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Dzieci s¹ czasem dobre, czasem
z³e, ale wnuki s¹ zawsze nadzwyczajne.
Ludwik Hirszweld
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Cena 1,40 z³

16 padziernik 2007 r.

Ods³oniêcie pomnika Jana Paw³a II
16 padziernika (wtorek) br. w Olecku
odbêdzie siê uroczystoæ zwi¹zana z ods³oniêciem i powiêceniem pomnika Jana
Paw³a II.
To fina³ prac, których podj¹³ siê Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika Jana Paw³a
II w Olecku. Utworzono konto bankowe,
na które od 5 padziernika 2005r. prowadzono zbiórkê publiczn¹ w formie dobrowolnych wp³at na konto bankowe Komitetu i zbierania ofiar do puszek kwestarskich. Wybrano równie¿ projekt pomnika

do realizacji po uprzednim przeprowadzeniu stosowanego konkursu.
Mieszkañcy Olecka mieli wp³yw na wybór projektu  makiety prac wystawiano w
kocio³ach, g³osowano równie¿ poprzez Internet. Ostatecznie wygra³ projekt pani Anny
Drozd-Tutaj z Krakowa. Na pó³nocno-zachodniej pierzei Placu Wolnoci w Olecku
stanie pomnik Wielkiego Polaka. Na skrzyd³ach drzwi z piaskowca wyryte s¹ fragmenty homilii wyg³oszonej przez Jana Paw³a II podczas wizyty w 1999r. w E³ku.
Porz¹dek uroczystoci na s. 3.

Wzmo¿one rodki ostro¿noci

podjête przez oleck¹ policjê zapobieg³y incydentom na meczu pi³karskim. 60
policjantów ( w tym 35 z Olsztyna) pilnowa³o tym razem bezpieczeñstwa kibiców.
Policja ju¿ kilka dni przedtem otrzyma³a
wiadomoæ, ¿e podczas niedzielnego meczu kibice Jagielonii Bia³ystok mog¹ spowodowaæ burdy.
Do zdanych zamieszek nie dosz³o, a
kibice Jagielonii, którzy zorganizowali
wycieczkê do Olecka nawet nie próbowali wejæ na stadion. Natomiast kibice,
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którzy przyjechali z Suwa³k (to w³anie oni
mieli staæ siê obiektem odwetu) zostali
odwiezieni na dworzec PKS. Tam wsiedli
do autobusu, który pod eskort¹ trzech radiowozów policyjnych wyruszy³ w trasê
powrotn¹.
Rozrabiali natomiast mieszkañcy Olecka.
Do incydentów dosz³o ju¿ po zakoñczeniu meczu. Szeciu m³odych mê¿czyzn zosta³o
ukaranych mandatami. Ich wykroczenia to:
picie alkoholu w miejscu publicznym oraz
u¿ywanie wulgarnych s³ów

Dzieñ
Edukacji
Narodowej

W czwartek 11 padziernika w sali
widowiskowej oleckiego domu kultury
odby³a siê uroczystoæ gminna z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ca³oæ imprezy prowadzi³o dwoje uczniów z Zespo³u Szkó³ Spo³ecznych: Agata Skórkiewicz i Jakub Baluta. Najczêstszym
gociem na scenie by³ Burmistrz Wac³aw Olszewski, który wrêcza³ nagrody,
dyplomy
i ró¿nego rodzaju podziêkowania i wyró¿nienia. Pomaga³ dzielnie dyrektor
Delegatury Kuratorium Owiaty w E³ku
Marek Roszkowski.
C.d. na s. 10-11.
Rys. Marek Pacyñski

Minister Obrony Narodowej

....Aleksander Szczyg³o 24 wrzenia wizytowa³ 15. Go³dapski
Pu³k Przeciwlotniczy oraz 1. Mazursk¹ Brygadê Artylerii w
Wêgorzewie. Odwiedzi³ równie¿ Wszechnicê Mazursk¹ w
Olecku. Jest to nieoficjalna kampania wyborcza. Minister
kandyduje zajmuj¹c 1. miejsce na licie PiS w warmiñskomazurskim.
O wizycie w Olecku piszemy na s. 5.

Tygodnik Olecki poszukuje osoby
do roznoszenia gazet. Zg³oszenia w godzinach pracy redakcji.
MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

NOWOÆ W OFERCIE

welurowe dekoracje samoprzylepne
na cianê, drzwi, meble
 szeroka gama kolorów i wzorów
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V57405)

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

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

WSZYSTKO DO DOMU

 serwisy, fili¿anki, szk³o
 garnki, patelnie
 kwietniki, wieczniki
SUPER CENY!!!  SPRAWD NAS

(V62602)

MAJSTER

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

Wyskoczy³ z okna

TANKUJESZ U NAS,

ZBIERASZ

Wypadek

14 padziernika oko³o 20.30 jad¹cy
alej¹ Wojska Polskiego Mitsubishi Colt
potr¹ci³ dwie kobiety. Do wypadku dosz³o na przejciu dla pieszych w okolicach Oleckich Zak³adów Mleczarskich.
Sprawca wypadku, dwudziestodwuletni
Bartosz S., nie mia³ we krwi alkoholu.
Policja okreli³a te¿ przyczyny wypadku: niezachowanie adekwatnej do sytuacji drogowej ostro¿noci.
Dwie kobiety zosta³y odwiezione do
szpitali: osiemdziesiêciojednoletnia w
Olecku, a siedemdziesiêciodwuletnia do
E³ku.

RODZICU!!!

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE
STACJA PALIW Rarytas

ul. E³cka 4

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

(V53707)

NAJTANIEJ W MIECIE
(V51808)

AUTOMYJNIA od 730 do 1800
ON
OLEJ
Pb95
OPA£OWY
LPG
Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

9 padziernika na placu Wolnoci
oko³o 16.00 nieletni Rafa³ S. wyrwa³ z
r¹k czternastoletniego ch³opca banknot
20 z³otowy. Ojciec poszkodowanego zg³osi³
siê na policjê i opowiedzia³ o incydencie. Policjanci nie mieli problemu z zatrzymaniem ma³oletniego przestêpcy. Odpowie on za swój czyn przed s¹dem dla
nieletnich.

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

(L19102)

Informacji udzieli³
starszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

M³odociany przestêpca

Sprawd, czy Twoje dziecko
je¿d¿¹ce motocyklem zapisa³o swoje organy do banku narz¹dów!!!
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KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V57005)

PSP usuwa³ plamê oleju z jezdni ul. 11
Listopada.
 6 wrzenia o 18.25 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo szerszeni z budynku przy ul. Sembrzyckiego.
 6 wrzenia o 18.53 jeden zastêp JRG
PSP otwiera³ przy ul. Sk³adowej zatrzaniête drzwi mieszkania.
 7 wrzenia o 9.44 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y w Rosochackich skutki wypadku drogowego.
 7 wrzenia o 16.37 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ w Szeszkach gniazdo szerszeni z domu mieszkalnego.
 7 wrzenia o 16.55 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ w Kukowie gniazdo szerszeni z budynku gospodarczego.
 7 wrzenia o 17.30 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ w Wojnasach gniazdo
szerszeni z budynku gospodarczego.
 7 wrzenia o 17.36 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ gniazdo os z budynku przy
ul. S³owackiego.
 7 wrzenia o 18.25 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z budynku na osiedlu Siejnik
gniazdo os.
 8 wrzenia o 9.10 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ z budynku gospodarczego w Niedzwiedzkich gniazdo os.
 8 wrzenia o 13.25 dwa zastêpy JRG
PSP oraz jeden OSP Lenarty wydobywa³y ze stawu w Judzikach zatopiony
ci¹gnik rolniczy.
 8 wrzenia o 17.15 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ z budynku gospodarczego
w Zajdach gniazdo szerszeni.
 9 wrzenia o 17.52 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z budynku przy ul. Sembrzyckiego gniazdo os.
 9 wrzenia o 18.58 jeden zastêp OSP
Cichy wyjecha³ do fa³szywego alarmu

11 padziernika z okna pierwszego
piêtra klatki schodowej bloku przy ul.
Zielonej wyskoczy³ dwudziestopiêcioletni
Jan O. Policja wykluczy³a jakiekolwiek
dzia³anie osób trzecich.
Mê¿czyzna ze z³amaniem podstawy
czaszki, st³uczeniem mózgu oraz krwotokiem zosta³ odwieziony do szpitala
wojskowego w E³ku.
Policja bada okolicznoci wypadku.
Od poszkodowanego pobrano próbki
p³ynów ustrojowych w celu zbadania w
nich obecnoci alkoholu i rodków odurzaj¹cych.

Pijani kierowcy

 6 padziernika o 18.55 zatrzymano w
wiêtajnie jad¹cego bez uprawnieñ
samochodem siedemnastoletniego
Mariusza J. Mia³ on we krwi 1,52 promila alkoholu.
 7 padziernika o 15.30 zatrzymano w
Cimochach VW Golfa kierowanego przez
dwudziestoletniego Paw³a D. Mia³ on
we krwi ,5 promila alkoholu.
 7 padziernika 0 16.15 w wiêtajnie zatrzymano jad¹cego rowerem Tadeusza
G. Rowerzysta mia³ we krwi 0,5 promila alkoholu.
 12 padziernika o 10.00 czterdziestodwuletni Leszek W. kieruj¹c ci¹gnikiem spowodowa³ jego przewrócenie.
Do zdarzenia dosz³o w okolicach Jasiek. Od traktorzysty pobrano krew do
zbadania na obecnoæ alkoholu.

Rozbudowa
linii kolejowej
Suw a ³ k i -O l e c k o -E ³ k
Trwaj¹ wstêpne prace projektowe nad
przebudow¹ linii kolejowej, która bêdzie
sz³a przez nasze miasto. Bêdzie to trasa
miêdzynarodowa, której pocz¹tek bêdzie
w Wilnie. Bêdzie ona przebiega³a przez
Trakiszki, Suwa³ki, Olecko do E³ku i dalej. Modernizacja przewiduje równie¿ elektryfikacje linii.

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:

 Marek Cymañski
 Alicja Jaszczanin
 Janina Koz³owska
 Kamil £apszys
 Jerzy Makal
 Mariusz Nawrocki

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ 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)

OLECKI TERMINARZ

PRZEPRASZAM

Bardzo przepraszam uczestników wczorajszej uroczystoci: dyrektorów szkó³, nauczycieli, dyrektora delegatury Kuratorium Owiaty w
E³ku, emerytów, uczniów, rodziców oraz pozosta³ych zaproszonych goci,
którzy poczuli siê dotkniêci nieodpowiedni¹ treci¹ i sposobem przedstawienia monodramu Bia³e drzwi podczas gminnych obchodów Dnia
Edukacji Narodowej w dniu 11 padziernika br. Monodram nie powinien znaleæ siê w programie uroczystoci. To, ¿e tak siê sta³o, wynika
z nieporozumienia miêdzy nami, organizatorami, a artystk¹, co w ¿aden
sposób nie usprawiedliwia zaistnia³ej sytuacji.
Mam nadziejê, ¿e przy ocenie szczeroci naszych intencji wezm¹
Pañstwo pod uwagê fakt, ¿e przy organizacji podobnej uroczystoci w
poprzednich latach zapewnialimy odpowiedni¹ formê i treæ. Wierzylimy, ¿e tak bêdzie równie¿ tym razem. Pragnê zapewniæ, ¿e do³o¿ymy
wszelkich starañ, aby podobne sytuacje nie mia³y miejsca w przysz³oci.
Olecko, 12.10.2007 r.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Wac³aw Olszewski

Ods³oniêcie pomnika Jana Paw³a II
... W wietle Chrystusa
Poszerzaj¹ siê horyzonty ludzkiej egzystencji,
Rodzi siê poczucie wiêzi z drugim cz³owiekiem
Zaczyna siê dostrzegaæ wiat ludzi i ich potrzeby

Porz¹dek uroczystoci:
16.15  powiêcenie przez J.E. ks. biskupa
Jerzego Mazura Zak³adu Opieki D³ugoterminowej w Jakach,
16.45  monta¿ s³owno-muzyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli
ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Olecku, koció³ p.w. NMP KP w Olecku,
17.00  uroczysta Msza w. koncelebrowana przez J.E. ks. Biskupa Jerzego Mazura, koció³ pw. NMP KP w
Olecku,



18.00  uroczystoci zwi¹zane z ods³oniêciem i powiêceniem pomnika, skwer
na pó³nocno-zachodniej pierzei Placu
Wolnoci w Olecku:
-krótkie wyst¹pienie przewodnicz¹cego
komitetu Wac³awa Olszewskiego,
- krótki monta¿ s³owno-muzyczny dzieci
ze SP nr 1w Olecku,
- przeciêcie wstêgi i powiêcenie pomnika,
- sk³adanie kwiatów,
-poezje Karola Wojty³y w wykonaniu
Lubelskiej Federacji Bardów.

OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
NR. NOE/003 PARTNER DEKRA
AUTO  BEKA Sp. z o.o.
19-400 OLECKO UL. E£CKA 2
TEL. 087/5239431//KOM. 0601152462

Dy¿ury aptek
(L18202)

C.d. ze s. 1.

W ostatni¹ sobotê padziernika w godzinach otwarcia
stacji oferujemy bezp³atny przejazd przez cie¿kê diagnostyczn¹ oraz regulacjê wiate³ w samochodach osobowych w dniach otwartych stacji Bezpieczny samochód
w ramach wyjazdów na dzieñ Wszystkich wiêtych.

ELF

!
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 16-21.10.2007r.,
ul. Zielona 37
 22-28.10.2007r.,
ul. Kolejowa 15

Wystawy sta³e
 8.00  15.00  wystawa malarstwa Zbigniewa Felixa P³awskiego pt. Melancholia miejsca, Galeria Prawdziwej Sztuki
im. A. Legusa, plac Wolnoci 22.
 galeria Wies³awa Bo³tryka  Armii Krajowej (zaplecze)  Wystawa malarstwa W. £ukasik, grafika W. B. Bo³tryk, fotografia T. Kosiorowski, rzeba K. Puchalskiej.
16 padziernika (wtorek)
17.00  ods³oniêcie pomnika Jana Paw³a
II, plac Wolnoci
19 padziernika (pi¹tek)
17.00  Katyñ, film  kino ROK Mazury Garbate
19.30  Katyñ, film  kino ROK Mazury Garbate
20 padziernika (sobota)
12.00  Czarni Olecko  Start Kruklanki,
mecz pi³ki no¿nej trampkarzy (mecz
wyjazdowy)
12.00  Czarni Olecko  Pogoñ Ryn, mecz
pi³ki no¿nej juniorów m³odszych (mecz
wyjazdowy)
17.00  Katyñ, film  kino ROK Mazury Garbate
19.30  Katyñ, film  kino ROK Mazury Garbate
21 padziernika (niedziela)
10.00  rozgrywki OLDA, strzelnica
12.00  Czarni Olecko  Banie Mazurskie, mecz pi³ki no¿nej m³odzików (mecz
wyjazdowy)
14.00  Czarni Olecko  LKS Orkan S¹topy, mecz pi³ki no¿nej klasy B seniorów
14.00  Czarni Olecko  Zamek Kurzêtnik, mecz pi³ki no¿nej IV ligi (mecz
wyjazdowy)
14.30  Katyñ, film  kino ROK Mazury Garbate
17.00  Katyñ, film  kino ROK Mazury Garbate
19.30  Katyñ, film  kino ROK Mazury Garbate
22 padziernika (poniedzia³ek)
17.00  Katyñ, film  kino ROK Mazury Garbate
19.30  Katyñ, film  kino ROK Mazury Garbate

(L17703)

ul. Armii Krajowej 24

MARKOWE CIUCHY W DOBREJ CENIE

Raz w tygodniu nowy towar!
Godziny otwarcia: 1000-1700

(V63002)

"
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Olecka policja druga w województwie

o m³odym cz³owieku, który wyprzedza inny pojazd na podwójnej ci¹g³ej, na zakrêcie w Doliwach? I dziwi siê jeszcze,
¿e kto mu wyje¿d¿a z przeciwka!? W tym konkretnym przypadku nikt nie zgin¹³. Policja jednak na tak¹ sytuacjê wp³ywu
nie ma. Potrzebne jest wykszta³cenie spo³eczeñstwa.
Bêdziemy teraz czêciej nadzorowaæ ruch drogowy. Bêdziemy brali radar z E³ku i szybkoæ bêdzie sprawdzana kaskadowo. Czyli dwa kolejne punkty kontroli szybkoci rêcznym radarem i na koñcu ten z E³ku. Na jednym odcinku bêdzie mo¿na zarobiæ 21 punktów i straciæ prawo jazdy. Musimy
to robiæ, bo inaczej kierowców nie nauczymy. Radar z E³ku
bêdziemy starali siê wypo¿yczaæ co najmniej raz na tydzieñ
 opowiada R. Klauza.
Problemem dla ruchu drogowego staj¹ siê rowerzyci.
Znacznie wzros³a liczba zatrzymanych za jazdê po spo¿yciu
alkoholu. Równie¿ trzewy, jad¹cy wieczorem lub noc¹, rowerzysta staje siê zagro¿eniem. Czêsto kierowca zauwa¿a jad¹cego bez wiate³ dopiero na kilka metrów przed pojazdem.
Rozwi¹zaniem by³by jaki przepis nakazuj¹cy poruszanie siê
w kamizelkach z naklejonymi znakami odblaskowymi.
Policjanci w ci¹gu takiego samego okresu w roku ubieg³ym wypisali 2686 mandatów. W 2006 wypisali je na sumê
332 tysiêcy z³otych. 640 mandatów wypisano za zak³ócanie
porz¹dku publicznego, 281 za picie alkoholu w miejscach publicznych, reszta za za wykroczenia w ruchu drogowym. Szczególnie ostro policjanci w Olecku traktuj¹ osoby je¿d¿¹ce bez
zapiêtych pasów bezpieczeñstwa, za przewo¿enie dzieci bez
fotelików lub je¿d¿¹cych zbyt szybko.
Oleccy policjanci do koñca wrzenia przeprowadzili 3321
interwencji. W analogicznym czasie w roku 2006 takich interwencji by³o 2886. Interwencje te dotycz¹ ró¿nego rodzaju zg³oszeñ,
miêdzy innymi wykroczeñ, k³ótni rodzinnych, sprawdzenia
osób zachowuj¹cych siê podejrzanie itd.

Remont budynku
komendy powiatowej policji

Komenda Wojewódzka Policji og³osi³a na stronach internetowych przetarg na remont budynku KPP w Olecku. Przedmiotem przetargu jest remont prawego skrzyd³a budynku. Oferty
przyjmowane s¹ do 15 padziernika. Pieni¹dze s¹ i remont
mo¿e rozpocz¹æ siê jeszcze w tym roku.
Mam nadziejê, ¿e w przysz³ym roku zostanie og³oszony
przetarg na remont ca³ego budynku Komendy. Jego zakres
przewiduje miêdzy innymi podniesienie dachu i przywrócenie
go do wygl¹du sprzed po¿aru w latach osiemdziesi¹tych. Prawdopodobnym ród³em finansowania tego przedsiêwziêcia bêdzie fundusz przewidziany w ustawie o modernizacji policji
 powiedzia³ komendant KPP w Olecku R. Klauza.

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Kolektory

s³oneczne,

przydomowe oczyszczalnie cieków

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V60503)

Wed³ug rankingu Wojewódzkiej Komendy Policji w Olsztynie oleccy policjanci zajêli drugie miejsce w województwie.
Pierwsze miejsce zajê³a policja elbl¹ska.
Tym wiêkszy to sukces, ¿e w chwili obecnej siedem etatów w komendzie jest nieobsadzonych, piêæ osób jest na d³ugotrwa³ych zwolnieniach lekarskich, czterech policjantów podwy¿sza swoje kwalifikacje w szko³ach policyjnych, a od dwóch
do czterech osób znajduje siê codziennie na urlopach lub zwolnieniach lekarskich. Wynika z tego, ¿e codziennie brakuje
dwudziestu osób. Jest to prawie jedna trzecia jednostki. W
tym kontekcie zajêcie drugiego miejsca jest bardzo cenne i
pokazuje ofiarnoæ i zaanga¿owanie policjantów.
Wi¹¿e siê to równie¿ ze spraw¹ postrzegania przez olecczan obecnoci policji w miecie  stwierdzi³ podczas konferencji prasowej komendant Rafa³ Klauza.
W najbli¿szych dniach oleck¹ policjê zasili na okres dwóch
tygodni czterech funkcjonariuszy z oddzia³ów prewencji Komendy Wojewódzkiej. W listopadzie i grudniu ma byæ podobnie. Jednak s¹ to dzia³ania dorane i jedynym rozs¹dnym
rozwi¹zaniem by³oby zwiêkszenie zatrudnienia. Jednak zbyt
wysokie wymagania stawiane kandydatom ograniczaj¹ mo¿liwoci w tej dziedzinie. Na przyk³ad na 200 chêtnych, którzy
zg³osili siê na egzaminy, zda³o tylko DWÓCH.
Komendant wiele obiecuje sobie po zmianach, jakie maj¹
zajæ w systemie naboru do policji. Przede wszystkim nabór
bêdzie prowadzony ci¹gle. Bêd¹ dodatkowe punkty: za wy¿sze wykszta³cenie, szczególnie kierunki: prawo, administracja
i informatyka, mo¿liwoæ powtarzania testów sprawnociowych.
Dobrym rozwi¹zaniem, wed³ug komendanta R. Klauzy, by³oby w³¹czenie siê w³adz miejskich w op³acanie s³u¿b ponadnormatywnych, czyli po prostu op³acanie godzin nadliczbowych
za s³u¿bê na patrolach.
***
Jedenacie mierników stosuje Komenda Wojewódzka
oceniaj¹c pracê policjantów. W wykrywaniu sprawców przestêpstw kryminalnych policjanci z Olecka zajêli czwarte miejsce. W takich kategoriach dzia³añ, jak: wykrywanie sprawców
kradzie¿y, sprawców w³amañ oraz sprawców kradzie¿y samochodów (wraz z E³kiem) policja nasza zajê³a pierwsze miejsce.
Pierwsze miejsce maj¹ te¿ w rankingu wykrywalnoci sprawców pobiæ, ale ju¿ szóste w wykrywaniu sprawców rozbojów.
Te odleg³e miejsce nie wiadczy jednak o skutecznoci policji. S¹ to dane statystyczne, a jeli w ci¹gu tych dziewiêciu
miesiêcy branych pod uwagê by³y trzy rozboje i sprawców
dwóch wykryto, to miejsce z tego tylko wzglêdu mo¿e byæ
odleg³e. Statystyczne 87,5% nie jest wcale z³e. Tam, gdzie
by³o dziesiêæ takich zdarzeñ i wykryto sprawców dziewiêciu 
plasuje powiat na wy¿szym miejscu w takim wybiórczym rankingu. Na ca³e szczêcie w rywalizacji miêdzy komendami brana jest pod uwagê profilaktyka.
Jeli o profilaktykê chodzi, to na terenie powiatu doæ
powa¿nie zmala³a iloæ zdarzeñ, które notuje policja. Jest to
liczba w porównaniu z rokiem poprzednim o 250 mniejsza.
To tylko dziêki zaanga¿owaniu policjantów uda³o siê osi¹gn¹æ tak wysok¹ pozycjê  chwali swych podw³adnych Komendant R. Klauza.
Na statystyki policyjne ujemnie wp³ynê³a iloæ drogowych
wypadków, w których zginêli ludzie.
Jest to problem wynikaj¹cy byæ mo¿e po czêci z tego, ¿e
mamy zbyt ma³o ludzi. Mylê jednak, ¿e wynika on z brawury
kierowców. Alkohol te¿ jest przyczyn¹. Przyczyn¹ wypadku,
gdzie zginê³y dwie osoby, by³ alkohol. Co mo¿na powiedzieæ
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Minister na Wszechnicy Mazurskiej i u stra¿aków
W takich miastach jak Olecko wiele siê dzieje...

