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w losowaniu nagród
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13 lutego 2007 r .

Uroczystoæ wrêczenia Medali za 50 lecie po¿ycia ma³¿eñskiego
50. rocznicê ma³¿eñstwa obchodzili
Pañstwo: Helena i Józef Burba, Krystyna i Adam Kulis, Julianna i Józef Sofiñscy oraz Dorota i Stanis³aw Szypulscy.
Jubilatom w imieniu Prezydenta RP
medale i listy gratulacyjne wrêczy³ Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski.
W uroczystoci, któr¹ uczczono lampk¹ szampana, udzia³ wziê³y rodziny Jubilatów.

Warto przeczytaæ
 Gdzie umieciæ now¹ przychodniê
zdrowia?  s. 4.
* Pani Stefania £ukuæ do¿y³a stu
lat  s. 7.
* VI Halowe Mistrzostwa Powiatu
Oleckiego Szkó³ Podstawowych wyniki  s. 12.

Fot. Artur Puchalski.

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

M.Pietraszewski

MARKET BUDOWLANY

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
ARMATURA £AZIENKOWA, GLAZURA, TERAKOTA,
KARNISZE, ROLETY, DZIA£ HYDRAULICZNY
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
GWARANTUJEMY MI£¥ OBS£UGÊ

Tel. (87) 520 44 46

(V8701)

CENTRUM HANDLOWE

MAJSTER
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Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

Publikujemy jeszcze raz tekst, który w poprzednim wydaniu pisma znacznie nam skróci³ tzw. chochlik drukarski.
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¿ poOdesz³a od nas jeszcze jedna oso- £askowskim napisalimy teksty do pierwmog³a mi w jego pocz¹tkach. Potem, jak
ba, której losy splot³y siê z histori¹ Olecka, szej i chyba jedynej wystawionej olecju¿ pismo okrzep³o, a ona uzna³a, ¿e czas
i która w historii miasta zaistnia³a w sposób kiej szopki, Ania zaprojektowa³a i wyna to nadszed³, powiedzia³a, ¿e teraz
kona³a wszystkie wystêpuj¹ce w niej powa¿ny.
powinienem zaj¹æ siê nim sam. Taka by³a
Ania przyjecha³a do Olecka zwabio- staci. Równie¿ u³adzi³a i znacznie zreduAnia. Uznawa³a, ¿e ludziom potrzebna
na s³aw¹ Przystanku. By³ to rok, kiedy kowa³a nasze rymy.
Ania by³a nie tylko doskona³ym dzien- jest nauka gotowania, a nie gotowe jepowstawa³o drzewo ¿ycia tworzone przez
dzonko.
grupê artystów skupionych wokó³ p. nikarzem. By³a równie¿ zawodowcem jeAnia pierwsza
Andrzeja Legusa. By³
zaczê³a pisaæ o
to czas, kiedy PrzyWszechnicy Mazurstanek znaczy³ orgaskiej i przybli¿aæ
nizacjê dziesi¹tków
czytelnikom znaczewarsztatów, setki ludzi
nie jej istnienia dla
skupionych wokó³ nich,
rozwoju miasta.
a koncerty, prawie kaZaprzyjanilimy
meralne, odbywa³y siê
siê od pierwszego
w amfiteatrze nad jespotkania. Wiem, ¿e
ziorem. By³ to czas kieAnia mia³a w Olecdy po miecie wêdroku wielu prawdziwa³y uliczne teatry....
wych przyjació³, ale
to by³ czas, kiedy Przy¿adna z tych osób
stanek powodowa³, ¿e
nie upowa¿ni³a mnie
ludzie przyje¿d¿ali zodo pisania o tym.
baczyæ i zostawali w
Mylê jednak, ¿e
Olecku. Szukali pracy
Na zdjêciu: Pracownicy i wspó³pracownicy Dialogu, od lewej: Alicja ¯e- wszyscy, którzy
i zostawali. Tak te¿
sta³o siê z Ani¹. Po- mentowska (obecnie Mieszuk, rzecznik prasowy Burmistrza), Bogus³aw M. Bo- znali Aniê i zostali
doba³a siê jej atmos- rawski (red. Naczelny Gazety Oleckiej  obecnie Tygodnika Oleckiego), Anna obdarzeni jej przyfera, podoba³o siê jej Andrzejewska-Jurgiel (z nieod³¹cznym papierosem), Tomasz £askowski (prodzie- jani¹ czuj¹ teraz
miasto. Znalaz³a miesz- kan Wszechnicy Mazurskiej  obecnie indywidualny przedsiêbiorca), Maria Wan- g³êbok¹ pustkê i ¿al,
kanie, znalaz³a pracê da Dzienisiewicz (wtedy nauczycielka, obecnie wicestarosta Olecki). Zdjêcie w ¿e ju¿ nie zobaczykawiarni Pensjon zrobione podczas Przystanku Olecko w lipcu 1996 roku. my jej umiechniêi zosta³a.
tej twarzy, nie us³yMia³a dar nawi¹zyszymy twardego
wania znajomoci  by³a przecie¿ dzien- li chodzi o redakcjê tekstów i przygotembru
jej
g³osu,
a
ja
ju¿ nigdy nie bêdê
nikark¹. Pracowa³a jako korespondent towywanie ich do druku. Ania Andrzejmóg³
spytaæ:
Co
by
Aniu zrobi³a na
Gazety Wspó³czesnej. Pisa³a równie¿ weska-Jurgiel jest redaktork¹ pierwszej
moim
miejscu?
do Gazety Oleckiej, a póniej Tygo- czêci wspomnieñ .p. W³adys³awa ¯uPrzed Bo¿ym Narodzeniem dosta³em
dnika Oleckiego. Ania by³a zreszt¹ uta- rowskiego. Publikowalimy je w Tygood
Ani
list. Pisalimy do siebie, po stalentowana prawie we wszystkich dzie- dniku. Bez jej redakcji nie by³oby wyremu,
za
porednictwem Poczty Polskiej.
dzinach sztuki. Równie¿ drukowalimy dania mojej ksi¹¿ki Têcza. Wyrzuci³a
Przewa¿nie
w odstêpach dwumiesiêczjej rysunki.
z niej prawie jedn¹ trzeci¹ tekstu i zalenych.
Nie
zd¹¿y³em
odpisaæ. Jeszcze raz
Tego samego roku, gdy z Tomkiem ci³a napisanie w to miejsce nowego. W
czego
mnie
Aniu
uczysz
 Nie odk³asumie wiedzia³a co robi i bêdê jej za to
daj
spraw
na
jutro.
zawsze wdziêczny.
Anna Andrzejewska-Jurgiel zmar³a
Wszyscy przyjaciele i znajomi pamiênagle
w swoim domu w Szczecinie. Tam
taj¹ z jak¹ dba³oci¹ i pedantycznoci¹
te¿
31
stycznia odby³ siê jej pogrzeb.
przygotowa³a wszelk¹, nawet sk³adaj¹¯egnaj
Aniu! W imieniu swoim, a takc¹ siê z dwóch zdañ informacjê. Potrafi¿e
przyjació³
³a kilkanacie razy redagowaæ od nowa
Bogus³aw M. Borawski
Odesz³a od nas jeszcze jedna osoba, której losy splot³y siê z histori¹ Olecka,
i która w historii miasta zaistnia³a w sposób wa¿ny.

ST A C JA PA L IW  Rarytas

ul. E³cka 4
Na miejscu: myjnia, sklep,
hotel i bar
(V4503)

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V2604)

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI

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

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V706)

Anna Andrzejewska-Jurgiel

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

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

KRONIKA
PO¯ARNICZA

W³amywacze
zatrzymani

 26 stycznia o 9.41 jeden zastêp JRG
PSP uwalnia³ w Bia³ej Oleckiej zamarzniêtego w lodzie ³abêdzia.
 26 stycznia o 11.48 jeden zastêp JRG
PSP uwalnia³ w Olecku zamarzniêtego
w lodzie ³abêdzia.
 26 stycznia o 12.01 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Zielonej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 26 stycznia o 20.20 dwa zastêpy JRG
PSP gasi³y w Sedrankach po¿ar gara¿u dla TIRów.
 27 stycznia o 12.30 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Mo¿nych skutki kolizji
drogowej.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

Poszukujê

MARKET
BUDOWLANY

(V8401)

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 poszukiwaniu sprawców st³uczek, którzy uciekli z miejsca zdarzenia, bêdziemy publikowali bezp³atnie.

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
11,75 z³  klej
do glazury
WEBER ZP412
Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 13-18.02.2007r., pl. Wolnoci 25
 19- 25.02.2007r., ul. Sk³adowa 6

W dniach 9-10 lutego zatrzymano
trzech mê¿czyzn podejrzanych o liczne
kradzie¿e materia³ów wykonanych z metali pó³szlachetnych, takich jak: mosi¹dz,
mied itp.
Z³odzieje w³amywali siê i kradli gdzie
tylko mogli. £upem pada³y przedmioty
z kocio³ów, klatek schodowych, domów
prywatnych, a nawet okradali skupy z³omu. Zatrzymani to, siedemnastoletni Jaros³aw S. oraz osiemnastoletni Karol W.
i Arkadiusz J. Wszyscy przyznali siê do
winy i udzielili policji wyjanieñ dotycz¹cych spraw, które nie by³y zg³aszane przez poszkodowanych. Dlatego podczas przes³uchania wysz³o na jaw jeszcze kilkanacie dalszych w³amañ i kradzie¿ dokonanych przez tê grupê.
Zatrzymanym grozi kara do dziesiêciu lat pozbawienia wolnoci.

III Turniej Tenisa
Sto³owego Policjantów

24 marca o 12.00 odbêdzie siê III Turniej
Tenisa Sto³owego Policjantów. Zawody
zostan¹ rozegrane w sali gimnastycznej
Szko³y Podstawowej nr 3.

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:
 Aneta Abdanek
 Bart³omiej Che³micki
 Krzysztof Jakiel
 Marek Kowalczyk
 Agata N. Sakoska
 Micha³ ¯ak
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)

!
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OLECKI TERMINARZ
Wystawy sta³e
8.00  15.00  Wystawa fotografii Stanis³awa Wosia, Galeria sztuki prawdziwej
im. A. Legusa, plac Wolnoci
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)
15 lutego (czwartek)
11.00  otwarte zajêcia teatralne i taneczne
dla dzieci ROK MG (ferie zimowe)
12.00  zajêcia plastyczne, muzyczne 
ROK MG (ferie zimowe)
16 lutego (pi¹tek)
10.00  Garfield II  film, kino
od 17.00 - Zajazd Bardów w Kowalach Oleckich (koncert Andrzeja Garczarka oraz Sceny Babel)
17.00  Borat film, kino
19.00  Pi³a 2 film, kino, zaraz po Pi³a 3
17 lutego (sobota)
od 17.00 - Zajazd Bardów w Kowalach Oleckich (koncert Tomasza Lewandowskiego oraz Czerwonego Tulipana)
17.00  Borat film, kino
19.00  Pi³a 3 film, kino
18 lutego (niedziela)
17.00  Borat film, kino
19.00  Pi³a 3 film, kino
19 lutego (poniedzia³ek)
10.00  Czerwony Kapturek  historia
prawdziwa  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)
20 lutego (wtorek)
10.00  I halowa Feryjna Liga Siatkówki
4-osobowej, hala LO, ul. Kociuszki.
11.00  otwarte zajêcia teatralne i taneczne
dla dzieci ROK MG (ferie zimowe)
12.00  zajêcia plastyczne, muzyczne 
ROK MG (ferie zimowe)
21 lutego (roda)
10.00  I halowa Feryjna Liga Siatkówki
4-osobowej, hala LO, ul. Kociuszki.
10.00  Epoka lodowcowa II - Odwil¿ 
film, kino (ferie zimowe)
10.00  przetarg ograniczony uprawniaj¹cy do kupna lokalu spó³dzielczego
(informacja TO 7/475, s. 5)

"
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Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na V Sesjê Rady Powiatu w Olecku na dzieñ 28 lutego
2007 roku (roda) godz. 1400 w sali konferencyjnej (pokój nr 4)
Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
9. Informacja o realizacji strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych na
lata 2003-2015 oraz dzia³añ na rzecz osób
niepe³nosprawnych.
10. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z dzia³alnoci za
rok 2006.
11. Propozycje najwa¿niejszych zadañ
inwestycyjnych w powiecie w porozumieniu z samorz¹dami gminnymi za
ca³¹ kadencjê.
12. Podjêcie uchwa³:
a) zmieniaj¹cej uchwa³ê w sprawie powo³ania Rady Spo³ecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zak³adów Opieki D³ugoterminowej w Jakach k/Olecka,
b) w sprawie nadania numerów porz¹dkowych szkole podstawowej i gim-

Lekarze chc¹ siê integrowaæ

Gdzie umieciæ now¹
przychodniê zdrowia?

