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Nie ten jest egoist¹, kto od ludzi stroni,
Ale ten, kto za blinim jak za ³upem
goni.
Adam Mickiewicz

Cena 1,40 z³

6 lutego 2007 r .

Budownictwo
mieszkaniowe

Burmistrz Wac³aw Olszewski prowadzi rozmowy z inwestorami, którzy chc¹
budowaæ budynki wielorodzinne.
O budownictwie mieszkaniowym czytaj na s. 3.

Tylko ostro¿nie!

No to mamy. Czekalimy w tym roku
wyj¹tkowo d³ugo, ale jednak siê doczekalimy. Trochê przymarz³o i ju¿ niektórzy z nas zasuwaj¹ po lodzie. Po bardzo
cienkim lodzie!!!

wiêto
oleckiego sportu

25 stycznia br. w sali widowiskowej
Regionalnego Orodka Kultury w Olecku odby³a siê uroczysta gala powiêcona 60  leciu sportu oleckiego oraz 50 
leciu klubu sportowego Czarni Olecko. Na stronie 8. przedstawiamy pierwsz¹ czêæ skrótu z historii oleckiego sportu
wyg³oszonego podczas tej imprezy.

MAJSTER

M.Pietraszewski

(V1804)

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
Promocje:
 Gipsar g³ad szpachlowa 25kg  25,99 z³
 Atlas klej 25 kg  16,40 z³
 Pianka OMEGA zimowa 750 ml  11.19 z³

Tel. (87) 520 44 46

Szko³a Spo³eczna mieszcz¹ce siê przy ulicy
M³ynowej jest
jedyn¹, wyj¹tkow¹ placówk¹
w naszym miecie i regionie. Stale siê
doskonalimy dla dobra naszych
uczniów i dbamy, aby nasza szko³a
by³a coraz lepsza.
W chwili obecnej prowadzimy
wstêpne zapisy na rok szkolny 2007/
2008 do klas pierwszych szko³y podstawowej, gimnazjum oraz liceum.
O ofercie Szko³y Spo³ecznej czytaj na stronie 6.

Na bakier z laurami,
czyli jubileusz
Andrzeja Garczarka

W sobotê, 3 lutego, pónym po³udniem w Gawliku Wielkim do domu Ewy i
Andrzeja Garczarków zawita³a czereda
goci. Wszyscy postanowili zorganizowaæ ten gwiadzisty zjazd, by uczciæ 60.
urodziny Dostojnego Jubilata.
O tym wydarzeniu piszemy na s. 6.

Bezpieczne ferie

Czytaj na s. 7.
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Na co szczególnie nara¿ona jest
m³odzie¿ podczas zimowego wypoczynku? Co robiæ, jak siê zachowywaæ, by zapewniæ bezpieczeñstwo sobie i innym?

O tym czytaj na s. 5.

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

(V6001)
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

Tygodnik Olecki nr 6 (475)

Odesz³a od nas jeszcze jedna osoba, której losy splot³y siê z histori¹ Olecka,
i która w historii miasta zaistnia³a w sposób wa¿ny.

Anna Andrzejewska-Jurgiel

Ania przyjecha³a do Olecka zwabiona
s³aw¹ Przystanku. By³ to rok, kiedy powstawa³o Drzewo ¿ycia tworzone przez
grupê artystów skupionych wokó³ p. Andrzeja Legusa. By³ to czas, kiedy Przystanek znaczy³ organizacjê dziesi¹tków
warsztatów, setki ludzi skupionych wokó³ nich, a koncerty, prawie kameralne,
odbywa³y siê w amfiteatrze nad jeziorem.
By³ to czas, kiedy po miecie wêdrowa³y
uliczne teatry.... to by³ czas, kiedy Przystanek powodowa³, ¿e ludzie przyje¿d¿ali
zobaczyæ i zostawali w Olecku. Szukali
pracy i zostawali. Tak te¿ sta³o siê z Ani¹.
Podoba³a siê jej atmosfera, podoba³o siê
jej miasto. Znalaz³a mieszkanie, znalaz³a
pracê i zosta³a.
Mia³a dar nawi¹zywania znajomoci 
by³a przecie¿ dziennikark¹. Pracowa³a jako
korespondent Gazety Wspó³czesnej. Pi-

KRONIKA
PO¯ARNICZA

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI
Rarytas

ul. E³cka 4
Na miejscu: myjnia, sklep,
hotel i bar
(V4502)

23 stycznia nieznany samochód, zapewne ciê¿arowy lub doæ du¿y, bo wgiêcie
b³otnika i zerwanie lakieru umiejscowione
jest doæ wysoko, uszkodzi³ moje auto zaparkowane obok apteki na ulicy Zielonej i
uciek³. Je¿eli kto widzia³ owo wydarzenie i
mo¿e wskazaæ sprawcê, proszê o pilny kontakt. Przewidziana nagroda.
Marek Borawski - 0-601-152-454

Informujê równie¿, ¿e w podobnych
wypadkach og³oszenia o poszu-

kiwaniu sprawców st³uczek,
którzy uciekli z miejsca zdarzenia bêdziemy publikowali
bezp³atnie.
Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 06-11.02.2007r., Kolejowa 15
 12-18.02.2007r., pl. Wolnoci 25

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V2603)

(V705)

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

ST A C JA PA L IW

23 lutego...

Poszukujê

 25 stycznia o 9.15 trzy zastêpy JRG PSP
usuwa³y drzewo zagra¿aj¹ce budynkowi
Wszechnicy Mazurskiej.
 25 stycznia o 22.12 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar ogrodzenia wokó³ szpitala w Olecku.
 26 stycznia o 7.07 jeden zastêp JRG
PSP uwalnia³ w Olszewie zamarzniêtego w lodzie ³abêdzia.
 26 stycznia o 9.17 jeden zastêp JRG
PSP uwalnia³ w Golubkach zamarzniêtego w lodzie ³abêdzia.

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

sa³a równie¿ do Gazety Oleckiej, a póniej Tygodnika Oleckiego. Ania by³a
zreszt¹ utalentowana prawie we wszystkich dziedzinach sztuki. Równie¿ drukowalimy jej rysunki.
Tego samego roku, gdy z Tomkiem
£askowskim napisalimy teksty do
pierwszej i chyba jedynej wystawionej
oleckiej szopki, Ania zaprojektowa³a i
wykona³a wszystkie wystêpuj¹ce w niej
postaci. Równie¿ u³adzi³a i znacznie zredukowa³a nasze rymy.
Ania by³a nie tylko doskona³ym dziennikarzem. By³a równie¿ zawodowcem jeli
chodzi o redakcjê tekstów i przygotowywanie ich do druku. Ania AndrzejweskaJurgiel jest redaktork¹ pierwszej czêci
wspomnieñ p. W³adys³awa ¯urowskiego. Publikowalimy je w Tygodniku. Bez
jej redakcji nie by³oby wydania mojej

ksi¹¿ki Têcza. Wyrzuci³a z niej prawie
jedn¹ trzeci¹ tekstu i zaleci³a napisanie w
to miejsce nowego. W sumie wiedzia³a co
robi i bêdê jej za to zawsze wdziêczny.
Wszyscy przyjaciele i znajomi pamiêtaj¹ z jak¹ dba³oci¹ i pedantycznoci¹
przygotowa³a wszelk¹, nawet sk³adaj¹ce
siê z dwóch zdañ, informacjê. Potrafi³a kilkanacie razy redagowaæ od nowa tekst.
By³a perfekcjonistk¹ i tego samego wymaga³a od innych.
Wiele siê od Ani nauczy³em, m.in.
dziennikarskiego fachu. Wiele Ani zawdziêczam. To ona namówi³a mnie bym
za³o¿y³ Tygodnik Olecki. Ona te¿ pomog³a mi w jego pocz¹tkach. Potem, jak ju¿
pismo okrzep³o, a ona uzna³a, ¿e czas na
to nadszed³, powiedzia³a, ¿e teraz powinienem zaj¹æ siê nim sam. Taka by³a Ania.
Uznawa³a, ¿e ludziom potrzebna jest nauka gotowania, a nie gotowe jedzonko.
Ania pierwsza zaczê³a pisaæ o Wszechnicy Mazurskiej i przybli¿aæ czytelnikom
znaczenie jej istnienia dla rozwoju miasta.
Bogus³aw M. Borawski

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

odbêdzie siê najbli¿sza Sesja Rady Gminy.

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:
 Paulina Bielska
 Beata Brodowska
 Zbigniew Krzy¿ek
 Roberta Lotkowska
 Regina Rojek
 Jan ¯arnowski
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Drogeria Natura, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego 16 (rampa PKP)

Budownictwo mieszkaniowe

Burmistrz Wac³aw Olszewski prowadzi rozmowy z inwestorami, którzy chc¹
budowaæ budynki wielorodzinne. Do
sprzeda¿y s¹ przygotowane dwie dzia³ki,
których umiejscowienie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Znajduj¹ siê one przy ulicy
Kasprowicza i na osiedlu Siejnik.
Jest du¿e zainteresowanie firm. W
chwili obecnej robimy ju¿ podzia³y i przygotowujemy dzia³ki do sprzeda¿y 
stwierdzi³ Burmistrz.
Wszyscy z inwestorów bêd¹ budowaæ mieszkania przeznaczone do sprzeda¿y. Obecnie, kiedy jest podstawa prawna pozwalaj¹ca na tworzenie wspólnot
mieszkaniowych, zarz¹dzanie budynkiem
nie stanowi du¿ego problemu.
W chwili obecnej s¹ kontynuowane
budowy dwóch bloków przy alei Zwyciêstwa, kompleksu budowlanego przy ul. Cichej i Grunwaldzkiej oraz bloku przy ulicy
Kociuszki.
Na wiosnê ruszy równie¿ budowa gara¿y przy ostatnim z wymienionych bu-

dynków. Zostan¹ one sprzedane w przetargu ograniczonym tylko dla mieszkañców budowanego bloku. Budynek ten,
nale¿¹cy do Towarzystwa Budownictwa
Spo³ecznego, bêdzie mia³ 48 mieszkañ. Do
ratusza wp³ynê³o ponad 130 podañ.
Mieszkania zostan¹ przydzielone w przeci¹gu najbli¿szych miesiêcy, a zakoñczenie budowy przewidziane jest na sierpieñ
tego roku. Tak wielkie zapotrzebowanie
na mieszkania spowodowa³o równie¿ nastêpny ruch gminy. Przygotowywane s¹
podzia³y gruntów przy ulicach Rzenickiej i Kasprowicza dla budowy dalszych
budynków TBS.
W Magistracie zosta³y równie¿ przygotowane projekty przebudowy i odbudowy dwóch budynków socjalnych. Ustawa przewiduje, ¿e gmina decyduj¹ca siê
na takie rozwi¹zania mo¿e uzyskaæ do 30%
zwrotu kosztu inwestycji w wypadku budowy od podstaw i 40% w wypadku adaptacji. Budynki bêd¹ umiejscowione w
G¹skach - na 25 mieszkañ oraz w Zatykach - dla 12 rodzin.

Bomba w szpitalu nieg w miecie
30 stycznia dy¿urny stra¿y po¿arnej
odebra³ telefon informuj¹cy o tym, ¿e w
szpitalu zosta³a pod³o¿ona bomba. Powiadomiono natychmiast szpital i policjê. W akcji szukania ³adunku wziê³o udzia³
omiu policjantów i dwa zastêpy stra¿aków. Po kilkugodzinnych poszukiwaniach
stwierdzono, ¿e by³ to fa³szywy alarm.
Nastêpnego dnia we wspó³pracy z
policjantami z Go³dapi ustalono sprawcê fa³szywego alarmu. Okaza³ siê nim
dwunastoletni Daniel K., mieszkaniec
gminy Dubeninki. Przyzna³ siê on do tego,
¿e telefonowa³ pod nr 112 i powiedzia³ o
pod³o¿onej bombie. Wyjani³, ¿e chcia³
za¿artowaæ.
Konsekwencje zachowania ch³opca
mog¹ ponieæ rodzice. Prawdopodobnie
s¹d naka¿e obci¹¿yæ ich kosztami ca³ej
akcji.
Policja przestrzega przed tego typu
wybrykami. Skoñczyæ siê one mog¹ w
s¹dzie dla nieletnich. Natomiast metody
ledcze i system monitoringu telefonów
stacjonarnych i komórkowych wyklucza
anonimowoæ.

PIJANI KIEROWCY
 30 stycznia ok. 18.45 zatrzymano w
Wieliczkach Fiata 126p, którym kierowa³ bez uprawnieñ 24-letni Krzysztof
S. Mia³ on we krwi 1,4 promila alkoholu.

