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Potraktowaæ czas z umiechem,
to wznieæ siê ponad czas...

Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród
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Na pewno niektórzy z olecczan pamiêtaj¹ jak to podczas
jednego z pierwszych Przystanków Olecko w miecie zaczê³o potwornie mierdzieæ. Z jednej strony wysi³ki (wtedy) Centrum
Kultury i w³adz miejskich, by nale¿ycie wypromowaæ nasz
gród, z drugiej bezmylnoæ tych, którzy do takiej sytuacji
doprowadzili. Wielu z turystów wyjecha³o wtedy z przekonaniem, ¿e do tak mierdz¹cego grodu nie ma co wracaæ.

mierdz¹ca sprawa

Mieszkañcy Siejnika co pewien czas nie mogli otwieraæ
okien z powodu smrodu docieraj¹cego z okolicznych pól. Za
ka¿dym jednak razem sytuacja dotyczy³a zaledwie kilku godzin i smród rozp³ywa³ siê w powietrzu i ulatnia³ z ludzkiej
pamiêci. Do wszystkiego mo¿na siê przecie¿ przyzwyczaiæ.
Wieczorem, w rodê 30 maja, tak jak co pewien czas, znów
pojawi³y siê beczkowozy i defiluj¹c przez ca³e osiedle, mijaj¹c
sklepy spo¿ywcze, budynki szko³y i s¹du skrêca³y na pas
nieu¿ytku i tam wylewa³y sfermentowany wiñski nawóz. Tak
jak za ka¿dy razem wylewa³y go w jednym miejscu, gdzie tworzy³o siê brejowate jeziorko. Gdy p³yn wsi¹k³ wreszcie w gliniast¹ glebê zostawa³a gruba, mierdz¹ca warstwa b³ota.
C.d. na s. 4-5.
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Cena 1,40 z³

II Juwenalia
I Zlot Absolwentów
Wszechnicy Mazurskiej
W dniach 2-3 czerwca na terenie Wszechnicy Mazurskiej
odby³y siê II Juwenalia oraz I Zlot Absolwentów Wszechnicy Mazurskiej.

TIR-y ci¹gn¹ przez wiêtajno

Co najmniej kilkanacie ciê¿kich samochodów transportu
miêdzynarodowego przeje¿d¿a tygodniowo nowo zbudowana drog¹ Olecko  Rosocjackie  Gi¿e  wiêtajno  Dunajek.
Jak tak dalej pójdzie nowa droga rozpadnie siê, a koleinami w asfalcie podczas deszczu z licznych wzgórz bêd¹ p³ynê³y strumienie.
Problemu nie zauwa¿aj¹ jeszcze w³adze, wiêc
za porednictwem Tygodnika Oleckiego chcê
na problem zwróciæ ich uwagê. Za kilka tygodni,
gdy wzmog¹ siê upa³y, bêdzie ju¿ za póno.
(nazwisko i adres do wiadomoci redakcji)

ELF
Nowy sklep
z odzie¿¹ zachodni¹
zaprasza
od rody 6.06.2007 r.

ul. Armii Krajowej 24

Rektor Wszechnicy Mazurskiej w Olecku JM Józef
Krajewski przekazazuje studentom symbol w³adzy.
O Juwenaliach 2007 i zlocie absolwentów czytaj na s. 6.

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

KRONIKA
PO¯ARNICZA
 11 maja o 19.45 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie oraz jeden OSP Banie
Mazurskie usuwa³y w Kowalach Oleckich powalone piorunem drzewo.
 11 maja o 19.50 jeden zastêp OSP Mazury usuwa³ z jezdni w Mazurach przewrócone drzewo.
 11 maja o 20.20 jeden zastêp OSP wiêtajno zabezpiecza³ w Gi¿ach oborê w
której wiatr zerwa³ dach.
 11 maja o 21.19 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ z jezdni w Pietraszach
przewrócone drzewo.
 11 maja o 22.32 jeden zastêp JRG PSP
i jeden OSP G¹ski gasi³y w widrach
po¿ar instalacji elektrycznej.
 11 maja o 23.55 jeden zastêp OSP Kowale Oleckie usuwa³ z jezdni w Wierzbiankach przewrócone drzewo.
 12 maja o 8.15 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z jezdni w Zajdach przewrócone drzewo.
 12 maja o 8.17 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z jezdni w Babkach Oleckich
przewrócone drzewo.
 12 maja o 8.59 jeden zastêp JRG PSP
uwalnia³ zatrzaniête w mieszkaniu przy
ul. Batorego dziecko.
 12 maja o 10.29 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ znad jezdni alei Lipowych nad³amany konar drzewa.
 12 maja o 11.14 jeden zastêp OSP wiêtajno usuwa³ z jezdni w wiêtajnie przewrócone drzewo.
 12 maja o 12.04 jeden zastêp JRG PSP
uwalnia³ kota uwiêzionego na drzewie
przy ul. Parkowej.
 12 maja o 17.13 jeden zastêp OSP Mazury usuwa³ z jezdni w Gryzach przewrócone drzewo.
 13 maja o 4.45 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ w Dunajku skutki kolizji drogowej.

Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Tomasz Schneider

Bezmylnoæ
na drodze

Pijani

2 maja, na skutek braku wyobrani
i bezmylnej brawury, dosz³o na drodze
w Du³ach do wypadku drogowego. Dwudziestojednoletni Karol . kieruj¹cy Mazd¹
na niebezpiecznym ³uku drogi, na podwójnej linii ci¹g³ej, wyprzedza³ samochód i zderzy³ siê czo³owo z nadje¿d¿aj¹cym z naprzeciwka Oldsmobilem kierowanym przez piêædziesiêcioszecioletniego Edmunda C. Tylko dziêki przytomnoci kierowcy Oldsmobila, który zauwa¿y³
zbil¿aj¹ce siê niebezpieczañstwo i wyhamowa³ samochód do 30 km na godzinê, nie zginêli ludzie. Wszyscy pasa¿erowie Oldsmobila odnieli tylko powierzchowne skaleczenia, natomiast pasa¿erki Mazdy: jedna ze z³amaniem miednicy
zosta³a przewieziona mig³owcem do szpitala w Suwa³kach, druga ze z³aman¹ nog¹
karetk¹ pojecha³a do szpitala wojskowego
w E³ku.
Obaj kierowcy byli trzewi.

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które
odbêdzie siê 14.06.2007 r. (czwartek) o godz. 18.00 w siedzibie Przypisanych Pó³nocy przy ul. Partyzantów 2.

TANKUJESZ U NAS,
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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

(V22609)

7 i 9 czerwca
 w godz. 18-22

Nieustaj¹cy konkurs

(V24507)

 5-10.06.2007r., pl. Wolnoci 7B
 11-17.06.2007r., ul. Zielona 35

PIKNIK

 wstêp wolny
 muzyka na ¿ywo

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

Ca³odobowe
dy¿ury aptek

kierowcy

 20 maja o 17.00 w Golubkach patrol policji zatrzyma³ Tico. Okaza³o siê, ¿e prowadz¹cy pojazd trzydziestoszecioletni Henryk K. nie ma uprawnieñ, za to
we krwi ma a¿ 2,12 promila alkoholu.
 23 maja oko³o 12.50 zatrzymano w Gordejkach Opla Astrê. Kieruj¹cy pojazdem dwudziestodziewiêcioletni Waldemar B. mia³ we krwi 0,66 promila alkoholu, a do tego kierowa³ samochodem
bez uprawnieñ.
 24 maja oko³o 18,35 patrol policji zatrzyma³ w wiêtajnie jad¹cego rowerem czterdziestodwuletniego Krzysztofa K. Rowerzysta mia³ we krwi 2,84
promila alkoholu.
 26 maja oko³o 1,55 zatrzymano w Sto¿nem VW Golfa. Kieruj¹cy nim dwudziestodwuletni Sebastian N. mia³ we
krwi 0,26 promila alkoholu.

Stacja Paliw,
Siejnik, ul. E³cka 4

(V20010)
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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:

 Arkadiusz Kowalewski
 Zygmunt Kryñski
 Zbigniew Krzy¿ek
 Ryszard Marciniak
 Anna Sobczyk
 Teresa ¯enda

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)

Przychodnia

7 maja ukoñczono analizê finansow¹
trzech opcji usytuowania przysz³ego
obiektu Otwartego Zak³adu Opieki Zdrowotnej (czyli przychodni).
Najbardziej korzystnym rozwi¹zaniem
jest remont obecnej przychodni  stwierdzi³ na ostatniej Sesji RM Burmistrz
Wac³aw Olszewski. Koszt tego przedsiêwziêcia to 2,9 miliona z³otych. Koszt
robót budowlanych dostosowuj¹cych do
pe³nienia tej funkcji stary szpital to 3,34
miliona z³otych i dotyczy³by tylko dwóch
dolnych kondygnacji budynku. Wybudowanie za nowego obiektu przy alei
Wojska Polskiego to wydatek 4,049 miliona z³otych.
Pod k¹tem za rozwi¹zañ architekto-

STRA¯ACY

ZAPRASZAJ¥

Komenda Powiatowa Pañstwowej
Stra¿y Po¿arenj w Olecku zaprasza na
Mistrzostwa Powiatu jednostek Ochorniczych Stra¿y Po¿arnych i M³odzie¿owych Dru¿yn Poarniczych w sporcie po¿arniczym. Pocz¹tek zawodów
na stadionie MOSiR w Olecku w dniu
10 czerwca o godz. 9.45.
Stra¿acy bêd¹ startowaæ w 2 konkurencjach: sztafecie poarniczej i æwiczeniach bojowych.

Kazimierz Iwanowski...

...zosta³ kierownikiem Warsztatów Terapii Zajêciowej. Poinformowa³ o tym na
ostatniej Sesji Rady Miejskiej Burmistrz.
Przypominamy, ¿e pe³ni¹cym obowi¹zki
kierownika by³ Sebastian Stasiulewicz
powo³any przez Burmistrza po tym jak
poprzedni kierownik WTZ Maria W.
Dzienisiewicz zosta³a Wicestarost¹ Powiatu Oleckiego.

Pomnik rzemios³a

Trwa budowa nowego pomnika powiêconemu Kopernikowi (pomnik rzemios³a). Wykonawc¹ jest Stanis³aw
Rekæ. Firma wykonuje prace nieodp³atnie. Nastêpnym etapem bêdzie rozebranie istniej¹cego pomnika i zbudowanie
coko³u w nowym miejscu. Prace obej(K12701)
m¹ równie¿
zagospodarowanie terenu
pod pomnik Jana Paw³a II oraz owietlenie miejsca, w którym postument stanie.