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78553)

W ubieg³y czwartek, 8 lutego komisja zdrowia, bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego Rady Miejskiej w Olecku zaprosi³a na
spotkanie oleckich lekarzy rodzinnych.
- Zale¿y nam na tym, aby wys³uchaæ pañstwa opinii i
wspólnie wypracowaæ taki model wspó³pracy samorz¹du i
lekarzy, aby pomóc pacjentom z naszej gminy  zapowiedzia³
na pocz¹tku posiedzenia szef komisji Jaros³aw Bagieñski.
Doktor Alicja Trejnowska-Gadomska zaprzeczy³a opiniom
wyra¿anym przez pacjentów, m.in. w prasie lokalnej, ¿e oleccy lekarze niew³aciwie traktuj¹ chorych.
Prezes spó³ki OLMEDICA Katarzyna Mróz przedstawi³a
dok³adne dane dot. liczby hospitalizacji w szpitalu powiatowym i liczby osób bez badañ diagnostycznych.
Dosz³o do porozumienia, jeli chodzi o kierowanie na badania RTG.
Doktor Joanna Romañczuk doda³a, ¿e wg niej pacjenci
s¹ traktowani w³aciwie. Do wyranego dysonansu dosz³o

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

wtedy, gdy radny, lekarz-internista Jan Fabczak zapyta³ siê
kolegów z bran¿y, w jakiej wysokoci podpisali tegoroczny
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Jedna z lekarek by³a bardzo oburzona tym pytaniem. Wg
niej nie ma obowi¹zku podawania oficjalnie wysokoci tego
kontraktu. Na szczêcie jej koledzy podali te dane do publicznej wiadomoci: za jednego pacjenta rocznie w Olecku NFZ
p³aci obecnie 60 z³.
Ginekolog Andrzej Gadomski stwierdzi³, ¿e oleccy lekarze p³ac¹ bardzo wysokie stawki za wynajem gabinetów lekarskich dla Urzêdu Miejskiego. Inni lekarze poparli skwapliwie
jego wniosek. W odpowiedzi burmistrz Wac³aw Olszewski
powiedzia³, ¿e stawki te s¹ tak skalkulowane, ¿e pokrywaj¹
jedynie koszty.

Gdzie nowa przychodnia?

Burmistrz Olszewski przedstawi³ trzy koncepcje dot. przychodni
zdrowia. Wg pierwszej mo¿na zaadaptowaæ i wyremontowaæ
obecny budynek przy ul. 11 Listopada. Wg drugiej, umieciæ j¹
w starym skrzydle szpitala. Wg trzeciej, najbardziej realnej i s³usznej, jak twierdzi burmistrz Olszewski, co poparli lekarze  to budowa pawilonowej przychodni na posesji obok dworca PKP
przy ul. Wojska Polskiego.
- By³aby to zabudowa parterowa, bardzo dogodna dla pacjentów, tak¿e niepe³nosprawnych  przedstawi³ wstêpny projekt
nowego budynku burmistrz.
Inne zdanie mia³ w tej sprawie mieszkaniec Olecka Roman Jasielun, wg którego nale¿y doprowadziæ do odpowiedniego stanu
obecny budynek przychodni.
- W tak wa¿nej dla mieszkañców Olecka kwestii powinno siê
przeprowadziæ referendum  zaproponowa³ Jasielun.
Dariusz Josiewicz
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
GRÜNLAND
Szkó³karzy Polskich

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

(V2704)

Porz¹dek Sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³
Rady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski i owiadczenia radnych.
7. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
8. Ocena dzia³alnoci z zakresu pomocy
spo³ecznej realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, Dom Pomocy Spo³ecznej w Kowalach Oleckich, Dom Dziecka w Olecku.

nazjum w Orodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci G³uchych w Olecku, ul. S³owiañska 2,
c) w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek owiatowych prowadzonych przez powiat olecki oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op³at za kszta³cenie pobierane przez szko³y wy¿sze i zak³ady
doskonalenia nauczycieli w 2007r.,
d) w sprawie rozpatrzenia skargi Pana
Zbigniewa Majewskiego na dzia³alnoæ Starosty Oleckiego,
e) w sprawie powo³ania Komisji Statutowej.
13. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
interpelacje i wnioski radnych.
14. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady.
15. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
16. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz

#
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Na osiedlu Siejnik
powsta³a nowa stacja
kontroli pojazdów

Wieczorem 8 lutego otwarto now¹ stacjê kontroli pojazdów. Uroczystoæ zaszczyci³ proboszcz parafii p.w. wiêtej
Rodziny z Siejnika ks. Mieczys³aw Banek, który powiêci³
oddany do u¿ytku obiekt.
Na pocz¹tku minionego roku postanowilimy za³o¿yæ
rodzinn¹ firmê. Ustalilimy, ¿e budowê i oddanie stacji zdo³amy ukoñczyæ w doæ krótkim czasie. Dziêki wspó³pracy wielu
firm i przyjació³ oraz finansowemu wsparciu siostry i jej mê¿a,
którzy s¹ wspólnikami, obiekt dzisiaj oddajemy. Wiem, ¿e jest
du¿e zapotrzebowanie na tego typu us³ugi, i wiem te¿, ¿e
stacja bêdzie nam dobrze s³u¿yæ i przyczyni siê do podniesienia bezpieczeñstwa na naszych drogach.  powiedzia³
podczas otwarcia Krzysztof Gryniewicz.
Powierzchnia hali wynosi 333 m2, gdzie stanowisko do
przegl¹dów pojazdów to dok³adnie po³owa powierzchni budynku. Stacja umiejscowiona jest w miecie pomiêdzy osiedlem Siejnik, a wiaduktem kolejowym. Jest to stacja okrêgowa, która wiadczy pe³en zakres us³ug: przegl¹dy autobusów, samochodów ciê¿arowych, samochodów sprowadzonych
z zagranicy, skierowanych przez policjê, przez Starostwo. Kontrola
przy pomocy najnowoczeniejszych urz¹dzeñ diagnostycznych. Stacja bêdzie dzia³a³a w niemieckiej sieci partnerskiej
DEKRY.

Krzysztof Gryniewicz: Siostra z mê¿em na pocz¹tku 2006
roku zapytali mnie, czy nie mam jaki pomys³ów, bo chcieliby
utworzyæ rodzinn¹ spó³kê. Z racji tego, ¿e dzia³am w bran¿y
samochodowej i widzê co siê dzieje na tym rynku, ile samochodów przybywa w miecie, postanowi³em rozszerzyæ dzia³alnoæ z napraw samochodów w zakresie elektroniki i monta¿y napêdu gazowego o stacjê kontroli pojazdów. Postanowilimy, ¿e bêdzie to stacja nowoczesna, oferuj¹ca pe³ny zakres us³ug. Utrzymujemy jednoczenie dotychczasowy zakres
obs³ugi samochodów, czyli naprawa i monta¿e instalacji ga-

zowych oraz elektroniki i mechaniki samochodowej. Wykorzystujemy do tego najnowoczeniejsze urz¹dzenia dostêpne
w tej chwili na rynku. Oferta naszej stacji to te¿ du¿e dowiadczenie zatrudnionych tutaj pracowników. Mam równie¿
nadziejê, ¿e iloæ miejsc pracy wzronie.
G³os zabra³ wspó³w³aciciel stacji Erich Lennartz. Wypowied z niemieckiego na polski t³umaczy³a jego ¿ona:
Panie i Panowie, moi ukochani gocie. Przed trzema laty
nie wiedzia³em gdzie le¿y Olecko. Nie umia³em nawet umiejscowiæ na mapie Mazur. ¯adnych planów zwi¹zanych z Polsk¹ nigdy nie wi¹za³em. Ale przed trzema laty pozna³em moj¹
obecn¹ ¿onê. Zrobi³a ona wielk¹ reklamê dla tej ma³ej ojczyzny oraz swojej rodziny. Opowiada³a o tym, ¿e Polska opiera
siê na wiêzi rodzinnej, a tego w Niemczech brakuje. Przed
dwoma laty przyjecha³em tutaj po raz pierwszy. Jad¹c do Polski myla³em tylko o tym co oni bêd¹ o mnie myleæ. Ale
rodzina mojej ¿ony przyjê³a mnie od serca, przyjanie i poczu³em siê jak w rodzinie. W Polsce, w Olecku, znalaz³em wielu
przyjació³ i mi³ych ¿yczliwych ludzi. By³em mile zaskoczony,
bo nie oczekiwa³em tego. Znalaz³em tutaj drug¹ ojczyznê. Polskie
s³owo, które znam to dom. Podczas jednego ze spotkañ,
gdy siedzielimy przy stole nad butelk¹ dobrej wódki, zapyta³em brata mojej ¿ony co mo¿na zrobiæ, aby w Olecku by³o
jeszcze lepiej ¿yæ? ¯eby rodzina mia³a dobre zajêcie i tworzy³a
przysz³oæ dla dzieci i wnuków? Pad³o wtedy has³o budowy
stacji kontroli pojazdów. Przemylelimy problem punkt po
punkcie, podjêlimy budowê i dzisiaj jestemy u celu. Zdalimy siê na wiedzê Krzysztofa i on sprawuje tutaj nad wszystkim w³adzê. Jest po prostu cz³owiekiem instytucj¹ w tej firmie.
My z ¿on¹ jestemy tylko wspó³w³acicielami firmy i postanowilimy do tego, na czym siê nie znamy, nie wtr¹caæ. Wierzymy te¿, ¿e nasza decyzja, nasz wybór by³ prawid³owy. Mylê
te¿, ¿e obiekt ten bêdzie pracowa³ mo¿e jeszcze nie na nas, ale
na nasze dzieci i wnuki na pewno. Mam te¿ wielk¹ wiarê w to,
¿e za lat piêtnacie nie spotkamy siê i nie dojdziemy do wniosku, ¿e pieni¹dze te moglimy zainwestowaæ w inny sposób
 zakoñczy³ Erich Lennartz.

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Promocja bojlerów
GALMET
 do 15% rabatu

(V2804)

(V8501)

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

$
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KONKURSY PREWENCYJNE KRUS
Na wsi polskiej dochodzi czêsto, wci¹¿
zbyt czêsto do nieszczêliwych wypadków, z których wiele koñczy siê mierci¹ albo powoduje tak powa¿ny uszczerbek
na zdrowiu, ¿e czêæ ofiar nie wraca ju¿
w pe³ni do zdrowia i do pracy. Utrwalane przez lata z³e nawyki, niew³aciwe
organizowanie swojej pracy, u¿ywanie
maszyn, urz¹dzeñ i narzêdzi nie spe³niaj¹cych wymogów bezpieczeñstwa, nietroszczenie siê o porz¹dek w obejciach
gospodarskich, stosowanie nieodpowiedniego ubrania roboczego i obuwia oraz
nieu¿ywanie ochron osobistych s¹ najczêstszymi przyczynami gronych w skutkach wypadków na wsi.
Maj¹c na uwadze wagê problemu, dotycz¹cego bezpieczeñstwa pracy, Oddzia³
Regionalny KRUS w Augustowie wspólnie z Placówk¹ Terenow¹ w Olecku podj¹³
inicjatywê s³u¿¹c¹ kszta³ceniu za m³odu

po¿¹danych zachowañ organizuj¹c dla
dzieci szkó³ podstawowych w maju
2006roku konkurs plastyczny na temat:
Jak bezpiecznie pomagaæ rodzicom w
gospodarstwie rolnym i dla m³odzie¿y
gimnazjalnej w listopadzie 2006 roku konkur
BHP w rolnictwie.
W konkursie plastycznym wziêli udzia³
uczniowie klas IV i V szkó³ podstawowych z Judzik, wiêtajna i Babek Oleckich. Komisja konkursowa najwy¿ej oceni³a
pracê Magdaleny Domurackiej (I), Marleny Mocarskiej (II) i Kingi Chmielewskiej (III). Laureaci, jak i pozostali uczestnicy, otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez OR KRUS w Augustowie,
które wrêczono w szko³ach w obecnoci uczniów i nauczycieli.
W konkursie wiedzy o bhp w gospodarstwach rolnych wziê³o udzia³ 128
uczniów gimnazjów w: Dubeninkach,
Kowalach Oleckich,
¯ytkiejmach, Grabowie, Wieliczkach i
Judzikach. Konkurs
przebiega³ w dwóch
etapach. Przeprowadzono go przy udziale nauczycieli szkolnych. Do drugiego
etapu zakwalifikowa³o siê po 3 uczniów
z ka¿dego gimnazjum. Laureatami zostali: Anna Æwikowska (I), Sylwia Skar-

Zespó³ Szkó³ Spo³ecznych zapewnia przede
wszystkim rzeteln¹ opiek¹ i pracê z uczniami.
Atutem szko³y jest mo¿liwoæ wyboru przez ucznia
zajêæ dodatkowych, zwiêkszona liczba lekcji jêzyków obcych
(j. angielski i niemiecki), dodatkowe godziny z wybranych przedmiotów (repetytoria z matematyki, jêzyka polskiego
i innych).
Szko³a k³adzie nacisk na rozwijanie znajomoci nowoczesnych technik informacyjnych. Zapewniony jest sta³y dostêp uczniów do internetu.
Przygotowywane s¹ dodatkowe zajêcia fakultatywne: historia sztuki, nauka o literaturze, ekologia, ekonomia, jêzyki obce.
W Liceum zamiast klas profilowanych proponujemy indywidualne profilowanie, w zwi¹zku z czym wprowadzamy programy opracowane dla poszczególnych uczniów uwzglêdniaj¹ce ich zainteresowania. Realizujemy to poprzez
zwiêkszenie liczby zajêæ z wybranych bloków przedmiotowych.
Ju¿ wiosn¹ tego roku wyruszymy na wycieczki edukacyjne. Ka¿da klasa
opracuje swój plan, którego efekty obejrzymy na nowych stronach internetowych Szko³y.
Szko³a STO nie funkcjonuje w izolacji od rodowiska lokalnego. Prowadzimy cis³¹ wspó³pracê z ró¿norodnymi instytucjami, szko³ami publicznymi, dziêki
którym uczniowie bior¹ udzia³ w ró¿norodnych konkursach i imprezach.

