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21 stycznia Dzieñ Babci,
22 Dzieñ Dziadka

Kiedy wielcy panowie upadaj¹, znak to, ¿e kraj powstaje.
Stanis³aw Staszic
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Delegacja
z Austrii
i Niemiec

5.
rocznica
mierci
Andrzeja
Legusa

19 stycznia w Olecku bêdzie goci³a
delegacja z Niemiec i Austrii. Celem wizyty jest przygotowanie miêdzynarodowej sesji naukowej na temat energii odnawialnych. Do spotkania plenarnego
dojdzie na Wszechnicy Mazurskiej.
Konferencja jest planowana na maj
bie¿¹cego roku. Wstêpny program zosta³ ju¿ opracowany.
Delegacja bêdzie równie¿ prowadziæ
negocjacje z olsztyñsk¹ dyrekcj¹ Oleckiej Specjalnej Strefy Gospodarczej w sprawie zakupu ziemi. Je¿eli rozmowy bêd¹
owocne i strony porozumiej¹ siê co do
ceny zakupu, to jeszcze wiosn¹ tego roku
jest planowane rozpoczêcie budowy fabryki kolektorów s³onecznych oraz produkcji biodisla.
Jednoczenie trwaj¹ rozmowy z w³adzami miasta na temat budowy elektrociep³owni. Najprawdopodobniej stanie ona
miêdzy torami kolejowymi prowadz¹cymi do Go³dapi, a szos¹ do Gi¿ycka. Obszar, jaki zajmie fabryka, to 9 ha. Planowane jest równie¿ zbudowanie bocznicy kolejowej prowadz¹cej do tego zak³adu.
Dane potrzebne do zawarcia porozumienia zbierane s¹ przez oleckie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej.
Materia³em przerabianym na energiê
elektryczn¹ i ciepln¹ w elektrociep³owni
bêd¹ zr¹bki drewniane lub biogaz.
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Cena 1,40 z³

Artyku³
Dariusza Josiewicza
na s. 10-11.

Biskup spotka³ siê z przedsiêbiorcami
7 stycznia, w ubieg³¹ sobotê, w katedrze e³ckiej jak co roku spotka³ siê z
przedsiêbiorcami z terenu diecezji biskup
Jerzy Mazur. Uroczystoci przygotowa³a
Akcja Katolicka Diecezji E³ckiej wraz z
przedsiêbiorcami i pracodawcami. Najliczniej by³y reprezentowane E³k i Olecko.
W uroczystoci równie¿ udzia³ wziêli
starosta olecki Stanis³aw Ramotowski i
burmistrz Wac³aw Olszewski.

Spotkanie rozpoczê³o siê o 16.00 uroczyst¹ msz¹. Podczas mszy wyst¹pi³y orkiestra kameralna z oleckiej szko³y muzycznej pod batut¹ Tomasza Gawroñskiego oraz dzieciêcy chór tej szko³y prowadzony przez Annê Szatkowsk¹. Oba
zespo³y muzyczne wyst¹pi³y ponownie
podczas uroczystoci op³atkowej i spotkania z ordynariuszem.
(m)

K R O N I K A
PO¯ARNICZA
 9 stycznia o 22.48 jeden zastêp JRG
PSP likwidowa³ zadymienie w kuchni
mieszkania przy ul. Grunwaldzkiej.
 10 stycznia o 20.12 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Golubkach (gm. Kowale
Oleckie) po¿ar sadzy w kominie domu
mieszkalnego.
 11 stycznia o 12.00 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego przy ul. Park.
 12 stycznia o 13.48 trzy zastêpy JRG
PSP gasi³y przy ul. rodkowej po¿ar
mieszkania.
 12 stycznia o 14.35 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. 1 Maja po¿ar mietnika kontenerowego.
 12 stycznia o 15.16 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ naderwan¹ rynnê w
budynku mieszkalnym w Kukowie.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski

Nieustaj¹cy
konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:
 Marek Ca³kiewicz
 Joanna Izbicka
 Krystyna Ko³odziejska
 Henryk Malinowski
 Marian Marciñczyk
 Ryszard B. ¯ukowski
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ KLUGAS, ul. E³cka 1
√ JPF FANTASTICA, Shin Yasuda,
plac Wolnoci 6d
√ Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, ul. Armii Krajowej 22A
√Grzegorz K³oczko
√ BiS, Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Urz¹d Miejski w Olecku
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

Pijani kierowcy

15 stycznia oko³o 3.15 policjanci zatrzymali na ulicy Grunwaldzkiej mazdê. Samochód prowadzi³ dwudziestodwuletni Filip
W. Mia³ we krwi 0.8 promila alkoholu.
15 stycznia oko³o 20.30 zatrzymano
w Sokó³kach poloneza, którym kierowa³
dwudziestoletni B³a¿ej D. Mieszkaniec gm.
wiêtajno. Kierowca mia³ we krwi 0.4
promila alkoholu.

4 kandydatów
na patrona

Do koñca lutego 2006 r. powinno byæ
wiadomo, kto zostanie patronem Zespo³u
Szkó³ w Olecku.
Uczniowie, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna bêd¹ zastanawiaæ siê, któr¹
z propozycji wybraæ.
- Uczniowie bêd¹ wype³niaæ ankietê
 mówi dyrektor ZS Olecko Stanis³aw
Kopycki.  Zale¿y nam na tym, aby ten
kandydat by³ w pe³ni akceptowany przez
spo³ecznoæ szkoln¹, ¿eby uczniowie siê
z nim uto¿samiali, poznali go bli¿ej.
Do rozgrywki przyst¹pi¹ 4 kandydaci: Karol Wojty³a, w. Franciszek z
Asy¿u, Andrzej Grubba i Marsza³ek Józef
Pi³sudski.
(jod)

Zatrzymana dilera

W nocy z 15 na 16 stycznia oleccy
policjanci zatrzymali dilera narkotykowego.
Dwudziestopiêcioletni mieszkaniec Suwa³k
posiada³ przy sobie 32 gramy marihuany oraz spor¹ sumê pieniêdzy.
Zatrzymanego osadzono w areszcie
a¿ do wyjanienia. Grozi mu kara pozbawienia wolnoci do trzech lat.

LEPIEJ HARCERZOWI
NI¯ FISKUSOWI
Aby przekazaæ 1% swojego podatku organizacji po¿ytku publicznego dokonaj odpowiedniej adnotacji w swym
zeznaniu podatkowym PIT i przeka¿ deklarowan¹ kwotê na konto:
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Olecku nr konta 60 9339
0006 0000 0006 5663 0001 z dopiskiem
dla Hufca ZHP w Olecku 1% podatku
zgodnie z art. 27 Ustawy. Nic nie tracicie, bo wp³acon¹ kwotê Urz¹d Skarbowy
zwróci.
Z harcerskim pozdrowieniem 
Czuwaj!
Oleccy harcerze

Spotkanie
z so³tysami

12 stycznia so³tysów z terenu gminy
podj¹³ na tradycyjnym noworocznym
spotkaniu burmistrz Wac³aw Olszewski.
Omówiono m.in. inwestycje, które bêd¹
realizowane w ci¹gu tego roku na terenach wiejskich. Burmistrz omówi³ te¿ sprawê gospodarki odpadami.
W poprzednim roku zmieni³y siê przepisy dotycz¹ce wywozu szamb i mieci.
Mianowicie, kto nie ma podpisanej umowy
na wywóz nieczystoci lub nie udokumentuje wywiezienia ich na legalne wysypisko, mo¿e zostaæ ukarany. Karê tak¹
mo¿e na³o¿yæ burmistrz.
Burmistrz W. Olszewski zapowiedzia³
bezwzglêdne egzekwowanie tych przepisów. Spodziewa siê, ¿e pomog¹ one
zlikwidowaæ dzikie wysypiska mieci na
terenie gminy.
Przepisy uprawniaj¹ równie¿ do sprawdzania wywo¿enia nawozu jak i odpadów p³ynnych Agencjê Restrukturyzacji Rolnictwa. Mo¿e ona sprawdzaæ szczelnoæ szamb i innych budowli do przechowywania odpadów. W wypadku
stwierdzenia nieprawid³owoci ARR mo¿e
wstrzymaæ dop³aty rolnicze lub wyst¹piæ o ich zwrot.
Burmistrz zapewni³ so³tysów, ¿e je¿eli zapowiedziane rodki na rozwój wsi
w latach 2007-13 naprawdê rusz¹, to
najpóniej do 2008 wszystkie wsie w gminie
jak i wszystkie gospodarstwa zostan¹
pod³¹czone do wodoci¹gu. Ca³¹ wodê
bêdzie dostarcza³o ujêcie z Olecka, z nowej
stacji uzdatniania wody, która przy alei
Wojska Polskiego jest na ukoñczeniu.
Priorytetem inwestycji wiejskich stan¹
siê wtedy drogi.

MARKET BUDOWLANY

KRAM

(V72806)
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Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
* 16-22.01.2006r., Apteka A. W. Kot,
Pl. Wolnoci 25
* 23-29.01.2006r., Apteka K. Je¿ewska, M. Je¿ewska sp. j., Pl. Wolnoci 7B

Firma DELPHIA YACHTS sprzeda budynek biurowy
przy alejach Lipowych 1. Tel. (087) 520-30-37, fax (087) 520-21-77
(K43005)

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

Lodowisko od stra¿aka
dla dzieciaka

Oleccy stra¿acy, wzorem lat ubieg³ych, w³¹czyli sie do akcji Lodowisko od
stra¿aka dla dzieciaka. Na dzieñ 15.01.2006 r. pomogli zorganizowaæ trzy lodowiska: przy Szkole Podstawowej nr 4 w Olecku, Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku,
lodowisko osiedlowe na osiedlu Lesk. Do pracy przy lodowiskach ogó³em wyje¿d¿ali 9 krotnie. Przy ka¿dym wyjedzie uczestniczy³ kierowca oraz jeden ze stra¿aków.
Akcja ta podyktowana jest zapobie¿eniem wejcia dzieci i mo¿liwoci utoniêcia
na akwenach wodnych, gdzie lód jest jeszcze cienki.
Informacjê przekaza³ st. kpt. Tomasz Milewski  rzecznik prasowy Komendanta
Powiatowego PSP w Olecku.