W sobotê 6 bm. po raz kolejny Minister Obrony Narodowej Aleksander
Szczyg³o odwiedzi³ Olecko. W progach
uczelni przywita³ go gospodarz oleckiej
Alma Mater dr Józef Krajewski.
- Pierwszy raz do waszego miasta przyjecha³em w 2001 roku, kiedy zosta³em
wybrany na pos³a RP  powita³ studentów i olecczan w auli B Wszechnicy
Mazurskiej min. Szczyg³o.
- Moja ¿ona odda³a wojsku polskiemu dwóch synów  zaznaczy³ nie bez
dumy rektor Krajewski, którego dwaj
synowie s³u¿¹ w polskiej armii.
- Wasza uczelnia jest takim centrum
pomys³ów, które promieniuje na ca³y
region, przecie¿ studiuj¹ tu g³ównie mieszkañcy s¹siednich powiatów, ale równie¿
z ca³ej Polski. To bardzo w wa¿ne dla
tego regionu.
Goæ uczelni przedstawi³ sytuacjê w
armii polskiej, szczególnie akcentuj¹c wagê
dwóch polskich misji wojskowych  w
Iraku i Afganistanie.
Jeden z olecczan zapyta³ siê ministra
Szczyg³o, dlaczego polskie wojsko przebywa w Iraku.
- O to niech Pan pyta by³ego prezydenta Aleksandra Kwniwskiego, który
wys³a³ Polaków na tê wojnê  szef MON
skomentowa³ to pytanie.
Minister t³umaczy³ zebranym, ¿e w³anie poprzez misje zagraniczne mo¿na najlepiej broniæ w³asnego pañstwa i rodaków.
- Nie mo¿emy zamykaæ siê we w³asnym domu, musimy dzia³aæ inaczej, skutecznie.
Ostatni atak na polskiego ambasadora polskiego w Iraku gen. Edwarda Pietrzyka mo¿e mieæ zwi¹zek z wyborami w
Polsce. Terrorysci maj¹ przecie¿ dostêp
do prasy i internetu, doskonale wiedz¹
co dzieje siê na wiecie  doda³ minister obrony narodowej.
Prorektor uczelni zapyta³ siê, kiedy

mo¿e dojæ do ca³kowitego wycofania
polskiej misji wojskowej z Iraku.
- Mam nadziejê, ¿e wyjani siê to jeszcze w grudniu tego roku. Wtedy byæ
mo¿e Irakijczycy ju¿ bêd¹ mogli administrowaæ samodzielnie. Na pewno nie
dojdzie do ucieczki Polaków, tak jak to
mia³o miejsce w Wietnamie.
Rektor Krajewski stwierdzi³ nie bez
dumy, ¿e powiat olecki mia³ drugie miejsce w poparciu dla PiS-u w wyborach
w 2005 roku.
- I pierwsze jeli chodzi o poparcie
dla prezydenta Lecha Kaczyñskiego 
doda³ rektor WM.
Min. Szczyg³o zachêca³ do g³osowania
21 bm. na PiS i olecczanina Mariana
wierszcza.
Na koniec wizyty dr Krajewski oprowadzi³ gocia po uczelni.
Potem minister odwiedzi³ Komendê
Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
gdzie przywita³ go Komendant Powiatowy PSP w Olecku m³odszy brygadier
Jan Mróz i Komendant Wojewódzki PSP
w Olsztynie brygadier Dariusz Przeradzki.
W tym roku oleccy stra¿acy maj¹ zamiar kupiæ przy pomocy samorz¹du wojewódzkiego, powiatowego i gminnego

ciê¿ki samochód ratowniczo-ganiczy. Wycofany z u¿ytku sprzêt starszej generacji KP PSP Olecko bêdzie mog³a przekazaæ innym jednostkom, np. OSP.
Stra¿acy zakupi¹ niebawem nowy podnonik z funduszy z Komendy G³ównej
PSP w Warszawie, a dzisiaj (w dniu wydania najnowszego TO) zostanie og³oszony przetarg na zakup ciê¿kiego samochodu ratowniczo-ganiczego, co
bêdzie sfinansowane przez samorz¹dy 
o czym poinformowa³ TO komendant
powiatowy PSP w Olecku m³odszy brygadier Jan Mróz.
Gospodarz jednostki zapozna³ gocia
z baz¹, gdzie miêdzy innymi dzia³a centrum powiadamiania ratunkowego.
Na koniec wizyty minister spotka³ siê
z kadr¹ komendy.
- Nasz sytuacja poprawia siê. Premier
Kaczyñski zapowiada, ¿e w przysz³ym roku
stra¿acy zarobi¹ o 500 z³otych wiêcej 
mówi³ komendant wojewódzki PSP.
Jeszcze tego samego dnia min. Szczyg³o
odwiedzi³ E³k, gdzie spotka³ siê z mieszkañcami w sali widowiskowej E³ckiego
Centrum Kultury.
Tekst: Dariusz Josiewicz
Fot.: Marek Pacyñski

PROMOCJA

 panele pod³ogowe I gatunek
 15,50 z³ za 1 m 2

(V55706)

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V53907)

Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.
0-500-044-685
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Takiego Dnia Edukacji Narodowej
na Zamku jeszcze nie by³o

12 padziernika w hali sportowej ZST Olecko odby³a siê
uroczystoæ z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której wziê³a
udzia³, bêd¹ca po raz pierwszy w Olecku, warmiñsko-mazurska
kurator owiaty Jolanta Gregorczuk.
- Jeli chodzi o plany ministerstwa edukacji to wiadomo, ¿e
czeka maturzystów normalna matura, bez amnestii. Ponownie
bêdziecie te¿ zdawali na tym egzaminie matematykê, która rozwija umiejêtnoæ logicznego mylenia  mówi³a do uczestników imprezy.
- Rz¹dowi zale¿y na tym, aby zapewniæ bezpieczeñstwo w
szko³ach, st¹d te¿ trafi¹ fundusze na monitoring wizyjny. Przy
poradniach psychologiczno-pedagogicznych tworzone s¹ punkty
konsultacyjno-psychologiczne zarówno dla uczniów, jak i ich
rodziców  doda³a pani kurator Gregorczuk.

Woniaka i zespo³u Hey.
Starosta i zastêpca starosty Maria Dzienisiewicz uhonorowali nagrodami dyrektorów szkó³ powiatowych: Beatê Stypu³kowsk¹, Leszka Olszewskiego, Marka Góryñskiego, Artura
Sobolewskiego i Alinê Podolsk¹ oraz nauczycieli: Annê Pogorzelsk¹ i Józefa Zieliñskiego.
Na koniec gocie odwiedzili izbê regionaln¹ na poddaszu
Zamku, po której oprowadza³ jej gospodarz J. Wierzbiñski.
- Niedawno otworzylimy now¹ salê z militariami  zachêca³
do zwiedzania prezes OSA Zamek.
W jednej z sal sto³y a¿ ugina³y siê od regionalnych smako³yków: ruskich pierogów, sa³atek, swojskiego twarogu i smalcu, ¿ó³tego sera, miodu i chleba, co nie by³o wcale obojêtne dla
goci placówki.
Tekst: Dariusz Josiewicz, fot: Archiwum ZST Olecko
(K20303)

Kurator Jolanta Gregorczuk by³a gociem obchodów Dnia Edukacji
Narodowej w Zespole Szkó³ Technicznych w Olecku.

OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
NR. NOE/003 PARTNER DEKRA
AUTO  BEKA Sp. z o.o.
19-400 OLECKO UL. E£CKA 2
TEL. 087/5239431//KOM. 0601152462
POLECAMY US£UGI W ZAKRESIE:

Poza ni¹ g³os zabrali samorz¹dowcy: Starosta Olecki Stanis³aw Ramotowski, Edward Adamczyk, Burmistrz Olecka Wac³aw
Olszewski, rektor Wszechnicy Mazurskiej Józef Krajewski.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Olecku Marian wierszcz
zaznaczy³, ¿e choæ pracuje w tej szkole od 14 lat, to nigdy te
obchody nie mia³y takiej oprawy.
- Po raz pierwszy zaszczycili nas swoj¹ obecnoci¹ tak
znamienici gocie  skomentowa³ M. wierszcz.
Dyrektor szko³y Marek Góryñski przedstawi³ ostatnie dokonania uczniów tej placówki, wspomaganych miêdzy innymi
przez Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych Zamek, którego
prezesem jest Jaros³aw Wierzbiñski.
Dyr. Góryñski wspomnia³ o aktywnoci uczniów w sporcie
oraz w sztuce, m.in. za przyczyn¹ chóru prowadzonego przez
Jana Orlika.
By³o to widaæ najlepiej podczas czêci artystycznej, bardzo
pomys³owo przygotowanej przez uczniów ZST. Najbardziej
podoba³y siê w niej scenki szkolne, z³o¿one z monta¿u muzycznego. Du¿e zainteresowanie budzi³y te¿ zespó³, solistki oraz
chór J. Orlika wspomagaj¹cy wokalnie w piosenkach Tadeusza

DIAGNOSTYKA:
* OBS£UGA I NAPE£NIANIE KLIMATYZACJI SAMOCHODOWYCH
 Ultradwiêkowe urz¹dzenie do odka¿ania i odwie¿ania
uk³adów klimatyzacji!
 Pomiar i regulacja geometrii kó³ samochodów osobowych i ciê¿arowych.
 Pomiar i regulacja wiate³, sprawdzanie stanu amortyzatorów, zawieszenia i hamulców NOWOCZSN¥ LINI¥
DIAGNOSTYCZN¥ firmy NUSSBAUM.
 Diagnostyka i naprawy elektroniki samochodowej .
* AUTO  GAZ - profesjonalny monta¿ instalacji gazowych LPG.
* MECHANIKA POJAZDOWA - naprawy bie¿¹ce, usuwanie usterek.
BADANIA REJESTRACYJNE - TECHNICZNE
GODZ. OTWARCIA
Pn. - Pt. 800 - 18 00 SOBOTA 800-14 00:
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.
Prezes Zarz¹du
Krzysztof Gryniewicz
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Nowe mieszkania

W pi¹tek, 12 padziernika, odby³o siê uroczyste wrêczenie
kluczy dla osób, które otrzyma³y mieszkania w budynku Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego.
Burmistrz Wac³aw Olszewski: - Mieszkania odebralimy
bez usterek. Budynek wygl¹da rewelacyjnie. Wewn¹trz jest
bardzo dobrze wykoñczony. Uwa¿am, ¿e jest to jeden z piêkniejszych budynków w miecie. Rewelacyjny jest rozk³ad mieszkañ.
S¹ widne i przestrzenne. Mieszkania otrzymali przede wszystkim m³odzi ludzie. Bardzo cieszê siê z tego powodu. Rodzina z
Kazachstanu, która niebawem do nas przyjedzie, wylosowa³a
mieszkanie na pierwszym piêtrze.
Bogus³aw M. Borawski:  Jakie by³o kryterium przyznawania mieszkañ? Czy g³ównie decydowa³ poziom zarobków
staraj¹cych siê o mieszkania?
WO:  Niekoniecznie. Mieszkania przydzielano tym, którzy
spe³niali okrelone warunki. Pod uwagê by³y brane równie¿
dotychczasowe warunki, w jakich mieszkali. G³ównie lokale
dostali ludzie m³odzi i bardzo siê z tego powodu cieszê. Bo
ci, którym je przydzielono, na pewno tutaj zostan¹. I mam
jednoczenie nadziejê, ¿e bêd¹ szczêliwi i ¿e przyrost naturalny bêdzie wzrasta³.
BMB:  A co dalej? Bêd¹ nowe bloki?
WO:  Tak! Bêdziemy budowaæ nastêpne mieszkania. Przygotowujemy ju¿ teren. Robimy podzia³ geodezyjny. Dla TBS
przeka¿emy oko³o 0,7 ha gruntów, na których bêdzie mo¿na
wybudowaæ trzy nastêpne budynki. Z³o¿ony ju¿ zosta³ wniosek
do Krajowego Funduszu Mieszkaniowego o przyznanie kredytu
na budowê pierwszego z nich. Bêdzie to równie¿ blok czterdziestoomiorodzinny.
BMB:  Ale czy jest zapotrzebowanie na tyle mieszkañ?
WO:  Jest i dopóki bêdzie zapotrzebowanie na takie mieszkania, bêdziemy je budowaæ. W chwili obecnej wykonywany jest projekt techniczny bloku.
BMB:  Kiedy rozpocznie siê budowa?
WO:  Na pewno budowa rozpocznie siê w przysz³ym roku.
Jednak przydzia³ mieszkañ bêdzie prowadzony na innych
zasadach. Chcemy bowiem, aby przyszli lokatorzy partycypowali w kosztach budowy. Gmina natomiast daje dla TBS
dzia³kê za darmo. Budowa bêdzie finansowana z wk³adu w³asnego
lokatorów i kredytu pochodz¹cego od KFM.
BMB:  A jak bêdzie wygl¹da³o rozliczenie z lokatorami?
WO:  Lokator wp³aca pieni¹dze i lokator mieszka. Je¿eli bêdzie chcia³ opuciæ mieszkanie, to w ka¿dej chwili mo¿e to
zrobiæ, natomiast TBS musi zwróciæ kaucjê.
BMB:  Rozmawia³em z osob¹, która by³a zainteresowana
mieszkaniem w oddanym budynku. W tej chwili twierdzi jednak,
¿e nie staæ jej na partycypowanie w budowie nowego.
WO:  Gminê nie staæ na budowê budynków komunalnych.
Na tak¹ budowê trzeba by by³o przeznaczyæ ca³y bud¿et.
Nic wiêcej bymy nie robili. Gmina jest jednak odpowiedzialna za budowê budynków socjalnych. Teraz skupimy
siê na rozwi¹zaniu tego problemu. Rozpoczêlimy odbudowywanie spalonego budynku w Zatykach. Dostalimy na
to z bud¿etu Pañstwa maksymaln¹ kwotê 30% dotacji. Budynek pod koniec czerwca 2008 oddany zostanie do u¿ytku. Bêdzie w nim 11 mieszkañ socjalnych i wietlica wiejska.
BMB:  Mieszkania socjalne bêd¹ budowane poza terenem
miasta?
WO:  Tak. S¹ to mieszkania dla osób, których nie staæ na
op³acanie mieszkañ z zasobów gminy oraz spó³dzielni mieszkaniowych. Gmina musi zapewniæ dla nich takie lokale. Po
zakoñczeniu budowy budynku w Zatykach rozpoczniemy
nastêpn¹ tego typu budowê, gdy¿ zapotrzebowanie jest du¿e.
BMB:  Dziêkujê za rozmowê.