Informacja: tel. 0 87 520 24 18 lub osobicie ul. M³ynowa 8

¿yñska (II), Wojciech Kilon (III). Finalici otrzymali cenne nagrody ufundowane przez OR KRUS w Augustowie.
Pozostali uczestnicy II etapu konkursu
otrzymali drobne upominki od organizatorów.
We wsiach o najwiêkszym wskaniku wypadkowoci Placówka Terenowa
KRUS w Olecku zorganizowa³a nieodp³atne szkolenia i instrukta¿e z zakresu
bhp wród rolników, po³¹czone z pokazami plakatów, wrêczaniem broszur i innych materia³ów popularyzatorskich oraz
konkursami wiedzy przeprowadzanymi na
zakoñczenie ka¿dego ze szkoleñ.
W IV kwartale 2006 roku przeprowadzono takie szkolenia zakoñczone konkursami we wsiach: Gi¿e, Dworackie,
Borawskie, Borawskie Ma³e, w których
uczestniczy³o 36 rolników. Laureatami tych
konkursów zostali rolnicy: Wies³aw Szy³ak, Romuald Wróblewski, Jan Szwejser, Jaros³aw Chlebu, Janusz Hendzel,
Ryszard Jurewicz, którzy otrzymali cenne
nagrody ufundowane przez Oddzia³ Regionalny KRUS w Augustowie.
KRUS stara siê docieraæ do dzieci,
m³odzie¿y i rolników z profilaktyk¹ poprzez organizowanie spotkañ i pogadanek na temat zagro¿eñ podczas pracy i
zabaw dzieci w gospodarstwie rolnym
zakoñczonych konkursami. Liczymy na
coraz szerszy udzia³ w konkursach .
Anna Kurzynowska
Kierownik Placówki Terenowej
KRUS w Olecku

Naszym
kochanym
rodzicom
- Janinie i Mieczys³awowi Josiewicz
- wielu lat w
zdrowiu, szczêciu
i pomylnoci
z okazji 35-lecia
zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego, ¿ycz¹
najbli¿si
 El¿bieta i Jerzy
z rodzinami
oraz
Dariusz

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)
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Jubilatce ¿yczenia z³o¿y³ premier Kaczyñski

Pani Stefania £ukuæ
do¿y³a stu lat

W sobotê, 10 lutego w kociele pw. wiêtej Rodziny na
Osiedlu Siejnik co najmniej setka goci  rodzina stulatki,
pani Stefanii £ukuæ wziê³a udzia³ w jubileuszowej mszy wiêtej w jej intencji. Uroczyst¹ celebrê poprowadzi³ ksi¹dz pra³at
Mieczys³aw Banek, który w homilii wspomina³ swoj¹ ostatni¹ kolêdê u jubilatki.
- Jubilatka urodzi³a siê dok³adnie 7 lutego 1907 roku,
w Nowikach w powiecie grodzieñskim. Widzia³em, jak bardzo kochaj¹ j¹ najbli¿si i jak siê ni¹ troskliwie opiekuj¹.
¯yczê jej ju¿ nie stu, ale dwustu lat ¿ycia  mówi³ do zebranych na mszy w. ks. pra³at M. Banek.
Po jej zakoñczeniu gocie wraz z jubilatk¹ udali siê na
przyjêcie w s¹siednim Zespole Szkó³ w Olecku. Tam zosta³
odczytany list z gratulacjami dla jubilatki, jaki nades³a³ dla
niej premier RP Jaros³aw Kaczyñski.
Pani Stefania do¿y³a tego sêdziwego wieku, dochowuj¹c
siê 8 dzieci, 24 wnuków i 48 prawnuków. Jak opowiedzia³a mi
jej wnuczka Urszula Fiedorowicz, jubilatka do Olecka przyjecha³a w 1958 r. po repatriacji z Bia³orusi, gdzie wraz z rodzin¹

prowadzi³a 5-hektarowe gospodarstwo w Koniuchach na Grodzieñszczynie i zamieszka³a w Siejniku.
Redakcja TO podobnie jak ks. M. Banek, ¿yczy jubilatce wielu lat w zdrowiu i pomylnoci.
Dariusz Josiewicz

Posiedzenie Komisji Zdrowia Owiaty i Bezpieczeñstwa  21.02.2007r.(roda), godz. 13.00

Posiedzenie Komisji Bud¿etu Finansów i Gospodarki  22.02.2007r. (czwartek), godz. 12.00.

Porz¹dek Obrad:
1) Ocena dzia³alnoci z zakresu pomocy spo³ecznej realizowanej przez:
a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku (w tym
realizacja zadañ wykonywanych przez zlikwidowany zespó³
adopcyjno-opiekuñczy w ramach ustawy o pomocy spo³ecznej),
b) Dom Pomocy Spo³ecznej w Kowalach Oleckich,
c) Dom Dziecka w Olecku.
2) Zapoznanie siê z projektem naboru do szkó³ ponadgimnazjalnych i szkó³ dla doros³ych na rok 2007/2008.
3) Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z
dzia³alnoci za rok 2006.
4) Analiza materia³ów na sesjê.
5) Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
6) Przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia, Owiaty i Bezpieczeñstwa
Miros³aw Matusiak

Dbajmy o oleckie ptaki

Ostry atak mrozów, które siêgnê³y minus
kilkunastu stopni w nocy z pi¹tku na sobotê spowodowa³, ¿e na oleckim jeziorze
ptaszki maj¹ pewne k³opoty. Obok by³ego amfiteatru Zespo³u Szkó³ Technicznych, lód otoczy³ oleckie ³abêdzie, które p³ywaj¹ sobie w ma³ym oczku wodnym.
Jeden z nich natomiast wybra³ sobie s¹siedztwo mostu drewnianego i towarzystwo kaczek krzy¿ówek i ³ysek...
Dbajmy o te piêkne, królewskie ptaki, dokarmiajmy je. W razie zagro¿enia ich ¿ycia
ratujmy je lub dzwoñmy po pomoc do oleckich stra¿aków.
Fot. i tekst D. Josiewicz

Porz¹dek obrad:
1. Zapoznanie siê ze stanem mienia powiatu przeznaczonego
do sprzeda¿y  wizytacja w terenie.
a) dzia³ki budowlane Sedranki
b) tereny by³ego gospodarstwa pomocniczego przy ZSLiZ
c) grunty rolne obok jez. Walulika 4 ha Olecko 1
d) dzia³ki pod gara¿e typu blaszak ul. Wiejska
e) dzia³ki po³o¿one w obrêbie Sedranki wraz z udzia³em w dzia³ce
z dostêpem do jeziora Sedranki Du¿e
f) nieruchomoæ rolna przy jeziorze Walulika nr geod. 18/5
i 6/3 o ³¹cznej pow. 4,3074 ha.
2. Analiza powiatowej strategii rozwi¹zywania problemów
spo³ecznych na lata 2003-2015.
3. Analiza materia³ów na sesjê.
4. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
5. Przyjêcie protoko³u z ostatniego posiedzenia komisji.
Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki
Jaros³aw W. Kuczyñski

&
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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 (2)
W 1954 roku Spójnia mia³a bardzo
mocn¹ dru¿ynê pi³ki no¿nej. Spójnia gra³a
wówczesnej w B klasie bia³ostockiej z
takimi dru¿ynami, jak: Spójnia Augustów,
Gwardia Go³dap, LZS Szczuczyn, Budowlani Grajewo, Spójnia E³k, LZS Prostki,
Gwardia £om¿a, Budowlani £om¿a, Ogniwo
Kolno.
W grupie tej na razie znany jest tylko wynik z 13.06.1954r. z meczu Budowlani Grajewo  Spójnia Olecko 2-3 (1-1).
Niestety, innych wyników na razie nie
znamy, gdy¿ nie by³o wówczas sprawozdañ w prasie. Nie jest znana te¿ koñcowa tabela.
W Pucharze Polski  26.09.1954r. Spójnia Olecko w I rundzie pokona³a Spójniê Suwa³ki 1-0.
II runda  4.10.1954r. Spójnia Olecko  Budowlani Suwa³ki. Niestety, brak
wyników.
W pó³finale  18.10.1954r. Kolejarz
E³k  Spójnia Olecko 6-0 (3-0).
W dru¿ynie wówczas grali: Romuald Karpowicz  bramkarz oraz w polu:
Edmund Chodunaj, Zygmunt Karpowicz,
Micha³ Bartnicki, Adolf Raube, Józef
Sobolewski, Henryk Mary, Ryszard
Kêpka, Jan Baranowski, Henryk Sobuñ,
Kazimierz Olszewski, Jan Grabowski,
Bogdan Boborycki, Franciszek Pietro³aj, Janusz Michalczyk, Jerzy Tomczyk
oraz rezerwowi: Jerzy Boborycki, Kazimierz Tomczyk, Wit Jankowski, Jerzy
Gryszkiewicz, Tadeusz Szuliñski, Jan
Danielewicz, Henryk Wysocki. W póniejszym czasie do dru¿yny doszli: Jan
Szuliñski, Jan Wojciechowski, Marian
Tomczyk, Eugeniusz Domalewski, Józef Jegliñski, Zygmunt Wysocki, Mieczys³aw Szymañski, Ryszard Juchniewicz.
Henryk Mary jako pierwszy zawodnik
z Olecka gra³ pó¿niej w I ligowej Pogoni
Szczecin.
Wówczas klub z Olecka przybiera³
ró¿ne nazwy. W rozgrywkach B klasy
bia³ostockiej w 1954 gra³a Spójnia. W
1955 zaczê³a sezon Sparta Olecko, a
skoñczy³a sezon ju¿ jako Lega Olecko.
W 1956 w tabelach jest jeszcze Lega
Olecko. W 1957 do rozgrywek dru¿yna
wystartowa³a ju¿ jako Czarni Olecko. I
tak trwa do dzisiaj z ró¿nymi wynikami.
W 1950 roku Czarni awansowali do
A klasy bia³ostockiej. Wówczas grano
w systemie wiosna-jesieñ. Po I rundzie
zajmowali ostatnie miejsce z 0 punktów
na koncie. W drugiej rundzie nast¹pi³a
prawdziwa metamorfoza Czarnych. Czarni
wygrali m.in. z Supralank¹ Supral 5-3,
Gwardi¹ Grajewo 5-2, Gwardi¹ Bia³ystok