Sesja Rady Miejskiej

31 maja w sali konferencyjnej Ratusza odby³a siê VIII Sesja rady Miejskiej.
Owocem obrad jest osiem uchwa³. Szerzej o sesji w nastêpnym numerze TO.

niczno-budowlanych i funkcjonalnych
modernizacja obecnego obiektu wymaga kapitalnego remontu. Istniej¹ce w tej
chwili przepisy wymagaj¹ wymiany i
wzmocnienia czêci uk³adów konstrukcyjnych. Nie jest jednak mo¿liwe dostosowanie siê do wszystkich przepisów.
Nie podniesie siê, na przyk³ad, stropów
oraz nie zmieni uk³adów komunikacyjnych.
W chwili obecnej lekarze wyrazili chêæ
zakupu starej przychodni. Badamy cie¿kê
prawn¹  stwierdzi³ na Sesji Burmistrz
Wac³aw Olszeski  Stara przychodnia
zosta³a przekazana przez Starostwo nieodp³atnie, ale bez mo¿liwoci sprzeda¿y. Je¿eli Rada Powiatu wyrazi³aby tak¹
zgodê w formie uchwa³y, to my ewentualne pomylimy nad prawnymi przepisami ewentualnej sprzeda¿y przychodni  dokoñczy³ Burmistrz.

Apel do Rodziców
W zwi¹zku z nasileniem w okresie
letnim zdarzeñ drogowych z udzia³em dzieci
na terenie powiatu oleckiego, chcia³bym
przypomnieæ podstawy bezpieczeñstwa
w ruchu drogowym i poinformowaæ, i¿
dziecko:
- powinno poruszaæ siê tylko po chodniku, z dala od krawê¿nika,
- gdy brak jest chodnika - mo¿na poruszaæ siê tylko lew¹ stron¹ drogi, twarz¹ do nadje¿d¿aj¹cych pojazdów,
- jeli dziecko nie skoñczy³o 10 lat i nie
posiada karty rowerowej, nie mo¿e jedziæ na rowerze po jezdni,
- ka¿dy rowerzysta powinien przestrzegaæ przepisów ruchu drogowego, za
ka¿dym razem zak³adaæ kask ochronny oraz nosiæ jaskrawe ubranie, a po
zmroku elementy odblaskowe oraz
owietlenie roweru.
Poza tym warto pamiêtaæ, ¿e rodzice,
opiekunowie, je¿eli dopuszcz¹ siê przebywania nieletniego do lat 7 na drodze
publicznej bez opieki, odpowiadaæ bêd¹
karnie za wykroczenie i mog¹ byæ ukarani grzywn¹.

Naczelnik Urzêdu
Skarbowego w Olecku
informuje, ¿e zmieni³y siê
godziny pracy Urzêdu!

 Urz¹d Skarbowy czynny jest od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach
od 7:15 do 15:15.
 Sale obs³ugi podatnika (pok. 4 i 8) oraz
pok. 7 czynne we wtorek od 7:15 do
18:00
 Agencja PKO BP SA Olecko czynna
jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
od. 8:30 do 15:00

!
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OLECKI TERMINARZ
Wystawy sta³e
8.00-15.00  wystawa Ángeli de la Vega
pt. Momenty wielu opowieci - Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa,
plac Wolnoci.
* Wystawa Powrót do przesz³oci sala
wystawowa ZST, Zamkowa
5 czerwca (wtorek)
* Og³oszenie listy zg³oszonych do konkursu Mieszkajmy piêkniej
7 czerwca (czwartek)
17.00  Czarni  Pisa Barczewo  mecz
seniorów
8 czerwca (pi¹tek)
17.00 - Stefan malutki - film, kino
19.00 - Scoop. Gor¹cy temat - film, kino
9 czerwca (sobota)
16.00  Czarni  Granica  mecz wyjazdowy seniorów
17.00 - Stefan malutki - film, kino
19.00 - Scoop. Gor¹cy temat - film, kino
10 czerwca (niedziela)
9.45  zawody poarnicze, stadion MOSiR w Olecku
10.00  Turniej o puchar Burmistrza Olecka
(tenis ziemny)  korty MOSiR
10.00  Czarni  Mamry  mecz wyjazdowy trampkarzy
17.00 - Stefan malutki - film, kino
19.00 - Scoop. Gor¹cy temat - film, kino
14 czerwca (czwartek)
18.00  spotaknie Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej, siedziba Przypisanych
Pó³nocy przy ul. Partyzantów 2
17 czerwca (niedziela)
16.00  Czarni  MKS Korsze  mecz
wyjazdowy seniorów
24 czerwca (niedziela)
16.00  Czarni  Vêgoria  mecz seniorów
30 czerwca (sobota)
* mija termin nadsy³ania prac w konkursie na Pami¹tkê z Mazur (szczegó³y
TO 19/488 z 8 maja )
1 lipca (niedziela)
10.00  VII turniej o puchar Ignasiówki (tenis ziemny)  korty MOSiR
5 lipca (czwartek)
8.15  akcja poboru krwi, Kolejowa 32,
(Starostwo)
8 lipca (niedziela)
10.00  VI turniej o puchar G³osu Olecka (tenis ziemny)  korty MOSiR
15 lipca (niedziela)
10.00  Turniej o puchar Starosty Oleckiego (tenis ziemny)  korty MOSiR
22 lipca (niedziela)
10.00  VII turniej o Wielki Sêkacz Olecki (tenis ziemny)  korty MOSiR

"
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mierdz¹ca sprawa
Mieszkañcy Siejnika co pewien czas
nie mogli otwieraæ okien z powodu smrodu
docieraj¹cego z okolicznych pól. Za ka¿dym jednak razem sytuacja dotyczy³a zaledwie kilku godzin i smród rozp³ywa³
siê w powietrzu i ulatnia³ z ludzkiej pamiêci. Do wszystkiego mo¿na siê przecie¿ przyzwyczaiæ.
Wieczorem, w rodê 30 maja, tak jak
co pewien czas, znów pojawi³y siê beczkowozy i defiluj¹c przez ca³e osiedle, mijaj¹c
sklepy spo¿ywcze, budynki szko³y i s¹du
skrêca³y na pas nieu¿ytku i tam wylewa³y sfermentowany wiñski nawóz. Tak
jak za ka¿dy razem wylewa³y go w jednym miejscu, gdzie tworzy³o siê brejowate jeziorko. Gdy p³yn wsi¹k³ wreszcie
w gliniast¹ glebê zostawa³a gruba, mierdz¹ca warstwa b³ota.
Taki by³ pocz¹tek!
Nastêpnego dnia, 31 maja, beczkowozy z p³ynnym wiñskim gównem1 znów
zjawi³y siê na osiedlu. Defilowa³y przed
sklepami, przed szko³¹, wylewa³y brejê
piêædziesi¹t metrów za budynkiem s¹du.
Wlok¹c za sob¹ w protektorach kó³ glinê przemieszan¹ z odchodami odje¿d¿a³y po nastêpny transport mijaj¹c budynki
s¹du, szko³y i sklepy. Asfalt te¿ zacz¹³
mierdzieæ.
Za wzgórzem, naprzeciw kot³owni,
utworzy³ siê staw gnojówki g³êboki w
niektórych miejscach na oko³o 70 centymetrów. Gnojówka zaczê³a przesi¹kaæ
do rowów melioracyjnych oraz do pobliskiego naturalnego stawiku, w którym
mieszkañcy Siejnika ³owi¹ karasie.
Tego dnia, gdy wyszed³em na chwilê z biura redakcji, smród dotar³ ju¿ na
ulicê Zielon¹. To jest oko³o dwóch kilometrów od miejsca wylania gnojówki.
Wieczorem na Siejniku nie mo¿na by³o
oddychaæ. Miejsce, gdzie wylewana by³a
gnojówka, jest ulubionym terenem spacerów mieszkañców z psami. Czêsto jest
tam w tym samym czasie kilkunastu w³acicieli czworonogów. Tego dnia wieczorem (oko³o 23.00) by³o pusto. Smród by³
nie do wytrzymania.
W³anie w tym czasie ponownie zawarcza³y traktory i pojawi³y siê beczkowozy. Teraz ju¿ ja nie wytrzyma³em i
zadzwoni³em na policjê. Patrol przyjecha³ doæ szybko, bo po kilkunastu minutach, ale traktory ju¿ odjecha³y. I tego
dnia ju¿ siê nie pojawi³y.

Interwencja

Rano 1 czerwca pojecha³em do Wydzia³u Ochrony rodowiska w Starostwie.
Przyjê³a mnie Pani Romualda Kalejta.

Opowiedzia³em o problemie, z którym
przyszed³em. Okaza³o siê, ¿e kilka dni
wczeniej interweniowali w Starostwie
rolnicy z Kukowa. Tam te¿ w jednym
miejscu zrzucano gnojowicê z tej samej
fermy wiñ. Po interwencji przerwano
wywo¿enie... i skierowano si³y na Siejnik.
Pani Kalejta zadzwoni³a do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska,
który zareagowa³ natychmiast. Po dwóch
godzinach w Olecku zjawi³a siê Pani Jolanta Fija³kowska z gi¿yckiej delegatury WIO.
W obecnoci pe³nomocnika w³aciciela fermy pobrano próbki gleby oraz
próbki wody z rowów melioracyjnych.

Starostwo....

ju¿ w sierpniu 2005 roku skierowa³o do
ówczesnego wojewody Stanis³awa Szatkowskiego pismo, w którym czytamy: Na
podstawie prowadzonej w tut. Starostwie
ewidencji gruntów i budynków stwierdzam, ¿e wy¿ej wymieniona firma nie
posiada ¿adnych u¿ytków rolnych na
terenie powiatu oleckiego. Jedyna w³asnoæ stanowi¹ grunty o pow. 4,6229
ha zabudowane budynkami inwentarskimi, gospodarczymi i biurowymi. Stan
taki budzi ogromne obawy co do w³aciwego przechowywania i zagospodarowania nawozów organicznych2 . I dalej
czytamy: Wobec powy¿szego oraz wyst¹pienia grupy radnych Rady Miejskiej
w Olecku uprzejmie proszê o udzielenie informacji, czy Gospodarstwo Siejnik zwróci³o siê do Pana Wojewody z
wnioskiem o uzyskanie wymaganych
prawem pozwoleñ (pozwolenia zintegrowanego).
W przypadku braku takiego wniosku, uprzejmie proszê o spowodowanie
podjêcia dzia³añ przez podleg³e Panu
s³u¿by inspekcyjne, celem wyeliminowania mog¹cych powstaæ zagro¿eñ dla
rodowiska. Pod pismem podpisa³ siê
Starosta dr in¿. Stanis³aw Ramotowski.
Do chwili interwencji wojewoda nie zrobi³ nic!

