
8. Arnold Hoci³³o
45 pkt
9. Marian Wojsiat
40 pkt

W zawodach uczestniczyli równie¿: Mieczys³aw Kopiczko, Jakub Sulima, Romuald Kraszewski i Jaros³aw Luty.
Zawodnicy przyjechali do nas z E³ku, Augustowa, Bemowa Piskiego, no i przyszli z Olecka.
Mi³o by³o, ¿e po wielu latach ponownie spotkali siê z nami
koledzy z Bemowa  Romuald i Krzysiek! Super, wielkie dziêki. Mam nadziejê, ¿e to nie by³o jednorazowe spotkanie.
A po zawodach oczywicie grill, ¿arciki, umieszki i zaproszenia na kolejne imprezy. A te ju¿ za tydzieñ! Mistrzostwa
Spinningowe Klubu Ukleja na jeziorze Oleckie Ma³e. Dziêkujê wszystkim za udzia³ i pomoc w organizacji i zapraszam na
nastêpne zawody.
Z wêdkarskim Pozdrowieniem
Arnold Hoci³³o

"
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ADLER

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

(V30403)

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

(V21809)

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

BIURO RACHUNKOWE

(V29304)

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K12201
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L7804
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V30902
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L6506
Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Tel. (087) 520-36-55, (087) 520-44-98, kom. 0-600-273-713

(V11304)

* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K12302
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79922
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K8808
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V23507
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V27105

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V31002

V10815
V27005

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L9401
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
K11004
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V17710
* naprawa: pralek, lodówek, innych urz¹dzeñ ch³odniczych,
STANKIEWICZ, tel. 0-87-520-33-66, 0-508-723-894
V25406
* naprawa urz¹dzeñ ch³odniczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, Marian Kruszniewski, tel. 0-87-520-13-48,
0-601-693-546
V23008
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V21819
Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!
(V28705)

(V25207)

* 30000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia.
Tel. (087) 520-20-55
V23707

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

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
V23108
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V17610

PIZZA NA TELEFON

(V31202)

US£UGI

* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V30303

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
(L7405)

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-30-73
mowych
tel. (087) 520-27-89
(V20209)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

ROWERY

DOBREJ MARKI

sprzeda¿, naprawa

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

* ryby, tel. 0-87-520-12-06

V32501

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

Sklep DOM

(V31502)

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

(V24606)

* ASTRA, restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. 0-87-52025-68
V17910
* Biuro Turystyczne DUDI-BUS, tel. 0-604-147-585, 0-87615-00-04
L2914
* COLOSSEUM, HOTEL, RESTAURACJA, TEL. 0-87-52026-43
V33401
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V22009
* Elipsa, PU Merda, noclegi, wesela, przyjêcia, tel.
0-87-520-29-77
V31602
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V26905
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V26915
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-52044-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* PUB PIWNICA, plac Wolnoci 24, pizza na telefon,
tel. 0-87-523-03-03
V18110
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L8503
* Skarpa, noclegi, restauracja, przyjêcia okolicznociowe,
tel. 0-87-520-18-50
V31702

* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V31302
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V26805
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel. 087-520-22-13
L6606

(V20009)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

s.c. Pl. Woln oci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2716)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

#

US£UGI C.D.
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US£UGI

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V30003
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K29504
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V28605
* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57

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

(V31402)

V321

K8309
K4614
K10006
L9002
V16811

(V22109)

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

(V31102)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

(V29404)

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
V21909

¯WIROWANIA JAKI

k/Olecka oferuje:

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

(V30802)

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

(V21709)

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

OG£OSZENIA DROBNE

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L8802
* kupie mieszkanie 50-60 m.kw. lub zamieniê mieszkanie 39
m.kw. na wiêksze, tel. 0-602-672-231
K11802
* mieszkanie dwupokojowe, tel. 0-604-557-693
L5409
* pilnie kupiê dwu lub trzypokojowe mieszkanie, tel. 0-607685-558
K11504
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
K9407
PRACA
* praca na budowie w Olecku, tel. 0-501-266-713
K11703
* praca na umowê-zlecenie w firmie kosmetycznej, tel. 0-609600-338
K10705
* praca przy budowie i docieplaniach, tel. 0-504-919- 923 K12501
* przyjmiemy pracowników fizycznych: mê¿czyzn, kobiety,
praca sezonowa, cegielnia Gordejki.
L9501
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L7505
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L8902
* zatrudnimy mechanika, tel. 0-87-520-02-12
V30313
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24 (sklep
zoologiczny)
L5509
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L7604
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L9301
* Bez 2, jacht, tel. 0-503-040-636
L9202
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L7704
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L6007
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L8703
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K12601
* ladê ch³odnicz¹ Igloo, proste szyby, tel. 0-514-365-638 V32511
* lady ch³odnicze, tel. 0-691-407-184
* Renault Megane, 1,9TDI, 1999, PILNIE, tel. 0-600-936-589 L9102
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L8603
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L8107
* TANIO, gabloty sklepowe, tel. 0-606-480-884
K12101
WYNAJEM
* mieszkanie do wynajêcia, Kukowo, 32m2, tel. 0-887-144335
K12901
* pilnie wynajmê mieszkanie w Olecku lub okolicy, tel. 0-506329-456
K12002
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L8004
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L7904
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L8203