Apel o szczególne oznaczenie
wybranych numerów
w telefonach komórkowych
Ratownicy medyczni, policjanci, stra¿acy i wszyscy
inni, którzy interweniuj¹ na miejscu wypadków, wielokrotnie
napotykaj¹ na trudnoci, kiedy musz¹ skontaktowaæ siê z
krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.
W³oskie media, po przeprowadzonych rozmowach z pracownikami s³u¿b ratowniczych - zaproponowa³y, abymy w
specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer - pod
którym to w nag³ych wpadkach mo¿na by³oby skontaktowaæ
siê z bliskimi poszkodowanych.
Bardzo czêsto telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem,
który mo¿na przy nich znaleæ. Szybki kontakt pozwoli³by na
uzyskanie takich informacji jak grupa krwi, jakie przyjmuj¹
leki, czy cierpi¹ na jakie choroby, czy s¹ alergikami...
Ratownicy zaproponowali, aby ka¿dy w swoim telefonie
umieci³ na licie kontaktów - osobê, z któr¹ trzeba siê skontaktowaæ w nag³ych wypadkach. Lista kontaktów w naszych
telefonach - zwykle jest bardzo d³uga i nie wiadomo kogo w
pierwszej kolejnoci powinnimy powiadomiæ.
Wed³ug w³oskich ratowników, miêdzynarodowy skrót pod
którym mo¿na by³oby umieciæ taki numer to: ICE (=in Case
of Emergency) tzn. w nag³ym wypadku.
Takie oznakowanie uproci³oby pracê wszystkim s³u¿bom
ratowniczym. Gdyby kto chcia³ umieciæ wiêcej osób w swoim
telefonie móg³by je oznaczyæ w nastêpuj¹cy sposób: ICE1,
ICE2, ICE3, itd.
Pomys³ jest ³atwy w realizacji, nic nie kosztuje, a mo¿e
byæ bardzo u¿yteczny. Przecie¿ dzisiaj prawie ka¿dy dysponuje telefonem komórkowym.
Aktualnie podobna akcja jest rozwijana w innych krajach
Europy (i nie tylko).
Poniewa¿ szczególnie w Polsce, gdzie ginie o wiele za
du¿o osób w ruchu drogowym (ale dotyczy to przecie¿ nie
tylko takich sytuacji !) proszê Pañstwa o wprowadzenie pod
has³em ICE namiarów Waszych najbli¿szych. Jednoczenie prosimy o popularyzacjê tej idei:
Nie kosztuje nic, a mo¿e pomóc ocaliæ ¿ycie.
Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego i Wspó³pracy
z Zespolonymi S³u¿bami i Stra¿ami

Leonard Mosiejko

zosta³ uhonorowany dyplomem Prezydenta E³ku Tomasza
Andruszkiewicza za wk³ad w rozwój e³ckiego sportu. Dyplom zosta³ wrêczony 15 wrzenia podczas E³ckiego wiêta
Sportu.
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Wyprawa do Ameryki
rodkowej 2006 (16)
Dominikana i Haiti

Andrzej Malinowski

Trochê romantyzmu w Bayahibe
Wsta³em o godz. 9.00, a Micha³ dopiero o 10.00. W nocy oczywicie g³ona muzyka, gwar. Chyba przed czwart¹
nad ranem zrobi³o siê cicho. Z hotelu
wyszlimy z plecakami przed 11. i zaszlimy do cafeterii przy Placu Hiszpañskim.
Zjedlimy po s³odkiej bu³ce i wypilimy
kawê. Tutejsza kawa jest wyj¹tkowo
smaczna  mielona.
Z plecakami na grzbietach przeszlimy kilka ulic i doszlimy do skupiska
autobusów. Jeden z nich jecha³ do La
Romana, na razie by³ pusty, ale po nied³ugim czasie szybko siê zape³ni³. Kierowca jecha³ wolno, a¿ do momentu, kiedy
nazbiera³ odpowiedni¹ iloæ pasa¿erów.
Bilet 100 peso (za 98 km). Co jaki czas
po drodze pokazywa³o siê morze. Dojechalimy do miasta San Pedro de Macoris. Tu biletowy kiwn¹³ do nas rêk¹,
¿e musimy wysi¹æ i wskaza³ nam inny
autobus  znaczy, ¿e z tym panem nie
dojedziemy do La Romana. A zarzeka³
siê, ¿e tak. Biletowy z nowego autobusu nie pobra³ od nas pieniêdzy za bilet,
ale wzi¹³ 50 peso (5 z³) za baga¿. Stwierdzi³, ¿e jakoby baga¿ to jedna osoba i
jeden bilet. Do La Romana mielimy st¹d
37 km. Tu przeszlimy kawa³ek, bo na
Dominikanie nie ma tak, ¿e z jednego miejsca wyje¿d¿aj¹ autobusy we wszystkich

kierunkach. W koñcu znalelimy deptak, sk¹d minibusy odje¿d¿aj¹ na po³udniowy wschód. La Romana to ³adne
miasto.
Za 80 peso od osoby przyjechalimy
tym razem do turystycznej miejscowoci  Bayahibe. Du¿o tu ³odzi. Przez go-

dzinê szukalimy noclegu. Za wiosk¹
znalelimy nawet cha³upê, w której mieszka³a piêcioosobowa rodzina. Gospodarz
chcia³ odst¹piæ nam jedno ³ó¿ko  tworzylibymy z nim trochê wiêksz¹ rodzinê. Chcia³ 500 peso od osoby (bez ¿adnych wygód). Z drugiej strony frajda,
ale siê nie zgodzilimy. Wrócilimy do
centrum i zamieszkalimy w jednej po³owie niewielkiego domku  po 300 peso
od osoby. Na razie w kranie nie ma wody,
w prysznicu jest. W pokoju mamy telewizor, tylko ¿e nie ma odpowiedniej wtyczki
do gniazdka.

Bayahibe.
Poszlimy najpierw co zjeæ. Usiedlimy w jakim sza³asie nad wod¹. Za
odrobinê frytek i ma³¹ kanapkê plus sprayt
zap³acilimy po 160 peso  drogo.
Póniej zwiedzalimy okolicê. Brzeg
jest trudnodostêpny i skalisty, wyschniêta
rafa koralowa. Busz. Trudno by³o chodziæ po ska³ach, w koñcu usiedlimy nad
brzegiem morza i oddalimy siê romantyzmowi. S³oñce zachodzi³o na czerwono i przelatywa³y du¿e nietoperze.

Sztuka Dominikany.

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

'
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Wpad³am w pop³och, kiedy rodzice stwierdzili, ¿e skoro
ja siê wyprowadzam, a oni rozwodz¹, to trzeba sprzedaæ
dom...
Dom. Czym dla nas jest dom? Czêsto uto¿samiamy s³owo dom ze s³owem rodzina... Pani psycholog uwiadomi³a mi, ¿e dom to tylko kilka cian, sufit, pod³oga, jakie
drzwi, okna, meble; rodzina to emocje, uczucia pozytywne
i negatywne, radoci i smutki codziennego ¿ycia... Czemu
zatem bardziej przywi¹zujemy siê do rzeczy zamiast do ludzi?
Bardziej jest mi ¿al tych cian ni¿ rodziców, którzy nie
potrafili, a po pewnym czasie mo¿e i nie chcieli siê ju¿ porozumieæ... Tak bardzo dbali o Dom, o to, aby niczego w
nim nie zabrak³o, ¿e gdzie zagubili istotê rzeczy - Rodzinê... Przecie¿ nie wa¿ne gdzie i jaki jest Dom, wa¿ne jaka
jest Rodzina, jakie bêd¹ panowa³y relacje miêdzy poszczególnymi cz³onkami tej ma³ej, ale najwa¿niejszej dla nich spo³ecznoci...

wiêto Latawca 2007

Zespó³ Szkó³ Spo³ecznych STO zaprasza do udzia³u w Wielkim Konkursie na Najpiêkniejszy Lataj¹cy Latawiec.
Wszystkich chêtnych zapraszamy!!!
Pokaz po³¹czony z konkursem odbêdzie siê 27 padziernika 2007 roku o
godzinie 12.00. Miejsce zostanie ustalone w terminie póniejszym.
Powo³ane przez organizatorów jury
najpierw oceni wygl¹d latawców, a w nastêpnej kolejnoci ich zdolnoæ do lotu.
Latawce, które nie wzbij¹ siê w powietrze i nie utrzymaj¹ w nim co najmniej 5
minut, nie zostan¹ sklasyfikowane. Ka¿dy z uczestników bêdzie mia³ piêæ minut
na start latawca od chwili zg³oszenia go
do lotu. Latawce musz¹ byæ wykonane
samodzielnie (nie mog¹ byæ kupione).

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
DEMBUS
Tel.

Zg³oszenia do udzia³u w Konkursie
przyjmowane bêd¹ do 24 padziernika do
14.00 w sekretariacie Zespo³u Szkó³ Spo³ecznych STO przy ul. M³ynowej 8 lub
telefonicznie pod w godzinach pracy
szko³y (tel. 0-87-520-24-18 .
Zawody mog¹ zostaæ prze³o¿one na
dzieñ nastêpny w wypadku bezwietrznej pogody lub opadów deszczu.
Dla latawców, które zajm¹ trzy pierwsze
miejsca przewidziano cenne nagrody rzeczowe. Wszyscy, którzy wezm¹ udzia³
w zawodach, otrzymaj¹ pami¹tkowe dyplomy.
Oprócz pokazów organizatorzy przewiduj¹ inne atrakcje.
Sponsorzy: Zespó³ Szkó³ Spo³ecznych,
Wydawnictwo Wir
Sponsor medialny: Tygodnik Olecki

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

(V63501)

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

(V51708)

GRÜNLAND

OLECKO - GUSIEW  13,30
GUSIEW - OLECKO  17,10
(L14308)

Dom...

W obie sprawy zapewne trzeba w³o¿yæ wiele wysi³ku,
ale która jest wa¿niejsza? Co powinno byæ priorytetem?
Dom, który mo¿na okraæ ze sprzêtu, spaliæ, zburzyæ? Czy
Rodzina, któr¹ mo¿na okraæ z nadziei, marzeñ, która mo¿e
uschn¹æ z braku mi³oci tak jak kwiat usycha z braku wody?
Do czego powinnimy d¹¿yæ? Aby mieæ wielki dom,
piêkne meble, dobry sprzêt AGT, RTV, czy mo¿e raczej do
Rodziny, która bêdzie siê wspieraæ w trudnych chwilach i
cieszyæ podczas radosnych wydarzeñ...
Co jest dla Ciebie wa¿ne? Co jest dla mnie wa¿ne? Dom
czy Rodzina? ...
E.B.

0-504-065-770
Zapraszamy do
Punktu konsultacyjnego
dla osób chorych psychicznie,
niepe³nosprawnych intelektualnie
oraz ich rodzin
Miejsce: Warsztat Terapii Zajêciowej
w Olecku, ul. Kopernika 6
Telefon:

0 87 520 49 45
0 665 587 611

Czynne: poniedzia³ek, roda 1500-1800
psycholog
wtorek 1500-1800
doradca zawodowy
czwartek 1500-1800
prawnik
(V56306)
Projekt wspó³finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej

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

(V16710)

Listy do redakcji
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Dzieñ Edukacji Narodowej
Na pocz¹tku zosta³y wrêczone nagrody dla uczniów. Przyznano je za wybitne osi¹gniêcia w nauce, sporcie oraz za promocjê Olecka w województwie i kraju. Uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów zajêli czo³owe miejsca na wojewódzkich olimpiadach przedmiotowych z historii, fizyki, jêzyka polskiego,
rosyjskiego i angielskiego, osi¹gnêli wysokie wyniki sportowe i otrzymali nagrody w konkursach literackich. Otrzymali je
Magdalena Burzyñska, Dorota Ho³ubowicz, Paulina Jachimska,
Julia Justyna Krzywicka, Paulina Stankonowicz, Ma³gorzata Stramowska, Maciej Bubrowski, Robert Karniej, Mateusz Mejsak oraz Marcin Zawadzki.
Nastêpnym nagrodzonym by³ odchodz¹cy na emeryturê
dyrektor gimnazjum w Kijewie Mieczys³aw Michniewicz. By³
dyrektorem przez 1.040.400.000 sekund  czyli 33 lata, jak okrelili
to prowadz¹cy.