W³aciciel fermy

W³acicielem fermy jest Gospodarstwo Siejnik Spó³ka z o.o. zainstalowana w Tczewie. Powszechnie uwa¿a siê,
¿e tereny, na których jest gospodarstwo,
znajduj¹ siê w Kukowie. Ferma znajduje
siê wród pól nale¿¹cej do spó³ki Ortus.
Miêdzy innymi w³aciciel firmy z w³acicielem okalaj¹cych fermê gruntów pod-

C.d. ze s. 1
pisa³ umowê na wywo¿enie gnojowicy.
W chwili obecnej jest to jednak niemo¿liwe, bo na polach rosn¹ roliny uprawne. Wiêc firma podpisuje umowy lub
porozumiewa siê ustnie z w³acicielami
ró¿nego rodzaju nieu¿ytków, gdzie w chwili
obecnej mo¿na nawóz wywieæ.
Pojemniki na nawóz zainstalowane na
fermie wystarczaj¹ na tyle, by okres wegetacji chlewnia mog³a przetrzymaæ. Prawdopodobnie jednak zaniedbano opró¿nianie ich podczas zimy i w chwili obecnej w³aciciel jest zmuszony zutylizowaæ
przelewaj¹cy siê przez brzegi zbiorników
nawóz.
Proszê Pana  mówi do mnie w³aciciel znacznie mniejszej fermy hodowlanej wiñ  To siê przecie¿ nie op³aca.
Nie posiadaj¹ ¿adnych pól. Wszystko
musz¹ kupiæ. To przynosi niesamowite
straty. Ja czêæ pasz produkujê sam i
powoli wychodzê z tej produkcji. Nie mam
pieniêdzy by byæ filantropem.
Wiêc mo¿e problem ze smrodem sam
siê rozwi¹¿e? A jeli w³aciciel fermy jest
filantropem?

Pozwolenie zintegrowane

Okazuje siê, ¿e aby prowadziæ hodowlê 2300 loch, 20 knurów oraz od
kilkuset do kilku tysiêcy prosi¹t trzeba
posiadaæ tzw. pozwolenie zintegrowane.
Aby taki certyfikat uzyskaæ trzeba
spe³niæ doæ ostre kryteria dotycz¹ce
ochrony rodowiska. Przede wszystkim
trzeba mieæ obszar, na którym bêdzie mo¿na
wylewaæ nawóz organiczny. W ramach
tych przepisów wszystkie poczynione przez
firmê utylizacje nawozów s¹ sprzeczne z
tymi przepisami.

Przepisy prawne

Nie wolno nawoziæ w okresie wegetacji rolin oraz na nieu¿ytki, na których
wczeniej nie zosta³a skoszona rolinnoæ. W wypadku Siejnika widaæ wyranie, ¿e wiñskie odchody wylano bezporednio na ³¹kê, gdzie rolinnoæ ma
oko³o metra wysokoci.
Nawozi siê, a nie wywozi gnojowicê,
czyli nie wolno zrzucaæ jej w jednym
miejscu. W wypadku Siejnika utworzono z niej kilka stawów i bagien. Co prawda
1 czerwca zaorano te najg³êbsze, a pozosta³e 2 czerwca. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e zaorano po raz pierwszy i chyba tylko na skutek interwencji. Jak wspomnia³em na pocz¹tku: nawozi siê, a nie
wywozi obornik. Musi go byæ tyle, by
gleba i rolinnoæ potrafi³a go przerobiæ

#
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i zutylizowaæ.
Jak i czy przekroczone zosta³y normy, dowiemy siê wkrótce od pracowników WIO. Próbki gruntu zosta³y pobrane do badania. Na oko jednak by³o
widaæ, ¿e normy te wielokrotnie przekroczono.
Aby uzyskaæ pozwolenie zintegrowane
trzeba mieæ odpowiedni¹ iloæ gruntów
do utylizacji nawozu organicznego lub
umowy z rolnikami, gdzie w czasie jesiennym, zimowym czy wiosennym mo¿na
nim nawoziæ. Czy w chwili obecnej kto
odwa¿y siê podpisaæ z t¹ firm¹ umowê?

Policja

Po wizycie w Starostwie Wybra³em
siê na policjê. Okaza³o siê, ¿e firma mia³a ju¿ mandaty za brudzenie na drodze.
Poza tym beczkowozy powinny co pewien czas byæ sprawdzane w stacji kontroli pojazdów pod wzglêdem bezpieczeñstwa na drodze. Czy sprzêt tej firmy
poruszaj¹cy siê drog¹ krajow¹ i osiedlow¹
w pobli¿u szko³y ma takie atesty, jest

do sprawdzenia.

Miasto turystyczne

Istnienie takiej firmy w pobli¿u Olecka jest dla miasta i jego rozwoju zagro¿eniem. W takim wypadku wszyscy, dos³ownie wszyscy, powinny siê w tej sprawie
zjednoczyæ: Starosta, Burmistrz i wszyscy mieszkañcy powinni podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do likwidacji firmy lub takiego
uregulowania prawnego, w którym to
Starosta lub Miasto bêd¹ pe³niæ nadzór
techniczny i prawny nad ferm¹.
Istnieniu tej firmy mo¿e równie¿ zagroziæ budowa w Olecku fabryki biopaliw. Przypuszczam, ¿e w chwili ukoñczenia zak³adu wszystkie pola wokó³ miasta (i nie tylko) zostan¹ obsiane rzepakiem. Ta rolina, jak wiadomo, na pokarm dla winek siê nie nadaje. Mo¿na
makuchy, produkt uboczny t³oczenia oleju,
wykorzystywaæ jako paszê dla krów, ale
nie dla wiñ. Ten jednak produkt bêdzie
wykorzystany jako paliwo w elektrociep³owni.

Samo postêpowanie w³aciciela lub
zarz¹dcy firmy, bo kto zawini³ jeszcze nie
zosta³o wyjanione, nie daje podstaw na
polubowne za³atwienie sprawy. Bo czy¿
nie przegiêciem, mówi¹c slangiem, jest
wyrzucenie nawozu pod oknem s¹siada? Czy¿ nie wiadczy to o tym, ¿e firma z Tczewa ma Olecko i jego mieszkañców w .... g³êbokim powa¿aniu? Takie
dzia³ania hodowlane prowadzi³ ju¿ jeden
polski przedsiêbiorca, by³y senator... Fina³
takiego traktowania mieszkañców przedstawiaj¹ media.
Je¿eli Olecko chce siê rozwijaæ, a
samorz¹dy powiatowy i miejski takiego
rozwoju pragn¹, powinni zrobiæ wszystko, aby sprawê na korzyæ mieszkañców
i priorytetów rozwoju miasta wygraæ.
Zanotowa³:
Bogus³aw Marek Borawski
Stosujê tutaj s³owo, które dok³adnie
okrela problem z jakim ludzie i w³adze miasta i powiatu bêd¹ musia³y siê
zmierzyæ.
2
Czyli gnojowicy (przypis redakcyjny)
1

Konkurs Urz¹d Skarbowy Przyjazny Przedsiêbiorcy
jego pracowników.
Uprzejmie proszê wszystkich podatników - przedsiêbiorców o udzia³ w Konkursie, zachêcam do wype³nienia ankiety i
przes³anie jej na adres:
Kanclerz Lo¿y Olsztyñskiej BCC
p. Wies³aw £ubiñski, 10-104 Olsztyn
ul. 11 Listopada 5
Siedziba firmy Centrum Edukacji OSKAR, tel. (0-89) 5354091,
fax.: (0-89) 5353366, e-mail: oskar@oskar.olsztyn.pl.
Regulamin, harmonogram oraz ankieta dostêpne s¹ na stronie
internetowej:
- Izby Skarbowej w Olsztynie  www.olsztyn.is.gov.p
- Urzêdu Skarbowego w Olecku  www.us.olecko.pl

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
Zapraszamy na zakupy.

Kolejna nowoæ w asortymencie
 ROLETY BAMBUSOWE w zaskakuj¹co niskich cenach.
Nadal trwa promocja sprzêtu ogrodniczego.
Gor¹co zapraszamy!

(V32202)

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Olecku informuje, ¿e rozpoczê³a siê V edycja Konkursu Urz¹d Skarbowy Przyjazny
Przedsiêbiorcy w województwie warmiñsko-mazurskim.
Celem podstawowym Konkursu, który organizuje Business Centre Club przy wspó³pracy Ministerstwa Finansów,
jest tworzenie przyjaznej atmosfery miêdzy urzêdami skarbowymi a przedsiêbiorcami, jedn¹ z najwa¿niejszych grup podatników. Jest to niekomercyjne, ogólnopolskie przedsiêwziêcie,
którego zadaniem jest m.in.:
- zachêcanie przedsiêbiorców do rzetelnego i terminowego
rozliczania siê z podatków,
- tworzenie atmosfery wzajemnej ¿yczliwoci i akceptacji poprzez lepsze poznanie praw i obowi¹zków obu stron oraz
uwarunkowañ, które towarzysz¹ dzia³alnoci urzêdów i przedsiêbiorców,
- upublicznianie i promocja wysokich standardów obs³ugi klienta
osi¹gniêtych przez wyró¿nione placówki,
- upowszechnianie dobrych praktyk miêdzy urzêdami skarbowymi na terenie ca³ego kraju,
- wzmacnianie pozytywnego wizerunku urzêdu skarbowego i

Tel. (87) 520 44 46

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

(V22509)

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

BRAND

Zapraszamy do sklepu

NEW PRODUCTS

Nowa odzie markowa w super niskich cenach!

 Mustang  Wrangler  Adidas
 Nike
 Maxx
 Lee i inne

(V35601)

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

Plac Wolnoci 7C (I piêtro), tel. 0-608-253-598

$
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II Juwenalia
I Zlot Absolwentów Wszechnicy Mazurskiej
W dniach 2-3 czerwca na terenie Wszechnicy Mazurskiej
odby³y siê II Juwenalia oraz I Zlot Absolwentów Wszechnicy Mazurskiej. Uroczystoæ rozpoczê³a siê tradycyjnie od rozpalenia Ogniska Rektorskiego a nastêpnie przekazania kluczy
uczelni dla Króla i Królowej.

Czerwono-czarni  przed meczem Kadra - studenci.
Juwenalia zakoñczy³y siê przekazaniem kluczy przez studentów dla w³adz uczelni i zaproszeniem na rok nastêpny.