$
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Kalendarz imion

29 maja
Benity, Bogumi³y, Bogus³awy, Marii,
Magdaleny, Marii-Magdaleny, Teodozji,
Urszuli
Aleksandra, Bogus³awa, Maksyma, Maksymiliana, Piotra, Teodora
30 maja
Bony, Felicji, Gryzeldy, Joanny, Marii,
¯anety
Brodzis³awa, Felicjana, Feliksa, Ferdynanda,
Jana, Joana, Karola, Mirogniewa, Sulimierza,
Sulimira, Zdzis³awa, Zyndrama
31 maja (wiatowy Dzieñ bez Tytoniu)
Anieli, Ernesty, Ernestyny, Kamili, Ksawery, Marietty, Marii, Petroneli, Petronii
Bo¿ys³awa, Ernesta, Feliksa, Ksawerego, Leona
1 czerwca
Anieli, Gracjany, Gracji, Hortensji, Justyny,
Konrady, Magdaleny, Niki, Pameli
Alfonsa, Fortunata, Gracjana, Jakuba,

Justyna, Konrada, Nikodema, Symeona,
Szymona, wiêtope³ka
2 czerwca
Blandyny, Jarmi³y, Marceliny, Marianny,
Marii, Marzanny, Marzenny, Marzeny
Abla, Amina, Erazma, Eugeniusza, Jaromi³a, Marcelego, Marcelina, Miko³aja,
Ottona, Piotra, Racis³awa, radosty
3 czerwca
Aldony, Klotyldy, Laurentyny, Tamary
Anatola, Ferdynada, Karola, Kewina,
Konstantyna, Laurencjiusza, Laurentego, Laurentyna, Leszka, £ukasza, Macieja, Tomasza, Wawrzyñca
4 czerwca
Christy, Emmy, Helgi, Kwiryny, Lutomi³y
Aleksandra, Dacjana, Dacjusza, Franciszka,
Gocimi³a, Gocis³awa, Karola, Karpa,
Kwiryna, Lutomira, Pacyfika, Saturnina,
Wernera

Gratka dla nastolatka
Zapraszamy do fina³u XI edycji konkursu piosenki Gratka
dla nastolatka.
Fina³ konkursu odbêdzie siê 5.06.2007r. (wtorek) w sali
widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury
Garbate o godz. 17.00.
Przypominamy, ¿e do fina³u zakwalifikowa³o siê: w kategorii I-IV  7 podmiotów wykonawczych, w kat. klas III gimnazjum oraz szkó³ rednich 5 podmiotów i w kategorii klas
V-VI oraz I-II gimnazjum  7 podmiotów wykonawczych.

Skorupki...
od jajek s¹ dobr¹
od¿ywk¹ dla domowych rolin. Ziemiê
w doniczce nale¿y
lekko podrapaæ
widelcem i posypaæ
rozkruszonymi skorupkami zmieszanymi z odrobin¹ cukru pudru. W ten
sposób mo¿na równie¿ wykorzystaæ
fusy z kawy czy
herbaty.

Tusz do
piecz¹tek
...

... ustêpuje pod
dzia³aniem benzyny.

Przys³owia
i powiedzenia

 Jak przy zachodzie s³oñca niebo czyste, nazajutrz s³oñce bêdzie bystre.
 Kobiety to s¹ uje¿d¿acze i pogromcy
mêskiego rodu.
 Gdy Zuzanna (24 maja) poleje, na du¿e
plony rolnik ma nadziejê.
 Gdy Zuzanna (24 maja) stu³¹ zwi¹¿e,
bêdzie zgoda i pieni¹dze.
 Gdy w Zuzannê burze (24 maja), jesieni¹ pe³ne podwórze.
 Pogoda na Urbana (25 maja), deszcz
na Wita (15 czerwca), to dobrze na
¿yta.
 Kiedy w dzieñ w. Urbana s³oñce wieci,
tedy tego roku wiele wina siê zrodzi.
 Na w. Urbana (25 maja) wszystka rola
zasiana.
 Na Urbana chwile jakie mówi¹, ¿e i lato
takie.
 W maju jestemy bli¿ej raju.
 Pieni¹dze s¹ jak robaki, rozpe³zaj¹ siê
na wszystkie strony.
 Gdy w maju ¿o³¹d dobrze okwita, rok
urodzajny zawita.
 Koniec maja pokazuje, jaki lipiec siê
szykuje.
 Czerwiec po deszczowym maju, czêsto
d¿d¿ysty w naszym kraju.
 Grzmoty czerwca rozweselaj¹ rolnikom
serca.