3-2 (wyjazd), Pogoni¹ £apy 5-2, Jagielloni¹ Bia³ystok 5-2, Warmi¹ Grajewo 3-0
(walkower). Zajêli na koniec sezonu 7.
miejsce.
SPARTA
Przez nied³ugi czas w Olecku klub
dzia³a³ pod nazw¹ Sparta. M.in. du¿e sukcesy odnosi³y dziewczêta w koszykówce.
W 1955 roku w B klasie w i rundzie
grali te¿ pi³karze jako Sparta.
LEGA
Olecki klub przez nied³ugi czas mia³
te¿ nazwê Lega.
Omówiê teraz pokrótce historiê dzisiejszego jubilata 50 letniego - Czarni
Olecko
CZARNI
Wg posiadanych dokumentów 
21.01.1957 roku  grupa za³o¿ycielska, z
inicjatywy Leonarda Mosiejko, postanowi³a powo³aæ nowy klub  Czarni Olecko.
Za³o¿ycielami byli: Leonard Mosiejko, Ignacy Jasielon, Józef Ciborowski,
Wac³aw Nideraus, Kazimierz Ma³kowski, Stanis³aw Fiedorczuk, Czes³aw Baranowski, Edwin U³aszonek, Miros³aw
Antonowicz, Maria Fedeñczuk, Walenty Wierzbiñski, Stefan Gr¹dzki, Wiktor £owczyñski, Stanis³aw Kozielski,
Józef Skórkiewicz, Stanis³aw Walicki.
Wybrano Zarz¹d w sk³adzie: Wac³aw
Nideraus  prezes, Kazimierz Ma³kowski  wiceprezes, Józef Ciborowski 
sekretarz, Stanis³aw Fiedorczuk  skarbnik, Walenty Wierzbiñski  gospodarz.
W klubie powo³ano sekcje: pi³ka no¿na,
pi³ka rêczna, koszykówka, tenis sto³owy, siatkówka.
Jak powiedzia³em na wstêpie doliczono siê 18 dyscyplin sportowych, które
uprawiano w Olecku. Pokrótce postaram siê omówiæ wszystkie z nich.
Najpopularniejsza i najliczniejsza zawsze by³a pi³ka no¿na. Seniorzy grali w
B, A i klasie okrêgowej w woj. bia³ostockim, w A klasie i w klasie okrêgowej woj. Suwalskiego oraz w A klasie i
klasie okrêgowej w woj. warmiñsko-mazurskim. Obecnie w sezonie 2006/2007
pi³karze stoj¹ przed historyczn¹ wielk¹
szans¹ na pierwszy awans do IV ligi,
gdy¿ po rundzie jesiennej maj¹ przewagê 7 pkt nad drug¹ w tabeli Vêgori¹ Wêgorzewo.
Wielokrotnie m³odzie¿owe dru¿yny
juniorów starszych i m³odszych, m³odzików
i trampkarzy zdobywa³y tytu³y mistrzów
województwa klasy okregowej w województwie bia³ostockim, suwalskim i te-

raz warmiñsko-mazurskim. Trenerami tych
dru¿yn byli trenerzy: Józef Jegliñski, Jerzy Wojnowski, Andrzej Kamiñski,
Miros³aw Mularczyk, Zbyszek Polakowski, Zbigniew Mrozowski, Karol Sobczak. Nigdy jednak nasze dru¿yny nie
gra³y w wy¿szej klasie jak okrêgowa, ze
wzgledu na brak rodków finansowych.
Indywidualnie, najwiêksze sukcesy,
pi³karze wychowani w Olecku odnieli:
Henryk Mary, Janusz Michalczyk, Jerzy Kisiel, Zbigniew Laskowski, Karl
Sobczak, Kamil Szarnecki, Piotr Wojnowski, Bartek Romañczuk.
Pi³ka rêczna
W latach 50. w Olecku grano w szczypiorniaka 11-osobowego. 4 krotnie zdobywa³a Spójnia mistrza woj. bialostockiego W latach 1965-68 dru¿yna gra³a w
II lidze jako LZS GRANIT.
Granit gra³ z takimi dru¿ynami, jak:
Wis³a P³ock, Skra Warszawa, AZS Bia³ystok, Start Sierpc, AZS Olsztyn, Spójnia Warszawa, Orze³ Karolewo
By³y osi¹gniêcia w sporcie szkolnym.
W 1986 dru¿yna Zespo³u Szkó³ Rolniczych trenowana przez Zbigniewa Karandzieja zdoby³a Mistrzostwo Polski
szkó³ CZSR.
Wielokrotnie oleckie szko³y wygrywa³y mistrzostwo wojewodztwa SZS 
wspomniana ZSR ch³opców  trener Zbigniew Karandziej, dziewcz¹t  trener
Edward Krysiuk, Szkola Podstawowa nr
2 w 1986 dru¿yna dziewcz¹t  trener
Andrzej Kamiñski, Szko³a Podstawowa
nr 1 dru¿yna dziewczat  trener Marek
Pi¹tkowski, Szko³a Podstawowa nr 1 
dru¿yna ch³opców z trenerem Zbigniewem Barosem.
Koszykówka kobiet
W latach 50-tych dru¿yna walczyla
w II lidze. W 1956 w meczach bara¿owych o wejcie do I ligi dziewczêta przegra³y jednym punktem z £odzi¹.
W latach 80-tych ponownie nasta³y
lepsze czasy, lecz jedynie w rozgrywkach SZS.
W latach 90-tych dziewczêta Szko³y
Podstawowej nr 1 trenowane przez
Krzysztofa Zaniewskiego wygra³y mistrzostwo woj. suwalskiego.
Koszykówka mê¿czyzn
Dru¿yna gra³a w klasie okrêgowej
do roku 1971.
Koszykówkê trenowano jedynie w
szko³ach. Najlepiej wychodzi³o to w LO
 gdzie pracowali lub pracuj¹ Antoni
Dzienisiewicz, Miroslaw Gocik, Krystyna Stasiak, Wojciech Pilichowski.
PODNOSZENIE CIÊ¯ARÓW
Za³o¿ycielem sekcji w latach 60-tych
by³ nauczyciel wf Jan Kamiñski. W krótkim czasie stworzy³ mocn¹ ekipê ciê¿arowców, którzy zdobywali wiele medali
mistrzostw wojewodztwa. Bracia Walendzewicze: Micha³, Ryszard i W³adys³aw,
Ryszard Mielech, Mieczyslaw Bilbin,
Stanislaw Bykowski.

C.d.n.

'

Tygodnik Olecki nr 7 (476)

Warsztaty dziennikarskie

W miniony weekend w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana
Kochanowskiego w Olecku rozpoczê³a siê pierwsza czêæ warsztatów dziennikarskich. Zorganizowa³a j¹ grupa OneiOn w ramach projektu KoLOs  Reaktywacja. Zajêcia poprowadzili:
Katarzyna Kamiñska i Marek Borawski. W pi¹tek i w sobotê
uczestnicy warsztatów  cz³onkowie grupy i chêtni licealici 
poznawali gatunki publicystyki, takie jak informacja, artyku³, wywiad;
dowiedzieli siê te¿, jak wygl¹da praca dziennikarza. Swobodna
atmosfera i dobry nastrój warsztatów sprawi³y, ¿e uczestnicy
czekaj¹ ju¿ na drug¹ czêæ spotkañ planowanych w pierwszy
weekend marca.
A.M.

Portret Przyrody Mazurskiej
 Jesieñ w Gimnazjum nr 2 w Olecku
Dnia 01 lutego 2007 r. w Gimnazjum
nr 2 w Olecku odby³o siê uroczyste podsumowanie Konkursu Fotograficznego
Dla Dzieci i M³odzie¿y Szkolnej Portret
Przyrody Mazurskiej  Jesieñ zorganizowanego przez E³ckie Stowarzyszenie
Ekologiczne i Centrum Edukacji Ekologicznej w E³ku. Organizatorzy za³o¿yli
nastêpuj¹ce cele: wyrobienie wród dzieci
i m³odzie¿y potrzeby obcowania z przyrod¹; rozbudzenie aktywnoci uczniów;
rozwijanie osobistych zainteresowañ dzieci
i m³odzie¿y, ich wra¿liwoci estetycznej
oraz indywidualnych zdolnoci twórczych;
prezentacja twórczego spojrzenia m³odego
pokolenia na przyrodê, umo¿liwienie fotografuj¹cym zaprezentowanie swojego
dorobku, upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
Do prac jury zaproszono fotografika
pana Tomasza Jaszkowskiego. Wybór
by³ trudny, gdy¿ do konkursu zg³oszono 265 zdjêæ z powiatu oleckiego, e³ckiego i go³dapskiego.
Wyniki konkursu okaza³y siê bardzo
korzystne dla uczniów oleckich szkó³, a
w szczególnoci Gimnazjum nr 2 w Olecku.
Pan Roman Paczkowski, dyrektor
Centrum Edukacji Ekologicznej w E³ku
oraz pani Anna Dorota Siemiatycka,
dyrektor Gimnazjum nr 2 w Olecku wrêczyli autorom zwyciêskich i wyró¿nionych fotografii nagrody ksi¹¿kowe o
tematyce ekologiczno-przyrodniczej oraz
sympatyczne maskotki.
Zdjêcia uczestników konkursu wiadcz¹ w pe³ni o realizacji zak³adanych celów.

Serdecznie zapraszamy mieszkañców
Olecka i powiatu do obejrzenia pokonkursowej wystawy zdjêæ w WarmiñskoMazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w
Olecku przy ulicy Armii Krajowej.
Kategoria: Szko³a podstawowa klasy IV-VI
1. Anna M³odzianowska, Szko³a Podstawowa nr 7 w E³ku
2. Maciej Bubrowski, Szko³a Podstawowa nr 3 w Olecku
3. Klaudia Mikielska, Szko³a Podstawowa nr 3 w Olecku
Wyró¿nienie:
4. Micha³ Romaniuk, Szko³a Podstawowa nr 1 w Go³dapi
Kategoria: Gimnazjum
1. Kamil Or³owski, Gimnazjum nr 2 w Olecku
2. Hanna Michoñ, Gimnazjum nr 4 w E³ku

3. Martyna Hoci³³o, Gimnazjum nr 2 w
Olecku
Wyró¿nienie:
1. Pawe³ Mrozowski, Gimnazjum nr 2 w
Olecku
2. Karolina Justyna Ba³azy, Gimnazjum
nr 2 w Olecku
3. Damian Wilke, Gimnazjum nr 2 w
Olecku
Kategoria: Szko³a rednia
1. Norbert Wierzbicki, Zespó³ Szkó³
nr 1 w E³ku
Kategoria: Szko³a wy¿sza
1. Sebastian Szabroñski
Kategoria: Amatorzy i nauczyciele
1. Justyna Maciesiak, Gimnazjum nr 2
w Go³dapi
2. Andrzej Malinowski, Zespó³ Szkó³
w Judzikach
3. Beata Julita Koronkiewicz, amator
Wojciech Jegliñski
Gimnazjum nr 2 w Olecku

Fot. Andrzej Malinowski, Zespó³ Szkó³ w Judzikach
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (16)

Andrzej Malinowski

Puste ulice Rio de Janeiro

Niedziela. Nie lubiê niedziel! Z nazwy i ograniczonej komunikacji tego dnia,
zw³aszcza wtedy, gdy siê podró¿uje. Ranek
pochmurny. Dobrze, dlatego ¿e dzieñ
zamierzam spêdziæ w drodze do Rio de
Janeiro. O godzinie 10.00 mia³ byæ prom
do Angry, ale na przystani by³em ju¿
po dziewi¹tej i skorzysta³em ze szkunera, który odp³yn¹³ o 9.30. Ludzi mrowie.
Gdybym wsiad³ w ostatniej chwili, wisia³bym na jakie porêczy lub opiera³ siê
o cokolwiek, byleby tylko ustaæ na nogach i p³yn¹æ, poniewa¿ wszystkie miejsca siedz¹ce zape³ni³y siê b³yskawicznie. Mój plecak, tak jak i inne, powêdrowa³ do luku baga¿owego. I popru³em
brazylijsk¹ ³odzi¹ przez Ocean Atlantycki.
W Angrze praktycznie siê nie zatrzyma³em, gdy¿ od razu po przyp³yniêciu poszed³em szukaæ dworca autobusowego.
Znalaz³em i zazdroci³em Brazylijczykom, bo miasteczko niepozorne, ze slumsami, a dworzec wspania³y, czysty i przestronny, w dodatku pracownicy w kasie
biletowej ¿yczliwi i us³u¿ni. I tym razem
nie mogê powstrzymaæ siê od krytyki
oleckiego dworca (dworzec to przecie¿
wizytówka miasta, pierwszy kontakt podró¿nego z nowym miejscem, w Olecku
szkoda s³ów, koszmar!!!). W swoich
podró¿ach porównujê, przyrównujê i
oceniam; wtedy ³atwiej o wyrobienie
zdania i o zapamiêtanie ludzi, miejsc, zjawisk.
Autobus do Rio de Janeiro mia³em o
godz. 12. Z Angry autobusy odje¿d¿aj¹ do tego 14 milionowego miasta co
godzinê. Po krótkim oczekiwaniu podjecha³ i mój  komfortowy, piêtrowy. Je-

cha³em dwie godziny. Mija³em rolnicze
tereny Brazylii, miasteczka i osady przemys³owe. Kiedy wje¿d¿a³em do Rio, ju¿
nie by³em taki naiwny jak w przypadku
Sao Paulo, ¿e ujrzê piêkne, widokówkowe miasto. Bieda i bogactwo, jak wszêdzie, przemieszane ze sob¹. Gdyby nie
nowe super hotele i pla¿e, bogaci turyci nie przyje¿d¿aliby tutaj.
Dzisiaj miasto by³o wyludnione! ¯adnych korków na ulicach, prawie puste
drogi. Ca³a Brazylia ogl¹da³a mecz swojej dru¿yny z Australi¹. Kiedy przyjecha³em na dworzec (olbrzymi) wynik by³