Zadowoleni organizatorzy.
Przy akompaniamencie zespo³u Azyl z Siedlec, uczestnicy
mogli bawiæ siê do pónych godzin nocnych spo¿ywaj¹c potrawy
z grila i popijaj¹c gratisowe piwo dostarczone przez firmê cateringow¹ Arnolda Hoci³³o. Tego samego dnia odby³o siê
tak¿e pierwsze spotkanie Stowarzyszenia Absolwentów WM
w Olecku, gdzie wrêczono honorowe dyplomy Primus Inter
Pares najlepszym absolwentom. Spotkaniu przewodzi³ prezes
Stowarzyszenia mgr Pawe³ Szczygielski. Czekaj¹c na wieczorne atrakcje i wymianê dowiadczeñ absolwencko-studenckich,
mo¿na by³o obejrzeæ wystawê multimedialn¹ artystki Ángeli
de la Vega  studentki hiszpañskiej uczestnicz¹cej w programie wymiany Erazmus.
Kolejny dzieñ Juwenaliów min¹³ pod znakiem zmagañ
sportowych. Tu¿ po godzinie 9. rano swe umiejêtnoci w walce wrêcz pokaza³a na boisku przed uczelni¹ Olecka Szko³a
Sztuk Walki Karate Kyokushin. Zaraz po nich rozpocz¹³ siê
Wielki Rewan¿, czyli mecz pi³ki no¿nej kadry uczelni ze studentami. Wyk³adowcy pe³ni zapa³u chcieli zrewan¿owaæ siê
za ubieg³oroczn¹ pora¿kê, lecz nie uda³o siê i w tym roku. Na
os³odê nasi profesorowie wygrali (jak co roku) przeci¹ganie
liny. Tradycyjnie Rektor J. Krajewski wrêczy³ wygranym skrzynkê
dorodnych jab³ek.

Spotkanie po latach.

Na terenie uczelni.
My studenci Wszechnicy Mazurskiej w Olecku pragniemy
podziêkowaæ w³adzom uczelni za mo¿liwoæ zorganizowania II
Juwenaliów w 2007r. Samorz¹d Studencki kieruje specjalne podziêkowania:
- JM Rektorowi WM w Olecku J. Krajewskiemu za ogromne serce
i wsparcie naszych inicjatyw,
- p. mgr T. Krajewskiej  szefowej Komitetu Organizacyjnego, za
hojny sponsoring,
- prorektorowi prof. I. Chrz¹cikowi  za nieoceniony wk³ad przy
organizacji ca³ego przedsiêwziêcia,
- p. mgr. R. Wojnowskiemu za przygotowanie sportowe i fachow¹
pomoc merytoryczn¹
- wyk³adowcom za przychylnoæ i wyrozumia³oæ podczas tego
zjazdu (obiecujemy, ¿e zaleg³oci nadrobimy!) oraz za udzia³ w
zmaganiach z pi³k¹ i z lin¹,
- Ángeli de la Vega za inspiruj¹c¹ wystawê na uczelni,
- Zespo³owi Azyl z Siedlec za dobr¹ zabawê,
- Arnoldowi Hoci³³o i mi³ej obs³udze za profesjonalny catering,
- Pracownikom uczelni za ogromny wk³ad i cierpliwoæ podczas
dzia³añ,
- Ochronie Stekop za dba³oæ o nasze bezpieczeñstwo,
- Paw³owi Szczygielskiemu  prezesowi Stowarzyszenia Absolwentów WM  za pomoc w organizacji
- I wszystkim, którzy przyczynili siê do realizacji Juwenaliów2007.

%
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OKRÊGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW NR NOE/003

(V25007)

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

(V15403)

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

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:

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!
(L8304)

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,
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

(V24008)






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

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

(V29205)

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

(V30204)

&
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L7306

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.

(V32302)

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

(V32102)

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

Adres: ..................................................................................................................
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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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Spotkanie z Wojciechem Kassem

W ostatni dzieñ maja Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku zorganizowa³a dwa spotkania z Wojciechem
Kassem, kustoszem Muzeum im. Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego w Praniu
- poet¹, eseist¹, cz³owiekiem o wielkiej
wiedzy i wspania³ym poczuciu humoru.
Na pierwszym z nich w bardzo ciekawy sposób opowiedzia³ m³odzie¿y z
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana
Kochanowskiego o Ga³czyñskim  b³yskotliwym poecie, a jednoczenie zazdroniku uzale¿nionym od wie¿o mielonej
kawy. Przedstawi³ rolê kulturotwórcz¹
leniczówek na terenie Mazur i Warmii.
W historiê zwi¹zków Ga³czyñskiego z
Praniem wprowadzi³ mnóstwo interesuj¹cych dygresji (np. o Agnieszce Osieckiej, Czes³awie Mi³oszu). Zarazi³ s³uchaczy wspania³ym poczuciem humoru i
odnajdywaniem absurdów rodem z Teatrzyku Zielona Gê w ¿yciu codziennym. Przede wszystkim jednak wykaza³,
¿e poeta to zwyk³y cz³owiek, który potrafi siê czym lub kim zachwyciæ i w³anie z tego zachwytu rodz¹ siê wiersze.
Poeta - wed³ug Kassa  to ten, kto s³u¿y jêzykowi, pos³uguje siê metafor¹ (a
nie gazetow¹ papk¹), pielêgnuje w so-

bie zdziwienie wiatem, dostrzega to, czego
inni nie zauwa¿aj¹. Swoboda mówienia,
wietny kontakt ze s³uchaczami, nietracenie w¹tku (mimo licznych dygresji)
sprawi³y, ¿e 1,5 godziny minê³o nie wiadomo kiedy.
W czasie drugiego spotkania Wojciech Kass zapozna³ przyby³¹ publicznoæ ze swoimi przemyleniami na temat Ryszarda Kapuciñskiego - cz³owieka
i twórcy. Ukaza³ pisarza jako cz³owieka
o niezwyk³ym charakterze bardzo otwar-

tego na ludzi i ich problemy. Wojciech
Kass róde³ twórczoci naszego wielkiego
reporta¿ysty doszukuje siê w jego dzieciñstwie. Przeanalizowa³ tak¿e zwi¹zki
Kapuciñskiego z Mazurami.
Na zakoñczenia spotkania Wojciech
Kass przeczyta³ publicznoci swoje niepublikowane jeszcze wiersze, w których
po³¹czy³ w sobie dojrza³e wyciszenie, mêsk¹
zmys³owoæ i egzystencjalny niepokój.
ZK

Archiwici Pó³nocy
w Pracowni Umiejêtnoci
Aktualnie trwa realizacja programu Nasze Archiwa dofinansowanego (1.000 z³) w ramach Pracowni Umiejêtnoci.
Dziêki m.in. tym pieni¹dzom, oraz wsparciu w³aciciela cegielni w Kowalach Oleckich, jeszcze w wakacje powstanie
film o tym zak³adzie. Zamierzamy w nim przedstawiæ rys historyczny tej budowli, ludzi, którzy bêd¹ wspominaæ lata spêdzone
w charakterystycznym dla naszej gminy miejscu - a¿ po dzieñ
wspó³czesny. Nie zabraknie zdjêæ z procesu produkcyjnego,
który - jak dowiedzielimy siê - pozosta³ taki sam od ponad
stu lat.
Premiera filmu odbêdzie siê jeszcze tego lata podczas jednego ze spotkañ w cyklu Kina pod Gwiazdami, który rozpoczynamy ju¿ 8 czerwca o godz. 20:00 na parkingu za GCKiS
w Kowalach Oleckich. Ju¿ teraz zapraszamy!

Wszystkie realizowane filmy na bie¿¹co bêdziemy zamieszczaæ
na naszej internetowej stronie: www.ap.andryszczyk.com sk¹d
bêdzie mo¿na je legalnie pobraæ na dyski w³asnych komputerów.
Kosza³ek
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III Powiatowy Konkurs Ortograficzny w Jedynce
Konkursy uczniowskie to dodatkowe motywowanie uczniów do nauki,
metoda integracji uczniów i nauczycieli,
w tym integracji miêdzyszkolnej. Maj¹c
to na uwadze 23 maja 2007r. w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku ju¿ po raz trzeci odby³
siê Powiatowy Konkurs Ortograficzny,
w którym ubiegaj¹c siê o tytu³ Mistrza
Ortografii si³y swe mierzyli uczniowie
klas drugich.
Do zdrowej rywalizacji w umiejêtnociach ortograficznych przyst¹pi³o 18.
reprezentantów wszystkich szkó³ podstawowych z Olecka oraz G¹sek, Judzik, Mazur
i Wieliczek.
Uczestnicy konkursu, wzorem lat
ubieg³ych, rozwi¹zywali zagadki, krzy¿ówki,
rebusy ortograficzne, uzupe³niali teksty
z lukami oraz pisali dyktando. Zadania
nie by³y ³atwe, ale wielu uczniów wykaza³o siê du¿¹ inteligencj¹ ortograficzn¹,
niew¹tpliwie w znacznej mierze równie¿ za spraw¹ s³oników szczêcia, które wiernie towarzyszy³y konkursowiczom.
Poza zas³ug¹ porcelanowych s³oników
oczywicie doceniamy ogromny wk³ad
pracy uczniów i ich nauczycieli w edukacjê ortograficzn¹.
Po komisyjnym sprawdzeniu testów
Mistrzyni¹ Ortografii uznano uczennicê
Szko³y Podstawowej nr 4 w Olecku 
Katarzynê Wójtowicz, a laureatk¹ II miejsca Marcelê Wojciechowsk¹  uczen-

nicê Szko³y Podstawowej nr 3 w Olecku. III miejsce równorzêdnie zdobyli: Magda Waszkiewicz ze Szko³y Podstawowej w Wieliczkach oraz Kamil Gryglas
ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Olecku.
Weronice Boguszewskiej ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Olecku, Dorocie Kondratowicz ze Szko³y Podstawowej nr 4
w Olecku oraz Joannie Leszkowicz ze
Szko³y Podstawowej nr 1 w Olecku przyznano IV miejsca, natomiast Marcie Paw³owskiej ze Szko³y Podstawowej w
G¹skach, Anecie Jag³owskiej ze Szko³y
Podstawowej w Mazurach oraz Basi

Szczecina ze Szko³y Podstawowej w Wieliczkach  V miejsca.
Wymienionym laureatom wrêczono
dyplomy za zajête miejsca oraz nagrody
ksi¹¿kowe i rzeczowe. Pozostali konkursowicze otrzymali dyplomy uczestnictwa
oraz nagrody pocieszenia w postaci ksi¹¿eczek  lektur. Dyplomy i gratulacje uczestnicy konkursu odebrali z r¹k szanownej
dyrekcji szko³y  p. Eligii Bañkowskiej
i p. Ewy £apszys. Wspomniany s³onik
zosta³ pami¹tkowym gad¿etem ka¿dego
z uczestników. Na rêce pañ nauczycielek przygotowuj¹cych uczniów do konkursu z³o¿ono podziêkowania.
Integracji miêdzyszkolnej s³u¿y³ równie¿ s³odki poczêstunek przy wspólnej
uczniowskiej zabawie, a tak¿e nauczycielskiej wymianie zdañ i dowiadczeñ.
Mamy nadziejê, ¿e aktorski wystêp
naszego ucznia Micha³a Ga³a¿yna 
laureata I miejsca w Miejsko-Gminnym
Konkursie Poetyckim w wierszu pt. Grzyby uwietni³ wstêp do naszego konkursu, rozluni³ atmosferê i poprawi³
nastroje, a przede wszystkim podoba³ siê
konkursowej publicznoci.
Wierzymy, ¿e konkurs by³ dla wszystkich wartociowym dowiadczeniem i
bêdzie mile wspominany.
Organizatorkami konkursu by³y nauczycielki nauczania zintegrowanego 
p. Renata Bogdan i p. Ma³gorzata Szafrankowska, które serdecznie dziêkuj¹
wspó³pracownikom za wszelkie wsparcie i pomoc przy organizacji wy¿ej opisanego przedsiêwziêcia.
Renata Bogdan
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Zespó³ Szkó³ w Olecku, os. Siejnik

DZIÊKUJÊ CI MAMO,
DZIEKUJÊ CI TATO
W kalendarzu imprez naszej szko³y ju¿ na sta³e wpisa³ siê
Dzieñ Rodziny. W tym roku uroczystoci odby³y siê 28 maja.
Zosta³y powi¹zane ze sob¹ dwa wa¿ne wiêta: Dzieñ Matki i
Dzieñ Ojca.