Nasz przepis
Kanapka
Ogród warzywny

cukinia
kilka pieczarek
ma³y pomidor
szalotka
¿ó³ta papryka
2 ³y¿ki oliwy
³y¿ka octu winnego
³y¿eczka soku cytrynowego
zmia¿d¿ony z¹bek czosnku
sól pieprz, curry
Cukiniê, pieczarki, pomidor, szalotkê i paprykê kroimy w drobne kr¹¿ki.
Mieszamy z reszt¹ sk³adników i doprawiamy do smaku. Odstawiamy na
godzinê. Kromki chleba smarujemy mas³em wymieszanym z curry. Na ka¿dej kromce rozk³adamy mieszankê
warzywn¹.

Naleniki

Aby usprawniæ sma¿enie naleników,
dobrze jest przygotowaæ tampon z waty
owiniêtej gaz¹ aptekarsk¹. Tampon za
ka¿dym razem maczaæ w oliwie i mocno
nacieraæ rozgrzan¹ patelniê. Dobrze jest
równie¿ dodaæ do nalenikowego ciasta trochê t³uszczu.

%
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K¹cik szachowy (37)
Bia³e: Urbanowicz R.
Czarne: Mazur Z.
26 maja b.r. w Rêkusach odby³ siê V
Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta
Gminy E³k. Organizatorem turnieju by³
LUKS Wirek oraz szko³a podstawowa
w Rêkusach. Impreza wspó³finansowana przez Urz¹d Gminy E³k by³a jednym z
dzia³añ, realizowanego przez szko³ê, projektu rozwojowego, wdra¿anego w ramach
programu To lubiê....
Równolegle zosta³y rozegrane dwa
turnieje A: dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych i doros³ych - 7 rund, tempem
25 minut na partiê dla zawodnika oraz
B: Miêdzyszkolny Turniej Szachowy Szkó³
Podstawowych i Gimnazjów - 9 rund,
tempem 15 minut na partiê dla zawodnika (oba systemem szwajcarskim).
Turniej cieszy³ siê zainteresowaniem
i mimo piêknej, s³onecznej pogody zg³osi³o siê ponad 50 zawodników. Olecko
równie¿ mia³o swoich reprezentantów. W
grupie A zagrali: Micha³ Brynda i Rafa³
Urbanowicz. Nagrod¹ za pierwsze miejsce by³o 100z³ oraz odtwarzacz MP4.
Nagroda, mimo i¿ ma³o atrakcyjna dla
doros³ych, stanowi³a na pewno motywacjê dla m³odych zawodników. Oleccy
szachici dzielnie walczyli, ale zabrak³o
im szczêcia i trochê umiejêtnoci.
Micha³ zdoby³ 3,5 pkt, które uplasowa³y go na 10 pozycji. W turnieju wystartowa³ z 10 numerem startowym, wiêc
nie poprawi³ swojego wyniku nawet o
jedn¹ lokatê. Mo¿na zatem powiedzieæ,
¿e zagra³ na swoim poziomie. Znacznie
lepiej wypad³ Rafa³, który z dorobkiem
3pkt. zaj¹³ 16 miejsce (mia³ 17 numer startowy). Ch³opcy przyznali, ¿e bardzo siê
starali, jednak mieli pewien niedosyt.
Mimo, i¿ obaj liczyli na lepsze lokaty w
tabeli koñcowej to i tak zaprezentowali
siê ca³kiem niele. Rafa³ rozegra³ wiele
bardzo interesuj¹cych partii. Na uwagê
zas³uguje partia grana w czwartej rundzie z du¿o silniejszym zawodnikiem
Zdzis³awem Mazurem. Pan Zdzis³aw posiada drug¹ kategoriê szachow¹ i rozstawiony by³ z numerem czwartym.
Wydawa³o siê, ¿e szybko wygra z naszym zawodnikiem. Zagra³ ostry wariant
w obronie sycylijskiej, w którym wykonano przeciwne roszady. Plan zawodników by³ jasny: Rafa³ atakowa³ czarnego
króla na skrzydle królewskim, natomiast
Pan Zdzis³aw bia³ego na skrzydle hetmañskim. Po 32 posuniêciach dosz³o do
skomplikowanej pozycji...