1:0 dla Brazylii, a kiedy odnalaz³em hostel (Che Lagarto, ul. Anita Garibaldi 87;
dojazd taksówk¹) by³o ju¿ 2:0 i koniec
meczu. Jak¿e ci Brazylijczycy siê cieszyli! Skakali do góry, ca³owali siê. Pani z
recepcji postawi³a mi 2 piwa (wypi³em),
da³a za darmo kie³basê i jakie tam miêso z grilla. Tylko pokój przydzieli³a mi
obrzydliwy. Kilka piêtrowych ³ó¿ek i obcy,
zapijaczeni ludzie. Có¿, nie mia³em wyboru. Mieszkam w dzielnicy Copacabana, przy pla¿y, która rozci¹ga siê na 4,5
km. Fale wysokie, kilkumetrowe i ma³o
ludzi na brzegu. Ch³ód i silny wiatr pozbawi³ turystów przyjemnoci wylegiwania
siê na bia³ym piasku. Szybko zapad³ zmrok,
ale spacerowa³em jeszcze trzy godziny,
chocia¿ przewodniki turystyczne odradzaj¹ samotnego wypuszczania siê w

Angra. W porcie

Angra

miasto, zw³aszcza wieczorem, ze wzglêdu na niesamowit¹ przestêpczoæ.
Tu¿ przy moim hostelu znajduje siê
sklep spo¿ywczy i sprzedaj¹ tam kurczaki
z ro¿na. Kupi³em wiêc kawa³ek tego ptaka (4 reale) i mia³em kolacjê. Kiedy wróci³em do pokoju, oczom w³asnym nie
wierzy³em ludzie upijaj¹ siê do takiego
stopnia, ¿e pi¹ na pod³odze, bo si³y nie
maj¹ ¿eby dojæ do w³asnego ³ó¿ka. Mam
pokój przy barze, wiêc rycz¹ca muzyka
do 4 rano (wtedy zasn¹³em), piewy i
telewizor na full. To najgorszy hostel, w
którym spa³em podczas podró¿y po
Ameryce, ale jeden z tañszych, wiêc
powiêci³em siê w imiê oszczêdnoci.
I ju¿ na starcie nie polubi³em tego miasta. Wyobra¿am sobie co siê tu dzieje
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w karnawale. Wielu okrela Rio de Janeiro mianem wspania³ego miasta  samba,
futbol, piwo. Mieszkañcy, zwani carioca, s³yn¹ z gor¹cego temperamentu i
rozrywkowego ¿ycia.
Mnie jednak zaciekawi³a historia tego
miejsca. W 1502 roku Caspar de Lemos,
portugalski ¿eglarz, wp³yn¹³ do rozleg³ej
zatoki Guanabara. S¹dzi³, ¿e znalaz³ siê
w szerokim ujciu rzeki, nazwa³ j¹ Rio
de Janeiro (Rzeka Styczniowa). W 1555r.
na wyspie w zatoce Francuzi za³o¿yli
pierwsz¹ koloniê, ale po 12 latach ich
miejsce zajêli Portugalczycy. W XVII wieku
miasto sta³o siê wa¿nym portem i orodkiem handlu cukrem, kaw¹ i z³otem oraz
niewolnikami. Do 1960 roku by³o stolic¹
Brazylii. Jutro zamierzam wjechaæ na
G³owê Cukru i dostaæ siê do popularnego na ca³y wiat pomnika Chrystusa
Zbawiciela.
C.d.n.

PROPOZYCJA

Rio de Janeiro. Jestem na najd³u¿szej pla¿y w miecie.

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

KSI¥¯KA TYGODNIA
Czy mój rozmówca jest szczery, czy k³amie? Jak jest do mnie nastawiony - wrogo, czy przyjanie?
Czy rzeczywicie interesuje go to, co do
niego mówiê? Te i
wiele innych podobnych pytañ towarzyszy nam przy ka¿dym
niemal spotkaniu z innymi ludmi. W³aciwa odpowied na nie
mo¿e byæ bardzo wa¿na, bowiem mog¹ od
niej zale¿eæ jakie
istotne ustalenia. Najlepszym ród³em zdo-

Allan Pease: Mowa cia³a : jak odczytywaæ myli ludzi z ich gestów. Kielce:
Jednoæ 2006
bywania wiedzy o intencjach, nastawieniu i emocjach naszych rozmówców bêdzie jednak to, co widzimy, a nie to, co s³yszymy. Niemal
80% informacji o innych ludziach
zdobywamy bowiem z ich zachowañ i gestów, dlatego z ca³¹ pewnoci¹ warto zapoznaæ siê z ksi¹¿k¹
Allana Peasa, która jest znakomitym wprowadzeniem do w³aciwego odczytywania mowy cia³a
naszych rozmówców i wp³ywania na ich korzystne dla nas zachowania.

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 1500,
od wtorku do pi¹tku w godz. 900-1800.
Podczas ferii Biblioteka czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.00  15.00
W czytelni polecamy nieodp³atne korzystanie z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.
W wypo¿yczalni warto obejrzeæ wystawê fotograficzn¹ Portret Przyrody
Mazurskiej  Jesieñ. Jest to plon konkursu zorganizowanego przez Centrum
Edukacji Ekologicznej w E³ku, którego rozstrzygniecie mia³o miejsce 1.02.2007 r.
Gimnazjum nr 2 w Olecku.
Katalog ksi¹¿ek Biblioteki jest dostêpny
na stronie www.wmbp.olsztyn.pl.
Kontakt: 087 523 93 53; wmbp-olecko@neostrada.pl

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

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. 8 15:
- 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

Dom Weselny Willa Eden

Du¿a powierzchnia do tañca!

(V4104)

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

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

(V8601)

Harmonogram organizowanych akcji poboru krwi
w Powiecie Oleckim w 2007r.
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VI HALOWE MISTRZOSTWA POWIATU OLECKIEGO
SZKÓ£ PODSTAWOWYCH W LEKKIEJ ATLETYCE
W dniu 7.02.2007r. w hali ZST Olecko odby³y siê VI Halowe Mistrzostwa Powiatu Oleckiego Szkó³ Podstawowych w
Lekkiej Atletyce.Ogó³em w zawodach wystartowa³o 153 zawodników. Oto komunikat koñcowy z tych zawodów.

500m
1. Aleksandra Olszewska (SP 3 Olecko) - 1:21,93
2. Martyna Wróblewska (SP 3 Olecko) - 1:27,91
3. Magda Falkiewicz (SO 3 Olecko) - 1:29,56

CH£OPCY
25m
1. Micha³ D¹browski (SP Kowale Oleckie) - 4,08
2. Sebastian Draba (SP 1 Olecko) - 4,12
3. Dariusz Wêgiel (SP Sokó³ki) - 4,30
300 m
1. Mateusz Moroz (SP Kowale Ol) - 43,71
2. Kamil Sitkowski (SP 3 Olecko) - 44,18
3. Patryk Letkiewicz (SP Sokólki) - 44,34
600 m
1. Rados³aw Gulbierz (SP Kowale Ol.) - 1:35,03
2. Krzysztof Marczuk (SP 1 Olecko) - 1:39,87
3. Wojciech Boguszewski (SP Kowale Ol) - 1:42,22
rzut pi³k¹ lekarsk¹ 3 kg
1. Marlena Bystra (SP Wieliczki) - 7,10
2. Patrycja Ciszewska (SP 4 Olecko) - 6,80
3. Karolina Zubowicz (SP wietajno) - 6,20
sztafeta 4x200 m
1. SP 3 Olecko - 2:01, 03
2. SP 1 Olecko - 2:02,40
3. SP 4 Olecko - 2:04,19

rzut pi³k¹ lekarsk¹ 34 kg
1. Micha³ Sobotko (SP G¹ski) - 8,50
2. Dominik Koronkiewicz (SP Sokó³ki) - 7,70
3. Mateusz Miszkiel (SP 3 Olecko) - 7,20
sztafeta 4x200
1. SP 3 Olecko - 1:54,86
2. SP Kowale Oleckie - 1:56,52
3. SP G¹ski - 1:57,30
DZIEWCZÊTA
25m
1. Justyna Bobrycka (SP 1 Olecko) - 4,20
2. Magdalena Bernaciak (SP wietajno) - 4,23
3. Magda Olszewska (SP 3 Olecko) - 4,40
300 m
1. Adrianna Ulikowska (SP 3 Olecko) - 47,38
2. Katarzyna Kowalewska (SP 3 Olecko) - 47,56
3. Kamila Brych (SP 4 Olecko) - 47,86

PUNKTACJA DRU¯YNOWA
1. SP 3 Olecko - 114 pkt - Puchar Burmistrza
Olecka
2. SP Kowale Oleckie - 58
3. SP 1 Olecko - 47
4. SP G¹ski - 43
5. Zespó³ Szkó³ Olecko - 35
6. SP wiêtajno - 32
7. SP Sokó³ki - 27
8. SP Wieliczki - 17
9. SP Cimochy - 1

!
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Motto:
Zwyciê¿yæ i osi¹æ na laurach to klêska, byæ zwyciê¿onym i nie ulec  to
zwyciêstwo
(Józef Pi³sudski)

Uhonorujmy cz³owieka wiary,
wychowawcê, pedagoga i patriotê
18 czerwca ub.r. odszed³ od nas p.
Antoni Maksimowicz - pierwszy przewodnicz¹cy owiatowej Solidarnoci i Komitetu Obywatelskiego Solidarnoæ Ziemi
Oleckiej. By³ te¿ twórc¹ i szefem Funduszu KO S Ziemi Oleckiej na rzecz budowy szpitala. Jako pierwsza osoba w
Olecku po 1989 r. podj¹³ siê tak trudnej
funkcji spo³ecznej. Jego dzie³o kontynuuje obecnie Fundacja Zdrowe Olecko.
Za swoj¹ dzia³alnoæ w NSZZ Solidarnoæ w padzierniku 2005 r. zosta³
odznaczony przez Komisjê Krajow¹ medalem 25-lecia NSZZ S.
W czasie stanu wojennego by³ on
jedyn¹ osob¹ w naszym miecie, która
odwa¿nie kolportowa³a materia³y podziemnej S. Tak mówi o nim m.in. by³y in-

ternowany lider S Zygmunt £o, który pracowa³ z Panem Antonim w Zespole Szkó³ Zawodowych w Olecku.
Pan Antoni pomaga³ nie tylko oleckim rodzinom internowanych olecczan,
ale tak¿e rodzinom internowanych z ca³ej Polski, które znajdowa³y opiekê i schronienie w Olecku. Organizowa³ im u nas
wypoczynek wakacyjny.
W pogrzebie p. A. Maksimowicza
bra³a udzia³ oficjalna delegacja z Zab³udowa ko³o Bia³egostoku. Po 1990 r. w³adze samorz¹dowe tego podlaskiego miasteczka nada³y mu tytu³ honorowego
obywatela. Tam urodzi³ siê i pracowa³
do 1952 r. jako dyrektor Szko³y Zawodowej. Potem zosta³ zes³any za niepokornoæ do Olecka.

W 1997 r. zosta³ zg³oszony przez Z.
£osia do grona Olecczan pó³wiecza w
ramach akcji (...) przypomnienia i przybli¿enia sylwetek ludzi, zarówno ¿yj¹cych jak i zmar³ych, którzy w minionym pó³wieczu w jaki istotny sposób
wyró¿nili siê sporód naszej oleckiej
spo³ecznoci i zas³uguj¹ na nasz szczególny szacunek, wdziêcznoæ i pamiêæ
(Gazeta Olecka nr 21/76 z dn. 10 padziernika 1997 r.).
Czas ju¿ najwy¿szy, aby znalaz³ on
te¿ trwa³e i zas³u¿one uznanie u w³adz
lokalnych naszego miasta i gminy. Dlatego te¿ klub zwracam siê do spo³ecznoci Olecka o poparcie dla projekt uchwa³y w sprawie przyznania pomiertnie
Antoniemu Maksimowiczowi tytu³u Zas³u¿ony dla Olecka i apelujê o jego przyjêcie przez radnych Rady Miejskiej w
Olecku.
Z tak¹ prob¹ zwróci³em siê ju¿ do
radnych z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwoci Rady Miejskiej w Olecku,
którzy przygotuj¹ projekt odpowiedniej
uchwa³y dla RM Olecko.
Dariusz Josiewicz