Zwi¹zkowcy ci¹gle protestuj¹

(V502)

(V3001)

Nadal trwa pogotowie strajkowe w Zak³adzie Gospodarki Mieszkaniowej w Olecku,
postawionym w stan likwidacji do koñca czerwca br. Nie uda³y siê próby nak³onienia radnych gminnych do zmiany uchwa³y RM Olecko z 27 padziernika ub. r. przy
pomocy dzia³aczy NSZZ S z Olecka i Pisza. Komisja Zak³adowa S z ZGM-u,
prowadzona przez Henryka Kulika otrzyma³a odpowied na swój protest od przewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu S w Olsztynie Józefa Dzikiego, który nie do
koñca akceptuje decyzjê samorz¹du oleckiego. Zarzuca w nim Radzie Miejskiej, ¿e
nie przygotowa³a odpowiednio wczeniej sposobu na zarz¹dzanie mieniem komunalnym w gminie Olecko.
Wojewoda warmiñsko-mazurski Stanis³aw L. Szatkowski w odpowiedzi dla
zwi¹zku napisa³, ¿e
decyzja RM w
HURT DETAL PALIW, OLEJÓW I SMARÓW
Olecku jest zgodna z prawem.
Lekki olej opa³owy
Jeszcze w starym roku, bo 29
grudnia, do samorz¹du gminnego
www.klugas.mikrochip.pl
wp³ynê³o pismo Zarz¹du S, który
Rozwijaj¹ca siê firma zatrudni:
skierowa³ skargê
 sprzedawcê-kierowcê do pracy w terenie (prawo jazdy
na uchwa³ê o likwidacji ZGM-u do
na pojazdy do 3,5 tony)
Wojewódzkiego
 mechanika-sprzedawcê
S¹du Administra rachmistrza do ksiêgowania
cyjnego.
(jod)
Tel. 0-507-077-359 (po 1800)

!
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OLECKI TERMINARZ

17 stycznia
* mija termin nadsy³ania zg³oszeñ do Konkursu o lad (szczegó³y TO 2/420, s. 5)
17.00  Kurczak ma³y  film, kino ROK
Mazury Garbate
18 stycznia
* Mija termin zg³oszeñ do projektu Piekne
ogrody Ziemi Oleckiej (szczegó³y TO
2/420 s. 3, 11)
20 stycznia
15.00  mija termin wp³acania przdp³at
na ferie organizowane przez Hufiec ZHP
w Olecku (szczegó³y TO 2/420, s. 4
17.00  Harry Poter i czara ognia  film,
kino ROK Mazury Garbate
18.00  Geodezja Olecko  ABC Gizycko, mecz tenisa sto³owego
21 stycznia
17.00  Harry Poter i czara ognia  film,
kino ROK Mazury Garbate
22 stycznia
17.00  Harry Poter i czara ognia  film,
kino ROK Mazury Garbate
23 stycznia
9.00  Jase³ka - sala teatru AGT
17.00  Harry Poter i czara ognia  film,
kino ROK Mazury Garbate
18.00  Geodezja Olecko  I Strefa Go³dap, mecz tenisa sto³owego
24 stycznia
9.00  Jase³ka - sala teatru AGT
* wyp³ata wiadczeñ rodzinnych, nazwiska
zaczynaj¹ce siê na litery od A do I 
Bank Spó³dzielczy
25 stycznia
9.00  Jase³ka - sala teatru AGT
* wyp³ata wiadczeñ rodzinnych, nazwiska
zaczynaj¹ce siê na litery od J do M 
Bank Spó³dzielczy
9.00  mija termin sk³adania ofert w przetargu SM na prace ogólnobudowlane
(szczegó³y TO 2/420, s. 4)
26 stycznia
wyp³ata wiadczeñ rodzinnych, nazwiska zaczynaj¹ce siê na litery od N do
S  Bank Spó³dzielczy
17.00  Viktoria III Wiêcki  Arion Olecko, mecz tenisa sto³owego
27 stycznia
wyp³ata wiadczeñ rodzinnych, nazwiska zaczynaj¹ce siê na litery od T do
Z  Bank Spó³dzielczy
17.00  Persona Non Grata  film, kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Transporter 2  film, kino ROK
Mazury Garbate
28 stycznia
17.00  Persona Non Grata  film, kino
ROK Mazury Garbate
18.00  Spójnia Olecko  Pogoñ Banie
Mazurskie, mecz tenisa sto³owego

"
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Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na XXXIX Sesjê Rady Powiatu w Olecku na dzieñ 26 stycznia 2006
roku (czwartek) godz. 12 00 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek Sesji:
zg³oszonych do Starostwa i podleg³ych
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku obrad.
mu jednostek za 2005r.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
9.
Informacja o realizacji programu wspó³3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³
pracy
Powiatu Oleckiego z organizaRady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹du
cjami
pozarz¹dowymi
za 2005r.
w okresie miêdzysesyjnym.
10.
Sprawozdanie
z
realizacji
rocznego planu
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
kontroli
Komisji
Rewizyjnej
w roku 2005.
Powiatu z dzia³alnoci w okresie miê11.
Sprawozdanie
Komisji
Sta³ych
Rady
dzysesyjnym.
Powiatu
z
dzia³alnoci
za
2005r.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
12. Informacja o realizacji uchwa³ Rady
6. Wnioski i owiadczenia radnych.
Powiatu za 2005r.
7. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
13.
Podjêcie uchwa³:
8. Informacja z realizacji skarg i wniosków

Plan pomocy szpitalowi zaakceptowany

a) w sprawie przyjêcia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ stawek dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego za warunki
pracy oraz szczegó³owe zasady ich przyznawania, szczegó³owy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw, wysokoæ i warunki wyp³acania nagród i innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach owiatowych oraz opiekuñczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Olecki,
b) 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 2006r.
c) w sprawie wysokoci najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Olecku.
14. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
interpelacje i wnioski radnych.
15. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski Komisji Sta³ych Rady.
16. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
17. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu

Radni powiatowi przyjêli z radoci¹ informacjê o tym, ¿e samorz¹dy 4 gmin z
terenu powiatu oleckiego solidarnie zgodzi³y siê pomóc w pe³nej rozbudowie i
modernizacji miejscowego szpitala powiatowego.
Gmina Olecko w okresie od 2006 do 2008 r. przeka¿e na ten cel 956 tys. z³,
Wieliczki 145 tys., wiêtajno 166 tys., Kowale Oleckie 220 tys., a sam powiat 250
tys. Z linii kredytowej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o nazwie ERDF bêdzie pochodzi³o 3.606.254 z³, a z bud¿etu pañstwa 698
tys.
Gminy chc¹ jednak pomóc finansowo w modernizacji oleckiego szpitala pod
warunkiem, ¿e nabêd¹ udzia³y w spó³ce powiatowej OLMEDICA, która po zmianach statutowych sta³aby siê spó³k¹ powiatowo-gminn¹.
Mimo publicznych deklaracji przewodnicz¹cy Rady Powiatu Wac³aw Sapieha
na ostatniej sesji samorz¹du nie obdarowa³ w pozycji klêcz¹cej sekretarza starostwa powiatowego Edwarda Adamczyka bukietem czerwonych
ró¿ za pomoc w zdobyciu funduszy. Byæ mo¿e dlatego, ¿e
Przed³u¿amy nabór chêtnych do 20 stycznia
Dyrektorzy Szkó³
potencjalnego obdarowanego... nie by³o na sesji.
i
Przedsiêbiorstw
w powiecie Olecko
- Móg³bym takie ró¿e wrêczaæ Adamczykowi na ka¿dej sesji,
Komenda Hufca ZHP im. Krystyna Lacha Szyra na pewno uczyniê to na najbli¿szej ju¿ w Nowym Roku 
my w Olecku organizuje 5-dniowy wypoczynek dla
owiadczy³ W. Sapieha.
(jod)
dzieci i m³odzie¿y szkolnej w Go³dapi w pierw W dniu 18.01.2005r. (roda) o godz. 12.00 (biuro Rady
Powiatu) odbêdzie siê posiedzenie Komisji Zdrowia, Owiaty i Bezpieczeñstwa.
Porz¹dek obrad:
1. Podsumowanie pracy komisji za 2005r.
2. Zapoznanie siê z realizacj¹ porozumieñ zawartych przez
samorz¹d powiatowy z organizacjami pozarz¹dowymi za 2005r.
oraz programem wspó³pracy na rok 2006.
3. Analiza materia³ów na sesjê.
4. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
5. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego posiedzenia komisji.
 W dniu 19.01.2005r. (czwartek) o godz. 12.00 (biuro
Rady Powiatu) odbêdzie siê posiedzenie Komisji Bud¿etu,
Finansów i Gospodarki.
Porz¹dek obrad:
1. Podsumowanie pracy komisji za rok 2005.
2. Analiza stanu gospodarki nieruchomociami.
3.Analiza materia³ów na sesjê.
4. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
5. Przyjêcie protoko³ów z posiedzeñ komisji.
Urszula Sawicka  Biuro Rady Powiatu

szym tygodniu ferii zimowych. Dok³adny okres trwania
wypoczynku zostanie podany w terminie póniejszym.
Koszt na jedn¹ osobê wynosi 150 z³.
Przy zapisie kandydat winien wp³aciæ 30 z³ przedp³aty jako
koszta wstêpne. Ca³oæ op³aty nale¿y wnieæ do 20 stycznia 2006
w Komendzie Hufca. W razie rezygnacji kandydata przedp³ata przepada.
Prosimy o zg³oszenie osobiste wraz z przedp³at¹ w siedzibie Komendy Hufca w Olecku, ul. W¹ska l pon. - pt. w godz. od 9.00
do 15.00 do dnia 10 stycznia 2006r.
Z harcerskim pozdrowieniem  CZUWAJ!

Wac³aw Sapieha

(V76403)

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu

#

Tygodnik Olecki nr 3 (421)

Jase³ka 2006
Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate
w dniach 23-25 stycznia 2006 r. organizuje

VII POWIATOWY PRZEGL¥D
PRZEDSTAWIEÑ JASE£KOWYCH

Prezentacje bêd¹ rozpoczyna³y siê w godz. 9:00-12:00 w
sali AGT przy ul. Partyzantów 2.
Przegl¹d nie ma charakteru konkursu. Celem przegl¹du jest:
· propagowanie kultury teatralnej
· prezentacja dorobku artystycznego zespo³ów amatorskich
· stwarzanie nauczycielom, instruktorom teatralnym, m³odym
aktorom mo¿liwoci zdobycia wiedzy i umiejêtnoci oraz wymiany dowiadczeñ.
Organizator: Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate.
Zapraszamy

Ubezpieczenia Zdrowotnego

BUD-MET

FIRMA HANDLOWO-US£UGOWA

Oferujemy:  materia³y budowlane, elektryczne i hydrauliczne,  narzêdzia,  elektronarz¹dzia

Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41 w. 22

(V76803)

Od 1 stycznia 2006r. zosta³a prowadzona Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego  dokument uprawniaj¹cy do
korzystania ze wiadczeñ zdrowotnych podczas pobytu w innych pañstwach cz³onkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zast¹pi³a ona dotychczasowe formularze: E 110,
E 111, E 119 i E 128).
Od bie¿¹cego roku mo¿na pos³ugiwaæ siê wy³¹cznie EKUZ,
gdy¿ dotychczas wydane formularze E 111 straci³y wa¿noæ.
Prawo do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego maj¹ osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu
Zdrowia. Ka¿da osoba ubezpieczona, tak¿e cz³onek rodziny,
otrzymuje w³asn¹ Kartê. A zatem, gdy np. na wakacje, czy
ferie wyje¿d¿a kilkuosobowa rodzina, to ka¿dy z tej rodziny
powinien zaopatrzyæ siê w EKUZ. Karta jest wydawana osobom wyje¿d¿aj¹cym czasowo do innego pañstwa cz³onkowskiego, np.: w celach turystycznych, w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych, w zwi¹zku z krótk¹ podró¿¹ s³u¿bow¹, w
celu podjêcia studiów, czy te¿ pracownikom oddelegowanym
do pracy za granicê przez polskiego pracodawcê.
Aby otrzymaæ Europejsk¹ Kartê Ubezpieczenia Zdrowotnego nale¿y z³o¿yæ wniosek (wraz z za³¹cznikami) w Wojewódzkim Oddziale NFZ (ul. ¯o³nierska 16, 10-561 Olsztyn, fax.
089 5339174) lub jego Delegaturze w E³ku (ul. Chopina 15, 19300 E³k, tel. 087 6210775) w jeden z nastêpuj¹cych sposobów:
osobicie, poczt¹, faksem.
Wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego s¹ dostêpne m.in. w Starostwie Powiatowym, ul.
Kolejowa 32, 19-400 Olecko (pok. nr 6), a tak¿e na stronie
internetowej www.nfz.org.pl .
Sporz¹dzi³a: H. E. Kasicka