Burmistrz zarz¹dzi³ wywo¿enie zwa³ów
niegu tarasuj¹cego ulice oraz parkingi.
Opady zbieg³y siê z awari¹ wielofunkcyjnego samochodu Multikar. Wróci³ on w
tym tygodniu z naprawy gwarancyjnej.
Do akcji udra¿niania ulic ma w³¹czyæ siê
równie¿ Powiatowy Zarz¹d Dróg.
Tragicznie zachowuj¹ siê równie¿ kierowcy parkuj¹cy jak popadnie, nieraz na
dwóch lub trzech miejscach.
Równie¿ rozwa¿ane jest wprowadzenie zakazu parkowania samochodów ciê¿arowych przy placu Wolnoci tam, gdzie
sklepy maj¹ zaplecze z drugiej strony budynków. Dotyczy³oby to sklepów równoleg³ych do ulicy rodkowej, Zyndrama, Sk³adowej oraz równoleg³ych do ulicy W¹skiej.
Na wiosnê jest przewidziana modernizacja ulic, która polegaæ bêdzie na wyznaczeniu liniami ci¹g³ymi miejsc parkingowych. Przekroczenie takiej linii bêdzie
przez policjê traktowane jako wykroczenie i egzekwowane z ca³¹ surowoci¹.
Równie¿ rozpatrywany jest system, jakim
nale¿y nauczyæ kierowców, którzy parkuj¹ przy placu Wolnoci, aby przez ca³e
dnie nie blokowali parkingów swoimi samochodami.
Rozpatrywane jest równie¿ stworzenie nowych parkingów na zapleczu placu
Wolnoci oraz w ramach modernizacji poszerzenie równoleg³ych do niego ulic.

!
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OLECKI TERMINARZ

Wystawy sta³e
8.00  15.00  Wystawa fotografii Stanis³awa Wosia, Galeria sztuki prawdziwej
im. A. Legusa, plac Wolnoci
6 lutego (wtorek)
18.00  Arion Olecko  Spójnia Olecko,
mecz tenisa sto³owego, sala sportowa
LO, ul. Kociuszki
7 lutego (roda)
9.00  mija termin sk³adania ofert w przetargu og³oszonym przez SM (szczegó³y TO 4 z 23 stycznia, s. 9)
10.00  mija termin sk³adania ofert w przetargu og³oszonym przez SM (szczegó³y TO 4 z 23 stycznia, s. 9)
10.00  VI Halowe Mistrzostwa Powiatu
Szkó³ Podstawowych w Lekkiej Atletyce  hala ZST, ul. Zamkowa
8 lutego (czwartek)
* up³ywa termin sk³adania ofert w przetargu og³oszonym przez Powiatowy
Zarz¹d dróg (informacja TO 5/474, s. 5)
9.00  Lekcje Folkloru, sala widowiskowa
ROK MG
9 lutego (pi¹tek)
17.00  Eragon, film  kino
19.00  Deja vu, film - kino
10 lutego (sobota)
14.00  rozgrywki OLDA, sala gimnastyczna LO
17.00  Eragon, film  kino
19.00  Deja vu, film - kino
11 lutego (niedziela)
17.00  Eragon, film  kino
19.00  Deja vu, film - kino
12 lutego (poniedzia³ek)
10.00  D¿ungla  film, kino (ferie zimowe)
11.00  zajêcia teatralne dla dzieci ROK
MG (ferie zimowe)
12.00  zajêcia plastyczne, muzyczne 
ROK MG (ferie zimowe)
17.00  Eragon, film - kino
13 lutego (wtorek)
11.00  otwarte zajêcia teatralne i taneczne dla dzieci ROK MG (ferie zimowe)
12.00  zajêcia plastyczne, muzyczne 
ROK MG (ferie zimowe)
17.00  Eragon, film - kino
14 lutego (roda)
10.00  Auta  film, kino (ferie zimowe)
11.00  otwarte zajêcia teatralne i taneczne dla dzieci ROK MG (ferie zimowe)
12.00  zajêcia plastyczne, muzyczne 
ROK MG (ferie zimowe)
19.00  zatañcz ze mn¹ , film  kino (Na
Walentynki!!!!!!!) (para 10 z³)

MARKET
BUDOWLANY

(V73210)

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

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

"
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Lodowisko od stra¿aka
dla dzieciaka

Wzorem lat ubieg³ych stra¿acy z powiatu oleckiego czynnie uczestnicz¹ w akcji Lodowisko od stra¿aka dla dzieciaka. Celem akcji jest pomoc w przygotowaniu lodowisk przy
szko³ach lub na osiedlach, aby dzieci nie korzysta³y z akwenów wodnych, na których mog³oby dojæ do tragedii. Stra¿acy wylewaj¹ wodê na miejsca ju¿ odnie¿one i przygotowane
przez administratorów osiedla, pracowników szko³y lub inne
osoby zainteresowane. Pierwsze w bie¿¹cym roku lodowiska
czêciowo przygotowane przez stra¿aków s¹ przy Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku i Zespole Szkó³ na Osiedlu Siejnik.
W poprzednich latach stra¿acy równie¿ czynnie uczestniczyli
przy wykonaniu lodowisk przy tych placówkach owiatowych.
Mamy nadziejê, ¿e korzystanie z tych lodowisk bêdzie bezpieczniejsze ani¿eli lizganie na jeziorze, na którym mo¿e dojæ
do tragedii.

Przekaza³ st. kpt. Tomasz Milewski

Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Olecku

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Zwi¹zku Emerytów
i Rencistów Po¿arnictwa

W wietlicy Komendy Powiatowej PSP w Olecku odby³o
siê spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Zwi¹zku Emerytów i
Rencistów Po¿arnictwa RP w Olecku. W trakcie spotkania
wybrano nowy zarz¹d w sk³adzie: prezes  Stefan Dawidowicz, wiceprezes Józef Wasilewski, sekretarz  Waldemar
Tyszka, skarbnik  Jerzy Falêcki i cz³onek zarz¹du  Eugeniusz Machnacz. Ponadto wybrano delegatów reprezentuj¹cych zwi¹zek na szczeblu województwa w nastêpuj¹cych osobach:
Stefan Dawidowicz i Wac³aw Sapieha. Poruszane by³y sprawy dotycz¹ce wspó³pracy pomiêdzy emerytami i stra¿akami
czynnymi. Prezes zarz¹du zaapelowa³ do emerytów, aby czynnie uczestniczyli w imprezach organizowanych przez Komendê Powiatow¹ PSP w Olecku. Spotkanie zakoñczy³o siê wspólnym
obiadem okolicznociowym.

Przekaza³ st. kpt. Tomasz Milewski

Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Olecku

Urz¹d Skarbowy informuje...

(V75104)

mieszkañców powiatu oleckiego, ¿e zeznania na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2006 rok przyjmowane s¹ w
pokoju nr 8 w siedzibie Urzêdu Skarbowego: Olecko ul. Wojska
Polskiego 7:
Poniedzia³ki
800  1600, Wtorki
800  1600
rody
715  1445
Czwartki
715  1445
Pi¹tki
715  1445
Informacje udzielane s¹ pod nr tel. 0-87-520-30-22 wew. 150,151.
Wzory formularzy zeznañ wraz z objanieniami umieszczone s¹
na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mofnet.gov.pl
oraz na stronie internetowej Urzêdu Skarbowego:
www.us.olecko.pl

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Promocja bojlerów
GALMET
 do 15% rabatu

(V2803)

(V78552)

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

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

#
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Bezpieczne ferie

Na co szczególnie nara¿ona jest m³odzie¿ podczas zimowego wypoczynku?
Co robiæ, jak siê zachowywaæ, by zapewniæ
bezpieczeñstwo sobie i innym?
G³ówne zagro¿enia zwi¹zane z okresem wolnym od nauki zwi¹zane s¹ z nieracjonalnym wykorzystaniem czasu
wolnego oraz lekcewa¿eniem zasad
bezpieczeñstwa. Czêæ m³odzie¿y oddaje siê uciechom zimowego szaleñstwa,
niektórzy wyje¿d¿aj¹, inni pozostaj¹ w
domach. Zawsze nale¿y pamiêtaæ o unikaniu zagro¿eñ.
I tak w czasie podró¿y obowi¹zkowo nale¿y dbaæ o baga¿, a przede wszystkim o przewo¿one rzeczy wartociowe
(np. aparat fotograficzny, sprzêt sportowy), nie nale¿y pozostawiaæ rzeczy bez
nadzoru (zarówno w podró¿y, jak i na
dworcu, czy przystanku). T³ok sprzyja
anonimowoci oraz mo¿liwoci kradzie¿y. Pamiêtajmy wiêc aby dobrze schowaæ przewo¿one pieni¹dze. Gotówkê
najlepiej trzymaæ w wewnêtrznej czêci
odzie¿y, dobrze jest roz³o¿yæ j¹ na kilka
kwot i schowaæ w ró¿nych miejscach.
Korzystanie ze sportów zimowych
powinno odbywaæ siê w miejscach bezpiecznych, zamarzniête jezioro stanowi
zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia. Zawsze
pamiêtamy o tym, aby brawura nie wp³ynê³a na spowodowanie wypadku, jazda
na nartach, sankach, czy ³y¿wach, to
wspania³a zabawa, ale pamiêtajmy aby
zachowywaæ siê odpowiedzialnie nie

Wydzia³ spraw
obywatelskich
Urzêdu Miejskiego

zostanie przeniesiony do budynku po Powiatowym Urzêdzie Pracy. W chwili obecnej trwaj¹ tam prace remontowe.
Do pomieszczeñ tych zostanie te¿
prawdopodobnie przeniesione biuro Fundacji Ziemi Oleckiej. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej usytuowany przy ulicy
Kolejowej zyska wiêc kilka nowych pomieszczeñ. Z budynku, który zajmuje,
zostan¹ równie¿ przeniesieni inni dzier¿awcy. Obecnie Burmistrz rozpatruje mo¿liwoci w tym zakresie.
Przenosiny wydzia³u spraw obywatelskich rozpoczn¹ siê najprêdzej w po³owie
marca.

Nowy park

Teren starej targowicy, w miejscu, gdzie
rozbija³ swoje namioty cyrk, zostanie przeznaczony na budowê parku. Pierwsze prace
rozpoczn¹ siê w sierpniu lub wrzeniu tego
roku.

zagra¿aæ sobie i innym.
Zwracam tak¿e uwagê na kontrolowanie czasu spêdzanego przed komputerem, gry komputerowe oraz Internet mog¹
powodowaæ uzale¿nienie. Poza tym nale¿y pamiêtaæ o zasadach bezpieczeñstwa
w sieci, korzystaj¹c z Internetu nie nale¿y podawaæ szczegó³owych informacji o
m. zamieszkania, posiadanym maj¹tku,
umawiaæ siê na spotkania z nieznajomymi (bo tak naprawdê nie wiemy z kim
mamy do czynienia).
Wolny czas od nauki to tak¿e czêste
spotkania w grupach rówieniczych,
pamiêtajmy o zagro¿eniach dla ¿ycia i
zdrowia zwi¹zanych z siêganiem po alkohol i narkotyki Warto równie¿ zadbaæ
o rzeczy, które mamy przy sobie, szczególnie telefony komórkowe (s¹ one przedmiotem czêstych kradzie¿y), nie powinny byæ pozostawiane bez nadzoru, a tak¿e
po¿yczane nieznajomym.
Rodzic (opiekun) zawsze powinien
wiedzieæ, gdzie przebywa dziecko i o której
wróci do domu.
A je¿eli ju¿ bylimy wiadkiem wypadku np. kolegi co zrobiæ by nie zaszkodziæ a pomóc?
W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagro¿enia bezpieczeñstwa niezw³ocznie nale¿y informowaæ osoby doros³e, które w okrelonej sytuacji powinny
powiadomiæ odpowiednie s³u¿by (w za-

le¿noci od zagro¿enia - pogotowie ratunkowe, stra¿ po¿arn¹ lub policjê). Je¿eli nie ma takiej mo¿liwoci to oczywicie sami wzywamy pomoc, korzystaj¹c
z numerów alarmowych. Przypominam,
¿e niedozwolone jest u¿ywanie tych
numerów dla zabawy. Przy ka¿dym zg³oszeniu nale¿y dok³adnie okreliæ miejsce, okolicznoci, tak¿e skutki zdarzenia.
3. Ferie to czas wolny, z którym nie
ka¿dy wie, co zrobiæ? Wtedy przychodz¹ niektórym niem¹dre i niebezpieczne
pomys³y, których konsekwencji nie potrafi¹ przewidzieæ? Czy gimnazjalistom
osobom nieletnim - gro¿¹ jakie sankcje
za ³amanie prawa?
Ferie nie zwalniaj¹ z obowi¹zku przestrzegania prawa. Wszelkiego rodzaju
zachowania zwi¹zane z pope³nieniem czynu karalnego przez osobê nieletni¹ zwi¹zane
bêd¹ z kierowaniem wniosków do S¹du
Rodzinnego i Nieletnich. Taka sama procedura dotyczy tak¿e nieletnich siêgaj¹cych po alkohol, czy inne rodki odurzaj¹ce. S¹d Rodzinny wobec nieletniego stosuje rodki wychowawcze (np.
udzielenie upomnienia, zastosowanie
nadzoru kuratora, zobowi¹zanie do okrelonego postêpowania, ustanowienie
nadzoru odpowiedzialnego rodziców) oraz
rodek poprawczy w postaci umieszczenia
w zak³adzie poprawczym.