Dofinansowanie do zakupu sprzêtu rehabilitacyjnego
Uchwa³¹ Nr 702/2006 z dnia 21 grudnia 2006
roku Zarz¹d Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych przyj¹³ kierunki dzia³añ i warunki brzegowe
obwi¹zuj¹ce realizatorów Programu wyrównywania ró¿nic miêdzy regionami.
Wy¿ej wymieniony program w obszarze A  polegaj¹cy na doposa¿eniu
obiektów s³u¿¹cych rehabilitacji osób niepe³nosprawnych w sprzêt rehabilitacyjny
 realizuje Samorz¹d Województwa. Przez
obiekt s³u¿¹cy rehabilitacji nale¿y rozumieæ
obiekt budowlany, w którym udzielane s¹
wiadczenia zdrowotne rehabilitacyjne
przez zak³ad opieki zdrowotnej utworzony
(zgodnie z ustaw¹ o zak³adach opieki zdrowotnej) i prowadzony przez :
1) fundacje lub stowarzyszenie, posiadaj¹ce
statutowy zapis o dzia³alnoci rehabilitacyjnej na rzecz osób niepe³nosprawnych,
2) jednostkê samorz¹du terytorialnego,
3) pañstwow¹ uczelniê medyczn¹,
które w roku z³o¿enia projektu maj¹ zawart¹ z Narodowym Funduszem Zdrowia umowê o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych.
Maksymalna wysokoæ dofinansowania ze rodków PFRON w obszarze A
mo¿e wynosiæ do 5.000,00z³ na ka¿d¹ osobê z planowanej liczby osób niepe³nosprawnych, które jednorazowo bêd¹ mog³y byæ przyjête i rehabilitowane w obiek-

cie s³u¿¹cym rehabilitacji, na sprzêcie zakupionym w ramach projektu.
Szczegó³owe procedury realizacji w/w
programu zamieszczone s¹ na stronie internetowej www.pfron.org.pl .
Projekt z wymaganymi za³¹cznikami nale¿y z³o¿yæ w Departamencie Zdro-

wia Urzêdu Marsza³kowskiego, ul. E.
Plater 1, 10-562 Olsztyn, w terminie do
28 lutego 2007r.. Bli¿szych informacji
udziela pracownik Urzêdu Marsza³kowskiego - Pani Anna Gierejczyk, tel. 089
521-93-62.
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka

OG£OSZENIE

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku, ul. Zyndrama 4, 19-400 Olecko,
og³asza przetarg nieograniczony ofertowy, pisemny na roboty:
l .Dociepleniowe stropodachów i pokrywcze dachów w budynkach mieszkalnych
w Olecku: ul. Cicha 2 i 4, os. Nad Leg¹ 7, os. Siejnik 3.
2. Roboty pokrywcze dachów: ul. Go³dapska 18, Nocznickiego 2 i 6, Kociuszki
16a,Wodna 5, al. Zwyciêstwa 39a, os. Siejnik 10.
3. Roboty dociepleniowe stropodachu os. Siejnik 8.
W ofercie nale¿y podaæ koszt l m2 pokrycia dachowego i koszt l m 2 docieplenia stropodachu.
Oferty nale¿y z³o¿yæ do dnia 01.03.2007, do godz. 9:00 w sekretariacie Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ul. Zyndrama 4. Otwarcie ofert nast¹pi 01.03.07 r. o
godz.10:00.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w biurze Spó³dzielni Mieszkaniowej
przy ul. Nocznickiego 2, III piêtro, pokój nr 2, w godz. 7:00-15:00, nr telefonu
(0...87 520 30 67).
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku zastrzega sobie prawo do uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków
prawnych i finansowych.
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku
(K3001)

"
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US£UGI

(K2901)

Firma Us³ugowo-Handlowa
Wies³aw Morusiewicz

* 30000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia.
Tel. (087) 520-20-55
V7602

Masz k³opot z wywozem mieci,
nieczystoci, gruzu itp.?
My siê tym zajmiemy!
Zadzwoñ: 509 805 008
lub (087) 523 04 12
Zg³oszenia do godz.:
1000  wywóz tego samego dnia,
po godz. 1000  dnia nastêpnego

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
K106
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
K30710
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L904
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V79807

BIURO RACHUNKOWE

(V3804)

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
L2401
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 V79607
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79907
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K2103
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V5902
* czêci u¿ywane do samochodów zagranicznych sprowadzam, tel. 0-600-377-469
K116
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V3504

GLAZURA, terakota, drzwi,

(K31010)

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

V75310

RATY!

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

(V3104)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V4112
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V4108
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V79507
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V79207
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V69910
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L2601
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V73610

CENY
KONKURENCYJNE

Zapraszamy do zawierania umów ju¿ od 1 marca 2007

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L605
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V77209
* modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel.
0-87-520-32-10
L78408
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V1905
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-39
K1504
Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!
(V75210)

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

(V1404)

Sklepy:
Olecko, ul. Kopernika 10, tel. 0-604-571-902
Wydminy, ul. Grunwaldzka 47F, tel. 0-692-480-944

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

k2okna@vp.pl

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V2203

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

PIZZA NA ZAMÓWIENIE

(K33407)

Meble stylowe, antyki

Prowadzimy dzier¿awê oraz posiadamy w
sprzeda¿y:
 pojemniki 110 l,
120l, worki na mieci

PIZZERIA POD PAPUGAMI, Osiedle Siejnik
od 1200 do 2200 (niedziela od 1100)
Tel. (087) 523-00-43. Dowóz na terenie miasta  gratis!

(V8801)

Du¿y wybór, niskie ceny

(V78208)

(V7801)

ADLER

Oferujemy us³ugi wywozu
odpadów komunalnych

* pomogê w nauce, przedmioty humanistyczne, tel. 0-503-681910
L1403

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
Tel. 0-603-440-115
(L1304)

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V1605
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73
tel. (087) 520-27-89 domowych
(V2904)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V78108

* rosyjski: matura, korepetycje, t³umaczenia, tel. 0-503-681900
K1204

* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47

* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6. Tel. 0-605-192-330

V75010

K33307

#

US£UGI C.D.
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US£UGI

* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L1803
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V8901)

SERWIS OGUMIENIA

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2602)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V78308
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K31109
* SOLARIUM, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V78418

SOLARIUM

(V3004)

 1 minuta 80 groszy
Czynne:
1000-2000
Plac Wolnoci 15A, tel. 0-509-994-334
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V76510
* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57
V306

STUDIO PAZNOKCI - NATALIA

Sklep rybny

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

(V79307)

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne, wyroby z ryb

* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1803
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1903
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L1004
* transport, tel. 0-508-192-094
V76520
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V1106

(V4004)

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

(V79407)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

(K30410)

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
V3304

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczêcie
www.olecko.prawojazdy.com.pl kursu

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

26
lutego

tel. 520-23-36

OG£OSZENIA DROBNE

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L11307
* mieszkanie w Olecku, oko³o 40 m.kw., tel. 0-607-685-558 V9101
PRACA
* praca w firmie kosmetycznej, atrakcyjne zarobki, tel.
0-609-600-338
K30610
* poszukujê ksiêgowej, tel. 0-507-077-359
L2501
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L9010
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L2302
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L1104
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L704
* Audi B3, 1,8, 1990, 5500 z³otych, tel. 0-607-049-020
K2801
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L106
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L804
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L2002
* czêci u¿ywane do samochodów zagranicznych sprowadzam, tel. 0-600-377-469
L505
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L2102
* dom siedlisko, staw, ko³o Olecka, tel. )-604-514-845 K2702
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K2502
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15726
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L2202
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L1603
WYNAJEM
* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
(V8606)
* miejsce pod gara¿e blaszaki, tel. 0-501-531-355
K3101
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L9609
* poszukujê dwupokojowego mieszkania do wynajêcia, tel.
0-510-799-380
K1104
* poszukujê kawalerki lub dwupokojowego mieszkania do
wynajêcia, tel. 0-608-663-450
L1903
* poszukujê mieszkania do wynajêcia, tel. 0-604-770-843 L1503
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L10104
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1703

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

(V4303)

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

$
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Kalendarz imion

13 lutego
Arlety, Benigny, Juliany, Katarzyny, Leny,
Lindy, Swet³any
Gilberta, Grzegorza, Jordana, Juliana,
Kastora, Klemensa, Leona, Les³awa, Niemira, Stefana, Toligniewa, Walentego,
Wieñczys³awa
14 lutego
Dobies³awy, Krystyny, Liliany, Lilii, Miny,
Miry, Niemiry, Niny, Walentyny, Weroniki
Cyryla, Dobies³awa, Konrada, Metodego, Niemira, Walentego, Zenona
15 lutego
Agaty, Alicji, Faustyny, Georgiany,
Georginy, Ity, Jowity, Klaudii
Alfreda, Arnolda, Faustyna, Józefa, Klaudiusza, Przybora, Przybyrada, Saturnina, Sewera, Seweryna, Zygfryda
16 lutego
Bernardy, Bernardyny, Danuty, Juliany,

Nasz przepis
Szpikowana pieczeñ cielêca

 Lepiej na Konrada (19 lutego) g³odnych wilków gromada ni¿ ch³op w
koszuli.
 Z³odzieja noc, dzieñ maj¹ panny, za
ranek ch³opu od Boga dany.
 ¯adne k³amstwo nie doczeka staroci.
 ¯yæ jest bardzo nie zdrowo. Kto ¿yje
 umiera.
 ¯yje siê za pieni¹dze, ale nie nale¿y
¿yæ dla pieniêdzy.

U¿ywaj¹c mro¿onek

Miêso, ryby  rozmra¿amy je tylko
na tyle, by mo¿na by³o pokroiæ je no¿em lub pi³¹. Bêd¹ wówczas soczyste i
nie strac¹ soków.

Koty...

nie maj¹ obojczyka i dziêki temu mog¹
siê wciskaæ w w¹skie szczeliny.

Zbierali siê w grocie, gdzie wed³ug ówczesnych legend wilczyca wychowa³a
Dzieñ zakochanych nie jest wspóRemusa i Romulusa, za³o¿ycieli Rzymu.
³czesnym wynalazkiem. Staro¿ytni RzyPotem biegali ulicami, uderzaj¹c kobiemianie obchodzili 15 lutego wiêto p³odty rzemykami z koziej skóry umaczanynoci, zwane Lupercalia. Jego kap³ani
mi w krwi kozy. Obrzêd ów mia³ zapewpowiêcali tego dnia kozê (p³odnoæ) i
niæ wiêksz¹ p³odnoæ i dobre urodzaje
psa (oczyszczenie) bogowi Faunowi.
w nadchodz¹cym
roku. Potem ko(V4603)
biety wypisywa³y swoje imiona na
kartkach, które
wk³ada³y do urny.
Bez¿enni m³odzieñcy losowali
je i odszukiwali autorki. By³y to zapewne pierwsze w
dziejach randki w
ciemno.

Dawne Walentynki

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

F sprzedam

F wynajmê

F inne

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



2 kg udca cielêcego bez koci
2 marchewki
pietruszka
10 dkg s³oniny
2 ³y¿ki mas³a
2 ³y¿ki musztardy
2 cebule
szklanka bulionu
1/2 szklanki mietany
³y¿ka m¹ki
2 listki laurowe
sól
pieprz
Warzywa oczyszczamy i trzemy
na tarce. Miêso p³uczemy, osuszamy ciereczk¹ i nacieramy sol¹ i
pieprzem. Smarujemy musztard¹.
Nastêpnie oprószamy startymi warzywami. Tak przygotowane odstawiamy na dwa dni w ch³odne miejsce.
S³oninê kroimy w s³upki i sch³adzamy w zamra¿alniku. Tak przygotowan¹ s³onin¹ szpikujemy miêso
po czym zarumieniamy je na male
i wk³adamy do brytfanny. Polewamy je bulionem i wk³adamy listki
laurowe.
Pieczemy w przykrytej brytfannie oko³o 1 godziny i 40 minut w
temperaturze 200°C.
Na koniec zdejmujemy pokrywê
i polewamy miêso mietan¹ wymieszan¹ z m¹k¹ i pieczemy jeszcze 20
minut w tej samej temperaturze.