LAS I OGRÓD
* pilarki ju¿ od 260 z³
* odnie¿arki
* ³añcuchy, prowadnice, oleje

(V72506)

Powiat Olecki zakwalifikowa³ siê do uczestnictwa w Programie wyrównywania ró¿nic miedzy regionami  w nastêpuj¹cych obszarach programu:
A  pomoc finansowa udzielana ze rodków PFRON na
wyposa¿enie obiektów s³u¿¹cych rehabilitacji osób niepe³nosprawnych w sprzêt rehabilitacyjny.
B  likwidacja barier w zak³adach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umo¿liwienia osobom niepe³nosprawnym poruszania i komunikowania siê.
Katalog rzeczowy urz¹dzeñ, materia³ów budowlanych, robót
lub innych czynnoci, jakie mog¹ byæ objête dofinansowaniem obejmuje np.: budowê pochylni i dojcia do budynku,
dostawê zakup i monta¿: podnonika, platformy schodowej,
windy przyciennej, porêczy, uchwytów, tablic z informacj¹
pisan¹ i piktograficzn¹, programów komputerowych s³u¿¹cych
komunikowaniu siê oraz komputerów z modemem.
C  pomoc finansowa udzielana ze rodków PFRON dla
pracodawców, w tym przedsiêbiorców z chronionego rynku
pracy, na wyposa¿enie nowych miejsc pracy dla osób niepe³nosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i mo¿liwoci.
D  pomoc finansowa udzielana ze rodków PFRON na
likwidacjê barier transportowych. Dofinansowaniem objêty jest
zakup nastêpuj¹cych, fabrycznie nowych, pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepe³nosprawnych: samochodów
osobowych, zwanych mikrobusami, wyposa¿onych w windê, podjazd lub inne urz¹dzenia dostosowuj¹ce pojazd do
przewozu osób niepe³nosprawnych, które w wersji standardowej s¹ samochodami 9-cio osobowymi, autobusów 10-cio i
wiêcej miejscowych, niskopod³ogowych.
Od 1 stycznia 2006r. do ka¿dego projektu w obszarze A,
B, C, D mo¿na uzyskaæ dofinansowanie ze rodków PFRON
do 75% kosztów jego realizacji.
Zainteresowani otrzymaniem dofinansowania do realizacji
programu w obszarze B, C i D powinni z³o¿yæ projekt do
Starostwa Powiatowego w terminie do dnia 20 lutego 2006r.
Szczegó³owe informacje na temat programu umieszczone s¹ na stronie internetowej PFRON  www.pfron.org.pl.
Informacje uzyskacie Pañstwo równie¿ w Starostwie Powiatowym w Olecku pok. nr 6 tel. 520-24-75 w. 40
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka

Europejska Karta

Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78

KEY

znaczy taniey !

Najtañsze na rynku
kot³y c.o. na wszystko.
Kup na raty, a prezent
masz gwarantowany.

ul. Wojska Polskiego 16 (dworzec PKP),
tel./fax (087) 520 22 33

(V76003)

WYRÓWNYWANIE SZANS
MIÊDZY REGIONAMI

$
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REGULAMIN

1. PRZEGL¥D FILMÓW OTWARTYCH

Wymogi konkursowe:
1. Film nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 30 min.
2. Musi byæ dostarczony do organiza-

Spory spó³dzielcze
Wybory ju¿ na wiosnê
Na nadzwyczajnym zebraniu przedstawicieli cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku zebra³o siê niewielu
radnych, bo nieca³e 60 proc. ogó³u.
Szybko wybrano przewodnicz¹cego,
by³ego radnego SLD Krzysztofa Zieliñskiego. Gorzej ju¿ posz³o delegatom
z wyborem komisji mandatowo-skrutacyjnej i statutowej. W koñcu, jak zwykle, sprawê uratowa³ dla dobra SM Olecko
niezast¹piony Wac³aw Sapieha.
Najwiêcej dyskusji towarzyszy³o
sprawie wyjanienia braku mia³u w kot³owni SM Olecko przy ul. Zyndrama o
wartoci blisko 50 tys. z³. Szczególnie
dopytywa³ siê o to delegat z ul. Nocznickiego Kazimierz Iwanowski. Wreszcie Zarz¹d SM wyjani³, ¿e na wiosnê
tego roku sprawê wyjani ostatecznie
lustracja. Dopiero wtedy Rada Nadzorcza bêdzie mog³a ewentualnie wyst¹piæ
w tej sprawie do prokuratury przeciwko

tora na noniku DVD lub VCD, SVCD.
3. Do filmu musi byæ do³¹czona tzw.
metryka, tj.: imiê i nazwisko re¿ysera,
adres i telefon do korespondencji, czas
trwania.
Termin:
1. Termin dostarczania filmów na konkurs koñczy siê 10 lutego 2006 r. o
godz. 0:00.
2. Filmy mo¿na dostarczaæ osobicie lub
listem poleconym na adres:
Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate, Pl. Wolnoci 22,
19-400 Olecko z dopiskiem Przegl¹d Filmowy lub osobicie: sekretariat, Regionalny Orodek Kultury Mazury Garbate.

by³ej prezes SM Olecko Bo¿enie Bielkusji, ¿e cz³onkiem zarz¹du bêdzie moskiej-wie¿yñskiej.
g³a zostaæ osoba ze rednim wyksztaBy³a szefowa spó³dzielni dopiero na
³ceniem i 5-letnim sta¿em pracy na stakoniec zebrania mia³a okazjê przedstanowisku kierowniczym.
wiæ swoje racje jako osoba, która z³o¿yDo koñca stycznia br. cz³onkowie SM
³a 3 doniesienia na dzia³anie w³adz SM
maj¹ otrzymaæ zwrot nadp³at za c.o. za
do prokuratury. Dwie delegatki  Jadwiga
2004 r.
Konewko i Krystyna Ko³odziñska zarzuJu¿ za kilka miesiêcy, jak zwykle, w
ci³y jej dzia³ania na szkodê spó³dzielni i
SM Olecko odbêd¹ siê zebrania grup cz³onnawet przedstawi³y wniosek wykluczekowskich, na których m.in. dojdzie do
nie jej za to z grona spó³dzielców.
wyboru nowego sk³adu Rady NadzorSM zaci¹gnie kredyt w kwocie 1,2
czej.
mln z³ na ocieplenie budynków i moderCzy oznacza to, ¿e ponownie dojdzie
nizacjê sieci ciep³owniczej. Jak poinfordo próby si³ na zebraniu przedstawicieli
mowa³ prezes Wac³aw Matejko w tym
w czerwcu br., kiedy to odbêdzie siê g³oroku zostanie rozpoczêta budowa bloku
sowanie nad udzieleniem absolutorium
z 23 mieszkaniami.
dla obecnego Zarz¹du SM Olecko?!...
- Mam ju¿ ponad 30 chêtnych  mówi³
Dariusz Josiewicz
prezes Matejko.
Dokonano zmian
w statucie spóul. Produkcyjna 11
³dzielni. PostanowioGRÜNLAND Olecko,
tel. (087) 523-90-09
no po burzliwej dys-

CENTRUM OGRODOWE
KUPON NA OG£OSZENIE

Harmonogram

 0,37 z³ za s³owo

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

akcji poboru krwi
organizowanych w Powiecie
Oleckim w 2006r.



Pobór krwi w 2006r. odbywa³ siê bêdzie
w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul.
Kolejowa 32, od godz. 8.15 w poni¿szych terminach:
- 2 lutego 2006r.
- 6 kwietnia 2006r.

Nagrody:
1. Nagrod¹ jest mo¿liwoæ uczestniczenia filmów konkursowych w ogólnopolskich cyklach pokazów kina offowego.
2. Regionalny Orodek Kultury dopuszcza mo¿liwoæ ufundowania nagrody
dla zwyciêskiego filmu.

(K40809)

Organizatorem Przegl¹du Otwartych
Filmów jest Regionalny Orodek Kultury Mazury Garbate w Olecku.
Przegl¹d jest skierowany do wszystkich osób, które tworz¹ filmy w dowolnej technice i o dowolnej tematyce (animacja, fabu³a, dokument, art. video...).
Celem przegl¹du jest prezentacja twórczoci m³odych ludzi, a w konsekwencji
pomoc autorom w promocji filmów w
Polsce. Przegl¹d ma tak¿e na celu stworzenie rodowiska filmowego, które bêdzie wspólnie dzia³aæ i siê wspieraæ.

Wy³onienie zwyciêzcy:
1. Filmy nades³ane na konkurs zostan¹
zaprezentowane podczas Oleckiego
Przegl¹du Otwartych Filmów w dniu
25 lutego 2006 r. o godz. 19:00
2. Zwyciêzca zostanie wy³oniony po przez
g³osowanie publicznoci.
3. W sytuacji nades³ania du¿ej iloæ filmów zostanie przeprowadzona selekcja przez komisjê konkursow¹ powo³an¹ przez organizatora.

Iloæ publikacji:
F x 1
Fx 2
F x 3
Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

%
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istotnie zmieniæ jej status materialny,
poniewa¿ rodzice dzieci z astm¹ czêsto trac¹
UCZ¥ SIÊ ROZPOZNAWAÆ ASTMÊ... nie¿
pracê lub sami z niej rezygnuj¹. Obecnoæ