Og³oszenie o przetargu!

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku og³asza I przetarg ograniczony uprawniaj¹cy do nabycia spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 56 po³o¿onego na III piêtrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4
przy ul. Zyndrama w Olecku, sk³adaj¹cego siê z 3 izb o powierzchni u¿ytkowej
34,60 m2 . Budynek posadowiony jest na dzia³ce gruntu nr 647/7. Dla nieruchomoci sporz¹dzona zosta³a KW nr 3827 .
Cen¹ wywo³awcz¹ upowa¿niaj¹c¹ do uzyskania spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu jest wk³ad budowlany okrelony wed³ug wartoci rynkowej lokalu, który wynosi 38.754,00z³.
Przetarg ograniczony, w którym mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie cz³onkowie oczekuj¹cy tutejszej Spó³dzielni .odbêdzie siê dnia 21 lutego 2007r o godz. 10-tej w
siedzibie Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ul. Zyndrama 4 w Olecku.
W przypadku nie dojcia do skutku I przetargu ograniczonego, w tym samym
dniu o godz.1030 odbêdzie siê I przetarg nieograniczony, w którym mog¹ braæ
udzia³ wszystkie zainteresowane osoby.
Przystêpuj¹cy do przetargu winien wp³aciæ wadium w kwocie 2.000,00z³ w
kasie Spó³dzielni, przed terminem rozpoczêcia przetargu.
Uczestnikom przetargu, którzy nie nabêd¹ prawa do lokalu, zwrot wadium
nast¹pi w tym samym dniu w kasie Spó³dzielni.
Wylicytowan¹ w przetargu kwotê wk³adu budowlanego uiciæ nale¿y w ci¹gu
14 dni od daty przetargu. Brak wp³aty wk³adu w okrelonym terminie powoduje
przepadek wadium na rzecz Spó³dzielni i cofniêcie decyzji o zbyciu spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu.
Istnieje mo¿liwoæ obejrzenia lokalu, po uprzednim uzgodnieniu terminu z
administracj¹ Spó³dzielni Mieszkaniowej Olecko, ul. Zyndrama 4.
Szczegó³owe zasady przetargu okrela Regulamin. Zastrzega siê prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn.
Zarz¹d SM Olecko

$
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Na bakier z laurami,
czyli jubileusz Andrzeja Garczarka
W sobotê, 3 lutego, pónym po³udniem w Gawliku Wielkim do domu Ewy i
Andrzeja Garczarków zawita³a czereda
goci. Wszyscy postanowili zorganizowaæ ten gwiadzisty zjazd, by uczciæ 60.
urodziny Dostojnego Jubilata.
Czêæ artystyczn¹ przygotowa³a Ania
£ukasik. Rozpoczê³a siê ona uroczystym wniesieniem wyt³aczanki na jajka
symbolizuj¹cej liczbê 60 (kopê). Na niej
spoczywa³ wieniec misternie spleciony z
lici laurowych. Jubilat umieci³ go na
swej skroni. Tê czêæ uroczystoci podsumowa³ Zbyszek Terepko, który poradzi³ Andrzejowi, by w razie czego wrzuci³
wieniec do zupy  Bêdzie smaczniejsza.
Nastêpnie podano Mistrzowi Bardowi nad bardami serce wykrojone z
chleba oraz s³oik prawdziwego miodu z
Czukt. Ka¿dy z goci nabiera³ przygotowan¹ ³y¿eczk¹ nektar ze wspomnianego
s³oika i zaczê³o siê lanie miodu na serce jubilata. Czynnoæ ta symbolizowa³a
(wed³ug mnie, bo przecie¿ ka¿dy mo¿e
interpretowaæ takie gus³a dowolnie)
wdziêcznoæ, jaka drzemie w s³uchaczu
poezji, któr¹ jubilat raczy siê dzieliæ z niejednym ju¿ pokoleniem wra¿liwców.
Dalej posypa³y siê prezenty. Tutaj
przedstawiê tylko te, których wrêczenia

by³em wiadkiem. Wies³aw B. Bo³tryk
podarowa³ Andrzejowi szufladê jako, ¿e
ostatnio poeta pisze do niej. Tak przynajmniej twierdzi³ Wies³aw
B. B.
Teraz krótki opis szuflady: z wierzchu to normalna
szuflada z normalnego biurka, ale... pod spodem, czyli
gdy ogl¹da siê j¹ od strony
tzw. denka, mo¿na zobaczyæ
portret Andrzeja Garczarka, z boku za spisan¹ balladê. Danuta Baranowska
podarowa³a jubilatowi misternie wyszywan¹ chustê
do przecierania czo³a
podczas pracy twórczej.
Ta czêæ wieczoru zakoñczy³a siê wypiciem lampki wina. Dalej impreza przenios³a siê na wie¿e powietrze, gdzie odby³ siê pokaz ogni
sztucznych. By³ to prezent dla Jubilata
od Ma³gosi i Zbyszka Terepko.
Potem zziêbniêci gospodarze oraz
zziêbniêci gocie przenieli siê na powrót
w domowe pielesze, by wspominaæ,
wznosiæ toasty, gwarzyæ i gaworzyæ o
sztuce oraz poplotkowaæ o znajomych,
zaczerwieniæ uszy przyjacio³om równie¿

Szanowni Pañstwo!

W Szkole Spo³ecznej jest równie¿ miejsce na aktywnoæ
rodziców, a nie tylko nauczycieli i uczniów.
Tutaj nie traktujemy nauczania jako spe³niania obowi¹zku szkolnego, ale zmierzamy do ukszta³towania go jako odpowiedzialnego i twórczego cz³owieka. Rozwój ten prowadzimy na wszystkich poziomach: umys³owym, duchowym,
spo³ecznym, kulturalnym i fizycznym.
Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO, Spo³eczne Gimnazjum STO oraz Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce ma i bêdzie mia³o na sercu przede wszystkim
bezpieczeñstwo ka¿dego Waszego dziecka.
Nasze klasy mog¹ liczyæ maksymalnie szesnastu uczniów. Ka¿dy z nich
traktowany jest z uwag¹ i nikt nie pozostaje anonimowy. Wszelkie problemy
rozwi¹zujemy natychmiast dziêki sta³emu kontaktowi z Rodzicami. To jest nasz
priorytet!
D¹¿ymy do tego, aby nasza Szko³a Podstawowa, Gimnazjum i Liceum by³y
najlepszymi szko³ami dla Pañstwa dzieci. Nasi wychowankowie osi¹gaj¹ na egzaminach koñcowych oceny znacznie przewy¿szaj¹ce przeciêtne.
Ka¿dy z rodziców mo¿e nale¿eæ do Spo³ecznego Towarzystwa Owiatowego. Daje to mo¿liwoæ wspó³pracy z spo³ecznoci¹ szkoln¹ oraz wp³ywania na
decyzje dotycz¹ce funkcjonowania szko³y.
We wrzeniu br. otwieramy Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Pragniemy równie¿ nadaæ nowy kszta³t Spo³ecznemu Gimnazjum.
Informacja: tel. 0 87 520 24 18 lub osobicie ul. M³ynowa 8

o nich plotkuj¹c. Tylko polityka nie mia³a do sto³u dostêpu. Sam jubilat z diademem laurowym za³o¿onym ty³em na przód
(st¹d tytu³ niniejszego pisania) bawi³
goci, serwowa³ trunki i puszcza³ perskie
oka. Ewa, ¿ona szacownego jubilata,
przygotowa³a przepyszn¹ szarlotkê z
grosgablikowych jab³ek. Natomiast Anna
£ukasik, wczeniej wspomniana autor-

ka czêci artystycznej, przygotowa³a
wspania³e ledzie sma¿ono-gotowane na
miodzie. Podobno przyrz¹dza siê je z ryb
w ogóle nieodsalanych. S¹ pyszne, póniej jednak, sprawdzi³em to, pragnienie
mo¿e ugasiæ tylko wiaderko wypitej
wody.
¯yczê wiêc, Tobie Andrzeju, wszystkiego najlepszego, by miód twej twórczoci dalej la³ siê na nasze serca, by Ziemia zawsze by³a Tobie ¿yczliwa, by zawsze mia³ przyjació³ wokó³ siebie i by
zawsze wszyscy, których kochasz, równie¿ Ciebie kochali. I pamiêtaj: ¯ycie
zaczyna siê po szeædziesi¹tce  kto
podczas jubileuszu, to zdanie wykrzycza³.
Bogus³aw M. Borawski

Olecko w Ihvi

W estoñskim Ihvi w pierwszym tygodniu czerwca odbêd¹ siê Dni Kultury
Polskiej. Z Olecka prezentowane bêd¹:
orkiestra kameralna pod batut¹ Tomasza Gawronskiego, Marek Ga³¹zka z
zespo³em oraz zespó³ taneczny Promenada. W Dniach wemie równie¿ udzia³
Tymon Tymañski.

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)
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No to mamy. Czekalimy w
tym roku wyj¹tkowo d³ugo, ale
jednak siê doczekalimy. Trochê
przymarz³o i ju¿ niektórzy z nas
zasuwaj¹ po lodzie. Po bardzo
cienkim lodzie!!!
¯ycie od mierci dzieli bardzo niewiele. Czasem tylko chwilka, czasem tylko milimetr, czasem
tylko cienki lód. Ka¿dy ma jakie
plany, marzenia, cele do zrealizowania. Nie ma tak dobrze, aby
wszystko w ¿yciu siê uda³o. Wiele
pragnieñ nie zrealizujemy nigdy.
Nie zawsze na swej drodze spotykamy tylko mi³oæ, przyjemnoci
i cudowne chwile. Cierpienie jest
nieodzownym sk³adnikiem ¿ycia.
Ale ka¿dy, najnieznoniejszy
nawet, ból kiedy mija. Tylko trzeba czasu. Niejednokrotnie bardzo
wiele. I chodzi w³anie o to, aby

Tylko ostro¿nie!

tego czasu nie zabrak³o nam. Musimy mieæ czas dla ukochanej ¿ony, dla cudownych dzieci, dla fantastycznych przyjació³. Jeszcze tyle jest przed nami.!Tyle nie odkrytych jezior,
taakich ryb, które ci¹gle rosn¹. Trudno jest usiedzieæ w domu
w cieplutkich kapciuszkach. Co nas gna, ka¿e ryzykowaæ,
ka¿e graæ, czêsto o najwy¿sz¹ stawkê. Ja wiem, ¿e nie usiedzê
w domu. Ty te¿ nie usiedzisz. To takie intryguj¹ce. Oczami
wyobrani widzê pasiaste garbusy, które w oszala³ym amoku
czekaj¹ na moj¹ b³ystkê lub mormyszkê. Wystarczy tylko wejæ...
Ale ma³y drobiazg. Tak jak w lotnictwie... Aby wejæ i zejæ
by³o tyle samo. Bardzo proszê wszystkie Wêdkarki (równie¿
bywaj¹ nieroztropne...!) i wszystkich Wêdkarzy, b¹dcie ostro¿ni!
Przecie¿ nie warto osierociæ rodzinê dla kilku okoni! ¯adne ryby nie s¹ tego warte! Nie ryzykujcie! £ówcie ryby wy³¹cznie na znanym zbiorniku. Nie wybierajcie siê w pojedynkê, szczególnie na pierwszy lód, wprawdzie bardzo mocny,
ale równie niebezpieczny! Omijajcie wszelkie ujcia, podejrzane plamy i odbarwienia. Zw³aszcza na pierwszym lodzie tyle
jest tragicznych wypadków... Nie wolno przeceniaæ zalet najcudowniejszych
nawet p³ywaj¹cych kombinezonów! Po
prostu ³owimy na lodzie tylko bezpiecznym. Nie podam, jaka gruboæ jest bezpieczna, bo nie tylko gruboæ decyduje
o wytrzyma³oci lodu. Ka¿dy wêdkarz
powinien wiedzieæ, czy ju¿ mo¿na wchodziæ
na lód. Abymy wszyscy mogli siê gdzie
spotkaæ! Niech nikomu nie stanie siê nic
z³ego! A zale¿y to wy³¹cznie od nas samych!! Do zobaczenia na lodzie i na brzegu!
Taaaaaakich okoni ¿yczê, z bezpiecznego lodu!
jah
PS. Mormyszki przewi¹zujê, jak pogoda siê utrzyma, ju¿ za kilka dni, lód
bêdzie bezpieczny, (ale wy³¹cznie na
ma³ych zbiornikach!!!!), A wtedy, trzymajcie siê pasiaczki!!!!!
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60-LECIE SPORTU OLECKIEGO