Spotkalimy siê w Regionalnym Orodku Kultury Mazury Garbate, aby podziêkowaæ naszym kochanym rodzicom za
najwiêkszy skarb  ¿ycie. Mama, Tato  to synonim mi³oci i
dobra, szczêcia, czu³oci, ciep³a rodzinnego, przywi¹zania,
przyjani i wiary w to wszystko, co piêkne i szlachetne. Rodzice - to jedno s³owo a tyle treci. Z nim zwi¹zane s¹ najpiêkniejsze wspomnienia z dzieciñstwa, nasze pierwsze radoci, marzenia, troski, têsknoty.

Ka¿dy z nas chowa w sercu wdziêcznoæ dla swoich ukochanych rodziców. Wdziêcznoæ t¹ wyra¿amy w ró¿nych postaciach: mi³oci, codziennym szacunku i dowodach wiernej
pamiêci w dniu ich wiêta:
Najdro¿sza mamo, najdro¿szy tato, pragniemy dzi podziêkowaæ wam za to, ¿e po prostu jestecie przy nas, w chwilach

szczêcia i wtedy, gdy potrzebujemy waszej rady 
Tak oto zaczê³a siê czêæ artystyczna.
Na deskach oleckiej sceny niektóre dzieci wyst¹pi³y po
raz pierwszy. Tym wiêksze przejêcie, podnios³a atmosfera.
Uczniowie zaprezentowali siê jak profesjonalici ( i tu wspomnê
o wystêpie muzycznym kl. I a, która wietnie poradzi³a sobie
z chwilow¹ awari¹ techniczn¹).
Prezentacje artystyczne rozpoczêli najm³odsi: kl. I a, kl. I
b, która wykona³a przepiêknie Taniec Ksiê¿niczek  prezent
dla mam i uk³ad taneczny Zegar  podarunek dla taty. Niejednej mamie ogl¹daj¹cej swoj¹ pociechê w piêknej sukni i
koronie na g³owie zakrêci³a siê ³ezka w oku i myl przebieg³a
po g³owie: Jak mi ona wyros³a..
Nasi uczniowie zadbali równie¿ o przerwê w dostarczaniu
kolejnych emocji swoim rodzicom. Naszych goci zaprosilimy na wspólny  s³odki poczêstunek ( domowe wypieki,
czekoladki, napoje ) Po przerwie niezapomnianych wzruszeñ
dostarczy³y klasy II i III. M³odzi artyci wietnie odnajduj¹
siê w repertuarze wokalnym, piêknie recytuj¹.
Trzeba podkreliæ, ¿e wszystkie dzieci w przygotowanie
tego dnia w³o¿y³y wiele serca, starañ, zaanga¿owania. Zrobi³y to dla Was, Kochani Rodzice!
Aneta Skrzypiec
 nauczycielka kszta³cenia zintegrowanego

 Nie umiem mówiæ g³ono,
Jak kocham i co czujê ,
Wiêc patrz¹c Mamie w oczy,
Cichutko podziêkujê.

Dzi Dzieñ Ojca Drogi Tato.
Co ty dzisiaj powiesz na to?
Mam nadziejê, ze siê cieszysz
i ¿e dzisiaj siê nie spieszysz.
Bo to wiêto jest dla Ciebie
by urz¹dzi³ je dla siebie.
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XII Ogólnopolski Festiwal Teatralny
Szkolne Spotkania z Melpomen¹ Olecko 2007
W dniach 1-3 czerwca gocilismy w
naszym miecie szklone zespo³y teatralne walcz¹ce o statuetkê Maskara  g³ówn¹
nagrodê. W Festiwalu bra³y udzia³ teatry z: Siedlec, Krakowa, Szczecina, Bia³egostoku i Olecka. Trzy dni prze¿yæ zwi¹zanych ze wspólnie spêdzonym czasem,
z przygotowaniem i ogl¹daniem spektakli minê³y barzdzo szybko. Podczas wieczornej zabawy z okazji Dnia Dziecka nie
zabrak³o wspólnego piewania przy akompaniamenicie gitar, poczestunku i tañców.
Pan Wac³aw Olszewski  Burmistrz
Olecka  uroczycie otworzy³ XII Melpomenê, ¿ycz¹c wszystkim uczestnikom
satysfakcji i radoci z zabawy w teatr.
Podkreli³ równie¿ wagê naszych spotkañ, mówi¹c o zawi¹zywanych przyjaniach i dba³oci o rozwój kulturalny dzieci
i m³odzie¿y. Serdecznie dziêkujemy Panu
Burmistrzowi za spotkanie!

Festiwal nie odby³by siê bez wsparcia i pomocy ludzi
dobrej woli, którym zale¿y na wzbogaceniu ¿ycia kulturalnego naszego miasta. Dziêkujemy Przedsiêbiorstwu Wodoci¹gów i Kanalizacji w Olecku spó³ce z o.o., OPRI, Panom Adamowi Saliñskiemu i Zdzis³awowi Sadowskiemu z
Przedsiêbiorstw Ogólnobudowlanych, Gminie Olecko, Pañstwu
Jolancie i Andrzejowi Kalata, Pañstwu Katarzynie i Jerzemu Openchowskim, Pani Katarzynie Cichanowicz i Panu
Dariuszowi Bagiñskiemu, Ksiêgarni - Pani Zofii Siemaszko, PPHU - Pani Marii Poszwa oraz anonimowym darczyñcom. Bez pomocy tych osób i firm nasz Festiwal nie
zaistnia³by. Podziêkowania nale¿¹ siê wszystkim pracownikom Zespo³u Szkó³ STO w Olecku, bo dziêki ich wytê¿onej pracy Festiwal przebiega³ sprawnie i radonie.

Fot. Archiwum Zespo³u
Szkó³ Spo³ecznych.
Kolejna Melpomena za nami. Ale za
rok spotkamy siê ponownie na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym Szkolne
Spotkania z Melpomen¹! Do zobaczenia.

!
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Protokó³
Jury XII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego
Szkolne Spotkania z Melpomen¹ Olecko 2007 w
sk³adzie:
- Stanis³awa Wroczyñska
- Jupi Podlaszewski
- Marek Fr¹ckowiak  Przewodnicz¹cy
stwierdza z satysfakcj¹ zafascynowanie m³odzie¿y teatrem,
co dobrze rokuje na przysz³oæ. Nale¿y jednak skonstatowaæ,
¿e stan ten wymaga pieczo³owitoci zarówno w doborze tekstów, jak i pracy nad nimi oraz przydan¹ im form¹ teatraln¹.
Potwierdza to g³êboki sens i potrzebê kontynuacji spotkañ,
bo mo¿liwoæ konfrontacji stanowi cenny walor edukacyjny.
Po dyskusji, Jury unisono stwierdza, ¿e pomimo przyznanych nagród Jury jest pod wra¿eniem ca³oci Przegl¹du i
uwa¿a, ¿e nie ma przegranych, a wszyscy uczestnicy s¹ zwyciêzcami.
Stoj¹c pod presj¹ obowi¹zku, Jury przyznaje:
Nagrody za indywidualnoæ sceniczn¹:
- Czarownica z teatru Baj-Bajka Siedlce  Ania Wcilak
- ¯abka z zespo³u BANZAI Kraków  Karina Sa³aputa
- Piotr Talik z zespo³u BANZAI  Kraków
- Wilk z teatru Baj-Bajka Siedlce  Miko³aj £uka
- Moherowy Duet z Grupy Maskarada z Bia³egostoku  Justyna Ma³yszko, Marta Lewoc
NAGRODY:
III Nagrodê za spektakl Ballada o królewnie, która na
wszystko krêci³a nosem otrzymuje grupa z Zespo³u Szkó³
STO w Olecku

II Nagrodê za ca³okszta³t przedstawionych spektakli i kreatywnoæ m³odzie¿y otrzymuje zespó³ z Gimnazjum STO Szczecin
za spektakle: P³ot i Aurelia
MASKARY otrzymuj¹:
Nagroda - Maskar za  prostotê formy, umiejêtne potêgowanie napiêcia dramatycznego, grê aktora i wartoci spo³eczne zawarte w utworze: Grupa Maskarada ze Spo³ecznego Gimnazjum nr 4 STO Bia³ystok w spektaklu Le¿y cz³owiek.
W Kategorii szkó³ podstawowych Jury postanawia przyznaæ exaequo Maskary:
-za ca³oæ kompozycyjn¹ umiejêtnoæ wplecenia w zabawê wartoci
dydaktycznych oraz konsekwencjê klasycznego porz¹dku
dramaturgicznego: Teatr Baj-Bajka ze Spo³ecznej Szko³y
Podstawowej STO Siedlce i Grupa BANZAI ze Szko³y Podstawowej 43 Kraków  Swoszowice za spektakl Kosmiczne szachy.
Jury wyra¿a radoæ z faktu ¿e uczestnicy XII Spotkañ z
Melpomen¹ s¹ w pozytywny sposób zaka¿eni teatrem opartym na dobrych klasycznych, wzorcach.
Jury dziêkuje Organizatorom za mi³e przyjêcie i profesjonalne przygotowanie ca³ej imprezy.
Olecko, dn. 03.06.2007 r.