13 grudnia 2005 roku rozpoczê³a siê w
powiecie oleckim I edycja programu edukacyjnego WOLNOÆ ODDECHU  Zapobiegaj astmie koordynowanego przez
Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹. G³ównym
celem programu jest poszerzanie wiedzy
na temat astmy oskrzelowej, a co za tym
idzie, wczesne wy³onienie dzieci chorych
i zagro¿onych t¹ chorob¹.
Adresatami dzia³añ edukacyjnych s¹
rodzice i opiekunowie dzieci z klas I-III szkó³
podstawowych oraz nauczyciele i uczniowie wspomnianych klas.
Na terenie naszego powiatu przedstawiciele 10 szkó³ podstawowych podczas
zebrañ z rodzicami przekazywaæ bêd¹ wiedzê o zagro¿eniach zwi¹zanych z astm¹
oskrzelow¹. Spotkania informacyjne powiêcone tej¿e tematyce zaowocowaæ maj¹ uwra¿liwieniem rodziców na mo¿liwoæ wystêpowania tej choroby u ich dzieci, nauczycielom przypominaæ maj¹, ¿e dziecko z astm¹
oskrzelow¹ mo¿e funkcjonowaæ tak samo
jak jego zdrowi rówienicy, choæ czasem
trzeba traktowaæ je w szkole ulgowo, za
dzieciom uwiadamiaæ, ¿e ich kolega mo¿e
zachowywaæ siê inaczej, mieæ mniej si³y
do zabawy, lecz nie mo¿na siê z niego
wymiewaæ.
Co to takiego astma oskrzelowa?
To przewlek³a choroba zapalna dróg
oddechowych. Przewlek³e zapalenie jest
przyczyn¹ nadreaktywnoci oskrzeli. Oznacza
to, ¿e oskrzela staj¹ siê nadmiernie wra¿liwe na ró¿ne bodce, maj¹c sk³onnoæ do
obkurczania siê, co powoduje napady
dusznoci. Astma charakteryzuje siê d³ugoletnim przebiegiem i sk³onnoci¹ do nawrotów dolegliwoci, które z ró¿nym nasileniem utrzymuj¹ siê przewa¿nie przez ca³e
¿ycie.
U wielu pacjentów, a zw³aszcza u dzieci,
dolegliwoci spowodowane przez astmê mog¹
byæ ³agodniejsze i mniej charakterystyczne. Mog¹ to byæ:
 napady suchego, mêcz¹cego kaszlu (wystêpuj¹ce czêsto po wysi³ku, po ekspozycji na alergeny wziewne, czynniki dra¿ni¹ce, czy zimne powietrze)
 dusznoæ wystêpuj¹ca szczególnie w nocy
i wczesnych godzinach rannych. Napady astmy mog¹ wywo³aæ:
 alergeny (roztocze, py³ki, zarodniki grzybów)
 wirusowe zaka¿enia dróg oddechowych
 czynniki dra¿ni¹ce (dym tytoniowy, zanieczyszczenia, zapachy)
 czynniki fizyczne  (zimne powietrze,
wysi³ek, hiperwentylacja, zmiany pogody)
 leki (niesteroidowe leki przeciwzapalne)
 czynniki emocjonalne (stres)
 czynniki hormonalne (cykl miesiêczny,
ci¹¿a, choroba tarczycy)

Sk¹d bierze siê astma?
Jej przyczyn¹ mog¹ byæ uwarunkowania rodzinne (mo¿na j¹ odziedziczyæ) lub
mo¿e wyst¹piæ po serii infekcji dróg oddechowych.
Astma i alergia
Astma i alergia to pojêcia pokrewne,
lecz nie to¿same. Mo¿na mieæ alergiê z
objawami astmy lub bez takich objawów.
Alergia jest nadmiern¹ reakcj¹ na okrelone czynniki, takie jak: py³ki, sieræ zwierz¹t, niektóre leki, czy sk³adniki pokarmów.
Reakcja ta mo¿e przybieraæ ró¿ne postacie:
 ³zawienie, swêdzenie oczu, zatkany nos
lub katar, rumieñ skóry, lub wywo³ywaæ
objawy astmy
 zwê¿enie dróg oddechowych, wiszcz¹cy oddech i trudnoci z oddychaniem.
Astma jest jedn¹ z reakcji, jaka mo¿e
wyst¹piæ w alergii.
Astma oskrzelowa jest jedn¹ z najbardziej rozpowszechnionych chorób na wiecie.
wiatowa Organizacja Zdrowia szacuje, ¿e
cierpi na ni¹ 100-150 mln osób i jest przyczyn¹ ponad 180 tys. zgonów rocznie. Jej
wskanik umieralnoci stale wzrasta.
W Polsce astma wystêpuje u 5,4%
doros³ych, natomiast u dzieci w ponad 8,6%,
choruje wiêc na ni¹ prawie 2 mln doros³ych i niemal milion dzieci.
Problemy zwi¹zane z astm¹ u dzieci
w wieku szkolnym
Astma powoduje wiêcej nieobecnoci
dzieci i m³odzie¿y w szkole ni¿ jakakolwiek
inna przewlek³a choroba. Nieobecnoci te
przyczyniaj¹ siê do problemów z opanowaniem i zaliczeniem materia³u, lêku przed
z³ymi ocenami, niskiej samooceny chorego. Zdarza siê, ¿e dzieci przychodz¹ do
szko³y po napadach dusznoci, a wówczas s¹ zmêczone i niewyspane; mog¹
równie¿ byæ po lekach utrudniaj¹cych
koncentracjê. Astma wp³ywa na jakoæ ¿ycia
chorego dziecka i jego rodziny, mo¿e rów-

astmy w rodzinie powoduje wprowadzenie rygorów, zaleceñ i zakazów. Wczesne
rozpoznanie i prawid³owo prowadzona terapia pozwalaj¹ unikn¹æ tych problemów.
Nierozpoznana i nieleczona astma
wi¹¿e siê z powa¿nymi konsekwencjami
zdrowotnymi.
Oto pytania, na które powinien odpowiedzieæ sobie ka¿dy potencjalnie chory
na astmê: (zada je równie¿ lekarz, aby stwierdziæ, czy chorujemy na tê chorobê)
 Czy wystêpuj¹ napady dusznoci lub
nawracaj¹ce wisty?
 Czy wystêpuj¹ nocne napady kaszlu,
nawet wówczas, gdy nie jestemy przeziêbieni?
 Czy szybko dostajemy dusznoci, kaszlu podczas wykonywania æwiczeñ fizycznych lub po ich zakoñczeniu?
 Czy przeziêbienia przechodz¹ w zapalenie oskrzeli lub trwaj¹ ponad l0 dni?
 Czy cierpimy na jak¹ alergiê lub czy
reagujemy kaszlem, sapaniem lub uczuciem ucisku w klatce piersiowej na py³ki, zwierzêta, dym lub inne alergeny?
 Czy zimne powietrze powoduje uczucie
ucisku w klatce piersiowej b¹d kaszel
lub wiszcz¹cy oddech?
 Czy kto w naszej rodzinie choruje na
astmê lub alergiê?
 Czy palimy? (u palaczy wystêpuje zwiêkszone ryzyko zachorowania na astmê i
inne choroby p³uc.),
 Czy w naszym miejscu pracy i zamieszkania jest du¿o dymu lub kurzu? (to równie¿
zwiêksza ryzyko zachorowania na astmê.)
JE¯ELI NA KTÓRE Z TYCH PYTAÑ
TY LUB TWOJE DZIECKO ODPOWIEDZIA£O TWIERDZ¥CO, JAK NAJSZYBCIEJ SKONTAKTUJ SIÊ Z LEKARZEM!
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olecku Promocja Zdrowia
i Owiata Zdrowotna

Urz¹d Skarbowy w Olecku

informuje mieszkañców powiatu oleckiego,
¿e zeznania na podatek dochodowy

od osób fizycznych
za 2005 rok przyjmowane s¹

w dniach:

w pokoju nr 8 w siedzibie Urzêdu Skarbowego:
Olecko ul. Wojska Polskiego 7
poniedzia³ki
wtorki
rody
czwartki
pi¹tki

8:30  16:00
8:30  16:00
8:00  14:30
8:00  14:30
8:00  14:30

Informacje udzielane s¹ pod nr tel. 520-30-22 wew. 150,151.
Wzory formularzy zeznañ wraz z objanieniami umieszczone s¹ na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mofnet.gov.pl
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KILKA MUZYCZNYCH WSPOMIEÑ Z GRUDNIOWYCH WIECZORÓW
Grudzieñ  jeden z piêkniejszych miesiêcy w roku  to czas kulinarnych przygotowañ do bo¿onarodzeniowych wi¹t,
domowych porz¹dków, upominków dla
najbli¿szych, a w szkole muzycznej to
czas popisów uczniów podczas audycji
muzycznych oraz koncertów okolicznociowych.
***
Bardzo wa¿nym wydarzeniem dla oleckiej szko³y muzycznej by³ koncert zorganizowany z okazji 5-lecia istnienia
Szkolnej Orkiestry Kameralnej. Zdawaæ by siê mog³o, ¿e piêæ lat to nie tak
wiele. Jednak, dla dyrygenta orkiestry
p. Tomasza Gawroñskiego doæ, by uczyniæ z pocz¹tkuj¹cych artystów zgrany
zespó³ wykonuj¹cy ca³kiem niez³¹ muzykê. Praca dyrygenta i zespo³u, mimo
krótkiego czasu jego istnienia, przynios³a ju¿ powa¿ne sukcesy (z ostatnich:
tytu³ laureata na III Olsztyñskim Konkursie Zespo³ów Szkolnych 2004 oraz
Grand Prix kolejnej edycji tego konkursu w roku 2005).
W szkolnym rodowisku muzycznym
orkiestra uznawana jest za najlepsz¹ w
regionie w tej grupie wiekowej. Obok
szkolnych koncertów i planowanych
konkursów zespó³, licz¹cy 30 uczniów
szko³y oraz jej absolwentów, coraz wiêcej koncertuje na zaproszenie. Tylko w

ostatnim czasie (7 stycznia) orkiestra wraz
z chórem szkolnym wyst¹pi³a w E³ku na
koncercie zorganizowanym przez Akcjê
Katolick¹ uwietniaj¹cym spotkanie op³atkowe u biskupa dla przedsiêbiorców diecezji
e³ckiej. Dzieñ póniej orkiestra z chórem
da³a koncert w kociele p.w. Najwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski w Olecku, a nastêpnie w Regionalnym Orodku Kultury w ramach Wielkiej Orkiestry

wi¹tecznej Pomocy. Kolejny weekend
(14, 15 stycznia) to koncerty w Mr¹gowie i Miko³ajkach, a nie dalej jak za parê
miesiêcy na £otwie.
***
Koncert jubileuszowy odby³ siê 9
grudnia 2005 w sali widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury. Licznie
przyby³ych s³uchaczy oraz zaproszonych
goci powita³y dwiêki Bourrée Williama Babela. Gdy tylko wybrzmia³y ostatnie dwiêki utworu g³os zabra³ wiceburmistrz Olecka Henryk Trznadel, który
z³o¿y³ gratulacje i podziêkowania za
owocn¹ pracê dyrygentowi orkiestry oraz
wi¹teczno-noworoczne ¿yczenia wszystkim przyby³ym na koncert s³uchaczom.
Nastêpnie ju¿ dyrygent orkiestry przybli¿y³ publicznoci historiê powstania i
dzia³alnoæ orkiestry, jej osi¹gniêcia i plany
na przysz³oæ. Podziêkowa³ jednoczenie
sponsorom za ich wsparcie.
W programie koncertu przewa¿a³y
rytmy taneczne. Moglimy us³yszeæ utwory z krêgu muzyki klasycznej oraz aran¿acje popularnych utworów, jak Serduszko puka czy La cucaracha.
Po czêci muzycznej przyszed³ czas
na gratulacje i kwiaty sk³adane przez
dyrektora szko³y El¿bietê Rzepeck¹, przedstawicieli Samorz¹du Uczniowskiego,
kolegów i kole¿anki z pracy.

'

Tygodnik Olecki nr 3 (421)

wcieli³y siê w powierzone im role, z wielkim
zaanga¿owaniem przekazywa³y g³êbokie
treci p³yn¹ce prosto z ma³ych serc.