25 stycznia br. w sali widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury w Olecku
odby³a siê uroczysta gala powiêcona 60  leciu sportu oleckiego oraz 50  leciu
klubu sportowego Czarni Olecko. Poni¿ej przedstawiamy w czêciach skrót z
historii oleckiego sportu wyg³oszony podczas tej imprezy.

wiêto oleckiego sportu
BARDZO SKRÓTOWA HISTORIA
 SPORTU OLECKIEGO, OLECKICH
KLUBÓW i CZARNI OLECKO
Na wstêpie chcia³bym podziêkowaæ
ludziom, którzy udostêpnili swoje archiwalne zdjêcia, wycinki z gazet, kroniki, z
których powsta³a przedstawiana pañstwu
prezentacja zdjêciowa zrealizowana przez
Pana JAROS£AWA KOSAKOWSKIEGO.
Materia³y udostêpnili: Leonard Mosiejko, rodzina Franciszka Pietro³aja,
Romuald Wojnowski, Ma³gorzata Micha³owska z d. Kêpka c. Ryszarda, rodzina
Zbigniewa £abanowskiego, rodzina Bogdana Boboryckiego, Czes³aw Krasowski,
Jan Wojciechowski, Leopold Dudanowicz, Andrzej Falêcki, kroniki szkolne LO
i ZSLiZ, ZST, protoko³y z posiedzeñ klubu
Czarni z lat 1957-1973
Jednoczenie chcia³bym zaznaczyæ,
¿e jest to historia przedstawiona bardzo
skrótowo. W Olecku przez te minione
60 lat uprawiano oficjalnie 18 dyscyplin
sportowych (doliczonych siê).
A oto historia:
LATA 1945-50-60
Po wojnie na Ziemie odzyskane, m.
in. do Olecka, przybyli pierwsi mieszkañcy.
By³a to ludnoæ z wileñszczyzny, suwalszczyzny, augustowszczyzny.
Na prze³omie 1945/46 powstaje pierwszy
klub w Olecku  GWARDIA.
Inicjatorami byli ludzie pracuj¹cy w
Milicji Obywatelskiej, Urzêdzie Bezpieczeñstwa i Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej. Gwardia posiada³a jedn¹ sekcjê
 pi³ka no¿na. Kapitanem dru¿yny by³
Franciszek Szuster.
Pierwszy mecz pi³karski na stadionie
rozegrano w nowym powojennym Olecku  16 czerwca 1946 roku miêdzy Gwardi¹
Olecko i Gwardi¹ Go³dap. Go³dap wygra³a 1-0, a bramkê Olecko straci³o w drugiej
po³owie.
Zawodnikami oleckiej Gwardii byli
dzisiaj tutaj obecni: Zygmunt Roglis,
Tadeusz Wêdkowski, oraz Alfred Naumowicz (bramkarz), , Zygmunt Zawadzki, Franciszek Szuster, Janusz Muster,
Piotr Tomczyk, Józef Wojciechowski,
Pietrzak, Stanis³aw Wêdkowski, Skowroñski...
Póniej do dru¿yny doszli uczniowie
Liceum Ogólnokszta³c¹cego Eugeniusz
Karaczun, Franciszek Domisiewicz, Tadeusz Sawicki, Zdzis³aw Kasprzak,
Henryk Sobuñ. Ponadto grali Ryszard
Kêpka, Edward Arasimowicz, Zdzis³aw
B¹kowski, Piotr Matwiejczyk, Witold
Androników, Leon Waszczuk, So³ek.

SPÓJNIA
22 grudnia 1949 roku powstaje drugi klub  SPÓJNIA, za³o¿ony przez Wac³awa Urbanowicza, Leonarda Mosiejkê, Wac³awa Niderausa i W³adys³awa
¯urowskiego (wszyscy byli czynnymi zawodnikami). Walne Zebranie Za³o¿ycielskie odby³o siê w budynku przy Placu
Wolnoci 36. Prezesem zosta³ Wac³aw
Urbanowicz, wiceprezesami Leonard Mosiejko i Wac³aw Nideraus, skarbnikiem
Wiktor £owczyñski a sekretarzem Jerzy Szperkowicz.
Spójnia powo³a³a dyscypliny sportowe: pi³ki no¿nej (trampkarze, juniorzy
i seniorzy), tenisa sto³owego, szachow¹, pi³ki siatkowej, koszykówki, szczypiorniaka 11-osobowego oraz lekkiej atletyki.
Wyró¿niaj¹cy siê zawodnicy w poszczególnych dyscyplinach.
Tenis sto³owy. Najlepsi to dowiadczeni zawodnicy, którzy grali ju¿ przed
wojn¹ Janusz Poczekajtys, Franciszek
Szuster, Mieczys³aw Ziegler i Henryk
Padzik. Zespó³ zdobywa mistrzostwo
wojewodztwa bia³ostockiego a Poczekajtys indywidualnie w latach 1950-51.
Pi³ka siatkowa to rutyniarze: Wac³aw Urbanowicz, Leonard Mosiejko, Olgierd Czapliñski, Czes³aw Ferenc i W³adys³aw ¯urowski oraz zawodnicy m³odsi Franciszek Domisiewicz, Tadeusz Sawicki, Bolek Skwarek, oraz trochê póniej
doszli: Alojzy Szorc, Ryszard Michalczyk, Marian Kasjanowicz, Józef Skórkiewicz, Zbigniew Kisielski, Marian Koz³owski.
Na pocz¹tku lat 60 podjêto próbê
reaktywowania sekcji siatkówki. Doszli
nowi zawodnicy: Stanis³aw Skrzyñski,
Marian Leszczyñski, Stefan Czajkowski, Marian Tomczyk, Janusz Domuradzki, Jerzy ¯urawlew.
Pi³ka koszykowa  wybijaj¹cym siê
zawodnikiem by³ W³adys³aw ¯urowski.
Mimo niewielkiego wzrostu, zdobywa³
sam wiêcej koszy ni¿ ca³a dru¿yna. Pozostali zawodnicy: Jan Poczekajtys, Mieczys³aw Ziegler, Leonard Mosiejko,
Wiktor £owczyñski, Józef Bojar, Roman Paw³owski. Póniej doszli m³odsi:
Jan ¯o³nierkiewicz, Ryszard Michalczyk, Zdzis³aw Urbanowicz, Marian
Kasjanowicz, Edward Sawicz, Stefan
Gr¹dzki.
Lekkoatletyka. Najlepsi to Wac³aw
Nideraus i Leonard Mosiejko, którym
próbowa³a dorównaæ m³odzie¿: Józef

Krupiñski, Tadeusz Sawicki, Antoni
Karpowicz, Marian G¹sowski, Wac³aw
Koz³owski, Andrzej Bartoszewicz, Eugeniusz Karaczun, a wród kobiet Teresa Klekotko i Maria Nikolai.
Teresa Klekotko rzuca³a oszczepem,
skaka³a wzwy¿. Maria Nikolai w 1955 na
Ogólnopolskiej Spartakiadzie SKS zajê³a
2. miejsce na 500 m. W 1956r. 16 -letnia
Maria ustanawia 3 rekordy województwa
seniorów na 400m, 500m, 80m pp³. W 1957
pobi³a rekord w piêcioboju la.
Szczypiorniak 11- osobowy. Dru¿yna w sk³adzie Tadeusz Milanowski, Franciszek Chrabo³, Ryszard Ejsmont, Stefan Gr¹dzki, Andrzej Bartoszewicz,
Leonard Mosiejko, Micha³ Bartnicki,
Jerzy Gocik, Mieczys³aw Ostrowski,
W³adys³aw Kasjanowicz, Marian Kasjanowicz, Adolf Raube, Ryszard Michalczyk, Tadeusz Sawicki, Franciszek
Domisiewicz, W³adys³aw ¯urowski, Alojzy Szorc, Józef Bojar, Wiktor £owczyñski czterokrotnie zdobywa³a w latach 50tych mistrzostwo województwa bia³ostockiego.
Grano na obecnym ma³ym stadionie.
Koszykówka kobiet. Dru¿yna wystêpowa³a jao SPARTA Olecko. W 1956 roku
zdoby³a mistrzostwo województwa bia³ostockiego i walczy³a w turnieju strefowym w £odzi o wejcie do I ligi. W dru¿ynie wystêpowa³y: Teresa PaciukanisCzajkowska, Gerda Bernatowska-Kozikowska, Emma Tertel, Teresa KlekotkoMalinowska, Maria Nikolai.
Boks.W Spójni Leonard Mosiejko
za³o¿y³ sekcjê boksersk¹. W sekcji walczyli: Jan Kamiñski, Franciszek Pietro³aj, Tadeusz Milanowski, Go³ubiewski, Antoni Karpowicz, Kazimierz Olszewski, Robert Rotkis, Kazimierz
Turowski, Marian G¹sowski, W³odzimierz Chrystowski, Andrzej Bartoszewicz, Ryszard M³ynarczyk. Zawodnicy
walczyli na ringu ustawionym w obecnej Restauracji Colosseum.
KLUB BUDOWLANI  powsta³ w
1950 roku. Prezesem by³ Walery Rymsza.
By³ klubem jednosekcyjnym z pi³k¹
no¿n¹ (dru¿yny seniorów, juniorów i trampkarzy). W dru¿ynie grali: Tadeusz Milanowski i Witold Czeszel oraz w polu:
Stanis³aw Sobieszuk, Marian G¹sowski,
Stanis³aw Garstka, Waldemar Zubelik,
Stanis³aw Godzina, Wies³aw Kruciel,
Waldemar Szypulak, Ryszard Ejsmont,
Zygmunt Karpowicz, Micha³ Bartnicki, Adolf Raube, Zygmunt Zawadzki, Stefan ¯ak, Zdzis³aw Kasprzak, Józef
Wojciechowski, Henryk Sobuñ, Ryszard
Kêpka, Wies³aw Kruciel.
Klub Budowlani istnia³ tylko 2 lata.
W 1952 roku po pora¿ce 0-5 w derbowym meczu ze Spójni¹ w Olecku zosta³
rozwi¹zany.

C.d.n.

'
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Co zaczyna siê dziaæ przy historycznym budynku w parku

Fot. Jan Mazurski

Zaczêto od rozbiórki budynku gospodarczego. Przed wojn¹ s³u¿y³ on m. in. jako tymczasowa izba zatrzymañ dla treuburskich rozrabiaków.

PROPOZYCJA

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

KSI¥¯KA TYGODNIA
Ka¿de dziecko jest w stanie osi¹gn¹æ
sukces w szkole, zw³aszcza jeli pomog¹ mu w tym rodzice i nauczyciele. To
dziêki ich powiêceniu i zaanga¿owaniu
uczeñ powinien siê przekonaæ w pierwszych latach swej edukacji szkolnej, ¿e
zdobywanie wiedzy mo¿e sprawiæ wiele
przyjemnoci. Autorka udziela cennych
porad wychowawczych, pokazuj¹c, jak
wspieraæ dziecko w nauce, tak aby mia³o dobre osi¹gniêcia w szkole.