"
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PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V31203)

* PUB PIWNICA, plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-03
V18111
* Rarytas. Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87520-47-55
V35301
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L8504
* Skarpa, noclegi, restauracja, przyjêcia okolicznociowe,
tel. 0-87-520-18-50
V31703
* stacja paliw Rarytas, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L97011
* Zielony kot, przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660-432109
V35501

US£UGI
(V25208)

* 30000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia.
Tel. (087) 520-20-55
V23708

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

(V30404)

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

(V21810)

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

BIURO RACHUNKOWE

(V29305)

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K12202
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L7805
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V30903
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L6507
Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Tel. (087) 520-36-55, (087) 520-44-98, kom. 0-600-273-713
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K12303
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79923
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K8809
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V23508

V27106

* fryzjerskie: strzy¿enie, farbowanie, czesanie, tel. 0-506-396376
K13101
(V20010)

* ASTRA, restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. 0-87-520-2568
V35401
* COLOSSEUM, Hotel, Restauracja, tel. 0-87-520-26-43 V33402
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V22010
* Elipsa, PU Merda, noclegi, wesela, przyjêcia, tel. 0-87520-29-77
V31603
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V26906
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V26916
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59

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

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V31003
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V31303
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V26806
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L6607
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V30304
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47

V10816
V27006

Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!
(V28706)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

Olecko
Tel. (087) 523-42-35
0-501-720-701

k2okna@vp.pl

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L9402
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
K11005
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V35001
* MTL CREATION  POGOTOWIE KOMPUTEROWE: awarie,
sieci, ochrona antywirusowa, odzyskiwanie skasowanych i
uszkodzonych plików, archiwizacja danych, odzyskiwanie
has³a programu p³atnik i bazy danych. Tel. 0-600-936-589.
* naprawa: pralek, lodówek, innych urz¹dzeñ ch³odniczych,
STANKIEWICZ, tel. 0-87-520-33-66, 0-508-723-894 V25407
* naprawa urz¹dzeñ ch³odniczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, Marian Kruszniewski, tel. 0-87-520-13-48, 0-601693-546
V23009
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V21820
* Piecz¹tki, szyldy, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym Mazury), tel. (087) 520-04-80
V23109

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
Tel. 0-603-440-115
(L7406)

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V35101
* ryby, tel. 0-87-520-12-06
V32502
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-30-73
mowych
tel. (087) 520-27-89
(V20210)

kom. 0-660-422-476 badanie miêsa

ROWERY

DOBREJ MARKI

sprzeda¿, naprawa

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

(V31503)

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V30004

#

US£UGI C.D.
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US£UGI

OG£OSZENIA DROBNE

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K29505

INNE

SERWIS OGUMIENIA

(V24607)

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

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2717)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V28606
* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57

V322

(V31403)

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
K8310
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4615
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K10007
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L9003
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V35202

(V22110)

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

(V31103)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

(V29405)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
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
V21910

¯WIROWANIA JAKI

k/Olecka oferuje:

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

(V30803)

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

tel. 520-23-36

PRACA
* praca na umowê-zlecenie w firmie kosmetycznej, tel. 0-609600-338
K10706
* praca przy polbruku i ociepleniach, tel. 0-504-919-923 K12502
* przyjmiemy pracowników fizycznych: mê¿czyzn, kobiety,
praca sezonowa, cegielnia Gordejki.
L9502
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L7506
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-3132
L8903
* zatrudniê uczniów na praktyczn¹ naukê zawodu sprzedawca, magazynier, tel. 0-87-520-15-30
L9801
* zatrudnimy mechanika, tel. 0-87-520-02-12
V30314
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L5510
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L7605
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L9302
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L7705
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L6008
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L8704
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K12602
* kury nioski jednoroczne, tel. 0-691-518-512
K13201
* ladê ch³odnicz¹ Igloo, proste szyby, tel. 0-514-365-638 V32512
* lady ch³odnicze, tel. 0-691-407-184
L9602
* Renault Megane, 1,9TDI, 1999, PILNIE, tel. 0-600-936-589 L9103
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L8604
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L8108
* TANIO, gabloty sklepowe, tel. 0-606-480-884
K12102
WYNAJEM

Tel. 0-509-776-769

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L8803
* kupie mieszkanie 50-60 m.kw. lub zamieniê mieszkanie 39
m.kw. na wiêksze, tel. 0-602-672-231
K12402
* mieszkanie dwupokojowe, tel. 0-604-557-693
L5410
* pilnie kupiê dwu lub trzypokojowe mieszkanie, tel. 0-607685-558
K11505
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
K9408

Rozpoczêcie
kursu

tel. 520-23-36
www.olecko.prawojazdy.com.pl

* apartament do wynajêcia, tel. o-604-184-868
V35311
* mieszkanie do wynajêcia, Kukowo, 32 m.kw., tel. 0-887144-335
K12902
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L8005
* pomieszczenia na dzia³alnoæ gospodarcz¹, 50 m.kw., targowa 12, tel.0-87-520-27-99
K13301
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L7905
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L8204

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V21710)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* poszukujê wykonawcy do wykonania ogrodzenia z kamienia, tel. 0-691-407-184
K13001

$
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Kalendarz imion
5 czerwca
Afrodyty, Bonifacji, Emilii, Kazimiery, Kiry,
Walerii
Bonifacego, Dobrociecha, Dobromi³a,
Dobromira, Juliana, Kazimierza, Nikanora, Waltera
6 czerwca
Beaty, Bogumi³y, Dominiki, Doroty, Ingridy, Klaudii, Laury, Nory, Pauliny, Sydonii
Artemiego, Artemiusza, Cichomira, Dominika, Doroteusza, Filipa, Klaudiusza, Laurentego, Nikifora, Norberta, Sydoniusza,
Symeona, Wiêcerada
7 czerwca
Anny, Ariadny, Delfiny, Jaros³awy, Lukrecji, Roberty, Wies³awy
Antoniego, Ciechomierza, Ciechomira,
Gustawa, Hieronima, Jaros³awa, Roberta,
Wies³awa
8 czerwca
Adeli, Ady, Celestyny, Celi, Celiny, Helgi

Celestyna, Dobrociecha, Maksyma, Maksymiliana, Medarda, Medora, Sewera,
Seweryna, Wilhelma, Wyczes³awa, Wyszes³awa, Wyszos³awa
9 czerwca
Anny, Anny-Marii, Felicji, Hanny, Pelagii, Tekli
Dominika, Efrema, Felicjana, Justa, Kanimira, Niemsta, Normana, Pelagiusza, Prosimira, Ryszarda, S³awoja, Stanis³awa,
Waltera
10 czerwca
Bogumi³y, Dany, Diany, Iwony, Ma³gorzaty, Rafaeli
Bogumi³a, Edgara, Henryka, Maksyma,
Nikity, Onufrego, Piotra, Zachariasza
11 czerwca
Adelajdy, Anastazji, Barbary, Flory, Radomi³y, Ró¿y, Teodozji
Anastazego, Barabasza, Barnaby, Benedykta, Daniela, Feliksa, Radomi³a, Radomira, Rados³awa, Radosza

AKADEMICKA SZKO£A JÊZYKÓW OBCYCH
przy Wszechnicy Mazurskiej w Olecku
prowadzona przez
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji
ZAPRASZA
do podjêcia nauki przez uczniów szkó³ podstawowych (od IV klasy), uczniów szkó³
gimnazjalnych, uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych, osoby doros³e, osoby chc¹ce
pog³êbiæ swoje umiejêtnoci jêzykowe
Zapewniamy:
· akademickich wyk³adowców jêzyka angielskiego z wydzia³u Filologii Wszechnicy Mazurskiej,
· przygotowujemy do egzaminów maturalnych oraz pogimnazjalnych,
· native speaker, konwersacje,
· dobrze wyposa¿one laboratorium jêzykowe,
· pracownie komputerowe,
· sale dydaktyczne,
· ma³¹ iloæ osób ucz¹cych siê w grupach (max do 14 osób),
· niski koszt nauki (odp³atnoæ miesiêczna tylko 100z³),
· korzystanie z zasobów Biblioteki Wszechnicy Mazurskiej,
· bezp³atny dostêp do internetu
· mo¿liwoæ podjêcia nauki wybieraj¹c jedn¹ z grup  pocz¹tkuj¹ca, rednia, zaawansowana,
· mo¿liwoæ kontynuowania nauki na studiach wy¿szych we Wszechnicy Mazurskiej
na Wydziale Filologii na kierunku filologii angielskiej z obni¿eniem czesnego,
· wystawiamy zawiadczenia z danego poziomu ukoñczenia szko³y.
Zapraszamy wszystkich chêtnych do skorzystania z naszej oferty. Naprawdê warto
zainwestowaæ w siebie, a inwestycja na pewno w przysz³oci przyniesie wymierne efekty
Zajêcia rozpoczn¹ siê we wrzeniu 2007 roku. Wiêcej informacji pod numerami
0-87-520-1324 lub 0-87-520-1326 od rody do niedzieli.
Zapisy s¹ prowadzone w uczelni, w Dziale Dydaktyki WM oraz w pok. 210
w budynku g³ównym (A). Mo¿ecie kontaktowaæ siê z nami równie¿ mail-em

szkola@wm.olecko.pl

Udzielimy informacji oraz odpowiemy na wszystkie nurtuj¹ce pytania.
Strona szko³y istnieje pod adresem:
www.wm.edu.pl/szkola lub www.wm.olecko.pl/szkola
(na stronie istnieje mo¿liwoæ zg³oszenia siê do szko³y wype³niaj¹c ankietê internetow¹)

Przys³owia
 Czerwiec-pierwiec, bo przerywa gospodarkê a¿ po ¿niwa.
 Gdy czerwiec mokry po zimnym maju,
ch³opom jesieni¹ bêdzie jak w raju.
 Gdy siê Medard (8 czerwca) rozp³acze,
a Ja (12 czerwca) nie utuli, pop³acze
pewnie a¿ do Urszuli
 Czerwiec i na kosê pierwiec.
 Czerwiec nosi dni gor¹ce, kosa brzêczy ju¿ na ³¹ce.
 Jaka bêdzie Ma³gorzatka (10 czerwiec),
takie i pó³ latka.
 Pe³nia czerwcowa  burza gotowa.
 Czerwiec temu siê zieleni, kto do pracy siê nie leni.