Publicznoci z trudem przychodzi³o
rozstanie z orkiestr¹, która dwukrotnie
bisowa³a ulubionym swoim utworem 
melodi¹ Terryego Gilkysona z bajki
Ksiêga D¿ungli. Koncert trwa³ niespe³na
godzinê i na tym nie by³ koniec. Ci¹g
dalszy wiêtowania  ju¿ mniej oficjalny  odby³ siê w auli szko³y muzycznej,
gdzie uczniów, rodziców, nauczycieli i
goci czeka³ wielki stó³ pe³en ³akoci.
***
Innym wa¿nym grudniowym wydarzeniem dla spo³ecznoci oleckiej szko³y
muzycznej by³y jase³ka Jest taki dzieñ.
Co roku nauczyciele, uczniowie oraz rodzice gromadz¹ siê, aby razem prze¿ywaæ atmosferê wi¹t Bo¿ego Narodzenia. W tym roku jase³ka przygotowali
cz³onkowie chóru PSM wraz z p. Ann¹
Szadkowsk¹ oraz, gocinnie, nad scenariuszem i re¿yseri¹ przedstawienia czuwa³a p. Teresa Szadkowska.Spektakl 
Jest taki dzieñ odby³ siê 18 grudnia 2005
roku w sali widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury. Na uroczystoæ przybyli nauczyciele, pracownicy szko³y, uczniowie oraz
rodzice. Wyj¹tkowym gociem,
który tradycyjnie bierze udzia³ w
spotkaniach bo¿onarodzeniowych
oleckiej szko³y muzycznej, by³
Ksi¹dz Infu³at Edmund £agód.
Przy zgaszonym wietle zabrzmia³a znana pieñ wi¹teczna 
Jest taki dzieñ. Ona wprowadzi³a
wszystkich zebranych w niepowtarzalny, wi¹teczny, pe³en zadumy,
nastrój.
Po pieni rozpoczê³o siê przedstawienie. Scenariusz spektaklu
czêciowo oparty by³ na bani Ch.
Andersena  Dziewczynka z zapa³kami. Otó¿, widzowie mogli
ujrzeæ biedn¹ dziewczynkê (w tej
roli Kinga K³oczko), której nikt nie
chce pomóc, nikt nie chce kupiæ

ani jednego pude³ka zapa³ek. Przechodz¹ obok niej ró¿ni ludzie, a tak¿e zjawia
siê Gwiazdka, która wskazuje jej drogê.
Na drugim planie mo¿na by³o ujrzeæ pasterza (w tê rolê wcieli³ siê Jakub Sobczak), z którego wszyscy siê namiewaj¹. Jemu zjawia siê Anio³ i oznajmia radosn¹ nowinê  Jezus narodzi³ siê w
Betlejem. Drogi dziewczynki z zapa³kami
i pastuszka spotykaj¹ siê przy betlejemskiej grocie. Do stajenki przybywaj¹ tak¿e
anio³owie, pasterze, oraz trzej Królowie,
aby pok³oniæ siê nowonarodzonemu Jezusowi. Du¿o radoci przyniós³ fina³owy krakowiak, którego zatañczyli krakowiacy  uczniowie klasy II PSM.
Akcja sceniczna odbywa³a siê przy
dwiêkach muzyki  polskich kolêdach i
pastora³kach w wykonaniu chóru z towarzyszeniem zespo³u instrumentalnego
(flet  Paulina Ciszewska, Katarzyna
Grygo, skrzypce  Dominika Cielukowska, fortepian  p. Anna Szadkowska).
Na wyró¿nienie zas³uguje wspania³a
gra ma³ych aktorów  dzieci wspaniale

Po przedstawieniu g³os zabra³a Dyrektor Szko³y p. El¿bieta Rzepecka, która
podziêkowa³a wykonawcom za wystêp,
¿ycz¹c wszystkim zgromadzonym spokojnych i piêknych wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Pani Dyrektor wyrazi³a swoj¹
wdziêcznoæ równie¿ Ksiêdzu Infu³atowi za przybycie i poprosi³a o rozpoczêcie obrzêdu podzielenia siê op³atkiem.
Ksi¹dz zwróci³ siê do ma³ych aktorówdziêkuj¹c im za piêkne, wzruszaj¹ce chwile.
Pochwali³ ich zaanga¿owanie, piêkne
recytacje i piew. Z³o¿y³ równie¿ wszystkim
zgromadzonym najlepsze ¿yczenia  aby
Chrystus b³ogos³awi³ dzieciom i ich rodzinom. Po modlitwie, w atmosferze dobroci i przebaczenia, spo³ecznoæ Pañstwowej Szko³y Muzycznej podzieli³a siê
op³atkiem.
***
Oba te grudniowe koncerty zapad³y
g³êboko w pamiêæ s³uchaczom, a tak¿e i
samym wystêpuj¹cym. Niew¹tpliwie dla
uczniów szko³y muzycznej by³ to czas
wytê¿onej pracy i wyrzeczeñ. Jednak¿e
radoæ koncertowania i satysfakcja wynikaj¹ca z pracy jest wielka. Przez okres
wi¹t m³odzi wykonawcy mogli odpocz¹æ,
poniewa¿ styczniu czeka³y ich kolejne
wyzwania koncertowe.
Teraz  czekaj¹ na ferie  czas zas³u¿onego odpoczynku. Oby by³y udane, radosne i godne zapamiêtania. Tego
wszystkim zainteresowanym  z ca³ego
serca  ¿yczymy.

Katarzyna Krajewska- Openchowska
Anna Szadkowska
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Trudno rozmawiaæ o tym, który odszed³ za wczenie.

Dariusz Josiewicz
Fot. Jaros³aw Bagieñski

Po mierci znalaz³a siê
krwawnica b³otna

7 stycznia minê³a 5. rocznica mierci
Andrzeja Legusa, olecczanina, który nie
tylko Olecko, ale i wiat trochê dalej
zawojowa³ i kupi³ go swoj¹ charakterystyczn¹ kresk¹ grafika-satyryka. Laureat wielu krajowych i miêdzynarodowych
konkursów artystycznych, autor wielu
projektów graficznych ksi¹¿ek.
Nad Leg¹ zaznaczy³ siê miêdzy innymi Drzewem Wiadomoci Dobrego i
Z³ego na placu Pawlaka, warsztatami
artystycznymi oraz ide¹, któr¹ niegdy
chcia³ zrealizowaæ na Przystanku Olecko  zbudowaniem tratwy Kon-tiki jak
¿ywcem wziêtej z opowieci Thora Heyerdahla.
Niestety, wiele jego idei zgas³o w
pierwszych dniach 2000 roku , gdy¿
Andrzej po prostu zbyt wczenie, najbardziej... odszed³.
Dzisiaj jest Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa w gocinnych
progach ROK-u Mazury Garbate w
Olecku przy placu Wolnoci 22. Co i raz
jej kustosz Zbyszek Terepko zaprasza
tam artystów. Ostatnio, bo 8 stycznia,
swoj¹ wystawê otwiera³ tam Krzysztof
Koniczek, równie¿ olecczanin.
- Jak zwykle, bardzo piêknie, Marek
Ga³¹zka zaprosi³ nas na otwarcie kolejnej wystawy w tej galerii. Dla nas jednak jest to zawsze bardzo bolesne. Pa-

miêæ, która boli  bo syn odszed³  mówi
mama Andrzeja, pani Danusia.
Siedzimy sobie z Jarkiem Bagieñskim 9 stycznia, przyjacielem rodziny przy
ul. S³onecznej 3 (niegdy ul. Cmentarnej), obok cmentarza ewangelickiego, gdzie
zaraz po mierci rodzina p. Andrzeja urz¹dzi³a w ulubionym pokoju Andrzeja minimuzeum. Tam jakby tamten czas zamkniêto
w stop-klatce,
- To by³ zawsze ulubiony pokój syna,

tam zawsze tworzy³  opowiada pan
Mieczys³aw, ojciec grafika.  Podobnie
jest z moim wnukiem, Stasiem.

Jak ciê¿ko ocaliæ pamiêæ

Przed dwoma laty radny Jaros³aw Bagieñski we wniosku do Rady Miejskiej
w Olecku zaproponowa³, aby tê ulicê 
z racji na pamiêæ o Andrzeju  nazwaæ
jego imieniem. Niestety, nie chc¹ tego
jednak s¹siedzi z ulicy.
- Naszym marzeniem jest, aby przy
naszym domu, w ogródku, dzia³a³ sta³y
plener, miejsce dla dzieci i m³odzie¿y, gdzie
mogliby tworzyæ, a przy okazji mo¿na by³oby rozmawiaæ o tym, co zrobi³ nasz
Andrzej - mówi mama.
Wg J. Bagieñskiego rzeczywicie taki
sta³y plener by³by wietnym miejscem
dla m³odych plastyków, uczniów s¹siedniej Szko³y Podstawowej nr 3 czy Gimnazjum nr 2.
Pan Mieczys³aw snuje cierpliwie sieæ
wspomnieñ, jak to kiedy prosi³, jako
pszczelarz, syna o to, aby wystara³ siê
dla niego o krwawicê b³otn¹.
- Dopiero jako tak po odejciu syna,
gdzie latem, obok naszej pasieki na
bagnach w D¹browskich olepi³a mnie
czerwieñ. To by³o w³anie to, ta rolina, z której pszczo³y wyrabiaj¹ wspania³y
miód  opowiada ojciec.
Pan Mieczys³aw odebra³ to jako spóniony, lecz jednak dar  od syna.
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Biogazownia
w okolicach Lesku

Na terenach starorzecza Legi, po prawej
stronie drogi na Wieliczki na 7 hektarach ziemi ma stan¹æ biogazownia. Nowy
w³aciciel tych gruntów wyst¹pi³ do w³adz
miasta o wydanie tzw. warunków zabudowy tego terenu. Produktem tego zak³adu przemys³owego bêdzie pr¹d, a odpadem ciep³a woda. Mo¿na bêdzie w
ni¹ zaopatrywaæ okoliczne osiedla, jak i
zak³ady przemys³owe.

Medale
dla rodziców

Jest nastêpca

Stasio, syn Andrzeja, czyli wnuk pañstwa Legusów, koñczy w tym roku gimnazjum.
- Wybiera siê do liceum plastycznego  mówi babcia Danusia.
- Wnuk obawia siê, ¿e nie zda egzaminów do tego liceum. Niepotrzebnie, prze-

cie¿ on jest tak samo uzdolniony plastyczniej jak jego ojciec, nawet tak samo
bierze pióro do r¹k  dodaje pan Mieczys³aw.
Dariusz Josiewicz
P.S. Rodzice Andrzeja dziêkuj¹ za pomoc
i pamiêæ panu Wojciechowi Kotowi.

ZAJAZD BARDÓW

11 stycznia w Urzêdzie Miejskim w
Olecku uroczycie zosta³y wrêczone medale dla rodziców, których synowie s³u¿¹ w wojsku. Pañstwu Irenie i Marcinowi Milewskim wrêczono medale wdziêcznoci za s³u¿bê syna w Iraku, a Pañstwu
Krystynie i Konstantemu Sieczkowskim
za s³u¿bê trzech synów w polskich si³ach zbrojnych. Medale wrêczali pu³kownik Czes³aw Przyborowski z WKU i wiceburmistrz Olecka Henryk Trznadel.
Na tej amej uroczystoci pu³kownik
wrêczy³ równie¿ awans na porucznika Leonardowi Mosiejce.