Bia³e zagra³y 33.Hg2? i niestety wypuci³y wygran¹. Czarne odpowiedzia-

³y 33...Gf6 i ³atwo siê wybroni³y. Dalej
nast¹pi³o 34.Gg5? i to ju¿ by³ decyduj¹cy b³¹d, poniewa¿ Rafa³ nie doceni³ ataku przeciwnika na w³asnego króla. Nast¹pi³o 34...W:b1! 35.K:b1 Hc3 i czarne
da³y mata w nastêpnym posuniêciu. Tu¿
po partii Rafa³ przyzna³, ¿e przeoczy³ wa¿ne
posuniêcie, po którym ³atwo wygrywa³...
33.W:g7! Ten doæ nieoczekiwany ruch
rozbi³by obronê przeciwnika i s³aby ju¿
król czarnych nie mia³by ¿adnej mo¿liwoci obrony. Partia mog³aby siê zatem
potoczyæ w nastêpuj¹cy sposób: 33...K:g7
34. h8-H W:h8 35. Hg2 Kf7 36. W:h8... z
³atwo wygran¹ bia³ych. To zwyciêstwo
da³oby Rafa³owi miejsce w cis³ej czo³ówce.
Zwyciêzc¹ grupy A zosta³ Andrzej
Plesiuk, który od samego pocz¹tku by³
faworytem. Pan Andrzej jest utytu³owanym zawodnikiem i ostatnio ma bardzo dobr¹ passê. Wygrywa praktycznie
ka¿dy turniej organizowany w naszym
regionie.
Marta i Czes³aw Spisak

Na zdjêciu: Rafa³ Urbanowicz (ty³em) w pojedynku ze zwyciêzc¹ turnieju
Andrzejem Plesiukiem.

KRUS informuje

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO ODDZIA£ REGIONALNY
W AUGUSTOWIE informuje, ¿e Prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego Komunikatem z dnia 11 maja 2007r. og³osi³, ¿e przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w
I kwartale 2007r. wynosi³o 2.709,14 z³.
W zwi¹zku z powy¿szym od dnia 1 czerwca 2007r. zwiêkszy siê wysokoæ
zasi³ku pogrzebowego do kwoty 5.418,28 z³. Nowa wysokoæ zasi³ku pogrzebowego dotyczy zgonów zaistnia³ych po dniu 31 maja 2007r.
Jednoczenie informujemy, ¿e od dnia 1 czerwca 2007r. kwoty przychodu decyduj¹ce o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent wynosz¹:
- 30% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia - 812,80z³,
- 70 % przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia - 1.896,40z³,
- 130% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia - 3.521,90z³.
DYREKTOR OR/KRUS w Augustowie
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Rekordowy wynik i srebrny medal Przemka Szlaszyñskiego
na Akademickich Mistrzostwach Polski w LA
W dniach 25-27 maja na stadionie
AWF w Warszawie odby³y siê Akademickie Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Polski Szkó³ Wy¿szych w Lekkiej
Atletyce. Prawo udzia³u w tej imprezie
mieli zawodnicy zrzeszeni w akademickich zwi¹zkach sportowych oraz studenci
aktualnie studiuj¹cy na wszystkich wy¿szych uczelniach w Polsce.
By³ to rekordowy festiwal sportowy,
w którym przez trzy dni rywalizowa³o na
stadionie na Bielanach ponad 1200 uczestników (absolutny rekord frekwencji!!).
Zawody zdominowali studenci Akademii Wychowania Fizycznego i zawodnicy pierwszoligowych klubów AZS.
By³ to historyczny wystêp dla studentów Wszechnicy Mazurskiej w Olecku.
Historyczny, bo by³ to debiut w tak presti¿owej imprezie, a poza tym po raz pierw-

szy student z Olecka wywalczy³ tytu³
mistrza Polski wy¿szych uczelni, czyli zawodnicy otrzymywali (niektórzy) medal
Akadamickich Mistrzostw Polski i medal Uczelnianych Mistrzostw Polski w
Lekkiej Atletyce.
Doskona³y wystêp w tych mistrzostwach odnotowa³ student Wszechnicy
Mazurskiej w Olecku (kierunek wychowanie fizyczne), na co dzieñ trenuj¹cy
w klubie Czarni Olecko pod opiek¹ trenera Romualda Wojnowskiego  Przemys³aw Szlaszyñski. W trójskoku zdoby³ on akademickie wicemistrzostwo Polski
ze znakomitym rezultatem 16,09 m (po
raz pierwszy zawodnik z Mazur wyl¹dowa³ poza granic¹ 16 metrów). Na mistrzostwach rywalizowa³o a¿ 64 trójskoczków
 to te¿ rekord! Za ten wynik otrzyma³
te¿ z³oto w rywalizacji miêdzyuczelnia-