Julianny, Seweryny
Bernarda, Daniela, Eliasza, Izaaka, Jeremiasza, Juliana, Modlibogi, Samuela,
Seweryna, Sylwina, Szymona, Zygfryda
17 lutego
Donaty, Gizeli, Julianny, Sylwii, Zuzanny
Aleksego, Donata, Franciszka, Juliana,
Konstantego, £ukasza, Sylwina, Szymona,
Zbigniewa
18 lutego
Alberty, Bernadety, Frydy, Gertrudy, Konstancji, Krystiany, Sawy, Sylwany, Sylwiany, Zuzanny
Alberta, Flawiana, Konstancjusza, Krystiana, Maksyma, Symeona, Szymona,
Wiaczes³awa
19 lutego
Bettiny, El¿biety, Gabrieli, Miros³awy
Arnolda, Gabriela, Henryka, Józefa, Konrada, Leoncjusza, Manfreda, Mansweta, Marcelego, Miros³awa, Piotra

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

Shrewsbury 11.01.07
Znajomy z pracy, pocz¹tkowo chyba nie poj¹³, gdy stwierdzi³em: Robin,
zdaje mi siê, ¿e II wojnê swiatow¹ przegra³y nie tylko Niemcy, ale i Twój Kraj.
Wielka Brytania, do 1939 roku
najwiêksze obok Rosji imperium, w³adczyni mórz, okupantka mnogich krajów
(od Indii pocz¹wszy), w wyniku wojny
zbankrutowa³a bowiem, jak to by dosadnie
okreli³ inny Anglik ze Shropshire, by³y
policjant i ¿o³nierz z okresu wojny, Stuart Lyne. Ogromny wysi³ek, obrona kraju przed samolotami III Rzeszy, front we
Francji os³abi³y ich niepomiernie.
Starcie z Hitlerem kosztowa³o tyle,
¿e imperium siê rozsypa³o, by³o to wiêc
Pyrrusowe zwyciêstwo, a dla okupowanych tzw. kolonii na wiecie, nadzieja.
Pod koniec lat 40-tych wyzwalaj¹ siê Indie,
potem inne kolonie.
Dlaczego o tym? Bo Robin odpowiada mi, ¿e no tak. I od razu przypomnia³o mu siê - w ubieg³ym tygodniu,
powiada, mówiono w radiu, ¿e Wielka
Brytania w koñcu sp³aci³a w³anie o s t
a t n i ¹ r a t ê po¿yczki na odbudowêé
kraju po wojnie. Zaci¹gniêtej u USA i
Kanady
Czyli nie bêdziecie ju¿ d³u¿ej na
smyczy..?  pytam. Potakuje; wie co mam
na myli.
Na razie poszli za okupantem do
Iraku. No, nie tylko oni za co nale¿y
rozliczyæ Kwaniewskiego, a za nim pope³niaj¹cych tê sam¹ zbrodniê popierania zbrodniarzy Kaczyñskich, podtrzymuj¹cych polski udzia³ w okupacji Iraku

i Afganistanu. Tego wstydu nie zaznalimy, odk¹d Napoleon u¿y³ Polaków do
d³awienia wolnoci Murzynów na Haiti,
z tym ¿e wówczas to nie by³a decyzja
Polski, a Francuza. Gdzie podziaæ oczy,
Polaku, gdy w lutym przyjdzie nam siê
spotkaæ z muzu³manami w Indiach...
Wróæmy na chwilê do Anglii.
Przys³ugi kosztuj¹. Jak powiedzia³ mi Lyne,
gdy pyta³em go o wspó³okupacjê Iraku,
Amerykanie wiele im pomogli podczas
wojny i po, wiêc Wyspiarze maj¹ u nich
d³ug. A ten trzeba sp³aciæ.
miej¹ siê niektórzy Anglicy gorzko,
¿e Bush gwizdnie, a Blair pobiegnie. A
w USA mówi¹, ¿e nie ma Wlk. Brytanii,
tylko zamorski stan USA. Oto co znaczy zapo¿yczyæ siê u przyjació³.
No, maj¹ to z g³owy. I s³uszny gniew
zaatakowanego wiata islamu na g³owie.
POLSKA
Mylê sobie odnonie Ojczyzny,
zad³u¿onej co niemiara - mo¿e dobrze,
¿e nie wziêlimy wówczas, po wojnie, planu
Marshala. Wprawdzie nie na wiele siê
to zda³o, bo jedynie odwlok³o tragediê.
Pozwoli³o, by nasi dziadkowie i rodzice
odbudowali kraj, a po 89 Zachód nas
ograbi³ jak tylko chcia³ na spó³kê z komunistyczn¹ band¹. Jak ocenia Andrzej
Gwiazda, legenda pierwszej Solidarnoci, komunici ju¿ przed stanem wojennym zaplanowali zmianê ustroju, po to
(i tu warto szczególnie pilnie ws³uchaæ
siê w intuicjê Gwiazdy), by z zarz¹dców
polskiego maj¹tku przeobraziæ siê w jego

Adam Siemieñczyk
Rysunki:
Wies³aw B. Bo³tryk

w³acicieli. Niewielu z nas przeczuwa³o, co? Do tego jednak, powtorzê w skrócie
s³owa Gwiazdy, trzeba by³o oszukaæ naród, wspó³w³acicieli tego¿ dobra i jego
mozolnych twórców. Operacjê przejêcia
dóbr w Polsce trzeba by³o zrobiæ, gdy
Naród znajdzie siê pod narkoz¹. ¯eby
odwróciæ jego uwagê, rzucono has³o o
d e j c i a o d s o c j a l i z m u. Hura!
Hura... I wszystko mo¿na by³o potem robiæ
pod os³on¹ tego has³a, skoro lud wierzy³, ¿e wszystko po odwrocie od komunizmu jest dobre.
Dogadali siê. Komunici przejmowali banki, firmy, prezesury pod mglistym
okiem ludu, który podda³ siê narkozie.
Bo siê powszechnie poddalimy. Taki by³
sza³ zadowolenia. Mia³o byæ DOBRZE.
Komunici szli rêka w rêké z Zachodem,
któremu pozwolono te¿ za bezcen przejmowaæ maj¹tek.
Uzgodnione fale rabowania Polski.
Dodajmy trzeci¹ si³ê  jak powiada
Gwiazda  wa³êsy magdalenkowa grupa
niby Solidarnoci, która z Solidarnoci¹
niewiele mia³a wspólnego poza nazw¹.
Ale Lud jej zaufa³, skoro oni powiedzieli, ¿e bêdzie dobrze, komunie w ³eb, to
tak bêdzie.
Oni te¿ dostali banki, firmy, maj¹ wiêcej
ni¿ kiedy.
Gwiazda pewnie nic nie ma.
Orwell iFolwark Zwierzécy, dok³adnie, jeli Pañstwo czytali Orwella.
Naród, który zaczyna siê obecnie
budziæ, pytaæ po nie oszo³omienia. Gdzie
Polska, gdzie nasza czêæ?
Jaka Polska? Unia!
Scheda ogólnie rozgrabiona.
Z³odzieje nie poci¹gniêci do odpowiedzialnoci.
Odbudowaæ Polskê trza.
Potrzeba Gospodarza.

 ¯yciorys rysownika, ¿yciopis pisarza. Co z innymi?
 Plan na przysz³oæ  mieæ wspomnienia.
 Przespaæ ¿ycie? Zale¿y, z kim.

AFORYZMY
 Margines spo³eczny staje siê stron¹.
 Nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e wyborcê traktuje siê jak psa. Chodzi o to, by da³ g³os.
 Statystyki mówi¹ same za siebie. Kto przemawia w imieniu
ludzi?
 Uwaga na uwagê.
 Dzi wczoraj by³o jutro. Dzi jutro bêdzie wczoraj. Wiêc dzi
by³o jutro, dzi bêdzie wczoraj. Jak tu ¿yæ teraniejszoci¹?
 Gdyby by³a pigu³ka umo¿liwiaj¹ca nauczenie siê jêzyka, nale¿a³oby natychmiast wynaleæ nastêpn¹. Na dogadanie siê.

Zakochany skazaniec.

&
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K¹cik szachowy (24)
Kompozycja szachowa
Kompozycja szachowa jest odrêbn¹
dziedzin¹ szachów. Polega na stworzeniu na szachownicy sztucznego uk³adu
bierek, który zawiera interesuj¹c¹ ideê
lub kombinacjê. Osobê uk³adaj¹c¹ problemy i kompozycje szachowe nazywa
siê kompozytorem b¹d problemist¹. Problemy szachowe dziel¹ siê na ortodoksyjne dwuchodówki (zob. zad 28),
Zad. 28
(3pkt)

Bia³e daj¹ mata w dwóch posuniêciach
trzychodówki, wielochodówki, samomaty i maty pomocnicze) oraz nieortodoksyjne (problemy warunkowe, analityczne, z bajkowymi figurami, z innym uk³adem szachownicy, z innymi zasadami gry,
rekonstrukcje; zob. zad 29 i 30). Ka¿dy
problem szachowy ma tylko jedno rozwi¹zanie.
Inn¹ odmian¹ kompozycji szachowej
jest studium. Jest to zadanie najczêciej
przypominaj¹ce koñcow¹ czêæ partii i
jest bardziej, ni¿ problem, zbli¿one treci¹ do zagadnieñ gry praktycznej. W
rozwi¹zaniu studium zawsze rozpoczynaj¹ bia³e, które musz¹ albo doprowadziæ do wygranej, albo do remisu. Studia szachowe nie s¹ ograniczone iloci¹
posuniêæ. Kompozycje prezentowane w
tym numerze K¹cika szachowego wydaj¹ siê doæ proste. Zachêcamy do ich
rozwi¹zania i zapewniamy, ¿e sprawi¹
Pañstwu wiele k³opotów. Wiele czasu
trzeba powiêciæ, aby nauczyæ siê jednej z najciekawszych i jednoczenie najtrudniejszych kompozycji szachowych konikówki.
Tak nazywa siê obieg skoczka na
szachownicy przez wszystkie jej pola, aby
nie stan¹æ dwa razy na ¿adnym z nich.

Zad. 29

(5pkt)

Przejd skoczkiem przez wszystkie pola
szachownicy. (Na ka¿de pole skoczek mo¿e
stan¹æ tylko jeden raz i nie mo¿e zostaæ
¿adne wolne pole, którego skoczek nie
odwiedzi³.)
Ciekawe kompozycje szachowe powiêcono równie¿ innym bierkom, tym
bardziej ich po³¹czeniom. Ogó³em problematyk¹ naukow¹ szachów, ³¹cznie z
kompozycjami szachowymi, zajmuje siê
dzia³aj¹cy w Pary¿u Orodek Badawczy
nad Grami Kombinacyjnymi.
W szachach, to co budzi najwiêksze
zainteresowania naukowe, ³¹czy siê bardziej z rozwik³ywaniem tajników liczb i
kombinacji zwi¹zanych z ruchami poszczególnych bierek na szachownicy, ich konfiguracjami, ni¿ abstrakcyjnymi teoriami
szachów. Przytoczmy przyk³ady owych
liczb i kombinacji. Oto ju¿ pierwszy ruch
bia³e bierki mog¹ wykonaæ a¿ na 20 ró¿nych sposobów, czarne tyle¿ samo. Drugi:
bia³e - 28, czarne - 29; trzeci odpowiednio 30-31; czwarty 32-33. Po pierwszym
ruchu obu szachistów istnieje ju¿ 400
wariantów gry, a w piêædziesiêciu ich
ruchach wynosi a¿ 169 518 829 100 544
x 1015. Dodajmy, ¿e 32 bierki szachowe
dadz¹ siê ustawiæ na 64-polowej szachownicy w liczbie kombinacyjnej 7 534 686
312 361 225 927 x 1033. Po przyjêciu za³o¿enia, ¿e typowa partia szachów liczy
sobie 100 ruchów obu przeciwników, to
mo¿liwe jest rozegranie jej na 10155, co
oznacza jedynkê i 155 zer, sposobów!
Jest to 1079 razy wiêcej ni¿ cz¹stek elementarnych w ca³ym Wszechwiecie.
Zawrotne liczby kombinacji zawartych
w grze szachowej zachêci³y do tworzenia kompozycji szachowych. S¹ one rodzajami zadañ autorskich, polegaj¹cych

na daniu mata królowi w okrelonej liczbie ruchów; st¹d ich nazwy - dwuchodówka, trzychodówka, czterochodówka,
wielochodówka. Jako szczególne studia
szachowe, zbli¿one do gry rzeczywistej,
maj¹ kompozycje szachowe tylko jedno
rozwi¹zanie w formie wygranej albo zremisowanej partii. W 1950 roku powsta³a
Komisja Kompozycji Szachowej Miêdzynarodowej Federacji Szachowej.
Zad. 30
(5pkt)

Je¿eli ostatni ruch wykona³y czarne,
to jaki by³ ostatni ruch bia³ych? (Ruch
bia³ych, który by³ wykonany przed ostatnim
ruchem czarnych.)
Marta & Czes³aw Spisak

KUPON KONKURSOWY
Szachy nad Leg¹
Zad. 28. ..................................................
................................................................
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................................................................
Zad. 30. ..................................................
................................................................
Imiê i nazwisko .....................................
.................................................................
.................................................................
Adres .....................................................
................................................................
................................................................

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001
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Olecka Liga Pi³ki No¿nej Halowej
The Belfers Olecko
znowu wygrali !!