Teresa Jasienowicz z Zespo³u Szkó³ w Olecku otrzyma³a
jako jedyna w gminie Nagrodê Kuratora Owiaty.
Nagrodê Burmistrza otrzyma³a: Pelagia Biziewska z Zespo³u Szkó³ w Babkach Oleckich, odchodz¹ca na emeryturê
Miros³awa Sznurkowska z Zespo³u Szkó³ w Olecku, El¿bieta
Kubacka ze Szko³y Podstawowej nr 3, El¿bieta Okulicz z
Gimnazjum nr 2.
Specjalne wyró¿nienie za czterdziestoletni¹ dzia³alnoæ
dydaktyczn¹ otrzyma³ twórca oleckiej szko³y muzycznej Tomasz Gawroñski. SM w Olecku zawdziêcza mu wiele: bardzo
dobr¹ bazê lokalow¹, wyposa¿enie instrumentarium oraz wykwalifikowan¹ kadrê. T. Gawroñski jest pomys³odawc¹ i organizatorem miêdzynarodowego Konkursu Instrumentów Dêtych.
Od 2000 roku prowadzi szkoln¹ orkiestrê kameraln¹.
Nagrody Burmistrza otrzymali: Agata Mrozowska ze Szko³y Podstawowej nr 3, Teresa Udzi³o ze Szko³y Podstawowej
w G¹skach, Miros³awa Sznurkowska z Zespo³u Szkó³ w Olecku,
siostra Dorota Gnutek z Gimnazjum nr 2, Ma³gorzata Lejmel
z Zespo³u szkó³ w Babkach Oleckich, Dorota Mielech z przedszkola
w Olecku oraz Anna Dorota Siemiatycka z Gimnazjum nr 2.
Burmistrz wrêczy³ równie¿ podziêkowania dla tych wyj¹tkowych osób, które swój czas i zaanga¿owanie powiêcaj¹
naszym szko³om i placówkom owiatowym: Janinie Rêkawek  dyrektorce Szko³y Podstawowej w G¹skach, Mi³os³awowi Matusiakowi  dyrektorowi Zespo³u Szkó³ w Babkach
Oleckich, Zbigniewowi Mrozowskiemu  dyrektorowi Szko³y
Podstawowej nr 3, Lucynie Sadowskiej  wicedyrektorce Szko³y
Podstawowej nr 3, Annie Dorocie Siemiatyckiej  dyrektor-

ce Gimnazjum nr 2, Stanis³awowi Kopyckiemu  dyrektorowi
Zespo³u Szkó³ w Olecku, Eligii Bañkowskiej  dyrektoroce
Szko³y Podstawowej nr 1, Teresie Sulimie  dyrektorce Gimnazjum w Kijewie, Andrzejowi Malinowskiemu  dyrektorowi Zespo³u Szkó³ w Judzikach, Danucie Zaniewskiej  kierowniczce rodowiskowego Domu Pomocy Samopomocy, Kazimierzowi Iwanowskiemu  kierownikowi Warsztatów Terapii Zajêciowej, Barbarze Sulima  dyrektorce Domu Dziecka,
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Tadeuszowi Dzieszkiewiczowi  kierownikowi Terenowej Placówki PKS, El¿biecie Rowiñskiej  kierowniczce Biblioteki
Pedagogicznej, Jadwidze Lipa  dyrektorce Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, El¿biecie Rzepeckiej  dyrektorce
Pañstwowej Szko³y Muzycznej, Beacie Stypu³kowskiej  dyrektorce Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych, Leszkowi
Olszewskiemu  dyrektorowi Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
Markowi Góryñskiemu  dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Technicznych, Barbarze Taraszkiewicz  dyrektorce Zak³adu Doskonalenia Zawodowego, Jaros³awiwi Bañkowskiemu  dyrektorowi Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego, Annie
Derencz  w³acicielce Niepublicznego Przedszkola Jedyneczka,
Renacie Dunaj  w³acicielce Ogniska Edukacyjno-Artystycznego
Smyk oraz szczególne podziêkowania organizatorom czêci
oficjalnej wieczoru  Katarzynie Werstak  dyrektorce Zespo³u Szkó³ Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego, Ma³gorzacie Puchalskiej  dyrektorce przedszkola w Olecku i Teresie Szadkowskiej za przygotowanie chóru.
Podsumowaniem wieczoru by³y ¿yczenia wyrecytowane
wspólnie przez przedszkolaków oraz uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum:
Za to, ¿e wiemy dok¹d Wis³a p³ynie
I gdzie mieci siê Tatr najwy¿szy
Grzbiet.
I jakie nosi³ król Sobieski imiê.
¯e rzekê trzeba pisaæ przez
er zet
Za to, ¿e wiemy, co Kopernik
Zdzia³a³.
Ile to jest siedem razy trzy...
Gdzie Rzym, gdzie Krym,
Gdzie Niedwiedzica ma³a.
¯e rok ma trzysta szeædziesi¹t
Piêæ dni...
¯e tak dok³adnie pamiêtamy
Przecie¿

Nagrodê rodziców w Zespole Szkó³ na Siejniku otrzyma³
katecheta Micha³ Janiszewski.

O tym, ¿e woda przy stu stopniach
Wrze.
¯e polskie statki p³yn¹ z portu
Szczecin,
¯e na wie¿y Mariackiej stra¿ak
W tr¹bkê dmie...
Za to wszystko, co jeszcze dla nas
Tajemnic¹
(przed nami jeszcze sporo
szkolnych lat),
Za to sk³adamy Wam dzi wiele
¯yczeñ,
Z nimi jesienny, najpiêkniejszy
Kwiat!
Fot. Marek Borawski

P.S. By³a równie¿ nieoficjalna czêæ artystyczna poprzedzaj¹ca w³aciw¹ imprezê. By³a jednak nieporozumieniem.
Z tego tez powodu redakcja jej nie komentuje.
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PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy na krêgle od 1200 do 22 00

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87-52047-55
V50709
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L18902

* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2, tel.
0-604-184-868
L13909
* WESELA, przyjêcia, imprezy studenckie, ORGANIZUJEMY SYLWESTER PRZY ORKIESTRZE, UWAGA: du¿a
atrakcyjna przestrzeñ do tañca, Dom Weselny Eden, Gdañska
1, tel. 0-87-520-40-50, 0-600-431-203
V61113
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660432-109
K17909

US£UGI

(V56206)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
V19906

ADLER

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V62802)

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

(V51908)

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

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K16910
* autogaz, monta¿, tel. 0-87-523-94-31
L18402
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L19202
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V65901
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L15706

Przemys³aw Atkielski

(V52708)

FHU D@RKOMP

Komputery, naprawa, drukarki (tusze, tonery)
Serwis GSM, kasy fiskalne
Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89

* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, Stary Rynek 14/16, E³k, tel.
0-87-610-45-49, 0-504-138-644
V63102
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V63601
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V58504
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L17803
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V62702
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47

V39516
V58404

JULIA  nowy sklep, ul. Targowa 12

RT
MPO
I
J
KRA

zaprasza w godz. 900-1700
* odzie¿ * obuwie * AGD

(V52508)

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

(V64201)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V64001)

* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V61123
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V51508
* Dom Studenta, tanie noclegi, Sembrzyckiego 13, tel. 0-87520-25-60
V47310
* GUSIEW  regularna linia autobusowa, tel. 0-504-065-770 V51518
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA  bar, kuchnia tradycyjna, plac Wolnoci 14, tel.
0-87-520-15-78
V60703
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V61133
* ORBITA  biuro podró¿y: bilety autobusowe, lotnicze, promowe, wczasy, plac Wolnoci 4, tel. 0-87-520-37-73 V55906

* karma dla zwierz¹t na telefon  oferuje Market Zoologiczny Niebieski, ul. Zielona 37, tel. 0-513-433-038
K21901
* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87-52014-00
K21801
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V52408
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L12314
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V60603
* mechanika pojazdowa, diagnostyka, tel. 0-87-523-94-31 L18302
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V51009
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V51918
* okrêgowa stacja kontroli pojazdów, tel. 0-87-523-94-31 L18502
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V50909
* producent odzie¿y roboczej, artyku³y BHP, wykonujemy loga,
hafty. Tel. 0-87-520-26-31
V49910
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V52208)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V57505)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V50809

* biuro rachunkowe, Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713
V60903
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. 0-87-520-22-07 V79941
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V55107
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V56506
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V58204

(V52108)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V62902

!
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* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V60903

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K27305)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup z³omu, Lesk 31, tel. 0-87-523-44-28, tel. 0-516-199-095 V52608
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V58904
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
V43314
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K19506
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4633
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K21602
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L17503
* us³ugi ogólnobudowlane, domowe instalacje elektryczne,
hydrauliczne i c. o., tel. 0-508-375-194, 0-87-523-41-43K20006

(V52308)

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

(V63701)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!
 przewóz krajowy i zagraniczny
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

(K21402)

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
V52008

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

Rys. Krzysztof Kamiñski

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

Rozpoczêcie kursu

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

OG£OSZENIA DROBNE

INNE
* pokoik w zamian za opiekê nad starsz¹ pani¹, tel. 0-693841-421
L19801
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L20001
* drewno: sosna, wierk, osika, topola, lipa, tel. 0-608-335960, 0-602-438-499
L16804
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V51818
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 L20201
* kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej zatrudni logopedê na 1/4 etatu, tel. (087) 520-49-45.
L20401
* piêkne m³ode króliki miniaturki oferuje sklep zoologiczny Niebieski,
atrakcyjne ceny. Ul. Zielona 37, tel. 0-513-433-038.
L20301
* pomocnika ksiêgowego z wykszta³ceniem ekonomicznym
zatrudniê, tel. 0-507-077-359
L18601
* potrzebna pomoc do opieki nad starsz¹ pani¹, tel. 0-693841-421
L18102
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32 L20101
* zatrudniê pracowników budowlanych, Olecko, tel. 0-604145-272
L18002
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel. 0-609600-338
K20804
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L15008
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L17303
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L13710
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L16106
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L18702
* dom 104 m2, dzia³ka 80 arów, Judziki, 150 000 z³; tel. 0-606127-936
K22101
* drzwi sklepowe z witryn¹, pó³ki, tel. 0-510-580-415 K21701
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
L17003
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u, tel.
0-87-520-22-33
L17403
* mieszkania trzypokojowe 63m 2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e, lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  sierpieñ 2008.
Tel. 0-604-456-732
(V59703)

US£UGI

* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m2, PHU Rema, plac Wolnoci
11, tel. 0-87-520-22-57
L15506
* siedlisko ko³o Olecka, tel. 0-783-494-315
K22001
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 L17103
WYNAJEM
* do wynajêcia 17 pokoi z przeznaczeniem na gabinety odnowy biologicznej, lekarskie, biura lub handel, przy placu Wolnoci
8c, , tel. 0-600-431-203, 0-87-520-40-50
V61103
* mieszkanie 160 m2 do wynajêcia, tel. 0-604-184-868
K21003
* mieszkanie do wynajêcia, 32 m2, tel. 0-887-144-335 K21502
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L17603
* pokoje jedno i dwuosobowe do wynajêcia, tel. 0-886-721854
K21203
* poszukujê mieszkania, ma³e, umeblowane, d³u¿szy okres,
tel. 0-695-111-123
K21103
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L19602
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L17203

"
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Konkurs modelarski
Wydawnictwo WIR og³asza konkurs
modelarski, którego przedmiotem jest
wykonanie modelu samolotu North American P-51 Mustang w skali 1:50
Warunki konkursu:
1. Pragn¹cy wzi¹æ udzia³ w konkursie
musz¹ zg³osiæ swój udzia³ w redakcji
Tygodnika Oleckiego. (od 13.00 do
16.00) w dniach pracy redakcji.
2. Ka¿dy z uczestników otrzyma za darmo
model wyprodukowany przez wydawnictwo WIR oraz zostanie zarejestrowany.
3. Przedmiotem konkursu jest mistrzowskie
wykonanie modelu w
skali 1:50.
4. W konkursie mo¿e
wzi¹æ udzia³ ka¿dy. W
miarê zg³oszeñ uczestnictwa jest przewidziany podzia³ na kategorie wiekowe.
5. Wykonanie modelu oceni komisja powo³ana przez
wydawnictwo WIR.
6. Model oceniany bêdzie
w nastêpuj¹cych dyscyplinach modelarskich: wykonanie modelu wg wycinanki wydawnictwa
WIR, wykonanie modelu
z retuszem oraz makieta z
wykorzystaniem modelu.
7. Nagrody zostan¹ przyznane za najlepsze wykonanie modelu:
- pierwsze miejsce 100 z³,
- drugie 60 z³,
- trzecie 30 z³.
Zostan¹ równie¿ przyznane wyró¿nienia po 15
z³otych.
Jury ma prawo w inny
sposób podzieliæ pule na-

Motocyklisto,
niewa¿ne co masz
pod dup¹, wa¿ne
co masz nad ni¹.