nej (o czym wczeniej ju¿ wspominalimy).
W zawodach uczestniczy³a te¿ Dominika Sikorska, która na dyst. 100 m
uzyska³a wynik 12,98 sek. i swoje wystêpy zakoñczy³a w pó³fina³ach.
To pewien ma³y fenomen i dla miasta
i dla jedynej wy¿szej uczelni w tym miecie  w naszym miecie, Olecku. Mo¿emy byæ dumni i jestemy dumni z naszego kangura Przemka Szlaszyñskiego, z jego ci¹g³ej progresji wynikowej,
medali zdobytych w ci¹gu ostatnich piêciu
lat i wspania³ego wyniku, jaki osi¹gn¹³
w Warszawie (16,09), gdzie przegra³ tylko z najlepszym aktualnie trójskoczkiem
w Polsce Jackiem Parlickim (AZS-AWF
Kraków).
W imieniu redakcji jemu i jego trenerowi serdecznie gratulujemy.

Taekwondo Olimpijskie
 Medale na Mistrzostwach Polski Juniorów
Borne Sulinowo by³o gospodarzem Mistrzostw Polski Juniorów w Taekwondo Olimpijskim.
Na fina³y zjecha³o z ca³ej Polski 300
zakwalifikowanych zawodników i
zawodniczek z roczników 1990-92.
Z LUKS Hidori Olecko dzia³aj¹cego przy Zespole Szkó³ na
Siejniku prawo startu wywalczy³o
sobie 9. zawodników i zawodniczek.
W ostatniej chwili ze startu w wyniku kontuzji musia³ wycofaæ siê
Andrzej Perkowski.
W zwi¹zku ze zmian¹ roczników i obni¿eniem kategorii wiekoMartyna Kotowska wych wszyscy nasi zawodnicy po
raz pierwszy brali udzia³ w Mistrzostwach Polski i sam fakt wywalczenia awansu by³ dla nich
sukcesem.
Najlepiej z ca³ej grupy wypadli:
Martyna Kotowska  wywalczy³a br¹zowy medal w kategorii wagowej 63 kg.
Izabela Gorlo  wywalczy³a br¹zowy medal w kategorii wagowej +
68 kg .
Daniel Olszewski  wywalczy³ br¹zowy medal w kategorii wagowej 68
kg (tydzieñ wczeniej jego siostra
zosta³a Mistrzyni¹ Polski w Juniorach
M³odszych)
Wszyscy medalici walki pó³fina³owe przegrali z póniejszymi zwyciêzcami.
Wyniki pozosta³ych zawodników:
Daniel Olszewski

Micha³ Dunaj  przegrana pierwsza
walka, Micha³ Snarski  przegrana
pierwsza walka, Mateusz Laszkowski  przegrana pierwsza walka, Przemek Ryszkiewicz  jedna walka wygrana, druga przegrana jednym punktem z póniejszym zdobywc¹ z³otego medalu, £ukasz Ratuszny  przegrana pierwsza walka
W klasyfikacji dru¿ynowej zawodnicy z Hidori zajêli 16. miejsce na
50 zespo³ów bior¹cych udzia³ w miIza Gorlo
strzostwach.
Teraz spokojnie bêdziemy przygotowywaæ siê do kolejnych startów w dalszej czêci sezonu.
Tomasz Miszczak

Pi³ka no¿na
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku informuje, ¿e w miêdzypowiatowych eliminacjach Turnieju Wojewódzkiego w pi³ce no¿nej ,,Pi³karska Kadra Czeka 2007,
rozegranych w dniu 24 maja 2007 roku na stadionie MOSiR w Olecku, pierwsze miejsce zajê³o Olecko.
Wyniki meczy:
Kalinowo (Pisanica)-Banie Mazurskie 1: 3
Kalinowo (Pisanica)  Olecko 1:13
Olecko  Banie Mazurskie 6:1
Ostateczna kolejnoæ:
1. Olecko - 6 pkt, bramki: 19-2
2. Banie Maz. - 3 pkt, bramki: 4-6
3. Kalinowo (Pisanica) - 0 pkt, bramki 2-16
Na turniej nie dotar³a dru¿yna E³ku.
A. Kamiñski

'
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Dominika Olszewska Mistrzyni¹ Polski
Juniorów M³odszych Taekwondo Olimpijskie