Pocz¹tek koncertów o godz. 17:00 w sali widowiskowej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich.
Ca³kiem sporo informacji o niektórych bardach mo¿na znaleæ pod adresem: www.bardowie.prv.pl
Noclegi.
Ju¿ po raz pi¹ty, a w Kowalach po raz drugi, organizowany
Wszystkim przyjezdnym, a nie wymagaj¹cym apartamenjest Zajazd Bardów. Tegoroczna impreza, ze wzglêdu na lokali- towych komfortów zapewnimy noclegi w warunkach schrozacjê, zwana te¿ Zajazdem Bardów pod Szesk¹ Gór¹, jest dofi- niskowych. Nale¿y zabraæ ze sob¹ swój piwór i ewentualnie
nansowana przez Uniê Europejska, rodkami zdobytymi za po- materac (karimatê). Miejsc wystarczy na pewno wszystkim,
rednictwem Stowarzyszenia Euroregion Niemen.
wiêc nie bawmy siê w rezerwacjê...
Ca³a impreza odbêdzie siê w dniach 3 i 4 lutego 2006. Z³o¿¹
Bilety.
siê na ni¹ przede wszystkim koncerty piewaj¹cych autorów 
Bêdzie obowi¹zywaæ tylko jeden bilet (karnet) na dwa dni,
w tym roku gociæ tam bêd¹ m.in. Robert Kasprzycki z zespo- w cenie 15 z³otych na wszystkie koncerty, noclegi, jedzenie i
³em (przebój Niebo do wynajêcia), oraz znany satyryk i autor picie. Dlatego p³aci siê tylko raz, a chodzi siê dowolnie na to,
piosenek  Krzysztof Daukszewicz. Ponadto goæmi bêd¹ pie- na co ma siê ochotê...
waj¹cy s¹siedzi z Rosji (Obwód Kaliningradzki). Odbêdzie siê
Atrakcje.
te¿, dla adeptów trudnej sztuki piewania w³asnych tekstów,
Planujemy (wiele zale¿eæ bêdzie od aury) zorganizowany
Konkurs o lad Zg³oszenia s¹ przyjmowane do 15 stycznia wyjazd w nasz przepiêkny teren saniami. Ponadto wspania³e
2006 roku.
wyroby wêdliniarskie, pieczywo, zupa, kartacze  wszystko
Jak zwykle organizatorzy zapraszaj¹ nie tylko na ucztê s³owno- prosto z naszej lokalnej kuchni, masarni, piekarni...
muzyczn¹, ale te¿ na obfity i smaczny poczêstunek prosto z
Organizatorzy
regionalnych kuchni.
Wiele informacji mo¿na znaleæ pod adresem: www.zajazd.andryszczyk.fr.pl  stronie internetowej powiêconej Zajazdowi
Bardów.
Wejciówki na wszystkie koncerty, potrawy, wystawy i
Filia w Olecku
pozosta³e atrakcje, w bardzo niskiej cenie 15 z³otych do nabyul. Go³dapska 22
cia w GCKiS.

BETON
TOWAROWY
Na Zajedzie Bardów pod Szesk¹ Gór¹ wyst¹pi¹ m.in.:
Kontakt tel.
 STAL ZBROJENIOWA
3 lutego 2006:
(087) 520-22-41
uczestnik Konkursu o lad, gocie z Rosji, Tomasz Wach KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
(087) 520-33-02
nowski, £ada Gorpienko, Robert Kasprzycki
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
kom.
4 lutego 2006
 MATERIA£Y BUDOWLANE
0-500-044-685
uczestnik Konkursu o lad, gocie z Rosji, Dzidka Muzolf,
 W£ASNY TRANSPORT
Evgen Malinovsky, Krzysztof Daukszewicz
 KOSTKA BRUKOWA
(V702)

pod Szesk¹ Gór¹



Tygodnik Olecki nr 3 (421)

Jak mo¿na pomóc dziecku
dobrze siê zachowywaæ?

Wiêkszoæ rodziców martwi siê, czy
postêpuje w³aciwie. Oczywicie nie ma
rodziców doskona³ych. Wszyscy rodzice
miewaj¹ trudnoci i niepokoj¹ siê o to,
czy wywieraj¹ na swoje dzieci dobry wp³yw.
Jednym z problemów, które najbardziej
martwi¹ rodziców, jest kwestia dyscypliny, czyli pytanie, co zrobiæ, aby dzieci
dobrze siê zachowywa³y. Dla wielu rodziców ten problem mo¿e siê okazaæ bardzo trudny. Wydaje siê, ¿e ka¿dy ma swoje

zdanie na temat tego, jak nale¿y wychowywaæ dzieci. Czy zbyt ma³o dyscypliny
oznacza, ¿e dzieci wymknê³y siê nam spod
kontroli? Czy zbyt surowa dyscyplina
sprawi, ¿e zwróc¹ siê przeciw nam? Wiemy, ¿e dzieciom s¹ potrzebne granice, aby
mog³y czuæ siê bezpiecznie, ale wcale nie
jest ³atwo wyznaczyæ owe granice.
W tej ulotce przedstawiono pozytywne
sposoby zachêcania dzieci do tego, aby
dobrze siê zachowywa³y. Pozytywne po-

dejcie polega na chwaleniu dziecka i
zachêcaniu go do po¿¹danych zachowañ
oraz upewnianiu siê, ¿e powiêcamy dziecku uwagê, kiedy zachowuje siê we w³aciwy sposób. Pozytywne podejcie nie
obejmuje bicia dziecko. Niektórzy rodzice obawiaj¹ siê, ¿e jeli nie bêd¹ dawali
dzieciom klapsów, to strac¹ nad nimi
panowanie, jednak w rzeczywistoci dzieje
siê zupe³nie inaczej. Im czêciej okazujemy dzieciom mi³oæ i szacunek oraz im
lepiej dzieci rozumiej¹, dlaczego chcemy,
¿eby zachowywa³y siê w okrelony sposób, tym bardziej chc¹ spe³niaæ nasze
oczekiwania. Przyjêcie tego podejcia
pozwala traktowaæ wszelkie kary jako rodek ostateczny.

Dziesiêæ kroków ku temu by staæ siê lepszym rodzicem
1. Mi³oæ jest najwa¿niejsz¹ potrzeb¹
wszystkich dzieci.
Jest tak¿e istotnym elementem pozytywnej
dyscypliny. Im d³u¿ej okazujesz dziecku
mi³oæ, przytulaj¹c je, ca³uj¹c i mówi¹c
ma kocham ciê, tym bardziej bêdzie
chcia³o udowodniæ, ¿e na ni¹ zas³uguje. Mi³oæ pozwala dziecku zbudowaæ pewnoæ siebie i poczucie w³asnej wartoci.
2. S³uchaj uwa¿nie tego, co mówi twoje
dziecko.
Twoje dziecko interesuje siê tym, co robi
i co czuje. Zapewnij je, ¿e silne uczucia nie s¹ czym z³ym, jeli wyra¿a siê
je w odpowiedni sposób. Im czêciej
bêdziesz to robiæ, tym rzadziej bêdziesz
musia³(a) je dyscyplinowaæ.
3. Granice s¹ potrzebne nawet w najbardziej kochaj¹cym siê zwi¹zku, w
którym ludzie potrafi¹ siê s³uchaæ. Bycie
rodzicem polega miêdzy innymi na
wyznaczaniu granic. Pamiêtaj, ¿e jest
czym naturalnym i normalnym, ¿e dziecko testuje owe granice. To nie jest
niesfornoæ, ale czêæ procesu uczenia siê. Dzieci czuj¹ siê bezpieczniej,
jeli trzymasz siê granic, które wyznaczy³e(-a) (pod warunkiem, ¿e s¹ realistyczne), nawet jeli od czasu do
czasu na nie narzekaj¹.
4. miech pomaga roz³adowaæ napiête
sytuacje. Czasami rodzice staj¹ siê tacy
powa¿ni, ¿e rodzicielstwo przestaje
dawaæ im radoæ. Dostrzegaj zabawne strony bycia rodzicem i pozwól sobie
na miech, kiedy tylko jest to mo¿liwe.
5. Postrzeganie wiata z perspektywy
dziecka i wyobra¿anie sobie, co czuje Twoje dziecko, jest kluczem do zrozumienia jego zachowania. Przypomnij
sobie, jak siê czu³e (-a), kiedy by³e (-a) dzieckiem, i jak niezrozumia³y wydawa³ Ci siê wiat doros³ych,
kiedy mia³e (-a) poczucie, ¿e potraktowano Ciê niesprawiedliwie.
6. Chwal i zachêcaj swoje dziecko. Ocze-

kuj, ¿e dziecko bêdzie siê dobrze zachowywa³o i zachêcaj je do podejmowania wysi³ków. Chwal je za dobre zachowania i staraj siê ignorowaæ te niew³aciwe. Im czêciej bêdziesz zrzêdziæ,
tym rzadziej Twoje dziecko bêdzie Ciê
s³uchaæ.
7. Szanuj swoje dziecko tak, jak szanowa³by (szanowa³aby) doros³ego. Pozwól mu uczestniczyæ w podejmowaniu decyzji, szczególnie tych, które go
dotycz¹. Uwa¿nie wys³uchaj jego zdania.
Jeli masz zamiar powiedzieæ mu co
przykrego, zastanów siê, jakby to brzmia³o, gdyby powiedzia³ (-a) to komu
doros³emu. Przepro, jeli post¹pi³e
(-a) niew³aciwie.
8. Ustal porz¹dek dnia. Ma³e dzieci bêd¹
siê czu³y bezpieczniej i ³atwiej bêdzie
Wam unikn¹æ konfliktów, jeli ustalisz jasny porz¹dek dnia. Bêd¹ siê czu³y
lepiej, jeli wprowadzisz sta³e pory
posi³ków, snu i g³onych zabaw.
9. W ka¿dej rodzinie potrzebne s¹ pewne zasady, jednak staraj siê zachowaæ

elastycznoæ w wypadku bardzo ma³ych dzieci. Kiedy ju¿ ustalisz zasady
obowi¹zuj¹ce w Twojej rodzinie, b¹d
konsekwentny (-a). dzieci mog¹ siê
poczuæ bardzo niepewne, jeli jednego dnia wprowadzisz jak¹ zasadê, a
nastêpnego dnia j¹ odwo³asz. Czasami trzeba ustaliæ odmienne zasady
obowi¹zuj¹ce poza domem, które nale¿y wyjaniæ dziecku.
10. Nie zapominaj o w³asnych potrzebach. Jeli to wszystko zaczyna bardzo przypominaæ ciê¿k¹ pracê i czujesz, ¿e brakuje Ci cierpliwoci, przeznacz trochê czasu tylko dla siebie.
Zrób co, co sprawia Ci przyjemnoæ.
Jeli kiedykolwiek poczujesz, ¿e tracisz panowanie nad sob¹, albo ¿e w
ka¿dej chwili mo¿esz krzykn¹æ na dziecko, poni¿yæ je lub uderzyæ, odejd na
chwilê, uspokój siê i policz do dziesiêciu.
Na podstawie broszury wydanej
przez Fundacjê Dzieci Niczyje
03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59