Motto
chopperowców
(L19002)

gród. Nagrodzone modele staja siê w³asnoci¹ wydawnictwa. Przeznaczone bêd¹
do ekspozycji na ró¿nego rodzaju imprezach modelarskich oraz jako przedmioty licytacji podczas Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy.
8. Modelarze zg³aszaj¹cy swój udzia³ w
konkursie automatycznie akceptuj¹ powy¿szy regulamin i warunki.
9. Zg³oszenia bêd¹ przyjmowane od chwili

wydania Tygodnika Oleckiego do
31 padziernika 2007 roku. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w po³owie
grudnia 2007. Wrêczenie nagród i wystawa modeli do koñca grudnia 2007
roku.
10. Wspó³organizatorami konkursu s¹:
Zespó³ Szkól Spo³ecznych STO, Regionalny Orodek Kultury Mazury
Garbate.
Konsultacje udzielane s¹ w redakcji Tygodnika Oleckiego mieszcz¹cej
siê przy ul. Zielonej 37 (naprzeciw przychodni zdrowia).
(V58604)
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Kalendarz imion

16 padziernika
Aurelii, Florentyny, Grety, Igi, Jadwigi,
Jagody, Ludmi³y, Ma³gorzaty, Marty
Ambro¿ego, Anastazego, Gaw³a, Gerarda, Grzegorza, Longina, Ludomi³a, Radzis³awa
17 padziernika
Antonii, Arety, Gabrieli, Lucyny, Magdaleny, Ma³gorzaty, Marity, Sulichny,
Sulis³awy
Andrzeja, Ignacego, Lucjana, £azarza,
£ukasza, Maksymiliana, Mariana, Rudolfa, Ryszarda, Wiktora, Wiktoriana
18 padziernika
Hanny, Juliany, Klemencji, Klementyny,
Reny
Ambro¿ego, Bogumi³a, Bratumi³a, Juliana, Klemensa, £ukasza, Mi³obrata, Piotra, René, Siemowita, Wiktora, Ziemowita
19 padziernika
Fernandy, Frydy, Laury, Michaliny, Pe-

lagii
Alfreda, Fernanda, gabriela, Izaaka, Jana,
Micha³a, Paw³a, Piotra, Skarbimira, Toma,
Ziemowita
20 padziernika
Adeliny, Aliny, Budzis³awy, Edyty, Ireny, Kleopatry
Adelina, Anastazego, Budzies³awa, Budzis³awa, Filipa, Jana, Jana-Kantego,
Kantego, Wendelina, Witalisa, Wojciecha, Zenona
21 padziernika
Brygidy, Celi, Celiny, El¿biety, halszki,
Klemencji, Pelagii, Urszuli, Wszebory
Bernarda, Bertolda, Dobromi³a, Dobromira, Hilarego, Jakuba, Janusza
22 padziernika
Alodii, Halki, Halszki, Ingeborgi, Ingi,
Józefiny, Kordelii, Korduli, Lidii, Lody,
Przybychny, Przybys³awy, Salomei
Aleksandra, Donata, Filipa, Kordiana,
Marka, Przybys³awa, Sewera

ABC kierowcy

Bóle krzy¿a  ruch
lekarstwem

Lawenda

Lawenda wykazuje w³aciwoci uspokajaj¹ce i przeciwskurczowe. Hamuje rozwój
szkodliwych bakterii w przewodzie pokarmowym oraz dzia³a koj¹co przy bezsennoci.

Pozycja dzieciêca  uklêknij na pod³odze z lekko rozwartymi kolanami, po czym
usi¹d na piêtach. Wsuñ zwiniêty rêcznik miêdzy uda a klatkê piersiow¹. Pochyl siê do przodu i delikatnie oprzyj
czo³o na pod³odze (by by³o ci wygodniej, pod³u¿ pod czo³o z³o¿ony rêczniczek). Rozlunij ramiona i u³ó¿ je z ty³u,
wzd³u¿ cia³a. Wewnêtrzne strony d³oni
skieruj ku górze. Jeli poczujesz ból bioder
lub kolan, rozchyl szerzej kolana.

Twój dekolt

... bêdzie prezentowa³ siê efektownie, jeli
zrobisz sobie maseczkê z ³y¿ki bia³ego
sera wymieszanego z ³y¿k¹ soku z marchwii.

#

1. Nie kupuj z rozs¹dku samochodu, który
ci siê nie podoba.
2. W³ó¿ do prawa jazdy kartkê ze swoj¹
grup¹ krwi.
3. Gdy nie masz pieniêdzy, wybierz auto
z ABS, nie ze skórzanymi siedzeniami.
4. Sprawd raz w miesi¹cu, czy dasz radê
odkrêciæ ruby kó³.
5. Miej w baga¿niku koc.
6. Nie cigaj siê z kierowcami, którzy maj¹
ob³êd w oczach.
7. Zabieraj linkê holownicz¹ z myl¹, ¿e
komu pomozesz.

Plamy...

... z zieleni czyci zsiad³e mleko z dodatkiem wody utlenionej. Splamione miejsce nale¿y potem sp³ukaæ mydlan¹ wod¹,
a suszyæ na s³oñcu.

Redakcja

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

w godzinach 1200-17 00
(we wtorek nieczynna)

p

kupiê

p

Przys³owia
i powiedzenia
 Miesi¹c padzierny  marca obraz
wierny.
 w. Urszula (21 padziernika) per³y
rozsy³a, ksiê¿yc wiedzia³, nie powiedzia³, s³oñce wsta³o, pozbiera³o.
 Urszula (21 padziernika) i Kordula
(22 padziernika) dzieci do pieca przytula.
 Nawet sam Jowisz wszystkim nie dogodzi.
 Nie nale¿y mieszaæ rzeczy wiêtych
ze wiatowymi.
 Nie ubiór czyni mêdrca.
 Niedostatek nauczycielem wiedzy.

Nasz przepis
Jesienna mieszanka
warzywna

Kilogram czerwonej i ¿ó³tej papryki
30 dkg marchwi
30 dkg cebuli
30 dkg fasolki szparagowej
du¿y seler
10 dkg cukru
ga³ka muszkato³owa
ma³a ostra papryczka
litr bia³ego octu winnego
³y¿ka oliwy z oliwek
sól
Warzywa umyæ, osuszyæ i pokroiæ na niedu¿e kawa³ki. Prze³o¿yæ do
garnka, dodaæ ocet i cukier, ga³kê muszkato³ow¹, papryczkê i ³y¿eczkê soli. Zagotowaæ mieszaj¹c i dusiæ na ma³ym
ogniu 20 minut. Odstawiæ na jeden dzieñ
w miejsce o temperaturze pokojowej.
Prze³o¿yæ do s³oików i zalaæ octem.
Zawekowaæ. Nie otwieraæ przed up³ywem 2 miesiêcy.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
p

sprzedam

p

wynajmê

inne
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.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:
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p
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Ale nam dryga³o...!
W dwunastoletniej historii Klubu
Wêdkarskiego Ukleja ponownie organizowalimy co po raz pierwszy. Tym razem by³y to towarzyskie zawody wêdkarskie Drgaj¹ca szczytówka. Dla mniej
wtajemniczonych wyjaniam, ¿e drgaj¹ca szczytówka jest metod¹ gruntow¹.
Przynêta znajduje siê na dnie, wskanikiem brania jest specjalnie wykonana szczytówka (najczêciej z w³ókna szklanego),
ruchy której, w³anie najczêciej drgania, s¹ sygna³em do natychmiastowego
zaciêcia! Tak te¿ ³owilimy w niedzielê 7
padziernika. Pocz¹tkowo ³owiskiem mia³o
byæ jezioro Garba, jednak okaza³o siê,
¿e interesuj¹cy nas brzeg jeziora jest
zupe³nie pusty. Zapad³a decyzja o przeniesieniu imprezy na pobliskie Sumowo.
Rankiem w niedzielê szeciu najwierniejszych i najwszechstronniejszych
wêdkarzy Uklei (no i oczywicie maj¹cych akurat wolny czas), zjawi³o siê nad
brzegiem jeziora. Niebo przywita³o nas
rzêsistym deszczem, jednak by³a to jedyna nieprzyjemnoæ sprawiona nam przez
pogodê, a w dodatku trwa³a bardzo krótko.
Ju¿ po losowaniu deszcz usta³, a w trakcie ³owienia kilkakrotnie niemia³e s³oneczko przygrzewa³o nam w plecy. Pogoda by³a znakomita!! A ryby? Ryby
równie¿! £owilimy piêkne leszczyki,
dorodne p³ocie oraz ukleje, kr¹pie i okonie. Najwiêkszy leszczyk mia³ 40 cm d³ugoci a p³oæ 30cm. Najwiêksze ryby jednak, jak to zwykle bywa, zosta³y nie wyjête.
Spad³y nam podczas holu trzy ju¿ ¿ó³te
lechole! Ich holowniczy, Krzysiek Gryniewicz, d³ugo mlaska³ i krêci³ g³ow¹ po

zluzowaniu ¿y³ki na wêdzisku...W nazwie
naszej imprezy by³o wyra¿enie.. bez
wagi.. Ju¿ wyjaniam. Ryb tym razem
nie wa¿ylimy, tylko zosta³y zmierzone.

A tak wygl¹da³y d³ugoci osi¹gniête przez
startuj¹cych:
1. Arnold Hoci³³o
408,8 cm
2. Krzysztof Gryniewicz 180,1 cm
3. Józef Makowski
160,7 cm
4. Krzysztof Fidler
131,9 cm
5. Krzysztof Krajewski
108,6 cm
6. Tomasz Gawroñski
69,1 cm
£¹cznie z³owilimy ponad 10,5 metra ryb!
Józio Makowski piêæ lat czeka³ na
tak¹ imprezê! W³anie wtedy kupi³ tak¹
specjalna wêdkê i jak dot¹d tylko kilka

Kampania wg PiS. A gdzie tu prawo...

razy w roku wyciera³ j¹ z kurzu. W koñcu jednak siê przyda³a. Józio z³owi³ kilka
leszczyków, wiêc wêdka zosta³a ochrzczona, a Józek zara¿ony bakcylem drgaj¹cej szczytówki.
Najbardziej dowiadczonym w naszym
gronie gruntowcem jest bez w¹tpienia

Krzysiek Fidler. Stosowa³ on ró¿ne sztuczki
i usprawnienia, na które z nieukrywanym zaciekawieniem wszyscy patrzylimy. Tylko rybki jako by³y mniej ciekawe.
Krzysiek Krajewski dla odmiany u¿ywa³
nie koszyczka zanêtowego, tylko sprê¿yny i kilka piêknych p³oci da³o siê na
to nabraæ. Ale tylko rano. Tomek Gawroñski, debiutant w drgaj¹cej szczytówce, z uwag¹ wys³uchiwa³ rad ³owi¹cych
wokó³ niego Krzyków, stosowa³ siê do
nich i równie¿ skutecznie zacz¹³ ³owiæ.
A ja... no có¿. Uwielbiam ³owiæ na drgaj¹c¹ szczytówkê, a jezioro Sumowo jest
jednym z moich najszczêliwszych. Sprawdzi³o siê równie¿ tym razem  da³o mi
kilka fajnych rybek, no i zwyciêstwo w
zawodach.
W trakcie ³owienia zrobilimy sobie
trzy przerwy na posi³ki, kawkê i wymianê dowiadczeñ. By³o superancko! Niech
¿a³uj¹ ci, co nie przyjechali. A zawody
w drgaj¹cej szczytówce nadal bêdziemy
organizowali, choæby dla kilku napaleñców, bo jest to fantastyczna, bardzo
przyjemna i skuteczna metoda po³owu.
Przy okazji dalimy trochê odpocz¹æ drapie¿nikom, które zw³aszcza jesieni¹ maj¹
bardzo du¿e powodzenie. Wiêkszoæ ryb
i tak wróci³a do jeziora..... Je¿eli zdrowie
i kondycja ryb pozwala, czêsto tak robimy. Mo¿na braæ z nas przyk³ad, do czego, jak równie¿ do udzia³u w kolejnych
imprezach wêdkarskich, serdecznie namawia
Arnold Hoci³³o

%
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TAEKWONDO
LUKS HIDORI Olecko - Wieliczki

2 z³ota i srebro
w Warszawie
 dziewczyny gór¹
W dniach 5-6.10.2007 zawodnicy
Taekwondo Olimpijskiego z klubu Hidori uczestniczyli w zawodach i sparingach w Warszawie. Dzieci, m³odzicy,
juniorzy m³odsi brali udzia³ w Fina³ach
Warszawskiej Olimpiady M³odzie¿y. Juniorzy i m³odzie¿owcy brali udzia³ w walkach sparingowych z zawodnikami AZS
AWF Warszawa, którzy w wiêkszoci
wchodz¹ w sk³ad kadry narodowej Polski.
W pi¹tek juniorzy i m³odzie¿owcy
sprawdzali swoje przygotowanie przed
zbli¿aj¹cymi siê eliminacjami do Mistrzostw
Polski. Poziom zawodników z Warszawy by³ bardzo wysoki. Za³o¿enie wyjazdu by³o takie, aby wszystkie walki by³y
z zawodnikami o wysokim poziomie.
Kadrowicze Polski nie oszczêdzali naszych
zawodników. Walki sta³y na wysokim
poziomie i nie by³o miejsca na lune walki.
Walki toczone by³y jedna po drugiej z
krótkimi przerwami przez 2 godziny. Takie sparingi da³y obraz przygotowania
zawodników z Olecka. Ogólnie nie jest
le, ale jest jeszcze wiele do zrobienia,
szczególnie w taktyce walki.
Nasi zawodnicy to: Micha³ Dunaj,
Daniel Olszewski, Micha³ Snarski, Andrzej Perkowski, a z Wieliczek: Micha³
Leniewski i Mateusz Laszkowski
W sobotê od rana rywalizowa³y dzieci
do lat 10, m³odzicy 11-12 lat i juniorzy
m³odsi 13-14 lat. Dzieci rywalizowa³y w
technikach specjalnych: nare chagi, twio

Dominika z medalem.