Dominika Olszewska

LA
W dniu 23.05.2007 na stadionie MOSiR w Olecku odby³y sie zawody eliminacyjne do Mistrzostw Województwa Szkó³
Wiejskich w lekkiej atletyce.
Osi¹gniête wyniki:
4x 100m
Dziewczêta:
1. Gimnazjum Kowale Oleckie  57,61 sek
2. Gimnazjum nr 2 Olecko  58,12 sek
3. Gimnazjum wiêtajno - 59,79 sek
Ch³opcy:
1. Gimnazjum nr 2 Olecko - 49,80 sek
2. Gimnazjum wiêtajno - 52,14sek
4. Gimnazjum Kowale Oleckie  53,71 sek
100 m
Dziewczêta:
1. Ró¿añska Patrycja Gimnazjum Gimnazjum wiêtajno 14,29 sek.
2. Kaminska Kamila  Gimnazjum nr 2
Olecko  14,58 sek
3. Karolina Godlewska  Gimnazjum
wiêtajno  14,69 sek.
4. Krupinska Ma³gorzata  Gimnazjum
Kowale Oleckie  14,90 sek.
5. Markowska Emilia  Gimnazjum Kowale Oleckie  15,30 sek.
Ch³opcy:
1. Mi³owicki Mateusz  Gimnazjum nr 2
Olecko  12,17 sek.
2. ¯ynda Szymon  Gimnazjum wiêtajno  12,44 sek.
3. Olszewski Daniel  Gimnazjum Kowale Oleckie  12,52 sek.
4. Pachucki Szymon  Gimnazjum wiêtajno  12,64 sek.
5. Marcinkiewicz Szymon  Gimnazjum
kowale Oleckie  12,72 sek.
300m

W dniach 11-13.05 w Opolu odby³y
siê fina³y Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y / Mistrzostwa Polski Juniorów
M³odszych/ w Taekwondo Olimpijskim.
Do fina³ów awansowa³o po 8 najlepszych
zawodniczek z ka¿dj kategorii wagowej
ca³ej Polski.
Wielk¹ niespodziankê sprawi³a Dominika Olszewska z Uczniowskiego klubu Hidori Olecko przy Zespole Szkó³
na Siejniku. Dominika startowa³a w kategorii K10 + 68 kg.
W tym roku Mistrzostwa rozegrano
wed³ug nowej formu³y, czyli tzw. trój-

boju sk³adaj¹cego siê z trzech konkurencji: Poomse, testu sprawnociowego
Eurofit oraz walki sportowej.
Dominika zdecydowanie wygra³a test
sprawnoci, trzecie miejsce zajê³a w poome. Walka by³a jednostronna. Dominika odprawia³a zawodniczki wygrywaj¹c
przed czasem wszystkie trzy walki (walki toczono systemem pucharowym trzy
rundy po 2 min z 30 sekundowymi przerwami). Pierwsze dwie walki wygra³a w
1rundzie, fina³ to zaledwie jedna runda i
18 sekund  i z³oto!
Tomasz Miszczak

Dziewczêta:
1. Giereszewska Kaja  Gimnazjum nr 2
Olecko  48,12 sek.
2. Godlewska Karolina  Gimnazjum
wiêtajno  51,90
3. Paszkowska Joanna  Gimnazjum
Kowale Oleckie  52,65 sek.
4. Kostecka Karolina  Gimnazjum wiêtajno  54,03 sek
5. Szczerbiñska magdalena Gimnazjum
Kowale Oleckie  54,15 sek.
Ch³opcy:
1. Wasilewski Bartosz - Gimnazjum wiêtajno - 42,21 sek.
2. Grudziñski Mateusz  Gimnazjum nr 2
Olecko  42,83sek.
3. Podzianowski Kamil - Gimnazjum nr 2
Olecko  43,10 sek.
4. Kowalczyk Piotr - Gimnazjum wiêtajno  44,15 15 sek.
5. Sinderewicz Micha³  Gimnazjum Kowale Oleckie  46,19 sek.
600m dziewcz¹t:
1. Masalska Paulina  Gimnazjum nr 2
Olecko  2,01,01 min.
2. Stawiecka Jolanta  Gimnazjum Kowale Oleckie  2,03,10 min.
3. U³anowicz Marlena  gimnazjum Kowale Oleckie  2,03,23min.
4. Zmys³owska Sylwia  Gimnazjum nr 2
Olecko  2,26,60 min
1000m ch³opców
1. Stankiewicz Cezary  Gimnazjum nr 2
Olecko  3,06,33 min.
2. Sad³owski Sebastian - Gimnazjum
wiêtajno  3,08,27 min.
3. Nalewajko Andrzej  Gimnazjum Kowale Oleckie  3,09,08 min.
4. Pawiñski Tomasz - Gimnazjum wiêtajno  3,24,68 min.
5. Grzymkowski Kamil  Gimnazjum Kowale Oleckie  3,47,67 min.