Buchner Christina: Sukces w
szkole jest mo¿liwy : jak pomoc
dzieciom, by mia³y
dobre osi¹gniêcia
w szkole podstawowej : poradnik
dla rodziców i wychowawców. Kielce: Jednoæ Herder 2004

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Olecku zaprasza
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku Oddzia³ dla Dzieci
zaprasza w dniach 13-24 lutego na

FERIE W BIBLIOTECE

* codziennie od wtorku do soboty w
godz. 11:00-12:00 - projekcje bajek i
ekranizacji lektur szkolnych
* w ka¿dy czwartek o godz. 1600 i w
sobotê o godz. 1400 - g³one czytanie
bajek najm³odszym
* konkurs plastyczny (przez ca³e ferie)

6 lutego (wtorek) i 8 lutego (czwartek) w Szkole Podstawowej nr 1 odbêd¹
siê spotkania bibliotekarzy z dzieæmi zachêcaj¹ce ich do korzystania z biblioteki. Odbêdzie siê prezentacja ksi¹¿ek, czasopism gromadzonych w bibliotece, przedstawione zostan¹ propozycje dzia³añ kulturalnych realizowanych przez MiejskoPowiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Olecku. Prezentacja po³¹czona bêdzie z wystaw¹ ilustracji ksi¹¿kowej.
Zapraszamy

Filia Warmiñsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku zaprasza do
nowej siedziby przy ul. Armii Krajowej
30 (wejcie od podwórka) w poniedzia³ek
i sobotê od 900 do 15 00, od wtorku do pi¹tku
w godz. 900-1800.
W czytelni polecamy nieodp³atne korzystanie z Internetowego Centrum
Informacji Multimedialnej.
W wypo¿yczalni warto obejrzeæ wystawê fotograficzn¹ Andrzeja Malinowskiego pt. Polskie drogi w Kazachstanie.
Katalog ksi¹¿ek Biblioteki jest dostêpny na stronie www.wmbp.olsztyn.pl.
Kontakt: 087 523 93 53;
wmbp-olecko@neostrada.pl

Komputer

KOSYM OKIEM OBIEKTYWU
Fot. Jan Mazurski

Most wisz¹cy

dla

Homera

Program pomocy w zakupie sprzêtu
elektronicznego oraz oprogramowania
umo¿liwiaj¹cego rehabilitacjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób niewidomych i
niedowidz¹cych ,,KOMPUTER DLA HOMERA 2003 WERSJA 2007.
Szczegó³owe informacje na temat Programu i druki wniosków mo¿na uzyskaæ
w Warmiñsko  Mazurskim Oddziale
PFRON, Starostwie Powiatowym w Olecku ( ul. Kolejowa 32 pok. nr 3 ) oraz na
stronie internetowej Funduszu:
www.pfron.org.pl
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka

Samoopró¿niacz
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (15)
Z bananowcem na g³owie

Andrzej Malinowski
gatunków ptaków, ale te ostatnie by³y
bardzo p³ochliwe. Ju¿ po kilku krokach
od wejcia do d¿ungli zala³em siê potem. D¿ungla to dobra sauna. Doszed³em
do malutkiej wsi, zaledwie kilka chat, gdzie
jaki facet odcina³ rybom g³owy i wyrzuca³ je wielkim ptaszyskom, które mu
towarzyszy³y. Wioska mi siê nie spodoba³a, wiêc poszed³em dalej. Dosta³em siê
do bardzo szerokiej i d³ugiej pla¿y. Muszê przyznaæ, ¿e nawet mnie oczarowa³a, swoim piaskiem, falami, bezkresem.
W koñcu mog³em odpocz¹æ, ale nie za
d³ugo, poniewa¿ na drogê powrotn¹ zejd¹
mi znów trzy godziny. Po³o¿y³em siê na
teoretycznie bia³ym piasku i stara³em siê
o niczym nie myleæ
W drodze powrotnej, po 2 godzinach
marszu, z nieba lun¹³ deszcz, i to taki
prawdziwy, jak z cebra. Ciê¿ko by³o iæ,

Odcinaj¹cy rybie g³owy.
Rano niebo zaci¹gniête by³o chmurami, a co za tym idzie okalaj¹ce wzgórza widaæ tylko do po³owy. I jaka dziwna wilgotnoæ powietrza. Dlatego nie
chcia³em wstawaæ z ³ó¿ka. O godz. 8 zjad³em niadanie  jak zwykle plasterki sera,
szynki, bu³ka, owoce, kawa, wliczone w
cenê pokoju. W tym hostelu nie podaje
siê herbaty, ale za to kawa jest bardzo
smaczna. Przed dziewi¹t¹ wyruszy³em pieszo
do jednej z trzech miejscowoci na wyspie (mieszkam w Abraao). W jedn¹ stronê
szed³em trzy godziny. Wêdrowa³em wydeptanymi cie¿kami przez atlantycki las
tropikalny. Droga prowadzi³a przez wzgórza, pomiêdzy wzgórzami i przez pla¿e.
Widzia³em setki okazów rolin i dziesi¹tki
Rolinnoæ na pla¿y.

Gospodarstwo na wyspie

lisko i niebezpiecznie. Momentalnie zrobi³o
siê ciemno i g³ówna cie¿ka zamieni³a siê
w rw¹cy potok. Taka sytuacja nie by³a
do miechu, ani do ¿artów. Na szczêcie nie ciemnia³o tak, by nie widaæ by³o
drogi, ale gdyby tak siê sta³o, marny by³by
mój los. Nawet latarki nie mia³em. Zerwa³em liæ bananowca, który przez kilka chwil pos³u¿y³ mi za parasol. Deszcz
go jednak rozerwa³. Wygl¹da³em jak
zmok³a kura. Do cia³a przycisn¹³em plecak,
¿eby woda nie za³atwi³a kamery, pieniêdzy, paszportu i aparatu fotograficznego. Ulewy tropikalne potrafi¹ cz³owieka
wyprowadziæ z równowagi, zw³aszcza
wtedy, kiedy nie jest on do nich przygotowany, tak jak ja.
Kiedy wróci³em do hostelu, okno
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by³o otwarte na ocie¿, tak zostawi³a je
sprz¹taczka. Có¿ za nieodpowiedzialna
kobieta! Przecie¿ z³odziej nie musia³by
siê nawet wysilaæ. A w pokoju mia³em
bilet lotniczy. Nie chcia³em siê ju¿ k³óciæ z obs³ug¹, bo na pewno bymy siê
nie zrozumieli. Ten ich angielski i ten
mój portugalski, którego znam raptem 10
s³ów! Przebra³em siê (w tym klimacie
ubranie schnie d³ugo i do jutra  wyje¿d¿am st¹d do Rio de Janeiro  na pewno
nie wyschnie) i poszed³em co przek¹siæ. Zjad³em jak do tej pory najtañszy

Przedziera³em siê przez tê d¿unglê.
posi³ek  typu obiad  w Brazylii. Zap³aci³em raptem 6,33 reala (9,50 z³), a jad³em w tzw. barze mlecznym, gdzie kupuje siê jedzenie na wagê. Za 100 gram
zap³aciæ trzeba 1,70 reala, i niewa¿ne co
siê nak³ada na talerz, surówki, owoce czy
miêso. Odpowiada mi taki sposób masowego ¿ywienia! To lepsze ni¿ pizzerie i temu podobne.
C.d.n.

Program STUDENT

Od 1 stycznia 2002 roku Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych realizuje program pn. ,,STUDENT 
pomoc osobom niepe³nosprawnym w zdobyciu wykszta³cenia
na poziomie wy¿szym . W ramach programu ze rodków PFRON,
udzielana jest pomoc finansowa dla osób niepe³nosprawnych
na pokrycie kosztów nauki w szkole wy¿szej.
Od 1 stycznia 2005 roku rozpoczê³a siê realizacja rozszerzonej wersji programu STUDENT. Program realizowany jest pod
nazw¹ STUDENT - kszta³cenie ustawiczne osób niepe³nosprawnych .
Szczegó³owe informacje na temat Programu i druki wniosków
mo¿na uzyskaæ w Warmiñsko  Mazurskim Oddziale PFRON,
Starostwie Powiatowym w Olecku ( ul. Kolejowa 32 pok. nr 3 )
oraz na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl
Sporz¹dzi³a: H. Kasicka
(K903)
UWAGA
Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku informuje, ¿e z dniem
1 lutego 2007r. zmienia siedzibê biura.

Powiatowy Urz¹d Pracy mieciæ siê bêdzie przy:
ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko
(by³y budynek warsztatów Zespo³u Szkó³ Technicznych w
Olecku). Jednoczenie informujemy, ¿e numery telefonów
pozostaj¹ bez zmian.

Dom Weselny Willa Eden

Du¿a powierzchnia do tañca!

(V4103)

Organizuje wesela, przyjêcia,
bale, imprezy szkolne
i studenckie
Zapraszamy

1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
Olecko
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
ul. Gdañska 1,
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
tel. (087) 520-40-50
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
kom. 0-600-431-203
1234567890123456789012345678

Andrzej Malinowski
Harmonogram organizowanych akcji poboru krwi
w Powiecie Oleckim w 2007r.
W roku bie¿¹cym w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul.
Kolejowa 32 odbywaæ siê bêd¹ akcje poboru krwi od honorowych dawców w poni¿szych terminach od godz. 815:
- 1 marca 2007r.
- 5 kwietnia 2007r.
- 10 maja 2007r.
- 5 lipca 2007r.
- 2 sierpnia 2007r. - 6 wrzenia 2007r.
- 4 padzier.2007r. - 8 listopada 2007r. - 6 grudnia 2007r.
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

Janusz ¯ero  w³aciciel
19-400 Olecko, ul. Gdañska 17
tel./fax (0-87) 520 40 88 (ca³¹ dobê),
tel. kom. O 602 793 432
Filie: Kowale Oleckie  tel. (087) 523-84-36;
Raczki  tel. (087) 56-85-920

Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 15
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.
- KOMPLEKSOWA OBS£UGA
UROCZYSTOCI POGRZEBOWYCH
- TRUMNY, WIEÑCE, WI¥ZANKI
- TRANSPORT KRAJOWY
I ZAGRANICZNY
- ZA£ATWIANIE WSZELKICH
FORMALNOCI
- POGRZEBY BEZGOTÓWKOWE
- EKSHUMACJE, KREMACJE
- GROBOWCE BETONOWE

(V105)

Gniazdo termitów na drzewie.
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 Jak ten czas wci¹¿ leci!
Ciesz¹ siê dzieæmi swoich dzieci.
Za oknami mróz, a w ZS w Olecku Os. Siejnik, ciep³o i
mi³o. To ciep³o przynieli babcie i dziadkowie.
20 stycznia 2007 r. uczniowie naszej szko³y postanowili
uroczycie podziêkowaæ swoim babciom i dziadkom za ich
oddanie, czu³oæ i mi³oæ. To nie by³a zwyczajna szkolna uroczystoæ! Sala gimnastyczna zamieni³a siê w kawiarenkê 
piêkna dekoracja, mi³a obs³uga. Wnuczêta serwowa³y szanownym
gociom gor¹c¹ herbatê i kawê, a do tego oczywicie nie
mog³o zabrakn¹æ wypieków z babcinych przepisów.

powiedzieæ, kto jest wiêkszym ³asuchem: babcie i dziadkowie,
czy wnuczêta? Odpowied wcale nie jest taka oczywista. Jednoznaczny natomiast jest widok: wnuczêta na kolanach babæ
i dziadków.
Wnuczêta! Piêknej szansy nie przegapcie:
Kochajcie dziadków swych i babcie.
Aneta Skrzypiec
- nauczycielka kszta³cenia zintegrowanego

Klasy 0-III SP zorganizowa³y koncert ¿yczeñ. Piosenki
przeplatane by³y tañcami. Niew¹tpliwie taniec dyskotekowy
w wykonaniu klas II najbardziej przypad³ do gustu naszym
gociom. A tak na marginesie, to babcie i dziadkowie wykazali siê nie tylko poczuciem rytmu, ale i wspania³ym piewem,
który zabrzmia³ pod batut¹ Pana Jana Orlika i jego zespo³u,
który równie¿ uwietni³ ten dzieñ.
Dla duszy by³o kolêdowanie, a dla cia³a pyszny tort! Trudno

!
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KOLEINAMI POETYCKICH DRÓG
Przemo¿na jest potêga s³owa i magia
wêdrowania Gdzie nas powiedzie skrajem dróg/Gzygzakowaty ¿ycia sznur?
Powiód³, a raczej  uwióz³, i nie skrajem,
a rozje¿d¿onymi przez TIR-y koleinami
24 stycznia 2007 roku do E³ku.

Na tle ekspozycji dawniejszych i najnowszych wydawnictw poetów pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny
oleccy gimnazjalici spod skrzyd³a Doroty W³odarskiej: Zuzanna Gojlik, Izabela Gorlo, Pawe³ Kopiczko, Katarzyna

Trzecia parateatralna ekspedycja ¿ywego s³owa dotar³a tego dnia do zaprzyjanionych e³ckich szkó³: Gimnazjum nr
2 i Szko³y Podstawowej nr 7 z odnowionym programem Cudze chwalicie, swego nie znacie, by promowaæ tegoroczny ju¿ V Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Pogranicza Warmii, Mazur
i Suwalszczyzny.
Serdecznie ugocili nas Panowie
Dyrektorzy Andrzej Brzozowski i Leszek Sobczak. Honory domu pe³nili nauczyciele-bibliotekarze Marzanna Mroziewska i Jaros³aw widerski.