!
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Nie ma dna w nieszczêciu ludzkim (12)
Okruchy wspomnieñ z Syberii 1941-1946
Dostarczyli sprzêt szkolny, który
wczeniej wykonali. Ja przywioz³am tablicê ze szko³y w Olecku, dokona³am
spisu dzieci w wieku szkolnym i po dwóch
dniach przygotowañ rozpoczê³y siê lekcje.
Praca uk³ada³a siê wspaniale z rodzicami, uczniami i m³odzie¿¹. Obowi¹zków mia³am bardzo du¿o: zajêcia z uczniami na dwie zmiany (przed po³udniem klasa
trzecia i czwarta, po po³udniu pierwsza
i druga), wieczorem kurs dla analfabetów albo praca z m³odzie¿¹. Z uczniami
przygotowywa³am ró¿ne inscenizacje,
które potem by³y wystawiane. Wszyscy byli zaanga¿owani w to, co robilimy, byli mili, ¿yczliwi, a¿ przyjemnie
by³o z nimi pracowaæ.
We wsi by³ budynek szkolny, ale
ca³kowicie wyszabrowany. Brak by³o
drzwi, futryn, pod³óg, okien, pieców itd.
Nale¿a³o go wyremontowaæ. Zbli¿a³y siê
wakacje, uzgodniono wykonawcê. Konieczny te¿ by³ nadzór nad pracami.
Mieszkañcy byli zajêci w polu. Zobowi¹za³am siê wiêc wzi¹æ to na siebie.
Ca³e wakacje w roku 1948 powiêci³am
tej sprawie. By³am dostawc¹ potrzebnych materia³ów, technikiem nadzoru i
stró¿em zgromadzonego materia³u. Takie to by³y czasy.
Rok szkolny 1948/49 rozpoczê³am ju¿
w prawdziwej szkole. Ile¿ by³o radoci
 du¿a klasa lekcyjna, obok boisko.
Zorganizowa³am sklepik z artyku³ami

szkolnymi: zeszyty, obsadki, pióra, o³ówki
itp. To by³ sklepik uczciwoci. Sami
uczniowie p³acili za wziêty artyku³. Dzieciom z klasy pierwszej lub drugiej pomagali uczniowie z trzeciej lub z czwartej. Po lekcjach sprawdza³am zgodnoæ
sprzedanego towaru z iloci¹ pieniêdzy.
Cieszy³am siê bardzo z ich uczciwoci.
Radoæ nie trwa³a d³ugo. UB zak³óci³o
moj¹ dotychczasow¹ pracê zawodow¹.
Rozpoczê³a siê nagonka, przes³uchania, oskar¿enia, a nawet pogró¿ki. Powiedziano mi, ¿e nie mogê byæ nauczycielk¹, poniewa¿ jestem wrogiem Polski Ludowej. Na moje pytanie, dlaczego tak
s¹dz¹, odpowied brzmia³a:
 Bylicie wywiezieni na Syberiê,
brat walczy³ w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie, wróci³ do Polski
dopiero w roku 1948. Czy to nie wystarczy?
Próbowa³am w ró¿ny sposób broniæ siê przed stawianymi zarzutami, ale
oni w ogóle nie s³uchali. Przes³uchanie
zawsze prowadzi³o dwóch UB-owców,
zawsze te same pytania i to samo twierdzenie, ¿e nie mogê byæ nauczycielk¹.
Inspektor szkolny Pan Horotyñski zna³
moj¹ sprawê i robi³ wszystko, aby za³atwiæ j¹ pozytywnie. Niestety, bez rezultatu.
Wówczas postanowi³am odszukaæ pisemne podziêkowanie jeszcze z Syberii, które to nasza brygada dziewcz¹t
otrzyma³a z okazji Dnia Kobiet za do-

Wieliczki, moi uczniowie na akademii 1-majowej w Wieliczkach, klasy III+IV.

Janina Maciukiewicz
br¹ pracê w piekarni. To pismo uratowa³o nas od wyroku s¹du w Czernogorsku za rzekomy sabota¿. Pojecha³am
do rodziców, odnalaz³am to podziêkowanie i na nastêpne wezwanie stawi³am siê ju¿ z nim. Teraz by³am mia³a,
pewna siebie, a nawet próbowa³am byæ
ich oskar¿ycielem.
 Doceniono moj¹ i moich kole¿anek pracê na zes³aniu, a jak wy oceniacie w Ojczynie?  zapyta³am. Na dowód poda³am pismo do przeczytania.
¯aden z nich nie umia³ czytaæ po rosyjsku, wiêc jeden wzi¹³ dokument i wyszed³. Po kilku minutach wróci³, odda³
mi kartkê i powiedzia³:
 To by³o ostatnie przes³uchanie w
Olecku. Po kilku dniach otrzyma³am
wezwanie do Bia³egostoku. Stawi³am siê
te¿ z tym pismem. Przes³uchanie mia³o
podobny przebieg jak w Olecku. Na tym
skoñczy³y siê spotkania w UB.
Co prawda po roku mia³am wezwanie do UB, ale to w innej sprawie i skoñczy³o siê na jednym przes³uchaniu.
W padzierniku 1949 roku mia³am
wizytacjê z Kuratorium z Bia³egostoku.
W ci¹gu jednej godziny kurator sprawdzi³ wiadomoci uczniów, dzienniki lekcyjne, rozk³ad materia³u nauczania. Zapyta³ uczniów, jak funkcjonuje sklepik,
czy uczciwie go prowadz¹. Przeprowadzi³ te¿ rozmowê ze mn¹. Pyta³, jak uk³ada
siê wspó³praca z rodzicami, z m³odzie¿¹
oraz z mieszkañcami miejscowoci, jak
sobie radzê z przebiegiem remontu w
pozosta³ej czêci budynku szko³y. Nastêpnie po¿egna³ siê, ¿yczy³ owocnej
pracy i odjecha³. By³am zaniepokojona.
Mia³am w¹tpliwoci czy w tak krótkim
czasie kurator móg³ w³aciwie oceniæ moj¹
pracê?
Odpowied nadesz³a kilka miesiêcy
póniej, bowiem w 1950 roku otrzyma³am zaproszenie do Kuratorium w Bia³ymstoku na uroczystoæ zorganizowan¹ z okazji Dnia Kobiet. Jakie¿ by³o moje
zdumienie i zadowolenie! Otó¿ otrzyma³am
nie tylko podziêkowanie za dotychczasow¹ pracê, ale i nagrodê.
C.d.n.
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Kalendarz imion

17 stycznia
Antoniny, Henryki, Honoraty, Marceliny
Antoniego, Henryka, Jana, Juliana, Mariana, Rocis³awa, Sabiniana, W³odzimierza
18 stycznia
Beatrycze, Eleny, Krystyny, Liberty, Libertyny, Ma³gorzaty
Bogumi³a, Jarope³ka, Leonilla, Piotra, Pryski
19 stycznia
Erwiny, Eufemii, Gildy, Henrietty, Marty, Sary
Andrzeja, Antoniego, Bronis³awa, Erwina, Henryka, Hilarego, Makarego, Mariusza, Racimierza, Ratymira
20 stycznia
Dobrochny, Dobroniegi, Fabioli, Ludmi³y,
Mi³y, Saby
Czcis³awa, Czes³awa, Dobiegniewa,

Dobrogniewa, Fabiana, Ludmi³a, Lucjana, Sebastaiana
21 stycznia
Agnieszki, Inez, Inezy, Jaros³awy, Marceli, Nory
Augusta, Augustyna, Epitaniego, Jaros³awa, Juliana, Karola, Ludwika
22 stycznia
Anastazji, Dominiki, Niki, Wiktorii
Anastazego, Dobromys³a, Dominika,
Doriana, Gaudencjusza, Gaudentego, Mateusza, Teodora, Wiktora, Wincentego,
Witos³awa
23 stycznia
Fernandy, Marii, Mariki, Rajmundy,
Wrocis³awy
Fernanda, Ildefonsa, Jana, Klemensa,
Rajmunda, Seweriana, Wrocis³awa, Zelmy

Wyzwolenie Warszawy

W styczniu 1945 roku czêæ si³ 1 Frontu Bio³oruskiego podjê³a
dzia³ania maj¹ce na celu zdobycie Warszawy. Postanowiono przeprowadziæ manewr oskrzydlaj¹cy i atakowaæ miasto jednoczenie od strony Jab³onny, Warki, B³onia i Góry Kalwarii, Warszawa uznana zosta³a
przez Niemców za twierdzê i w³¹czona w system obrony linii Wis³y.
14 stycznia rozpoczêto siê natarcie. Po koncentrycznym ataku na
B³onie niemiecki garnizon warszawski obawiaj¹c siê okr¹¿enia. rozpocz¹³ odwrót w kierunku zachodnim. 16 stycznia rozpoczê³o siê natarcie
1Armii WP. 2 Dywizja Piechoty przesz³a przez Wis³ê w rejonie Jab³onny, a w nocy z 16 na 17 stycznia g³ówne si³y armii przeprawi³y siê
przez Wis³ê na odcinku miêdzy Gór¹ Kalwari¹ i Magnuszewem i o
wicie uderzy³y na Warszawê. Jednoczenie 6 DP sforsowa³a Wis³ê od
strony Pragi i wypar³a Niemców z centrum miasta. Do godz. 15 Warszawa by³a wolna. Wieczorem 17 stycznia g³ówne si³y armii wesz³y do
stolicy od po³udnia i zachodu.

Cytryna

Gdy potrzeba nam do potrawy skórki cytrynowej oraz soku, najpierw
obieramy skórkê, a dopiero potem wyciskamy sok.

Cebula...

przechowywana na zapas nie zacznie kie³kowaæ, jeli zawiniesz ka¿d¹
g³ówkê osobno w such¹ bibu³kê.

 Dziadek ukocha, babka utuli i wnet siê
wnusia rozczuli. (23 stycznia)
 Dziadek z pola, babcia ze wsi, oboje
siê razem zeszli. (23 stycznia)
 Dziadka kochamy, gdy z nim bywamy.
(23 stycznia)
 Poma³o, dziadkowie, skaczcie, bo ma³o
w torebeczkach macie. (23 stycznia)
 Prêdzej dziad orzech zgryzie, ni¿ upart¹ babê przeprze. (23 stycznia)
 Szlachcic z dziada pradziada. (23 stycznia)
 ladem za dziadem, a Bóg dopomo¿e.
(23 stycznia)
 Wprowadzi³ go na dziadków ogródek.
(23 stycznia)
 Zgubi³ dziad torbê  nie p³aka³, znalaz³
 nie skaka³. (23 stycznia)

Nasz przepis
Sa³atka toskañska

1/2 kg pod³u¿nej, drobnej, bia³ej fasoli (wie¿o ³uskanej), 4-6 ugotowanych marchewek, 1 du¿y
gotowany seler, 2 z¹bki czosnku, 2 oczyszczone
ledzie w oleju, 2 cebule, 4 pomidory, 1 cytryna,
kilka ³y¿ek oleju s³onecznikowego, sól, pieprz, cukier,
³y¿eczka musztardy, 2 ugotowane na twardo jajka
Fasolê gotujemy na sypko. Odcedzamy. ledzie kroimy w cienkie paseczki. Cebulê, marchew
i seler oraz bia³ka z ugotowanych jaj  w jak najdrobniejsz¹ kostkê. Wszystkie te sk³adniki mieszamy z fasol¹. Salaterkê nacieramy z¹bkiem czosnku.
Sos: gotowane ¿ó³tka rozetrzeæ z musztard¹,
olejem i sokiem z cytryny oraz roztartym z¹bkiem
czosnku na niezbyt gêsty sos. Doprawiamy go
sol¹ i pieprzem oraz odrobin¹ cukru.
Sa³atkê wk³adamy do salaterki, polewany sosem i przybieramy plastrami pomidorów i cytryny.