Ola podczas nare chagi.

Dekoracja Justyny.
nopi chagi i poomse. Wszystkie te konkurencje wchodzi³y w sk³ad trójboju. Klub
Hidori reprezentowa³y Justyna Miszczak i Olga S³owik, które na co dzieñ
trenuj¹ w Wieliczkach.
Justyna Miszczak zajê³¹ w trójboju
2. miejsce i zdoby³a srebrny medal przegrywaj¹c z³oto jednym punktem.
Ola S³owik zajê³a 5. miejsce, do br¹zowego medalu zabrak³o 5 punktów.
Jedyna nasza m³odziczka, Zuzanna
£apanowska, sprawi³a wielk¹ niespodziankê zdobywaj¹c z³oty medal w kat. wagowej do 53 kg. M³odzicy rywalizowali
tak¿e w trójboju sk³adaj¹cym siê z tech-

nik specjalnych nare chagi, nopi chagi,
poomse i walki.
W kategorii juniorek m³odszych z³oty medal w kategorii + 68 kg zdoby³a
tegoroczna Mistrzyni Polski Dominika Olszewska, dla której by³ to spacerek.
Maciej Chlebus w kat. 58 kg zaj¹³ 5.
miejsce, Karol Leniewski  Wieliczki,
w kategorii 64 kg by³ 6.
Wyjazd na zawody mo¿liwy by³ dziêki
wsparciu Powiatowego Towarzystwa
Sportowego oraz Zak³adów Prawda. Za
pomoc serdecznie dziêkujemy.
Zarz¹d LUKS Hidori Olecko

Dekoracja Zuzanny.

Sparringi

Zwyciê¿czynie.

&
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KOMUNIKAT KOÑCOWY (cz. 2)

XVI OLECKICH BIEGÓW DLA DZIECI i M£ODZIE¯Y
MIEJSKO-POWIATOWA INAUGURACJA SPORTOWEGO ROKU 2007/2008
OGÓLNOPOLSKA AKCJA POLSKA BIEGA
MOSiR OLECKO, 29.09.2007.
Bieg Integracyjny dla Niepe³nosprawnych 19. Pol Paulina (SP Judziki)
20. Klepacka Klaudia (SP 3 Olecko)
1. Wierzbicki Pawe³ (OSW Dz G³uch.)
21. Markowska el¿bieta (SP 3 Olecko)
2. Matusewicz Waldemar (OSW Dz G³)
22. Jurewicz Agata (SP 1 Olecko)
3. Interewicz Krzysztof (OSW Dz G³)
23. Milewska Agnieszka (SP 1 Olecko)
4. Wilczyñski Szymon (OSW Dz. G³)
24. Jurgielewska Magda (SP 3 Olecko)
5. Malicki Kamil (OSW Dz G³)
25. Olszewska Martyna (SP 4 Olecko)
6. Wliz³o Micha³ (OSW Dz G³)
26. Nawrocka Anna (SP 3 Olecko)
7. Chmielewski Pawe³ (OSW Dz G³)
27. Domel Wioletta (SP G¹ski )
28. Ampulska Magda (SP 3 Olecko)
BIEG OTWARTY
29. Kopiczko Ola (SP 3 Olecko)
1. Maciej Zalewski (LO Olecko)
30. Falkiewicz Ola (SP 3 Olecko)
2. Domel Mateusz (ZST Olecko)
31. Maciejewska Paulina (SP 4 Olecko)
3. Szczodruch Patryk (ZST Olecko)
32. Zajkowska Roksana (SP 1 Olecko)
4. Stankiewicz Cezary (ZST Olecko)
33. Ulikowska Sylwia (SP 1 Olecko)
5. Sznurkowski Artur (ZST Olecko)
34. Ciszewska Agnieszka (SP Babki Oleckie)
6. Drozdowski Kamil (OSW Dz G³ Ole
35. Gorlo Weronika (SP 3 Olecko)
7. Sosnowski Kamil (ZST Olecko)
36. Grzymkowska Ada (SP1 Olecko)
8. Paczyñski Maciej (ZST Olecko)
37. Zamojska Iza (SP 3 Olecko)
9. Putra Micha³ (ZST Olecko)
38. Szerwiñska ¯aneta (SP 3 Olecko)
10. Zawadzki Mateusz (ZST lecko)
39. Bielecka Julia (SP 3 Olecko)
11. Nowikowski Micha³ (ZST Olecko)
40. Jackiewicz Anna (SP 3 Olecko)
12. Sak Kamil (ZST Olecko)
41. Sadkowska Olga (SP 1 Olecko)
13. Kulbacki Pawe³ (ZST Olecko)
42. Niewiñska Paulina (SP 1 Olecko)
14. Szmygiel Wojciech (ZST Olecko)
43. Romañska Natalia (SP 1 Olecko)
15. Podurgiel Sebastian (ZST Olecko)
44. Leszkowicz Joanna (SP 1 Olecko)
16. Dêbski Daniel (ZST Olecko)
45. Karsztun Hanna (SP 1 Olecko)
17. Micha³owski Pawe³ (ZS Siejnik )
46. Szumieæ ¯aneta (SP 1 Olecko)
500 m dziewcz¹t szk. podst. (klasy I-II
1000m dziewcz¹t szk. podst. (kl. V-VI)
1. Rudnik Agnieszka (SP wiêtajno)
1. Olszewska Ola (SP 3 Olecko)
2. Jab³oñska Dominika (SP 3 Olecko)
2. Stawicka Zaneta (SP 4 Olecko)
3. G³owacka Urszula (SP 3 Olecko)
4. Warakomska Aleksandra (SP 3 Olecko) 3. Urbanowicz Agnieszka (SP 3 Olecko
4. Falkiewicz Magda (SP 3 Olecko)
5. Maliszewska Karolina (SP 3 Olecko)
5. Winiewska Marta (SP G¹ski )
6. Sobczak Martyna (SP 3 Olecko)
6. Szarnecka Ada (SP 3 Olecko)
7. Markowska Nina (SP 3 Olecko)
7. Sowulewska Iga (SP 3 Olecko)
8. Jag³owska Gabriela (SP 3 Olecko)
8. Ulikowska Ada (SP 3 Olecko)
9. Tomczyk Urszula (SP 3 Olecko)
9. Wojsiat Agata (SP 3 Olecko)
10. £apiñska Marcela (SP 3 Olecko)
10. Kowalewska Dominka (SP 3 Olecko)
11. Staszewska Julia (SP 3 Olecko)
11. Jachimowicz Magda (SP 4 Olecko)
700 m dziewcz¹t szk.podst. (klasy III-IV 12. Majchrowska Zuzanna (SP 3 Olecko)
13. Wróblewska Martyna (SP 3 Olecko)
1. Dobruch Dominka (SP Gaski)
14. Barwiñska Wioletta (SP 3 Olecko)
2. Grabek Maria (SP 4 Olecko)
15. Stankieiwcz Edyta (SP G¹ski )
3. Korotko Agata (SP Judziki)
16. Namiotko Kornelia (SP Mazury)
4. Retel Ada (SP 3 Olecko)
17. Koncewicz Marta (SP Mazury)
5. Kowalewska Karolina (SP 3 Olecko)
18. Falkiewicz Natalia (SP 3 Olecko)
6. Nowak Aleksandra (SP 4 Olecko)
19. Paliwoda Iza (SP 3 Olecko)
7. Dzienis Anita (SP 3 Olecko)
20. Czajko Sylwia (SP Mazury)
8. Torebko Anna (SP 4 Olecko)
9. Wasilewska Aleksandra (SP 3 Olecko) 21. Zygmunt Magda (SP Mazury)
22. Malinowska Marta (SP 3 Olecko)
10. K³os Karolina (SP 3 Olecko)
23. Mielech Gabriela (SP 3 Olecko)
11. Kasprzyk Wioletta (SP 1 Olecko)
24. Niewiarowska Eliza (SP 3 Olecko)
12. Szwêdrys Anna (SP 3 Olecko)
25. Kowalewska Katarzyna (SP 3 Olecko)
13. Dzubiñska Joanna (S 1 Olecko)
26. Nalewajko Ada (SP Babki Ol)
14. Jankowska Olga (SP 3 Olecko)
27. Interewicz Angelika SP 1 Olecko)
15. Woroniecka Justyna (SP 3 Olecko)
16. Barszczcwewska Klaudia (SP 3 Olecko) 28. Rutkowska Agata (SP 1 Olecko)
29. Murawska Magda (SP 3 Olecko)
17. Harasim Aleksandra (SP Mazury)
18. Gajewska Karolina (SP Babki Oleckie) 30. Kowalczyk Dominka (SP 3 Olecko)

31. Puto Agnieszka (SP 4 Olecko)
32. Jorzyb Karolina (SP 1 Olecko)
33. Gorlewska Karolina (SP 3 Olecko)
34. Wiñska Karolina (SP 3 Olecko)
35. Brodowska Agata (SP 1 Olecko)
36. Murawska Katarzyna (SP 1 Olecko)
37. Kamiñska Magda (SP 1 Olecko)
38. Bazylewicz Bo¿ena (SP 4 Olecko)
39. Laszkowska Emila (SP Babki Ol)
40. Polakowska Barbara (SP 3 Olecko)
1500m dziewcz¹t - gimnazja kl. I-III
1. Szpunar Anna (Kijewo)
2. Jankowska Paulina (Kijewo)
3. Trzasko Ula (G 2 Olecko)
4. Masalska Paulina (G 2 olecko)
5. Godlewska Karolina (wiêtajno)
6. Rudnik Justyna (wiêtajno)
7. Olszewska Magda (G 2 Olecko)
8. Cho³odowska Anna (wiêtajno)
9. Klimowicz Monika (G 2 Olecko)
10. Milewska Joanna (ZS Siejnik )
11. Gorczyca Dominika (G 2 Olecko)
12. Galicka Karolina (G 2 Olecko)
13. Brynda Joanna (G 2 Olecko)
14. Jegliñska Monika (ZS Siejnik )
15. Koz³owska Paulina (ZS Siejnik )
16. Kaczyñska Beata (ZS Siejnik )
17. Olszewska Urszula (G 2 Olecko)
18. Kamiñska Kamila (G 2 Olecko)
19. Mielech Sylwia (G 2 Olecko0
20. Paw³owska (G 2 Olecko0
21. Krupa Anna (G 2 Olecko)
22. Brych kamila (ZS Siejnik )
23. Kwiatkowska Joanna (ZS Siejnik)
24. Krasnoborska Sylwia (G 2 Olecko)
25. Zmys³owska Sylwia (G 2 Olecko)
26. Domel Magda (G 2 Olecko)
27. Bobrycka Justyna (G 2 Olecko)
28. Roga³ó Paulina (ZS Siejnik )
29. Klar marlena (G 2 Olecko)
30. Gojlik Maria (G 2 Olecko)
Bieg Integracyjny dla Niepe³nosprawnych
1. Wierzchowska Monika (OSW Dz G³)
2. Prokopiuk Barbara (OSW Dz G³)
3. Naruszewicz Magda (OSW Dz G³)
4. Domel Justyna (OSW Dz G³)
5. Antonowicz Edyta (OSW Dz G³)
6. Kêdzierska Julita (OSW Dz G³)
7. Lutrzykowska Ma³gorzata (OSW D G
BIEG OTWARTY
1. Szpunar Ma³gorzata (ZST Olecko)
2. Zieliñska Justyna (ZST Olecko)
3. Zió³kowska Marlena (ZST Olecko)
4. Sad³owska Milena (ZST Olecko)
5. Górecka Annna (ZST Olecko)
Ogó³em w XVI Oleckich Biegach dla
Dzieci, M³odzie¿y i Doros³ych
- biegi ukoñczy³o 336 osób (w tym
139 dziewcz¹t).
Sponsorem nagród dla najlepszych
by³ sklep TESCO oddzia³ Olecko.