Rozmys³owicz i
Iwona Wieczorek
przedstawili stroyf
Zbigniewa
Chojnowskiego,
Józefy Drozdowskiej, Marcina
Gerssa, Wac³awa
Kasprzyka, Micha³a Kajki, Marii Zientary-Malewskiej, Ireny
Tamary Misztal,

Karola Sembrzyckiego, ks. dr Jerzego
Sikory i Tobiasza Stullicha.
Podopieczni, ni¿ej podpisanej, Romualdy Mucha-Marciniak z Zespo³u Szkó³
Licealnych Zawodowych: Katarzyna
Bartczak, Marcin Wiosna i Karol Wiszniewski prezentowali najpiêkniejsze wiersze: Wojciecha Marka Darskiego, Teresy Kaczorowskiej, ks. dr Jerzego Sikory, Tobiasza Stullicha.
Furorê zrobi³ znów Marcin Wiosna
z klasy II TH ZSLiZ, wyklaskany przez
uczestników spotkania do bisowania
brawurowo interpretowanych liryków ks.
dr Jerzego Sikory  diecezjalnego redaktora Martyrii: Jeste taka piêkna
i Nie wód mnie na pokuszenie, fragmentów Ma³ej antologii Mazurskiej gi¿yckiego poety Wojciecha Marka Darskiego, Ogniska domowego anonimowego dziewiêtnastowiecznego mazurskiego
twórcy i Kwiecia Teresy Kaczorowskiej, urodzonej w Zaj¹czkowie pod Baka³arzewem.

Tak piêknie rozpoczêty poetycki karnawa³ mieni siê niesamowitymi barwami
impresji, porównañ, metefor, a zima która nas obecnie nawiedza i rozpoczynaj¹ce siê ferie powinny pomóc recytatorom stan¹æ w konkursowe szranki i szusowaæ wczesn¹ wiosn¹ na wietlistych
szlakach Poezji: i tej co przychodzi jak
noc majowa tej, dla której trzeba ¿y³y
na struny wyszarpaæ. Tyle Broniewski,
a swoje samo siê chwali, jeli trafia do
m³odych serc w ¿ywym bezporednim
przekazie. Tak by³o w E³ku.
Romualda Mucha-Marciniak
nauczyciel-bibliotekarz ZSLiZ

"
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US£UGI

(V73010)

Du¿y wybór, niskie ceny

Meble stylowe, antyki

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski,ul. Rzenicka, tel. 0-87-520-29-23 V77208
* modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87520-32-10
L78407
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V1904
*odszkodowania wypadkowe,szybko,sprawnie,tel.0-87-520-01-39 K1503

BIURO RACHUNKOWE

(V3803)

Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Poleca us³ugi:
- prowadzenia ksi¹g rachunkowych
- ewidencji podatkowych (PIT, CIT, VAT)
- ewidencji pracowniczych, ZUS
- sporz¹dzania biznes planów, wniosków kredytowych
Tel. (087) 520-36-55, (087) 520-44-98, kom. 0-600-273-713
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L8310
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00
V79606
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79906
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603-100524, 0-87-520-46-76
K2102
* CZÊCI SAMOCHODOWE,ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88 V5901
* czêci u¿ywane do samochodów zagranicznych sprowadzam,
tel. 0-600-377-469
K115
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-520-40-29V3503

GLAZURA, terakota, drzwi,

(K31009)

armatura sanitarna, kominki, prace wykoñczeniowe
tel. (087) 520-13-87)
Rampa PKP

V75309

RATY!

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

* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V4111
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V4107
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V79506
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V79206
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V69909
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V78107
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V73609
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V75009
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L604

k2okna@vp.pl

* pomogê w nauce,przedmioty humanistyczne, tel. 0-503-681-910L1402
* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V2202

PIZZA NA TELEFON

(K33406)

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka,
tel. 0-87-520-01-21
K105
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
K30709
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L903
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony
rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V79806
* BIS studio reklamy, ul. Kamienna 1A, tel. 0-87-520-42-42 V73410

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

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536
Pizza na zamówienie od 1200 do 2200 (niedziela od 1100)
Tel. (087) 523-00-43. Dowóz na terenie miasta  gratis!
PIZZERIA POD PAPUGAMI, Osiedle Siejnik

(V72910)

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

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
Tel. 0-603-440-115
(L1303)

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V1604
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73
tel. (087) 520-27-89 domowych
(V2903)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

* rosyjski: matura, korepetycje, t³umaczenia, tel. 0-503-681-900 K1203
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6. Tel. 0-605-192-330

K33306

* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L1802
SERWIS OGUMIENIA 11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
OPONY, FELGI
Tel. (087) 520-14-98
OLEJE SHELL (wymiana gratis)
(V73110)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!
(75209)

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

(V1403)

Sklepy:
Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Wydminy, ul. Grunwaldzka 47F, tel. 0-892-480-944

(V78207)

(V7801)

ADLER

(V3103)

* 30000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia.
Tel. (087) 520-20-55
V7601

Sklep DOM

s.c. Pl. Woln oci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2601)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury,plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-520-23-14 V78307
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
K31108
* SOLARIUM, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V78417

#
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US£UGI

SOLARIUM

(V3003)

 1 minuta 80 groszy
Czynne:
1000-2000
Plac Wolnoci 15A, tel. 0-509-994-334
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V76509

STUDIO PAZNOKCI - NATALIA

Sklep rybny

KASIA,

ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00

(V79306)

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne, wyroby z ryb

* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1802
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1902
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L1003
* transport, tel. 0-508-192-094
V76519
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V1105

(V4003)

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

(V79406)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

(K30409)

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

Tel. 0-601-094-364

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V3303

OG£OSZENIA DROBNE
KUPIÊ

* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577

L11306

PRACA
* praca w firmie kosmetycznej, atrakcyjne zarobki, tel. 0-609600-338
K30609
* poszukujê ksiêgowej, tel. 0-507-077-359
L305
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L9009
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L204

SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L1103
* armatura sanitarna,tel. 0-87-520-22-33
L703
* Audi 100, cygaro, 1984, gaz. Tel. 0-660-850-050.
K2801
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka,
tel. 0-87-520-01-21
L105
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L803
* CZÊCI SAMOCHODOWE,ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88L2001
* czêci u¿ywane do samochodów zagranicznych sprowadzam,
tel. 0-600-377-469
L504
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L2101
* dom siedlisko, staw, ko³o Olecka, tel. )-604-514-845
K2701
* dzia³ki budowlane,us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210-819K2501
Mieszkania w budowie jedno- i dwupokojowe, tel. (087)
520-21-60 (do 1500), 0-604-456-732.
(V72110)
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152-454
K15725

* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L2201
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L1602
WYNAJEM
* apartament i mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-502-264-901 K2401
* gara¿ do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-509-706-400 V3403
* gara¿e do wynajêcia na busa, 25 m.kw, 50 m.kw. , Mazurska,
wjazd 2,7 metra wysokoci, tel. 0-509-706-400
K605
* lokal, 70 m.kw., ul. Sk³adowa, tel. o-885-441-703
K2302
* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
(V110)
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L9608
* poszukujê dwupokojowego mieszkania do wynajêcia, tel. 0510-799-380
K1103
* poszukujê kawalerki lub dwupokojowego mieszkania do wynajêcia, tel. 0-608-663-450
L1902
* poszukujê mieszkania do wynajêcia, tel. 0-604-770-843 L1502
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L10103
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1702

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczêcie
www.olecko.prawojazdy.com.pl kursu

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V4302)

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

L

26
lutego

tel. 520-23-36

$
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Kalendarz imion
6 lutego
Amandy, Angeli, Bogdany, Doroty, Kseni
Angela, Antoniego, Bogdana, Bohdana,
Paw³a, Romana, Tytusa
7 lutego
Antoniny, Eugenii, Julianny, Karimy, Koriny, Ryszardy, Wilhelminy
Antoniego, Jana, Juliana, Rajmunda, Romana, Romualda, Ryszarda, Sulis³awa,
Teodora, Wilhelma
8 lutego
Aleksandry, Honoraty, Ireny, Irminy, Irmy,
Sylwii, ¯akliny
Aleksandra, Gniewomira, Hieronima, Honorata, Jana, Lucjusza, Piotra, Sebastiana
9 lutego
Apolonii, Bernardy, Eryki, Sabiny

Bernarda, Borys³awa, Cyryla, Donata,
Eryka, Gorzys³awa, Mariana, Nikifora, Rajmunda, Rajnolda
10 lutego
Elizy, Elwiry, Gabrieli, Scholastyki, wiêtochny, Tomis³awy
Agatona, Gabriela, Jacentego, Jacka,
Scholastyka, Tomis³awa
11 lutego
Bernadetty, Bo¿eny, Brygidy, Marii
Adolfa, Dezyderego, Grzegorza, Lucjana,
Lucjusza, £azarza, Olgierda, wiêtomira
12 lutego
Aleksy, Benedykty, Eulalii, Normy, Nory,
Radzyny, Trzebis³awy
Aleksego, Benedykta, Czes³awa, Damiana, Juliana, Ludwika, Modesta, Rados³awa, Radzimierza, Trzebis³awa

Dieta Atkinsa

Gdy...

Do 1500 kcal. Stosuje siê j¹ wtedy, gdy
polecane jest bia³ko i t³uszcz, a ogranicza
siê wêglowodany. Menu obejmuje mietanê, mas³o, ¿ó³ty ser, ryby, jaja i jeden
owoc dziennie. Zakazane s¹ natomiast
chleb, ry¿ i makaron. Nie poleca siê tej
diety dla osób z zaburzeniami trawiennymi i chorobami w¹troby.

wygotuje siê znacznie p³yn czy wysma¿y
t³uszcz, mo¿na dolaæ nieco wody  zawsze
gor¹cej  i jeszcze chwilê podgotowaæ.

Koty...

mog¹ spaæ 15 godzin dziennie, a na toaletê powiêcaj¹ jedn¹ trzeci¹ dnia.
(V4602)

Dieta
spaghetti

950 kcal: gotujemy przez 6 minut 15
dkg makaronu, zjadamy porcjami z sosem
z octu winnego, oleju
s³onecznikowego,
musztardy i bulionu.
Mo¿na j¹ stosowaæ
przez 6 dni.

 Broda nie czyni filozofem. (³aciñskie)
 Po w. Dorocie (6 luty) wyschn¹ chusty na p³ocie
 Scholastyka (10 luty) mróz utyka, a nim
Walu (14 luty) nam zawieci, obaczymy, mróz kark skrêci.
 Gdy luty ciep³y i po wodzie, wiosna
póno nast¹pi i o ch³odzie.
 Jak na wiecie luty, ka¿dy bród zakuty.

Nasz przepis
Sznycle pod
plasterkiem sera

4 filety z kurczaka, 4 plastry szynki,
4 plastry ¿ó³tego sera, 2 jajka, 3/4
szklanki tartej bu³ki, olej, sól, pieprz
Filety myjemy, osuszamy, a nastêpnie lekko rozbijamy t³uczkiem.
Oprószamy je z obu stron sol¹ i pieprzem. Maczamy w roztrzepanym jajku,
a nastêpnie w tartej bu³ce.
Wk³adamy sznycle do rozgrzanego
na patelni oleju i sma¿ymy z jednej
strony. Przewracamy na druga stronê i uk³adamy na nich plasterek szynki
i na wierzchu plasterek sera. Teraz
przykrywamy patelniê i dosma¿amy.

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

Przemarzanie
korzeni

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F kupiê

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................



W czasie zimowego spoczynku najbardziej wra¿liwymi organami na mróz
s¹ korzenie drzewek. Wytrzymuj¹ one
w zale¿noci od odmiany, gatunku, miejsca
wysadzenia, od -8 do -12 stopni Celsjusza. Przemarzniêcie korzeni zdarza siê
jednak niezbyt czêsto, bo z regu³y chroni je gleba oraz warstwa niegu.
Drzewka, krzewy i inne roliny trzeba chroniæ najbardziej w zimy beznie¿ne. Wtedy na pewno wra¿liwsze drzewka i krzewy nale¿y zabezpieczyæ dodatkowo, rozrzucaj¹c wokó³ s³omê, pociête
kawa³ki trzcin, resztki zesch³ych lici.
Mo¿na równie¿ zgarniaæ nieg pod korony jab³oni i grusz.