Po raz ostatni, w tegorocznych
rozgrywkach Liceum Ogólnokszta³c¹ce goci³o uczestników Oleckiej Ligi Pi³ki No¿nej Halowej 2006/2007.
W finale zagra³y zespo³y z miejsc 14 rundy zasadniczej: EKIPA (kpt. Robert
Jegliñski), TSV VICTORY (Dominik Ga³¹zka), Liderzy Hamasu (Marcin Pietraszewski) i ubieg³oroczni triumfatorzy  The
Belfers Olecko (Jerzy Wojnowski).
Wyniki fazy fina³owej:
1. The Belfers  TSV Victory 5:4 (1:2);
bramki: Kamil Szarnecki 2, Tomasz Karniej, S³awek Jarmo³owicz i £ukasz Dêbski
 Marcin Walu, Dominik Ga³¹zka, Filip Judycki i £ukasz Sêkowski.
2. Ekipa - Liderzy Hamasu 6:3 (3:2); bramki:

Po raz drugi z rzêdu równych sobie
nie mieli zawodnicy The Belfers Olecko; z kompletem punktów zdobyli Puchar Dyrektora LO w Olecku p. Leszka
Olszewskiego oraz tytu³ Mistrza Ligi. Dwa
zwyciêstwa i pora¿ka to bilans EKIPY 
II miejsce i Puchar Dyrektora MOSiR w
Olecku p. Andrzeja Kamiñskiego. Liderzy rundy zasadniczej , jedyny zespó³ bez
pora¿ki (zdecydowani faworyci przed fina³em) TSV VICTORY musieli zadowoliæ siê miejscem III - Puchar Rady G³ównej
LZS. IV miejsce  Liderzy Hamasu. Po
raz pierwszy w Lidze organizatorzy nagrodzili pucharem i pami¹tkowym dyplomem najlepszego debiutanta. Tytu³ objawienia Ligi otrzyma³ zawodnik Liderów
H. - Daniel Bogdanowicz. Tytu³ króla
strzelców przypad³ Karolowi Koz³owskiemu
(Bianconeri)  27 goli, który zdecydowa-

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.

Lekka atletyka

£ukasz Gierak 2, Sebastian Krzy¿ek 2 i
Tomasz Jegliñski  Karol Ska³ka 2 i Marcin
Sulima.
3. The Belfers - Liderzy Hamasu 10:8 (4:3);
bramki: Tomasz Karniej 3, £ukasz Dêbski
2, Adam Wyszyñski, Andrzej Woroniecki 2, Kamil Szarnecki 2 i S³awek
Jarmo³owicz  Karol Ska³ka 2, Daniel
Bogdanowicz 4, Adam Konopko i Pawe³ Sadowski.
4. TSV Victory  Ekipa 1:7 (1:4); bramki:
Artur Pajewski  Marcin Jegliñski 4,
£ukasz Gierak i Micha³ Wasilewski 2.
5. The Belfers  Ekipa 3:2 (1:1); bramki:
Kamil Szarnecki 2 i S³awek Jarmo³owicz
 Marcin Jegliñski 2.
6. TSV Victory - Liderzy Hamasu 6:4 (3:4);
bramki: £ukasz Sêkowski 2, Filip Judycki, Marcin Walu 2 i Dominik Ga³¹zka - Karol Ska³ka 4.

nie prowadzi³ ju¿ na miesi¹c przed zakoñczeniem rozgrywek. Podobnie jak wczeniej, wszystkie spotkania sêdziowa³ p.
Marcin Putra  zdecydowanie i konsekwentnie rozstrzyga³ sporne sytuacje i
wzorowo prowadzi³ zawody.
Z roku na rok poziom Ligi jest coraz
wy¿szy, a to g³ównie za spraw¹ zawodników Czarnych Olecko, którzy zim¹ maj¹
za zadanie odpocz¹æ od rozgrywek ligowych. Graj¹c w czo³owych dru¿ynach
Ligi wyró¿niali siê walecznoci¹, bardzo
dobr¹ kondycj¹ i perfekcyjnie grali zespo³owo. Amatorzy oczywicie nie odpuszczali, dlatego te¿ mecze toczy³y siê
w bardzo szybkim tempie i jednoczenie na wysokim poziomie umiejêtnoci
pi³karskich.
Ligê (jak co roku) zorganizowa³ i prowadzi³ olecki MOSiR przy pomocy Liceum
Ogólnokszta³c¹cego i LZS.
ben

VI MISTRZOSTWA POWIATU
OLECKIEGO GIMNAZJÓW w
LEKKIEJ ATLETYCE w HALI
1.03.2007. (czwartek), godz. 10.00
 hala Zespo³u Szkó³ Technicznych
Program zawodów:
Ch³opcy: 25 m, 300 m, 500m, 800 m,
rzut pi³k¹ lekarsk¹ 5kg w ty³ przez g³owê, sztafeta 4x2 okr¹¿enia.
Dziewczêta: 25 m, 300 m, 500 m, rzut
pi³k¹ lekarsk¹ 4 kg w ty³ przez g³owê,
sztafeta 4x2 okr¹¿enia
Uczestnictwo  w zawodach bior¹
udzia³ uczniowie gimnazjów klas I-III (rocznik 1990-93).
Ka¿da szko³a mo¿e wystawiæ do ka¿dej konkurencji jedynie po 3 zawodników  osobno ch³opcy i dziewczêta.
Zawodnik startuj¹cy na 300, 500 lub
800 m mo¿e wystartowaæ tylko w jednej
konkurencji.
Nagrody  najlepsza szko³a w punktacji dru¿ynowej otrzyma Puchar Starosty
Oleckiego. Trzech najlepszych w ka¿dej konkurencji otrzyma pami¹tkowe dyplomy.

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
(0-87) 520 02 30, tel kom. red. nacz. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski.
Sk³ad komputerowy, promocja: projekt i wykonanie  Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, 19-411 wiêtajno 56/5.
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 242
7 dni minê³o itd... W takim wypadku,
jak ju¿ pisa³em kilkakrotnie, mamy kolejny tydzieñ za nami. Z najwa¿niejszych
spraw, jakie mamy do omówienia, to jest
to, ¿e mamy zimê. Oprócz kalendarzowej
mamy jeszcze tê prawdziw¹. Oczywicie
jest nieg i mróz, a oprócz tego dzieci
maj¹ ferie zimowe. Maj¹ teraz CA£E DWA
TYGODNIE wolnego. Ferie zimowe to
nieod³¹czny element ka¿dej zimy. Nawet
najstarsi z nas mieli z tym do czynienia i
chyba to jaka taka wiecka tradycja. Tak
jak latem dwumiesiêczne wakacje. W okresie ¿ycia tzw. przedpracowniczego jest
to bardzo przyjemna czêæ wype³niaj¹ca obowi¹zek szkolny. Dzi przed³u¿enie tego obowi¹zku maj¹ tylko nauczyciele i parlamentarzyci. Obie grupy zawodowe, o ile polityka jest zawodem, maj¹
czeæ roku zwan¹ przerw¹ wakacyjn¹. No,
do tego dochodz¹ jeszcze samorz¹dowcy, czyli radni, ale oni maj¹ wakacje jeli
np. s¹ nauczycielami. Ale odejdmy od
ideologii wakacyjno-feryjnej. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e zimê mamy i ju¿. Po
czym pozna³em? Po kalendarzu, gdzie jak
byk jest napisane, ¿e mamy teraz zimê i
jeszcze bêdzie ona do 21 marca. Czemu
nie po niegu? Akurat nieg jest s³a-

Ziemia
poetów
Walentynki
Agnieszka Osiecka

...
Bywa, ¿e mi³oæ umiera m³odo,
pewnej sierpniowej niedzieli,
bywa, ¿e mi³oæ umiera m³odo 
rodzina pochowa j¹ w bieli.
Bywa, ¿e mi³oæ umiera m³odo,
ma³o kto nad ni¹ zap³acze,
bywa, ¿e mi³oæ umiera m³odo,
a mog³o... byæ inaczej.

Franciszek Karpiñski

Trzeba siê kochaæ

Trzeba siê kochaæ, s³odka Rozyno,
Póki rzewiejsze lata nie min¹,
Na co ci serce i piêknoæ dana,
¯eby kocha³a, by³a kochana.

Trzeba siê kochaæ, wszystko ci gada,
Co tylko ¿yje, co sob¹ w³ada,
Tymi prawami rz¹dzi siê wiecznie:
Trzeba siê kochaæ, trzeba koniecznie.

bym argumentem, bo jako opad atmosferyczny mo¿e wyst¹piæ wiosn¹ i jesieni¹. A w czapce zimowej i rêkawicach to
raczej ciê¿ko siê pojawiæ wiosn¹ czy jesieni¹. Dajmy jednak ju¿ spokój zimie.
Sobie sama przysz³a  to sobie sama
pójdzie. Tak to ju¿ jest.
Najciekawsze co siê dzieje wokó³ nas,
to oczywicie polityka. My, Polacy, nie
umiemy ¿yæ bez polityki. Nasze ¿ycie
przepe³nia polityka. Mamy politykê 24
godziny na dobê. K³adziemy siê spaæ z
polityk¹ i wstajemy z polityk¹. Z polityk¹ jemy niadanie, obiad i kolacjê oraz
posi³ki miêdzy niadaniem, obiadem i
kolacj¹. Pod politykê pijemy wódkê, kawê
czy herbatê. Nie piszê ju¿ nawet o piwie, bo te bez polityki nam nie smakuje.
Jestemy narodem politologów! Podobnie jak narodem polityków, lekarzy, prawników, hydraulików i ¿o³nierzy. Na wszystkim siê znamy. Znane jest nam powiedzenie: gdzie dwóch Polaków tam trzy
zdania. Jestemy najlepszym przyk³adem
stwierdzenia wiêtej pamiêci Pana Ka³u¿yñskiego: Mam w³asne zdanie, ale siê
z nim nie zgadzam. Na polityce znamy
siê jak ma³o który naród na wiecie.
Amerykanie wiedz¹ co to jest Alamo,
Brytyjczycy wiedz¹ kim by³ Cromwell i
Churchill, Rosjanie kim by³ Stalin i czym
by³a Wielka Wojna Ojczyniana. Ale
¿aden naród tak jak nasz nie zna siê na
polityce. My o polityce wiemy wszystko! Wiemy co z³ego zrobi³ Premier i co
z tego wynika i wyniknie. Wiemy, kogo
nie lubi i co jest dla niego wymuszon¹
sytuacj¹. Wiemy kogo zwolni i za co.
Sk¹d? Po prostu to wiemy i ju¿! Przez
ostatnie tygodnie ¿ylimy kontrol¹, jak¹
przeprowadza³ Premier w rz¹dzie. Premier
nic nie mówi³, a my doskonale wiedzielimy kto dostanie po ³bie, kto wyleci z
hukiem, a kogo Jarek pog³aszcze. MY
TO PRZECIE¯ WIEDZIELIMY! Sk¹d?
Od dziennikarzy maj¹cych najlepsze ród³a
informacji. Bo mamy najlepszych dziennikarzy na wiecie. Co drugi dziennikarz

zajmuje siê u nas dziennikarstwem ledczym. S¹ lepsi od policji, prokuratury i
s¹dów razem wziêtych. Liczba spraw
rozwi¹zanych przez dziennikarzy przewy¿sza liczbê spraw prowadzonych i wykrytych przez s³u¿by do tego przeznaczone. Paranoja? Nie! To jest nasza rzeczywistoæ. I dziennikarze, a za nimi my,
wiedzielimy kto ma wylecieæ z rz¹du! I
tak siê sta³o! Z rz¹du odeszli dwaj ministrowie! Brawa dla dziennikarzy! Przewidzieli zmiany w rz¹dzie. Tylko pomylili siê kogo te zmiany bêd¹ dotyczyæ. Z
rz¹du odszed³ minister Radek Sikorski z
MON i Ludwik Dorn z MSWiA. I co siê
okaza³o? ¯e odeszli NAJLEPSI MINISTROWIE! Sk¹d wiadomo? Od dziennikarzy. Mo¿e to byæ dziwne, bo do momentu dymisji Pañstwo Dziennikarze
uwa¿ali, ¿e akurat te ministerstwa by³y
le prowadzone: przez Krwawego Ludwika i gocia z podwójnym obywatelstwem... takie byle jakie i byle co. A
tu sami podali siê do dymisji i okaza³o
siê, ¿e byli najlepsi! Pozosta³a tylko kwestia
Dlaczego?. Nie zosta³o to wg dziennikarzy, i co za tym idzie opinii publicznej,
wyjanione. Oczywicie pad³o to z ust
obu ministrów, ¿e z powodu pewnych
niejasnoci, ale oczywicie nie jest to
zgodne z tym, czego oczekuj¹ ludzie... a
ci, jak wiadomo, najbardziej oczekiwaliby odpowiedzi: dalimy sobie po pysku
i tyle. Ka¿da inna odpowied oczywicie bêdzie zakoñczona wypowiedzi¹: ale
to niczego nie wyjania i nic nadal nie
wiemy. Taki to ju¿ urok. Oczywicie dziennikarze wiedzieli najlepiej... ale spe³ni³a
siê ich ta wró¿ba tylko po³owicznie. Z
po³owicznymi wró¿bami to jest bardzo
dziwnie. Jednemu gociowi kto wywró¿y³,
¿eby przepi³ swoje wszystkie oszczêdnoci bo za pó³ roku umrze. Oczywicie
wszystkie oszczêdnoci przepi³, ale nie
umar³... To jest przyk³ad wró¿by spe³nionej
po³owicznie.
¯eby nam nie spe³nia³y siê wró¿by
tylko w po³owie.
PAC