'
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Czarni Justyna Olecko - Granica Kêtrzyn  5:0

14.10.2007r. Czarni Justyna Olecko
pokonali Granicê Kêtrzyn 5:0. Bramki strzelali
Drozd, Strychalski i trzy!!!! Jarmo³owicz.
Czarni na mecz wyszli w ustawieniu: Gasiorowski, Wasilewski Michal, Pietkwicz,
Ryszkiewicz, Raducha, Cwaliñski, Drozd,
Wyszyñski, Jeglinski Marcin, Jarmow³owicz, Strychalski. Na zminy wchodzili Jeglinski Mariusz, Wasilewski Pawe³, Sadowski , Tusznio. W pierwszych minutach meczu uwidoczni³a siê przewaga
Czarnych , którzy po 15 minutach prowadzili 2:0. Bramkê pierwsz¹ zdoby³ strza³em
zza pola karnego i rykoszecie Drozd, a
drug¹ Strychalski. Po zdobyciu bramek ,
gra siê wyrówna³a i pierwsza po³owa zakoñczy³a siê wynikiem 2:0. W drugiej po-

OLDA
Wyniki II Turnieju OLDA:
1. Ekipa Siejnik - Ekipa z Zielonego Jeepa 6:7 (2:4); bramki: Piotr Fiedorowicz 2, Pawe³ Fiedorowicz 2, Tomasz Parfieniuk 2  Kamil Pratko 4, Artur Æwikowski i £ukasz Ja³owski 2.
W tabeli (po dwóch turniejach) pro-

³owie strzelecki popis da³ Jarmo³owicz, który
w ci¹gu kilkunastu minut zaliczy³ trzy bramki
i zrobi³o siê 5:0 dla Czarnych. Granica nie
by³a s³abym przeciwnikiem, co mo¿e sugerowaæ wynik, walczy³a i nie stara³a siê
murowaæ w³asnej bramki.
Nasza dru¿yna po raz kolejny udowodni³a, ¿e potrafi graæ, szkoda tylko, ¿e
tak póno prze³ama³a siê. Rozegra³a pi¹ty
z rzêdu mecz bez pora¿ki i oby tak dalej.
Zwyciêstwo da³o nam 3 punkty i pozwoli³o na przesuniêcie siê o jedno miejsce wy¿ej
w ligowej tabeli.
Natomiast Czarni II Justyna Wieliczki
pokonali £abêdnik na wyjedzie 6:1.
Gratulacje!
wadzi Ekipa z Zielonego Jeepa  20 pkt,
przed Armagedonem i Ekip¹ Siejnik 
po 6 pkt. Nastêpne zawody w najbli¿sz¹
niedzielê na strzelnicy MOSiR od godz.
10.00.
Zapraszamy do udzia³u w zawodach
wszystkie amatorskie i podwórkowe zespo³y (wiek powy¿ej 16 l.), które chcia³yby w konfrontacji z sobie podobnymi,
sprawdziæ swoj¹ aktualn¹ formê pi³karsk¹.

Pi³ka no¿na
W zesz³ym tygodniu w dniach 9-11.X.
MOSiR by³ organizatorem Turniejów Pi³ki
No¿nej Dzikich Dru¿yn pod znamiennym has³em: W poszukiwaniu m³odych
talentów.
Ustalono cztery kategorie wiekowe:
szko³y podstawowe  klasy I-II, klasy
III-IV, klasy V-VI i gimnazjum.
Wyniki zawodów:
1. klasy I-II: 1. Danonki, 2. Czerwone
Tornado, 3. Pêdziwiatry.
2.klasy III-IV: 1. Muminki, 2. FC Czarni,
3. Mumie.
3. klasy V-VI: 1. Albatrosy (kpt. Dawid
Mi³un), 2. FC Barca (kpt. Krystian Sura¿yñski).
4. Gimnazja: 1. WSK Motór (kpt. Sebastian Golub), 2. Skazani na sukces (kpt.
Mateusz Koncewicz), 3. FC Farmery
(kpt. Piotr Jag³owski).
Wszystkie zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy a zwyciêzcy puchary
Dyrektora MOSiR w Olecku.

Szachy
RUSZY£A SZKÓ£KA SZACHOWA

Od padziernika b.r. ruszy³a po wakacyjnej przerwie szkó³ka szachowa. Tym razem m³odzi szachici maj¹ swoj¹ siedzibê w gocinnych progach Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Olecku. Dziêki uprzejmoci i ¿yczliwoci p. Józefa
Wasilewskiego oraz dyrektora p. Andrzeja Kamiñskiego zajêcia odbywaj¹ siê w sali konferencyjnej orodka w ka¿dy
pi¹tek i sobotê.
W pi¹tki, od godziny 16.00 trenuje najm³odsza, pocz¹tkuj¹ca grupa dzieci, które chc¹ poznaæ tajniki tej królewskiej
gry. Na zajêciach, które ju¿ siê odby³y, dzieci pozna³y szachownicê oraz armiê bia³ych i czarnych bierek. Dowiedzia³y
siê równie¿ jakie znaczenie maj¹ diagonale i linie.
W soboty natomiast, w godzinach 8.00-12.00, zajêcia maj¹
pozosta³e grupy szachistów z d³u¿szym sta¿em gry.
Wszystkich chêtnych, którzy chcieliby jeszcze do³¹czyæ
do grona oleckich szachistów, zapraszamy na zajêcia. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest zapisanie siê do klubu Czarnych
i op³acenie sk³adki cz³onkowskiej w kwocie 3 z³ miesiêcznie.
Zajêcia s¹ bezp³atne!
Marta & Czes³aw Spisak
Fragment ksi¹¿ki Zagrajmy w szachy autorstwa Czes³awa Spisaka, na której bazuje grupa pocz¹tkuj¹ca.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 275

Witam Pañstwa. Dla tych co nie zauwa¿yli, to przypominam, ¿e w³anie min¹³
kolejny tydzieñ. No, dobra... niech bêdzie. Minê³o siedem dni. ¯eby nie zanudzaæ nikogo chronologi¹ i astronomi¹
mo¿na napisaæ te¿, ¿e te siedem dni to:
168 godzin lub 10080 minut, albo 604800
sekund. Pora¿aj¹ce liczby? Nie. To tylko to, co nam up³ynê³o i odesz³o w przesz³oæ.
Ale zajmijmy siê czasem obecnym.
Musicie Pañstwo iæ na wybory. Nie
g³osujcie, bo ja Wam tak karzê, ale zróbcie to, bo jest to wasze WIELKIE PRAWO, na którym opiera siê demokracja.
Niewa¿ne jak zag³osujecie
i na kogo. Liczy siê to,
¿e Wasz pojedynczy g³os
jest Wielkim wiêtem Demokracji. Nauczcie siebie, swoje dzieci, a jak
jeszcze nie macie  to
swoich rodziców czy
dziadków, ¿e uczestniczycie w najwiêkszej demokratycznej magii. Bo
to w³anie Wasz g³os
mo¿e zadecydowaæ, kto
dostanie siê do parlamentu i kto bêdzie w naszym
imieniu sprawowaæ w³adzê. Ja ju¿ wybra³em.
Mnie nie trzeba przekonywaæ do wyborów.
Uczestniczê w ka¿dych
wyborach, bo wiem, ¿e
to co robiê skrelaj¹c odpowiedni¹ kratkê, wp³ywa na to, co bêdzie. Nie namawiam nikogo na g³osowanie na tê sam¹
cyfrê co moja. Choæ s¹ i tacy, co nawet
doæ g³ono podkrelaj¹, ¿e narzucam
swoje zdanie. To nieprawda. Ci co tak
mówi¹ uwa¿aj¹ Pañstwa za ludzi nie myl¹cych i nie maj¹cych w³asnego zdania
i pogl¹dów. Przecie¿ gdybym Pañstwa
tu przekonywa³ do swojego widzenia
wiata, to po co mia³bym siê tak produkowaæ i pisaæ? Móg³bym przecie¿ pisaæ
jak prawdziwy agitator. Nie jest to trudne i skomplikowane. Staram siê tylko
Pañstwu przedstawiaæ wiat, w którym
doæ krytycznie i z pewn¹ doz¹ braku
zaufania podchodzimy do informacji prasowej i telewizyjnej. Namawiam Pañstwa,
bycie mieli swój rozum i nie przyjmowali wszelkich informacji i newsów prasowych, medialnych jako podstawy informacji. Bo czasem wiele... A co mi tam
 BARDZO DU¯O  informacji jest jak
z Radia Erewañ! O co chodzi? O sposób

podawania newsów przez to anegdotyczne
radio: Podobno w Moskwie na Placu
Czerwonym rozdaj¹ samochody Wo³ga.
Wszystko to prawa tylko: nie w Moskwie,
a Wo³godoñsku, nie na Placu Czerwonym tylko na ulicy i nie rozdaj¹ Wo³g 
tylko kradn¹ rowery. W mediach takie
informacje s¹ dos³ownie na porz¹dku
dziennym. Dziwne jest to, ¿e wiele osób
uwa¿aj¹cych siê za bardzo inteligentne
tak ³atwo zamienia w³asny rozum na tak¹
wiedzê. Wielkie brawa dla nich. Na szczêcie Pañstwo jestecie inteligentni i potraficie sami wyci¹gaæ wnioski z tego,
co pisz¹ i mówi¹. I to nas ³¹czy. Dlatego
pójdziemy w niedzielê 21 padziernika na
wybory i bêdziemy g³osowaæ. Ka¿dy

wed³ug w³asnego uznania i przekonañ.
Niech wygra demokracja, choæ podobno jakie autorytety (powinno byæ poprawnie: autorytety) ju¿ krokodylimi
³zami op³aka³y upadek demokracji w Polsce.
Acha. I ¿eby nie by³o, ¿e uchylam
siê wypowiedzi o debacie gigantów w
pi¹tek. Kto wygra³? I tu ju¿ widaæ umieszki... Dodek? Tydzieñ temu zdecydowanie wg trzech czwartych respondentów
i specjalistów wszelkiej maci wygra³ Prezio
(ten wynalazca choroby z Filipin... teraz bêdzie siê mówi³o id¹c na piwo: Idziemy na Filipiny, mordo ty moja). Prawie
wszystkie gazety obwieci³y wygran¹
Prezia, a¿ ukaza³y siê wyniki sonda¿y.
Pe³ne zaskoczenie, bo wiêksza czêæ
spo³eczeñstwa oceni³a inaczej to zwyciêstwo. Teraz ze spokojem poczekam
na kolejne sonda¿e po.
Ja zag³osujê na grupê Jerrego. A
Pañstwa zachêcam do g³osowania na kogo
tylko uwa¿acie. Mo¿e g³osowaæ na Do-

nia, Prezia czy nawet na grupê molestuj¹c¹  jak siê komu podoba i odpowiada. Mo¿na nawet g³osowaæ na Pana
Korwina, którego marzeniem jest odseparowanie dzieci chorych od zdrowych.
Ba... Mo¿na g³osowaæ na ludzi z czterolistn¹ koniczynk¹ w herbie, którzy z uporem maniaka powtarzaj¹, ¿e maj¹ stuletni¹ przesz³oæ. Robi¹ to chyba na z³oæ
ostatniemu powojennemu prezesowi tej
partii  Miko³aczykowi, którego ¿ona
(wdowa po prezesie) na krótko przed swoj¹
mierci¹ mówi³a, ¿e nie maj¹ moralnego
prawa do uzurpowania sobie tej przesz³oci. Ale kto by o tym pamiêta³... dzi
to Nowoczesna Internetowa Partia. Taka
Si³a Spokoju w... przyczepie. Mam te
same pogl¹dy na Polskê
co Wojciech Killar czy
Jan Pietrzak. Nazwiecie
ich oszo³omami czy ludmi niemyl¹cymi samodzielnie?
A co mnie rozbawi³o w zesz³ym tygodniu?
Lament nad internetowym po³¹czeniem ZUS
z CBA. Lament podnios³a Trybuna LiDu. Jak
to Kaczyci bêd¹ teraz
robili Pañstwo Orwella!
Odkryto potworny zamach na polsk¹ demokracjê  zak³adane jest
sta³e ³¹cze internetowe
pomiêdzy CBA a ZUS.
Ile by³o lamentu w mediach, a ilu Ojców Autorytetów znowu
p³aka³o nad demokracj¹. A trzeba by³o
dok³adnie przeczytaæ o co chodzi: nie
zmieni³o siê nic w obowi¹zuj¹cych od
dawna przepisach o udostêpnianiu archiwów ZUS policji, CBA i innym s³u¿bom pañstwowym. Po prostu u³atwiono
obieg informacji i zamiast posy³aæ kuriera, obecnie CBA bêdzie mog³o uzyskiwaæ te dane bezporednio z komputera na komputer. Co mo¿na dowiedzieæ
siê o obywatelu z ZUS? Ile chorowa³?
Ile zarabia oficjalnie? Paranoja autorytetów siêga powolutku absurdu. Kupujemy bez opamiêtania telefony komórkowe, dziêki którym mo¿na wiedzieæ o
naszym ¿yciu wiêcej ni¿ wiemy sami, a
pods³uchanie prywatnych rozmów nie jest
problemem, a lamentujmy nad informatyzacj¹ struktur i s³u¿b pañstwowych przyspieszaj¹cych i usprawniaj¹cych ich
dzia³ania...
I jak tu nie pójæ do urn wyborczych.
Ja pójdê i Pañstwo na pewno te¿.
PAC