Przys³owia
i powiedzenia

Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

%
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Listy
ze Shrewsbury

Grzegorz Leoñczuk

O potrzebie stworzenia Wspólnoty S³owiañskiej
Ludzkoæ to rodzina, powi¹zana ze
sob¹ jak Nowakowie, czy Bobole. Powinowactwa s¹ ró¿ne, jak i uczucia - zgodnie z tym rodzeñstwo bezporednie jest
sobie bli¿sze ni¿ rodzeñstwo, dajmy na
to, stryjeczne. Jest to oczywiste.
Oczywiste te¿ powinno byæ, ¿e ludzie, którzy rozumiej¹ sw¹ ludzkoæ, ¿ycz¹
sobie nawzajem dobrze. Dzi grasuje tu
i ówdzie jeszcze wrogoæ. To siê musi
zmieniæ. I niech siê zmieni. Bo jest wbrew
godnoci ludzkiej.
Czas na S³owian. Co nale¿y zrobiæ?
Stworzyæ Wspólnotê, która wykorzystuj¹c
dowiadczenia innych prób jednoczenia
krajów, po³¹czy w jeden ogólny organizm Polskê, Rosjê, Mo³dawiê, Ukrainê,

s³owiañskie pañstwa Ba³kanów, Bia³oru,
Czechy, S³owacjê i Bu³gariê.
Jestemy ludem twórczym, S³owianin
jest pe³en fantazyjnoci, dot¹d chyba
niespe³niony; no, poza Rosj¹, która stworzy³a potê¿ne pañstwo.
Doæ chodzenia po obcych. Nadszed³
czas, by budowaæ samemu. Stworzyæ
szacunek wokó³ s³ów  S³owianie, ludy
s³owiañskie. Po to nale¿y dlatego i ca³kowicie m o ¿ n a tworzyæ historiê w tej
dziedzinie. Sama siê ona nie stworzy J.
Czasem po okresie rozstañ rodzina ponownie siê skupia. I jest odzyskana radoæ. Podobnie - S³owianie, bracia
sobie najbli¿si powinni siê skupiæ ponownie i radowaæ siê odzyskan¹ jedno-

ZAJAZD BARDÓW

Adam Siemieñczyk
Rysunki:
Wies³aw B. Bo³tryk

Kowale Oleckie

AFORYZMY

 program
16 lutego 2007
Projekcje filmowe
- 17:00 Projekcja filmowa
- 17:30 Laureat konkursu O lad
- 18:30 Andrzej Garczarek
- 20:00 Scena Babel

17 lutego 2007
- 17:00 Projekcja filmowa
- 17:30 Laureat konkursu O lad
- 18:30 Tomasz Lewandowski
- 20:00 Czerwony Tulipan
Wszystkie koncerty i filmowe projekcje odbêd¹ siê w sali
widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich.
Noclegi
Wszystkim przyjezdnym, a
nie wymagaj¹cym apartamentowych komfortów, zapewnimy
noclegi w warunkach schroniskowych. Nale¿y zabraæ ze sob¹
swój piwór i ewentualnie materac (karimatê). Miejsc wystarczy na pewno wszystkim, wiêc
nie bawmy siê w rezerwacjê...

Bêd¹ to przede wszystkim dokumentalne filmy nakrêcone przez nasz¹ m³odzie¿,
zrzeszon¹ wokó³ projektu Archiwici Pó³nocy. Nie zabraknie te¿ krótkich form fabularnych. Naprawdê  nie ma
siê czego obawiaæ, wszystkie materia³y s¹ bardzo interesuj¹ce.
Wystawy
Wystawa rysunku i grafiki Wies³awa Bo³tryka. Humor i przewrotnoæ  niektóre
prace zwi¹zane bezporednio
lub nie, z zim¹ i nasz¹ imprez¹.
Atrakcje
Wspania³e wyroby wêdliniarskie, pieczywo, babka
i kiszka ziemniaczana, pierogi, kartacze  wszystko prosto z naszej lokalnej kuchni, masarni, piekarni...

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V2703)

GRÜNLAND

ci¹, odzyskan¹ na wy¿szym znacznie
poziomie. Skupiæ siê, jak kiedy siê rozeszli.
Wierzê, ¿e jest na to czas i ¿e siê
powiedzie. Sathya Sai Baba Avatar, ten
obecny Nauczyciel wiata (dodajmy :
www.sathyasai.org.pl  oto stuprocentowo wiarygodna strona o Nim, przed
innymi chcê ostrzec), otó¿ Sathya, osobicie poznany przeze mnie w Indiach
stwierdza, ¿e istotn¹ i najg³êbsz¹ natur¹
cz³owieka jest Boskoæ i ¿e tê naturê trzeba
cnotliwym ¿yciem ujawniæ, i Jej moc. Idê
za tym. Rzeczywicie, zdolnoæ do stwarzania jest cech¹ ludzkoci, bosk¹ cech¹. Korzystaæ z niej nam coraz wiadomiej.
S³owiañskoæ jako wspólnota kulturowa, gospodarcza i polityczna tak¿e
jest ide¹, ona domaga siê sprowadzenia
na ziemiê, do rzeczywistoci.
Ta rzeczywistoæ domaga siê przemiany równie¿ na polach innych ludów.
Opowiem o tym w nastêpnym szkicu.
Grzegorz Leoñczuk

 Wyjcie naprzeciw uznawa³ za utratê pozycji.
 Depczê po g³owach?! Mia³em przecie¿ wyjæ na ludzi!
 Wszystko zosta³o zapiête na ostatni guzik z tego.
 Ciche przyzwolenie warczy.
 Brak s³ów na bezmylnoæ.
 Nie uczy³ siê jêzyków. Nie bêdzie siê przed nikim t³umaczy³.
 Swój punkt widzenia przedstawia³ jako szeroki horyzont.
 Decyzje o braku decyzji podejmowa³ bardzo szybko.
 Nie spónia³ siê, jego czas stan¹³ w miejscu.
 Dzielenie siê sob¹ uwa¿a³ za ludo¿erstwo.
 Da³ z siebie wszystko? To, dlaczego nie znikn¹³?
 Polityka i polityk. Kiedy siê porozumiej¹?
 Opadaj¹ listki figowe. No i figa.

&
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K¹cik szachowy (23)
Zmierz Sw¹ Szachow¹ Agresjê

Tym razem proponujemy naszym czytelnikom ma³¹ rozrywkê pó³ ¿artem  pó³
serio.
Wszyscy wiemy, ¿e szachy s¹ gr¹
wojenn¹ i podczas, gdy niektórzy z nas
podchodz¹ do tego na szachownicy jak
intelektualny Rambo (uczuciowy baran),
inni graj¹ jak Siostra Teresa. W tym numerze
i ty mo¿esz sprawdziæ jak bardzo jeste
agresywny? Czy próbujesz prze³amaæ
obronê przeciwnika, czy czekasz na jego
wielki b³¹d? Test poni¿ej jest opracowany naukowo, ¿eby oceniæ twoje agresywne
tendencje na szachownicy. Suma punktów na koñcu testu umieci ciê miêdzy
Morphym a Steinitzem.
1) We wczesnej fazie gry twój przeciwnik mdleje z powodu ataku serca. Jego
¿ona i dzieci zbieraj¹ siê dooko³a i po
wymianie wzruszaj¹cych po¿egnañ z
nimi, twój przeciwnik spogl¹da w górê
i z ¿yciem uchodz¹cym z jego oczu
prosi ciê o remis. W odpowiedzi:
A) Akceptujesz natychmiast.
B) Analizujesz najpierw pozycjê na szachownicy.
C) Prosisz organizatora turnieju o sprowadzenie lekarza, który by potwierdzi³,
¿e twój oponent nie udaje.
D) Mówisz mu, ¿e nie da³by remisu nawet
swojej umieraj¹cej matce, któr¹ bardzo
kochasz.
E) Próbujesz go zniszczyæ ca³kowicie
oznajmiaj¹c mat w trzech posuniêciach.
2) Przygotowuj¹c siê psychicznie do gry,
wyobra¿asz siebie:
A) Mia¿d¿¹cego bierki przeciwnika m³otkiem.
B) Rzucaj¹cego rêczne granaty na skrzyd³o
królewskie przeciwnika.
C) Dusz¹cego przeciwnika go³ymi rêkoma.
D) Przeczesuj¹cego jego wie i zabieraj¹cego jego kobiety.
3) Piony przeciwnika s¹ dla ciebie:
A) Potencjalnymi hetmanami.
B) Kszta³tem jego pozycji.
C) Smakowitymi k¹skami.
D) Wybojami na drodze.
4) Swoje w³asne piony widzisz jako:
A) Potencjalne hetmany.
B) Integraln¹ czêæ swojej strategii.
C) Przed³u¿enie ataku twojego skrzyd³a
królewskiego.
D) Amunicjê.

5) Ruch pionem bierzesz pod uwagê tylko
wtedy, gdy:
A) Zadomowi³e siê na przeciwleg³ym
skrzydle.
B) Grasz z przeciwnikiem o ni¿szym rankingu.
C) Masz figurê wiêcej.
D) Jest to twoje posuniêcie.
6) Koñcówki s¹:
A) Wtedy, gdy nie ma hetmanów.
B) Czym nieuniknionym.
C) Wtedy, gdy twój przeciwnik nie poddaje siê.
D) Dla fuszerów, którzy nie potrafi¹
wykoñczyæ swoich przeciwników w grze
rodkowej.
7) Grasz z omiolatkiem, który podstawia hetmana. Dziecko zaczyna p³akaæ. Twoj¹ reakcj¹ jest:
A) Proponujesz zatrzymaæ zegar, ¿eby
dziecko uspokoi³o siê.
B) Zabijasz hetmana bez komentarza.
C) Zabierasz hetmana z umieszkiem i
uwag¹: To ju¿ d³ugo nie potrwa!
D) Dzwonisz do matki dziecka i mówisz
jej, ¿eby zabra³a dziecko do domu,
poniewa¿ nie jest ono jeszcze gotowe, ¿eby byæ szachist¹,
8) Po podstawieniu w³asnego hetmana
w partii z omiolatkiem ty by:
A) Podda³ siê z honorem i pogratulowa³
wielkiej wygranej.
B) Umiecha³ siê znacz¹co, ¿eby omiolatek nie wzi¹³ hetmana.
C) Zapowiedzia³ mata w 9 posuniêciach.
D) Powiedzia³ mu o ukrytym prawie o
cofaniu posuniêæ, o którym nie mo¿e
on wiedzieæ, gdy¿ jest za m³ody.
9) Powiêcasz swego hetmana tylko wtedy
gdy:
A) Widzisz forsownego mata.
B) Jako ostatni¹ próbê w przegranej pozycji.
C) Dla przyt³aczaj¹cej przewagi pozycyjnej.
D) Nie by³ on wystarczaj¹co aktywny
(use it or lose it baby!)
10) Dla otwartej linii na skrzydle królewskim oponenta powiêci³by:
A) Piona.
B) Lekk¹ figurê.
C) Ciê¿k¹ figurê.
D) Swoj¹ duszê.
11) Bierzesz pod uwagê Obronê Alechi-

na gdy:
A) Grasz przeciwko e4.
B) Grasz przeciwko komu, kto nie jest
zarejestrowany.
C) Grasz towarzysk¹ partiê.
D) Mia³e wylew krwi do mózgu, który
pozbawi³ ciê rozumu.
12) Gdy widzisz wygrywaj¹c¹ kombinacjê:
A) Szukasz obrony dla przeciwnika.
B) Patrzysz na swój zegar, ¿eby zobaczyæ ile masz czasu na sprawdzenie
jej.
C) Chichoczesz niekontrolowanie.
D) linisz siê.
WYNIKI
Punkty:
1: A=0, B=1, C=2, D=4, E=7
2: A=2, B=3, C=4, D=5, E=0
3: A=0, B=1, C=3, D=6
4: A=0, B=1, C=2, D=5
5: A=0, B=2, C=3, D=5
6: A=0, B=3,C=4, D=6
7: A=0, B=1, C=4, D=5
8: A=0, B=1, C=3, D=4
9: A=0, B=1, C=3, D=5
10: A=0, B=1, C=3, D=5
11: A=0, B=1, C=2, D=4
12: A=0, B=1, C=3, D=5
 0 -10  przeciwnik s³u¿by wojskowej. Jeste pacyfist¹ w wojnie szachowej. Negocjowanie remisu jest twoim
najwiêkszym prze¿yciem. Je¿eli przypadkowo wygrasz, czujesz siê zobowi¹zany
do postawienia obiadu albo udzielenia
jakiej pomocy.
 11-30  niewinny obserwator. £apiesz zwyciêstwo je¿eli spadnie na twoje kolana (i przyklei siê do nich). Szukasz pu³apek na jednoposuniêciowego
mata.
 31-50  niechêtny napastnik. Bart³omiej Macieja (przed zmian¹ zarz¹du
PZSzach) Królewskiej Gry. Wykonujesz
agresywny ruch i gdy jeste schowany w k¹cie albo ¿ona mówi ci, ¿e ju¿
czas iæ do domu, koñczysz sw¹ g³upi¹
grê. (Tak, mój drogi.)
 51-62  psycho. Niebezpieczny
dla siebie i innych. Ty nie grasz obron,
tylko ataki minus jedno tempo. Lubisz
okrelenia jak otwieracz puszek, szalony napastnik, d³ugie biczowanie. W
domu, dla zabawy, zabijasz ma³e zwierzêta lub graczy bez rankingu.
Z The Gambit, kwartalnika Zwi¹zku
Szachowego Pó³nocnej Karoliny, wydanie maj-czerwiec, 1990.
Marta & Czes³aw Spisak

'
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Eliminacje IX turnieju o puchar
Warmiñsko-Mazurskiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP w Olsztynie
w pi³ce siatkowej