Nasz przepis
Sernik z poziomkami

50 dkg bia³ego t³ustego sera
1i 1/2 szklanki cukru pudru
3 jaja
5 dkg mas³a
2 ³y¿ki ¿elatyny
40 dkg poziomek
20 dkg herbatników
2 ³y¿ki cukru pudru do posypania
³y¿eczka oleju
Ser mielimy w maszynce. Mas³o
rozcieramy z cukrem, wbijamy ¿ó³tka.
Dodajemy zmielony ser i ucieramy na
g³adk¹ masê. W oddzielnym naczyniu ubijamy bia³ko. Musi mieæ ono
konsystencjê tak¹, by po odwróceniu naczynia do góry dnem z niego
nie wypad³o.
¯elatynê rozpuszczamy w 3 ³y¿kach gor¹cej wody, studzimy i dodajemy do kremu razem z ubita pian¹.
Poziomki myjemy i ods¹czamy. Do
formy wy³o¿onej foli¹ aluminiowa, posmarowana olejem, wk³adamy masê
serow¹, przek³adaj¹c pokruszonymi herbatnikami i owocami. Powierzchniê dekorujemy cukrem pudrem.

Doskona³y nawóz

Woda, w której by³o p³ukane miêso
wo³owe czy cielêce mo¿e byæ u¿yta do
zasilania domowych rolin.

Atrament ...

... znika pod wp³ywem kwasku cytrynowego. Dotyczy to jednak tylko zwyk³ego
atramentu.

Plamy...

... z t³uszczu wywabiamy alkoholem.

%
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We udzia³ w festiwalowym konkursie!

I Festiwal Nauki
i Sztuki w Olecku

Z Festiwalem Nauki i Sztuki zwi¹zane s¹ ró¿notematyczne konkursy. Ze wzglêdu
na du¿e dowiadczenie Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w kszta³ceniu specjalistów
w ochronie rodowiska, z pierwsz¹ edycj¹ festiwalu, który odbêdzie siê w dniach 89 wrzenia 2007, chcemy powi¹zaæ nastêpuj¹ce tematy z dziedziny ekologii  naukowej podstawy wszelkich dzia³añ ochroniarskich.
Portret ekologa  konkurs malarski i literacki. Polega on na przedstawieniu swojego wyobra¿enia o pracy i
dzia³alnoci ludzi, których potocznie nazywamy ekologami. Bliska jest im przyroda i dla niej pracuj¹ na uniwersytetach
badaj¹c i opisuj¹c skomplikowane zale¿noci w rodowisku, skupiaj¹ siê w organizacjach spo³ecznych realizuj¹cych
sozologiczne cele, czasami g³ono przeciwko czemu protestuj¹. Jak wyobra¿am
sobie ekologów i ich codzienne zajêcia?
Czy s¹ to ludzie o niedba³ym wygl¹dzie
zajmuj¹cy siê hamowaniem procesów
gospodarczych, np. w imiê obrony siedlisk nieznanego bli¿ej gatunku chronionego prawem chrz¹szcza, czy mo¿e bardzo wra¿liwi, potrafi¹cy przewidywaæ
konsekwencje dzisiejszej ingerencji w rodowisko przyrodnicze? Czy obowi¹zkowo nosz¹ w¹sy i brody i maj¹ d³ugie nieuczesane w³osy, czy te¿ wygl¹daj¹ wprost
przeciwnie. Namalujmy ekologa w sposób najlepiej oddaj¹cy charakter jego

osobowoci, nie zapominaj¹c o zaznaczeniu
atrybutów wi¹¿¹cych siê z jego prac¹.
Mo¿na tê pracê wykonaæ maj¹c na myli
konkretn¹, znan¹ osobê lub pofantazjowaæ. Nie jest to zadanie ³atwe, ale festiwal gromadzi przecie¿ osoby obdarzone
wielkim talentem. Do portretu nale¿y do³¹czyæ 1 stronicow¹ charakterystykê namalowanej postaci (wydruk + dyskietka).
Format obrazu i technika malarska dowolna.
Obrazy powinny byæ oprawione w ramki
i podpisane, aby mo¿liwe by³o ich wyeksponowanie na pokonkursowej wystawie.
Najwy¿ej ocenione prace razem z opisami bêd¹ opublikowane w specjalnym okolicznociowym tomiku.
Termin sk³adania prac up³ywa 15 lipca
2007r. Prace przyjmowane s¹ w dziekanacie Wszechnicy Mazurskiej ul. Plac
Zamkowy 5, 19-400 Olecko.
Komunikat o wynikach konkursu zostanie og³oszony na stronie internetowej Uczelni www.wm.olecko.pl . Laureaci zostan¹ dodatkowo powiadomieni telefonicznie, dlateBIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA ZAPRASZA
go wszystkich
uczestników proBiblioteka Pedagogiczna zaprasza do obejrzenia wystasi siê o podanie nuwy fotograficznej pt. Wyprawa za ko³o podbiegunowe (czynna
w dniach 28.04 - 6.05.2007 r.).
Uczestnicy wyprawy Dariusz Jasiulewicz, Wojciech
Jegliñski, Cezary Lasota i Andrzej Malinowski na 111
zdjêciach przedstawiaj¹ swoj¹ wyprawê za ko³o podbiegunowe przez: Litwê, £otwê, Estoniê, Finlandiê, Norwegiê
i Szwecjê.
Zapraszamy

meru telefonu kontaktowego lub adresu
e-mailowego. Oficjalne og³oszenie wyników i wrêczenie nagród nast¹pi w trakcie
trwania imprezy. Szczegó³y zostan¹ podane na plakatach i w informacjach prasowych poprzedzaj¹cych festiwal. Uwaga!
Symboliczne nagrody bêdzie mo¿na odebraæ wy³¹cznie osobicie i tylko w czasie trwania festiwalu. Nagrody zostan¹
ufundowane ze rodków sponsorów imprezy, których poszukujemy i na których liczymy. Organizatorzy zastrzegaj¹
sobie prawo do zatrzymania prac konkursowych i wykorzystywania ich w celach
edukacyjnych.
Dodatkowe informacje w sprawach
dotycz¹cych konkursów mo¿na znaleæ
na wczeniej podanej stronie internetowej. Mo¿na tak¿e zwróciæ siê z zapytaniem za porednictwem poczty elektronicznej lub telefonu (podane ni¿ej). Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w
I Festiwalu Nauki i Sztuki w Olecku.
Informujê, ¿e nasza edukacyjna impreza pozostaje w cis³ej zale¿noci z Festiwalem nauki i Sztuki w Siedlcach, który
bêdzie zorganizowany ju¿ po raz dziewi¹ty w dniach 18-21 padziernika 2007.
Obydwa festiwale w Siedlcach i w Olecku bêd¹ ³¹czy³y te same tematy konkursów, jednak terminy ich przeprowadzenia bêd¹ inne.
dr Ryszard Kowalski, organizator
Adres do korespondencji: Wszechnica Mazurska w Olecku, Plac Zamkowy 5, 19-400 Olecko, tel. 087 5203133;
rkow@ap.siedlce.pl, kom. 0602688622,
www.wm.olecko.pl

Filia Warmiñsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku,
ul. Armii Krajowej 30 (tel. 087-523-93-53; e-mail: wmbp-olecko@neostrada.pl) zaprasza w poniedzia³ek i sobotê od 9.00 do
15.00, od wtorku do pi¹tku w godz. 9.00-18.00.

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!
(L8404)

&
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Magdalena II Olecka

Magdalena Kiszczyñska  jako pierwsza tenisistka w ju¿ siedmioletniej historii tego turnieju  wygra³a PKO BP Olecko
Cup. Poprzednio zwyciê¿y³a w 2003 roku.
W niedzielnym, zaledwie 53-minutowym
finale bardzo ³atwo pokona³a Aleksandrê Malarczikow¹  6:2. 6:1. Polka by³a
rozstawiona z jedynk¹, a Bia³orusinka z
czwórk¹. W piêciu meczach szczecinianka
odda³a rywalkom tylko 13 gemów. By³o

ò

Kwiaty odbiera zwyciê¿czyni
Magdalena Kiszczyñska (Polska).

jej wszystko jedno, czy gra³a z lucky
loserk¹, kwalifikantk¹ czy  jak w pó³finale  z obroñczyni¹ tytu³u. A w Olecku
mia³a w ogóle nie startowaæ. Na przyjazd zdecydowa³a siê niemal w ostatniej
chwili, a argumentem decyduj¹cym o
zmianie planów by³ sentyment. Trochê
siê obawia³a, bo po kilku tygodniach
ci¹g³ego grania chcia³a trochê odpocz¹æ,
ale  drabinka nie k³amie  przeciwniczki za bardzo jej nie zmêczy³y. Treningi
s¹ zazwyczaj bardziej intensywne.
Cztery lata temu 15-letnia wówczas
dziewczyna sta³a siê ulubienic¹ publicznoci. Kibice nie zapomnieli o tamtej
sympatii i chêtnie rozci¹gnêliby j¹ tak¿e
na przysz³y rok. Jeli jednak dobrze ¿ycz¹ Kiszczyñskiej, to zrozumiej¹, ¿e lepiej by by³o, gdyby do Olecka wraca³a
Zdobywczyni 2. miejsca, Aleksandra
Malarczikowa (Bia³oru).

ò

tylko towarzysko. Polka zajmuje obecnie 376. miejsce w rankingu WTA, a jej
ambicje siêgaj¹ wy¿ej, znacznie wy¿ej, a
to oznacza, ¿e turniej z pul¹ nagród 10
tysiêcy dolarów by³by ju¿ nie dla niej.
Nie powinni jednak siê obawiaæ, ¿e
za rok nie bêd¹ mieli komu kibicowaæ.
Tegoroczny turniej odkry³ spore mo¿liwoci Justyny Jegio³ki, Weroniki Domaga³y  by³o nie by³o æwieræfinalistek,
Klaudii Gawlik  o której Irina Kuzmina
mówi³a w samych zachwytach, i kilku
innych zawodniczek PZT-Prokom Teamu.
Byæ mo¿e do ósmego PKO BP Olecko
Cup ju¿ nie bêd¹ potrzebowa³y dzikich
kart, byæ mo¿e niektóre z nich nie zakoñcz¹ udzia³u w turnieju w fazie æwieræfina³owej.
Fina³ singla: Magdalena Kiszczyñska (Polska, 1)  Aleksandra Malarczikowa (Bia³oru, 4) 6:2, 6:1.
Fina³ debla: Julia Hnatejko, Irina
Kuzmina (Ukraina, £otwa, 1) - Wola
Duko, Aleksandra Malarczikowa (Bia³oru, 2) 6:1, 6:1.
Finalistki gry pojedynczej w
towarzystwie w³adz samorz¹dowych
i organizatorów turnieju.