Skok w dal Dziewcz¹t:
1. Skar¿ynska Karolina  Gimnazjum nr
2 Olecko  4,56 m.
2. Olszewska dominka  Gimnazjum Kowale Oleckie  4,02 m.
3. Paszkowska Joanna  Gimnazjum Kowale Oleckie  3,97 m.
4. Ró¿añska Patrycja - Gimnazjum wiêtajno  3,67 m.
5. Gryglas Marta  Gimnazjum nr 2 Olecko
 3,20 m.
Skok w dal ch³opców:
1. Koz³owski Kajetan  Gimnazjum nr 2
Olecko  5,20 m.
2. Kulesza Pawe³  Gimnazjum nr 2 Olecko
 5,09 m.
3. Ga³a¿ewski Dawid - Gimnazjum wiêtajno  5,04 m.
4. Grzymkowski Kamil  Gimnazjum Kowale Oleckie  5,03 m.
5. Micha³owski Marcin - Gimnazjum
wiêtajno  4,86 m.
6. Olszewski Daniel  Gimnazjum Kowale Oleckie  4,81 m.
Pchniêcie kul¹
Dziewcz¹t
1. Karczewska Patrycja  Gimnazjum nr
2 Olecko  9,42 m.
2. Przedziak Barbara - Gimnazjum nr 2
Olecko  8,81 m.
3. Olszewska Dominika  Gimnazjum
Kowale Oleckie  8,70 m.
4. Szy³ak Paulina - Gimnazjum wiêtajno  7,53 m.
Ch³opców:
1. Ga³a¿ewski Dawid - Gimnazjum wiêtajno  10,64 m.
2. Marcinkiewicz Szymon  Gimnazjum
Kowale Oleckie  9,23 m.
3. Wasilewski Bartosz - Gimnazjum wiêtajno  9,13 m.
A. Kamiñski
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 257

Proszê Pañstwa. Mamy kolejny, siedmiodniowy, tydzieñ za nami. Ale¿ ten
czas leci. Cz³owiek nie wie kiedy to
wszystko mija i przemija. Có¿... musimy
siê z tym pogodziæ: czas nie pieni¹dz,
budzik nie sanki. Bez sensu...
Co tam wydarzy³o siê w ostatnim
tygodniu? Proszê Pañstwa, by³o bardzo ciekawie. Jak zwykle. Przede wszystkim jedn¹ z najwa¿niejszych spraw by³y
konta bankowe. To bardzo ciekawy temat. Informacja o kontach wywo³a³a
spore zamieszanie na samej górze. Mowa
tu o kontach polityków polskich w Szwajcarii i Liechtensteinie. O tych kontach
historie i plotki kr¹¿y³y ju¿ od czasów
komisji specjalnej
do sprawy Orlenu i
zeznañ Dochnala.
Ten ostatni zezna³
nawet kto i gdzie.
Powiem w skrócie.
Nawet jeli ci ludzie
maj¹ tam konta  to
mog¹ spaæ spokojnie i tu w naszym
kraju z umiechem
na ustach odpowiadaæ: Jakie konto?
Nie mam ¿adnego
konta w Szwajcarii.
Szwajcaria to kraj, który wyrós³ na kontach ludzi, którzy ich nigdy nie mieli.
Przez okres II wojny wiatowej, a ma³o
kto o tym wie, przecie¿ ten neutralny z
pozoru kraj by³ jednym z najwierniejszych sojuszników Hitlera i III Rzeszy.
To przez Szwajcariê transportowano i
w samej Szwajcarii znalaz³y siê bogactwa pochodz¹ce z grabie¿y na krajach
podbitych. To na szwajcarskich kontach l¹dowa³y pieni¹dze pozyskiwanie
z niewolniczej pracy w obozach koncentracyjnych. Dzi jest np. przemilczana
historia wydawania przez Szwajcariê
uciekinierów z obozów zag³ady, blokowania dróg ucieczki itd. Do tej pory nie
wydano i nie wiadomo ile z³ota, kosztownoci i pieniêdzy, na których s¹ lady
krwi, le¿y na kontach w tym kraju. Wiêc
posiadacze tych kont mog¹ spaæ spokojnie. Ich tajemnica jest bezpieczna.
Chyba, ¿e sta³ siê cud i rzeczywicie
szwajcarskim bankierom nie pasuj¹ te