Dnia 25 stycznia 2007 roku stra¿acy Komendy Powiatowej PSP w Olecku uczestniczyli w eliminacjach IX turnieju o
puchar Warmiñsko  Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie w pi³ce siatkowej. W grupie eliminacyjnej III poza dru¿yn¹ z Olecka udzia³ wziê³y zespo³y z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie i Komend Powiatowych
PSP w Dzia³dowie i Nowym Miecie Lubawskim. W pierwszym meczu dru¿yna z Olecka pokona³a Dzia³dowo 2:1, w dru-

gim przegra³a z dru¿yn¹ z Olsztyna 2:0 i w trzecim pokona³a
Nowe Miasto Lubawskie 2:0. Do dalszych rozgrywek zakwalifikowa³y siê dru¿yny z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie
i Komendy Powiatowej PSP w Olecku. Nasz¹ komendê reprezentowali: Jan Mróz, Adam £apucki, Tomasz Jag³owski, Piotr
Talkowski, Marcin Sertel, Mariusz S³abiñski, Jacek Ratuszny,
S³awomir Jarmo³owicz, Mariusz Dani³owicz. Pozosta³e wyniki
spotkañ: Olsztyn  Nowe Miasto Lubawskie 2:0, Nowe Miasto Lubawskie  Dzia³dowo 0:2, Olsztyn  Dzia³dowo 2:0.
st. kpt. Tomasz Milewski

Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Olecku

Olecka Liga Pi³ki No¿nej Halowej
Wyniki ostatniej kolejki rozgrywek grupowych Oleckiej Halowej Ligi Pi³ki No¿nej
(LO 2006/2007) z dnia 4 lutego:
· Joga BANDITO - Drink TEAM 3:0(walkower).
· Liderzy Hamasu - Dynamo TEAM 21:1
(10:0); bramki: Marcin Pietraszewski 2,
Daniel Bogdanowicz 2, Szymon Karkusz
3, Pawe³ Sadowski 2, Karol Ska³ka 4 i Adam
Konopko 8  Mariusz Cichanowicz.
· Belfers - Joga BANDITO 3:6 (1:3); bramki: Adam Czycza, Roman Leniewski i Robert Smyk  Artur Æwikowski 2, Micha³
M³ynarczyk i Kamil Pratko 2.
· Dynamo TEAM - Belfers 6:7 (2:4); bramki: Mariusz Cichanowicz 3 i Micha³ Tpoplski 3 - Jacek Matwiejczyk, Robert Smyk,
Adam Czycza 2, Karol Warsewicz, Zbigniew Polakowski i Roman Leniewski.
· Belfers - FC Gi¿e 3:0 (walkower).
· FC Gi¿e - Joga BANDITO 0:3 (walkower).
Tabela Ligi:
TSV Victory
10 25 58:31
1. The Belfers Olecko 10 24 49:32
2. EKIPA
10 24 56:21
3. Liderzy Hamasu
10 21 73:49
4. Joga BANDITO
10 21 52:29
5. BIANCONERI
10 19 68:39
6. GALAKTICOS
10 10 44:56

7. Bu³a i Spó³a
10 7 32:42
8. Dynamo TEAM
10 6 23:83
9. Drink TEAM
10 6 21:47
10. FC Gi¿e
10 0 20:58
Kolejno: miejsce, nazwa zespo³u, liczba
rozegranych spotkañ, punkty zdobyte, stosunek goli zdobytych do straconych.
W trzech przypadkach o kolejnoci w
tabeli (przy jednakowej liczbie punktów) zadecydowa³y mecze bezporednie dru¿yn zainteresowanych - np. Liderzy H. dziêki zwyciêstwu z Jog¹ B. zajêli miejsce premiowane udzia³em w finale.
Zespo³y z miejsc 1-4 zagraj¹ w sobotê,
10 lutego (od godz. 14 .00) w Finale Ligi,
natomiast pozosta³e zespo³y zakoñczy³y
rozgrywki w obecnym sezonie i spokojnie
mog¹ myleæ o kolejnych tego typu rozgrywkach wiosn¹.
W klasyfikacji na najlepszego strzelca
Ligi wci¹¿ prowadzi zawodnik Bianconeri
Wojciech Koz³owski - 27 bramek przed
Adamem Konopko (Liderzy H.) 19 goli i
Marcinem Jegliñskim (EKIPA)  17.
Gospodarzem oraz wspó³organizatorem
Ligi jest Liceum Ogólnkszta³c¹ce w Olecku a mecze sêdziuj¹ pp. Marcin Putra - nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 2 oraz Robert Smyk - instruktor sportu w MOSiR.
ben

Siatkówka
Katedra Wychowania Fizycznego LO w
Olecku, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji i Rada G³ówna Zrzeszenia LZS zapraszaj¹ na I Halow¹ Feryjn¹ Ligê Siatkówki
4-osobowej
20-21.02.2007 r. , godz. 10.00 hala Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku
Uczestnictwo:
- wiek powy¿ej 16 lat,
- ubezpieczenie NW we w³asnym zakresie,
- nazwa dru¿yny, sk³ad / 4+1 rezerwowy,
jednakowe stroje sportowe i obuwie,
- miejsce gry: Liceum Ogólnokszta³c¹ce w
Olecku;
- wpisowe: 20 z³ od zespo³u.
Skrócony regulamin Ligi:
 Rozgrywki systemem Ka¿dy z ka¿dym
do 2 wygranych setów;
 Punktacja: za zwyciêstwo 2 pkt remis 1
przegrana 0 pkt. Przy jednakowej iloci
punktów decyduje mecz dru¿yn zainteresowanych, nastêpnie stosunek zdobytych do straconych ma³ych punktów
i kolejno liczba zdobytych ma³ych punktów.
Zg³oszenia przyjmuje biuro MOSiR, ul.
Park 1 osobicie lub telefonicznie 520 20
48 (najpóniej do poniedzia³ku, tj. 19 lutego br.) oraz Katedra Wychowania Fizycznego LO (Pani Krystyna Stasiak) do dnia
rozpoczêcia Ligi.
Zapraszamy
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Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-17 00.
Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania
nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 241
I tym razem nie zaskoczê Pañstwa
pisz¹c, ¿e min¹³ kolejny tydzieñ. Dla
jednych by³o to siedem dni, a dla niektórych to tylko 168 godzin. Niby nic,
a w sumie to samo.
A i wiat przez te siedem dni troszkê siê zmieni³. No... tak, nieg! Ale nie
o to chodzi. Przecie¿ jest zima i obecnoæ niegu jest czym normalnym.
Gdyby by³o lato, obecnoæ niegu
by³aby powodem do zdziwienia. Wiêc
nieg nie jest tym co wywo³a³o zmiany.
Nie bêdê jednak trzyma³ w niepewnoci. Du¿e zmiany zasz³y na wiecie.
Po pierwsze w Platformie Obywatelskiej
trwa plebiscyt popularnoci miêdzy Rokit¹ a Tuskiem. To piêkne. Ale jak mówi¹  to nic to nie da. Bo Tusk lubi
byæ przewodnicz¹cym swojej partii i
¿adna demokracja tu nic nie pomo¿e.
Bo wybór musi byæ jedyny i s³uszny
po linii partii.
Lubiê PO. Dlaczego? Bo zbyt czêsto zapominaj¹, ¿e istnieje przys³owie
nie czyñ drugiemu co tobie niemi³e.
Jak PO krytykuje to jest do przyjêcia,
a jak s¹ sami krytykowani  to... jest
bardzo nie³adnie. Takie fe.
Podobnie jest z prawem. Prawo ma
byæ respektowane, ale tylko w stosunku
do innych! Jak sami podlegaj¹ temu
prawu  prawo staje siê z³e, b³êdne i
nieodpowiednie. Fantastyczne i mi³e.
Nieprawda¿?
Ju¿ wczeniej wspomnia³em, ¿e w
polskiej konstytucji powinny byæ punkty
dotycz¹ce nietykalnoci prawnej pew-

nej grupy osób. To wcale, okazuje siê,
nie jest takie g³upie. Ja te¿ uwa¿am, ¿e
powinna narodziæ siê nowa wiecka tradycja i wzorem wyznawców religii powinni powstaæ tacy wieccy wiêci. To
by³aby bardzo ciekawa instytucja i
szalenie oryginalna. Niedawno jeden
z naszych czo³owych obywateli powiedzia³ to bardzo publicznie. Powinno byæ takie prawo, ¿e ka¿de wyst¹pienie przeciw niemu powinno byæ karane
z urzêdu, a w prawie powinno byæ to
ujête w odpowiednie paragrafy! I czy¿
nie jest piêknie? A twierdzi to osoba,
która wobec innych stwierdza, ¿e powinni siê leczyæ na przerost ambicji.
Smutne jest w tym to, ¿e te s³owa padaj¹ z ust cz³owieka, który jednak co
dla tego kraju zrobi³, ale w ostatnim
czasie odsuniêcie na tor boczny strasznie
odbija siê na postrzeganiu przez niego rzeczywistoci. Dla wielu by³o to
powodem do utraty resztek szacunku
dla niego... Czasem wielkoæ, niestety, nie zastêpuje zdrowego rozs¹dku i
rzetelnej oceny rzeczywistoci. A czasem jest tak, ¿e nawet legendzie warto
bli¿ej siê przyjrzeæ jeli powstaj¹ coraz to bardziej aktualne wersje. Ale na
to jeszcze przyjdzie czas.
Drug¹ ciekaw¹ spraw¹ jest kwestia
stosunków polsko-niemieckich. Jestem
bardzo ciekaw, dlaczego tak wielu ludzi tak chêtnie usprawiedliwia postêpowanie naszego zachodniego s¹siada i tak neguje postêpowanie polskich
w³adz? Sprawiaj¹ wra¿enie, ¿e bli¿szym
im rz¹dem jest rz¹d w Berlinie, a najwa¿niejsze decyzje zapada³y w Bundestagu. Wielu polityków i tzw. autorytetów (pseudo) zaczyna twierdziæ, ¿e

le traktujemy Niemców. Czy to Polska nie chce potwierdziæ praw w³asnoci
na jednej trzeciej terytorium Niemiec?
Czy Polska forsuje rozwi¹zania europejskie niekorzystne dla Niemiec? A
mo¿e to mniejszoæ niemiecka w Polsce podlega zakazowi mówienia we
w³asnym jêzyku do w³asnych dzieci?
I wreszcie, czy to my podejmujemy inicjatywy gospodarcze zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu energetycznemu Niemiec?
Te pytania postawi³ ostatnio Premier.
Oczywicie nie us³yszymy na nie szybko
odpowiedzi. Niewielu potrafi wyjaniæ
kwestiê, ¿e w konstytucji niemieckiej
jest paragraf mówi¹cy o tym, ¿e uznaje siê istnienie Niemiec w granicach
sprzed 1937 roku! Po prostu Niemcy
uwa¿aj¹, ¿e zostali bardzo skrzywdzeni. Do dzi wielu z nich uwa¿a, ¿e drug¹ wojnê wiatow¹ sprowokowali Polacy, a Owiêcim jest tylko Muzeum
Niemieckiego Poczucia Humoru. Maj¹
pretensjê, ¿e na mocy miêdzynarodowych umów zawartych bez udzia³u
naszego kraju wygnano ich z w³asnych
domów i uwa¿aj¹ to za zbrodniê przeciw ludzkoci. Wymordowanie wielu
milionów ludzi, ³apanki, tworzenie obozów mierci, i niepewnoæ dnia jutrzejszego uznaj¹ za co wymylonego. To,
¿e w ich oborach sta³y polskie krowy i
konie, a wokó³ nich pracowali niewolnicy z podbitych krajów uznaj¹ za fa³sz. Ci ludzie przecie¿ byli dobrze traktowani!!! Przecie¿ wielu po kilkudziesiêciu latach dosta³o swoj¹ zap³atê...
Kilka marnych stówek za parê lat poni¿ania, nêkania i traktowania gorzej
od zwierz¹t domowych. Tak sobie to
wyliczono! Milczeniem pomija siê fakt,
¿e do ka¿dego przymusowego pracownika do³¹czana by³a ulotka z gwarancj¹, ¿e w razie czego wystarczy oddaæ
do odpowiedniego punktu gwarancyjnego i reklamacja zostanie szybko
uwzglêdniona. Odpowiednie s³u¿by albo
wywioz¹ towar do odpowiedniego obozu zag³ady (taka niemiecka forma recyclingu) lub po prostu kasacja wybrakowanego i wadliwego towaru odbêdzie siê na miejscu. I to Polska jest
ci¹gle ta z³a.
Najwiêksze z³o jednak jest w tym,
¿e temu chórkowi towarzysz¹ g³osy naszych przedstawicieli inteligencji, ¿e to
My, Polacy, jestemy sami sobie winni....
I czemu mam siê nie dziwiæ?
PAC