ò

Fot. Boles³aw S³omkowski

'
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Turniej pi³ki no¿nej o Puchar Prezesa UKS ,,Trójka
W dniu 30.05.2007 o godz.10.00 na stadionie MOSiR
Olecko rozegrano turniej w pi³kê no¿n¹ szkó³ podstawowych
o Puchar Prezesa UKS ,,Trójka. By³ to ju¿ szósty tego typu
turniej zorganizowany przez UKS Trójka dzia³aj¹cyc przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku.
W turnieju bra³y udzia³ reprezentacje z piêciu szkó³:
1. SP nr 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk)
2. SP Gaski (opiekun Wies³aw Zalewski)
3. SP Wieliczki (opiekun Karol Warsewicz)
4. SP Kowale Oleckie (opiekun Miros³aw Mularczyk)
5. SP 3 Olecko (opiekun Zbigniew Polakowski)

Dyplom odbiera najlepszy bramkarz turnieju
Mateusz Jurczuk.
Ostateczna kolejnoæ miejsc:
Szko³a
pkt
1. SP Kowale Oleckie
10
2. SP Wieliczki
10
3. SP 3 Olecko
6
4. SP nr 1 Olecko
3
5. SP G¹ski
0
Król strzelców Mateusz Moroz.
Dyplomy wrêczaj¹ Karol Warsewicz i Tadeusz Bogusz.
Grano systemem ka¿dy z ka¿dym i osi¹gniêto nastêpuj¹ce
wyniki:
SP nr 1 Olecko - SP G¹ski
- 2-1
SP nr 1 Olecko - SP Wieliczki
- 0-1
SP nr 1 Olecko - SP Kowale Oleckie - 1 - 3
SP nr 1 Olecko - SP 3 Olecko
- 1-4
SP G¹ski - SP Wieliczki
- 0-1
SP G¹ski - SP Kowale Oleckie
- 2-3
SP G¹ski - SP 3 Olecko
- 0-2
SP Kowale Oleckie - SP Wieliczki
- 0-0
SP Kowale Oleckie - SP 3 Olecko
- 2-1
Najlepszym bramkarzem turnieju zosta³ Mateusz Jurczuk
z SP 3 Olecko, najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano
Tomasza Morusiewicza z SP Wieliczki., a najlepszym strzelcem zosta³ Mateusz Moroz z SP Kowale Oleckie.

Najlepszy strzelec  Mateusz Moroz.

,,Z podwórka na stadion  o puchar Tymbarku
Dziewczêta:
1. SP Kocio³ Wielki  pow. Pisz
2. SP 3 Olecko
3. Sp 3 Go³dap
Kolejnoæ meczy:
12;23;1-3
CH£OPCY :
1. SP Kocio³ Wielki  pow. Pisz
2. SP 3 Pisz
3. SP Ryn
4. E³k (Rona)

bramki
8:4
3:0
7:4
4:9
3:8
A. Kamiñski

5. SP 1 Olecko
6. . Kosza³ek Opa³ek Wêgorzewo
Mecze o wejcie do fina³u:
Rona E³k - SP Ryn - 4 - 2
Kocio³ W. - Kosza³ek Wêgorzewo - 2 - 3
Kolejne mecze:
- o 5 miejsce  SP 1 Olecko - SP 3 Go³dap
-2-1
- o 3 miejsce  Kocio³ W. - SP Ryn - 5 - 1
- o 1 miejsce  Rona E³k - Kosza³ek Opa³ek
Wêgorzewo - 2 - 1

Do fina³u awansowa³y sporód dziewcz¹t
dru¿yny:
1. SP Kocio³ Wielki  pow. Pisz
2. SP 3 Olecko
Do fina³u awansowa³y sporód ch³opców
dru¿yny:
1. Rona E³k
2. Kosza³ek Opa³ek Wêgorzewo
Rozgrywki spo³ecznie sêdziowali pi³karze ,,Czarnych Justyna Olecko
Ze sportowym pozdrowieniem
A. Kamiñski
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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 258

Nie denerwuje Pañstwa, ¿e te tygodnie tak szybko mijaj¹? Bo mnie bardzo. Siedem dni... i siup! Kolejne siedem dni. I tak w ko³o. Zwariowaæ mo¿na. A cz³owiek im starszy, tym szybciej ten czas leci. A jeszcze nie tak dawno
mia³o siê te osiemnacie lat i wiat
wydawa³ siê staæ przed nami otworem.
Czas jednak szybko p³ynie.
No dobra, pobawilimy siê w sentymenty. Pora na politykê. W polityce, wiadomo, jak w polityce. Weso³o.
Ju¿ min¹³ czas mówienia o kontach: tych
posiadanych i tych nie posiadanych.
Dzi mowa jest o tym, ¿e nie wolno
ludzi zakuwaæ w kajdanki. No tak... Ju¿
kiedy pisa³em, ale dzi znowu siê pomiejê. Nie wolno ludzi zakuwaæ w kajdanki, pozbawiaæ ich wolnoci i w ogóle
naruszaæ ich praw
do wolnoci. Pan
doktor G. zosta³
zakuty w kajdanki
i to by³o straszne.
Ostatnio sta³ siê
bardzo popularnym
medykiem w naszym
kraju. Autorytety i
inteligencja zrobi³y
z niego prawie ¿yj¹cego wiêtego i
mêczennika. Wszyscy przedstawiciele inteligencji rzucili siê na Ziobro i
w humanistycznym
ruchu nak³aniaj¹,
by tego Ziobro powiesiæ za ziobro. Takie to humanitarne. S¹ gotowi broniæ
nawet najciê¿sze przestêpstwa by tylko móc wyst¹piæ przeciwko obecnemu
ministrowi i rz¹dowi. I a¿ skrzypi¹ zêbami, ¿e ludziom wbrew lamentowi mediów inteligenckich w³anie takiego
dzia³ania siê podobaj¹. Bo arystokracja inteligencji i autorytety aby tylko
pokazaæ swoje przeciwne rz¹dowi stanowisko, gotowi s¹ usprawiedliwiæ ka¿dego przestêpcê. A jak przestêpca wywodzi siê z ich grona  to s¹ gotowi
nawet prawo wymylone przez siebie
zanegowaæ. W tym kierunku lubi np.
wystêpowaæ prof. Zoll. Twórca prawa
karnego staj¹cego w obronie przestêpców. Nazywa siê to humanitarnym traktowaniem ludzi, którzy dokonali przestêpstwa. TO BARDZO DOBRE PRA-

WO  mówi o tym wielu przestêpców.
Prawo, które nie chroni pokrzywdzonych, poszkodowanych, upadla ofiary
przestêpstw. Nie ma tygodnia by w telewizji nie by³o programu publicystycznego, w którym mówi siê o ³amaniu praw
poszkodowanych, robieniu z pokrzywdzonych przestêpców, którzy krzywdz¹
swoich oprawców. To jest prawo WYBITNEGO znawcy prawa humanitarnego prof. Zolla! I to jest dla wielu autorytet? Cz³owiek, który nie potrafi siê
przyznaæ to tego, ¿e zrobi³ co le! Doktor
G. mia³ za³o¿one kajdanki! Skandal! Pani
Blinda nie mia³a za³o¿onych kajdanek i
postrzeli³a siê miertelnie! To le! Kto
wie... Gdyby pan doktor nie mia³ na sobie
kajdanek  to mo¿e te¿ w gecie uczciwoci (jak by to potem opisano w inteligenckich mediach) pope³ni³ samobójstwo.

Inne wa¿ne wydarzenie ostatnich dni.
Spis lektur szkolnych. O rany, jaki lament! Wykrelaj¹ Gombrowicza, Witkacego i Dostojewskiego (to nazwisko
to kompletna bzdura i wymys³ intelektualistów bo Zbrodnia i kara znajduje siê w propozycjach lektur na wrzesieñ 2007)... Skandal. Czemu takiego lamentu nie by³o kilka lat temu, kiedy wykrelano z listy lektur szkolnych Sienkiewicza? Pan Bart³omiej Sienkiewicz,
uwa¿aj¹cy siê za spadkobiercê s³awnego
przodka, wys³a³ do MENu list, w którym prosi o wykrelenie ksi¹¿ek autorstwa Henryka z listy lektur. Jak ju¿ napisa³em wczeniej: nie zauwa¿y³, ¿e te
ksi¹¿ki zosta³y ju¿ dawno skrelone z
tej listy. MAMY NAPRAWDÊ WIEL-

K¥ INTELIGENCJÊ. Tak¹, aby tylko
móc przywaliæ. Swoj¹ drog¹ oburzenie powinno byæ, bo ministerstwo polecia³o sobie w kulki dopisuj¹c do
listy ksi¹¿ki Jana Dobraczyñskiego...
chocia¿ facet pisa³ niele. To jest skandal. Nie brak Gombrowicza czy Witkacego. Dzi nawet, jak jest to obowi¹zkowe, to m³odzie¿ tego nie czyta korzystaj¹c z gotowych opracowañ. Zarówno Gombrowicza, jak i Witkacego
w szko³ach omija siê szerokim ³ukiem
ograniczaj¹c siê do wybranych fragmentów ich dzie³. Z Ferdudurke Gombrowicza praktycznie wybiera siê scenê z klasy i to wszystko.
Najgorszym co mog³o spotkaæ jednak INTELIGENCJÊ jest to, ¿e mimo
ich dzia³añ i negowania wszystkiego,
dzieje siê wokó³ coraz lepiej. Wzrastaj¹ p³ace, maleje bezrobocie, wzrasta PKB.
Ostatnio nawet za³amywa³ rêce superbohater od finansów L.
Balcerowicz. Grobowym g³osem wró¿y³
czyste z³o. Jednak
tak siê sta³o, ¿e tym
razem zosta³ zakrzyczany przez wiêkszoæ
specjalistów od finansów. Taki nieudany
powrót na scenê.
Tak wiêc widzimy,
¿e coraz bardziej komu zale¿y na podziale
na inteligencjê i
g³upków. Oczywicie g³upkami s¹
wszyscy ci, którzy
takie sprawy jak równe
prawo dla ka¿dego czy szacunek, niezale¿nie od posiadanego statusu spo³ecznego, by³ jednakowy. Dzi zakuty
w kajdanki ³apówkarz jest bohaterem.
Jako nikt z tej inteligencji nie przej¹³ siê faktem, ¿e wypuszczony na wolnoæ decyzj¹ humanitarnego s¹du
bandyta zamordowa³ 14-letni¹ dziewczynkê w kilka godzin po objêciu go
aktem cz³owieczeñstwa... Z ³apownictwem stosuje siê doæ prost¹ metodê: ³apie ³apowników i ich skazuje. I
nie ma innego sposobu. A to, ¿e jest
specjalist¹ od przeszczepów serc nie
zwalnia go od odpowiedzialnoci karnej za w³asne czyny i postêpowanie.
STOP PSEUDOAUTORYTETOM!
PAC