konta. Dziwi mnie tylko jedno. Jak to
jest, ¿e na przyk³ad cz³owiek, który kiedy chwali³ siê, ¿e zap³aci³ pieniêdzmi
ze swojego szwajcarskiego konta, dzi
temu zaprzecza. Zosta³ przy³apany na
k³amstwie i idzie w zaparte udaj¹c, ¿e to
gra w pomidora.
Drug¹ ciekawostk¹ jest konto Jaros³awa Kaczyñskiego... A raczej jego brak!
Co w tym dziwnego, ¿e kto nie posiada w³asnego konta, a na przyk³ad korzysta z konta matki? Dla wielu to skandal.
Jestem zdziwiony przekierowaniem sprawy
wywiadu z Jaros³awem Kaczyñskim. Przez
pierwszy dzieñ po udzieleniu tego wy-

wiadu bardzo wa¿n¹ kwesti¹ by³a wypowied na temat listy agentów, której
przekazanie proponowa³ Kaczyñskiemu
genera³ Kiszczak na pocz¹tku lat 90-tych.
Na tej licie mia³y figurowaæ nazwiska
osób, które mog³y zachwiaæ ówczesn¹
polityk¹ i wieloma wartociami do tej
pory bêd¹cymi fundamentaln¹ wiedz¹ o
Solidarnoci. Kaczyñski, ówczesny pracownik... i najbli¿szy wspó³pracownik Lecha Wa³êsy zrezygnowa³ z tej wiedzy.
Liczy³a siê praca dla przysz³oci naszego kraju, a przesz³oæ mia³a byæ za nami.
Jaros³aw Kaczyñski wspomina³, ¿e t¹ list¹ dysponowa³ w spadku po Kiszczaku minister MSW Koz³owski. Dzi Koz³owski i Kiszczak zaprzeczaj¹ tym wieciom i sk³adaj¹ to na problemy z psychik¹... Oj! Panowie! Problemy z psychik¹ to ma gen. Kiszczak i pan Koz³owski.
£atwo przysz³o mi przy³apaæ ich na k³amstwie. O tym, ¿e obaj k³ami¹ wiadczy
wydana w 1991 roku ksi¹¿ka Genera³

Kiszczak mówi... prawie wszystko. Kiszczak wyznaje: Kr¹¿¹ plotki, ¿e Koz³owskiemu zostawi³em pust¹ szafê pancern¹. Ró¿nego rodzaju instrukcje, zarz¹dzenia, ksi¹¿ki z tajnymi telefonami zda³em za pokwitowaniem. ¯adnych spraw
osobicie nie prowadzi³em. Nikogo nie
rozpracowywa³em, na osobistej ³¹cznoci
nie mia³em ¿adnej agentury, wiêc nie
mia³em co nastêpcy przekazywaæ. Przekaza³em mu natomiast obszerny, bardzo tajny dokument kompromituj¹cy du¿¹
liczbê ludzi. Post¹pi³em le, powinienem
go zniszczyæ, gdy¿ póniej Koz³owski
zapozna³ z nim ludzi spoza resortu, swoich
znajomych. Tego robiæ
w s³u¿bach specjalnych
nie wolno (Witold Bere, Jerzy Skoczylas,
Genera³ Kiszczak
mówi... prawie wszystko, s. 279). Polecam
równie¿ fragmenty o
nieudanych rozmowach
gen. Dankowskiego z
ludmi Wa³êsy  Kaczyñskimi. To ju¿ dzi
taka moda: ludzie uwa¿ani za autorytety z bezczelnoci¹ w oczach
k³ami¹! Licz¹ na dzisiejsz¹, nastawion¹ wrogo
wobec rz¹du i rz¹dz¹cych polityków inteligencjê internetowo-telewizyjn¹ i na
jej wybiórcz¹ i krótk¹ pamiêæ. Dzisiaj
ludzie, którzy na pocz¹tku lat 90. mówili co innego, dzi po prostu zaczynaj¹ tworzyæ wokó³ siebie mit k³amstwa.
Dyskusja o tej licie w mediach zosta³a uciêta bardzo szybko wraz z wyjciem
na jaw tego, co w³anie zosta³o spisane w 1991 roku. Ca³¹ parê skierowano
na brak konta Pana Premiera i jak to
tym zajmie siê w przysz³oci skarbówka. Przez media przetoczy³o siê wiele
wypowiedzi ekspertów od spraw finansowych. Zadziwiaj¹ce, jak bardzo pasowa³y tylko te, co doæ negatywnie
ocenia³y postêpowanie premiera. No có¿.
Walczy siê wszystkimi mo¿liwymi metodami: pomówieniem, k³amstwem i manipulacj¹. Tylko ci, co siê broni¹, muszê robiæ wszystko zgodnie z zasadami, które nie obowi¹zuj¹ opozycji.
PAC