CENNIK REKLAM  TYGODNIK OLECKI

 1 modu³ (1,5x8,5cm) = 10 z³ + VAT
DOP£ATY:
1. Reklama na pierwszej stronie redakcyjnej (max 4 modu³y)  cena podstawowa
x 6.
2. Reklama na 3 i 4 stronie  x 4 (do dyspozycji klienta maksymalnie 1/2 strony)
OG£OSZENIA DROBNE:
1. Za og³osznie drobne  0,50 z³ +VAT za
ka¿de s³owo
2. Og³oszenie drobne w kontrze  0,80z³
+VAT
WK£ADKA
1. Istnieje mo¿liwoæ przyjêcia tzw. sron
sponsorowanych  cena do uzgodnienia
w redakcji.
2. Przyjêcie wk³adki  0,06 z³ + VAT od
sztuki

Przys³owia
i powiedzenia

RABATY
1. Za wielokrotnoæ:
* 46 emisji  10%
2. W przypadku du¿ych kampanii reklamowych  negocjacja cen.
4. Ca³a strona (34 modu³y)  250 z³ + VAT
5. 1/2 strony  140 z³ + VAT
UWAGA:
Reklamodawca sk³adaj¹cy og³oszenie (minimum 2modu³y) otrzymuje bezp³atny egzemplarz gazety (przes³any poczt¹), w której
zamieszczona by³a reklama.
1. Powierzchnia og³oszeñ na stronach redakcyjnych jest limitowana do 1/2 strony.
2. Reklama ukazuje siê po op³aceniu faktury lub rachunku.
3. Dostarczanie w³asnych reklam  w for-

macie tif (o rozdzielczoci graficznej
300dpi), wmf lub cdr (Corel Draw
max v. 9.0)
4. Koszt opracowania graficznego (dop³ata) na ¿yczenie zleceniodawcy: do wielkoci 6 modu³ów  50 z³ + VAT, wielkoci powy¿ej 6 modu³ów  100z³ + VAT.
Materia³ do obróbki nale¿y dostarczyæ
do pi¹tku poprzedzaj¹cego wydanie pisma.
TERMIN PRZYJMOWANIA MATERIA£ÓW DO DRUKU
1. Poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 1200-1700.
2. Reklamy nale¿y dostarczaæ najpóniej do
godz. 1500 w poniedzia³ek (poprzedzajcy wydanie pisma).
2. Reklamy i og³oszenia drobne do poszczególnych numerów gazety zbiera
* Bogus³aw Marek Borawski, tel. (087) 52002-30; kom. 0-601-152-454.
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PROPOZYCJA

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

KSI¥¯KA TYGODNIA
Zadie Smith (ur. 1975), córka Jamajki
i Anglika, nale¿y dzi do czo³ówki m³odych pisarzy anglojêzycznych. £owca
autografów to druga powieæ Smith.
Opowiada historiê tygodnia z ¿ycia dwudziestosiedmioletniego Aleksa-Li Tandema
( chiñskiego ¯yda)  jak twierdzi sam
bohater, najdziwniejszego tygodnia jego
¿ycia. Alex-Li, z zawodu i zami³owania
³owca autografów, dryfuj¹cy od imprezy do imprezy, rozpaczliwie usi³uje nadaæ
swojemu ¿yciu choæby pozór sensu.
Tydzieñ przed piêtnast¹ rocznic¹ mierci jego ojca okazuje siê prze³omowy w
icie hollywoodzkim stylu: Alex-Li leci
do Nowego Jorku, poznaje osobicie
gwiazdê filmu, o której autografie bezowocnie marzy³ (podobnie jak zastêpy
koneserów) przez kilkanacie lat, a po

Zadie Smith: £owca autografów.
Kraków: Znak 2004
powrocie pomylnie rozwi¹zuje wszystkie
najwa¿niejsze
sprawy.
Ta historia o wspó³czesnym g³odzie choæby odprysku s³awy, symbolizuj¹cym pragnienie przynale¿noci do wspólnoty oraz
marzenie o niemiertelnoci, jest opowiedziana na wskro nowoczesnym jêzykiem,
tryskaj¹cym energi¹ i humorem. Dziêki
jêzykowi w³anie oraz licznym nawi¹zaniom do klasyki filmu, a tak¿e niezawoalowanym aluzjom do s³aw wspó³czesnoci,
ksi¹¿kê czyta siê z przyjemnoci¹ . Przemyca wa¿kie obserwacje z ¿ycia we wspó³czesnym wiecie. £owca autografów,
choæ niewolny od skaz i nie zawsze ³atwy w lekturze, to przyk³ad wa¿nej, bezkompromisowej literatury  to opinia jednego z krytyków literackich.
El¿bieta Rowiñska

ZAJAZD BARDÓW w Go³dapi
W dniach 27-28 stycznia w sali widowiskowej Domu Kultury w Go³dapi,
(która na ten czas jest zamieniona w
kawiarenkê), odbêdzie siê ZAJAZD
BARDÓW.
Organizator Dom Kultury w Go³dapi
we wspó³pracy z hotelem Janczes
Pocz¹tek koncertów 19.30
Wyst¹pi¹:
27 stycznia - pi¹tek
- Wieczys³aw Monogajew z Kaliningradu
- Ewelina Marciniak z zespo³em (laureatka warszawskiego Ogólnopolskiego
Przegl¹du Piosenki Autorskiej OPPA,
krakowskiego Studenckiego Festiwalu Piosenki, olsztyñskich Spotkañ Zamkowych piewajmy Poezjê i winoujskiego Festiwalu Artystycznego
M³odzie¿y Akademickiej FAMA)
- Andrzej Garczarek (jest autorem wielu znanych piosenek i ballad. W swoim dorobku artystycznym ma tak¿e trzy
ksi¹¿ki oraz p³ytê d³ugograj¹c¹ analogow¹, p³yta i kasetê magnetofonow¹
pt. Szabadabada)
28 stycznia
- Pawe³ Szymañski (laureat OPPA 2005
(Z³ota Pi¹tka i wyró¿nienie za grê
na gitarze), piêæ razy solo na Du¿ej
Scenie Rawa Blues Festival.W³asny styl
i to¿samoæ artystyczna, wypracowana podczas setek wystêpów w najroz-

maitszych miejscach. piew, gitara fingerpicking, harmonijka ustna, twórca
piosenek, oryginalna muzyka, teksty i
wykonanie)
- Stanis³aw Klawe (autor, kompozytor,
wykonawca. Wielokrotny laureat m.in.
Festiwalu Piosenki Studenckiej, Famy,
OPP-y, Festiwalu Piosenki Prawdziwej.
Wystêpowa³ w kabaretach D³ugi, Pod
Egid¹. Wspó³za³o¿yciel s³ynnego
Piosenkariatu (Jacek Kaczmarski, Stanis³aw Klawe, Zbigniew £apiñski, Stanis³aw Zygmunt) i kabaretu Pod okiem
(Barbara Dziekan, Kazimierz Kaczor, Stanis³aw Klawe, Marek £awrynowicz,
Piotr Machalica, Zbigniew Zamachowski). Jego autorskie piosenki s¹ obecne na wielu wydawnictwach z laureatami festiwali studenckich. Piosenki
Staszka piewali m.in. Ma³gorzata Bratek,
Piotr Machalica, Zbigniew Zamachowski. Stanis³aw wyda³ te¿ kasetê z piosenkami do tekstów Czes³awa Mi³osza.)
- Magda Umer (piosenkarka, tak¿e aktorka, scenarzystka i re¿yser. Absolwentka Wydzia³u Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutowa³a
w czasie studiów w kabarecie Abakus. W 1968 r. zwi¹za³a siê z kabaretem studenckiego klubu Stodo³a. Reprezentuj¹c go w 1969 r. na Zimowej
Gie³dzie Piosenki Studenckiej w Opolu, zdoby³a III nagrodê (piosenka Je-

Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia w Olecku,
ul. Aleja Zwyciêstwa 7, tel. 523 93 53
zaprasza:
poniedzia³ek
wtorek-pi¹tek
sobota

9.00-15.00,
9.00 -17.00,
9.00 -15.00

li mylisz ¿e ja ciê nie kocham). W
1971 r. rozpoczê³a wspó³pracê z kabaretem Macieja Zembatego Dreszczowisko.
Jest laureatk¹ wielu nagród (FAMA
w winoujciu, Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu i plebiscyty Polskiego
Radia).
Magda Umer jest autork¹ i wykonawczyni¹ w³asnych recitali telewizyjnych, autork¹ widowisk poetyckich,
tworzonych dla teatru, estrady i telewizji, programów powiêconych twórcom piosenki literackiej i studenckiej
(m.in. El¿biecie Adamiak, Wojciechowi Bellnowi, Markowi Grechucie,
Agnieszce Osieckiej oraz Jeremiemu
Przyborze i Jerzemu Wasowskiemu.
Zagra³a rolê Racheli w Weselu
St. Wyspiañskiego, jest re¿yserem spektakli teatralnych Bia³a bluzka i Kobieta zawiedziona z udzia³em Krystyny
Jandy, Zimy ¿al oraz przedstawieñ
telewizyjnych.
Jest autork¹ wspomnieniowego
koncertu powieconego Agnieszce
Osieckiej Zielono mi (KFPP Opole
1997). Subtelna, liryczna, obdarzona oryginalnym g³osem i wysublimowanym
poczuciem humoru.
SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!
Dom Kultury w Go³dapi
ul. Krótka 2
19-500 GO£DAP
tel. +87 615 08 03
fax +87 615 34 93

$
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OG£OSZENIA DROBNE
PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³otych, tel. 0-609-600-338.

K1101
K901
K601
K1001

US£UGI

V902

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V78403)

* ABC Alkoholi, plac Wolnoci 8c.

* artyku³y wêdkarskie, wyprzeda¿, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa.
V2301

Ceny najni¿sze w regionie!
KEY, aleja Wojska Polskiego 16

(V76008)

(V75603)

SPRZEDAM
* akordeon, tel. 0-87-520-24-74.
* audi 80, 2,3B+gaz, 1992, tel. 0-503-330-558.
* mieszkanie 37 m.kw., tel. 0-87-567-22-91.
MZ ETZ, 150, 1991, tel. 0-503-330-558.

V58625

W styczniu promocja
na armaturê sanitarn¹.

Tel. (087) 520-22-33.

SPRZEDA¯, RATY, ZAMIANA

Wojska Polskiego 20

Tel. (087) 523-01-00; 0-503-085-215

(V1302)

AUTO-KOMIS .7674) za³o¿ony w 1994r.

tel. (087) 520-25-52, od poniedzia³ku do pi¹tku 800-1600.

* Compensa  ubezpieczenia wszystkie, tel. 0-87-520-46-76. V1102
* DORABIANIE KLUCZY, KSERO, PIECZ¥TKI  GRAF,
PLAC WOLNOCI 15A, tel. 0-87-520-26-12.
V2701
* geodezyjne, ksero wielkoformatowe, ul. Letnia 12, tel. 0-87520-28-67.
V76603
* Hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80.
V802
* kredyty, tel. 0-87-520-22-47.
K401
* poczta kwiatowa, tel. 0-87-520-24-74.
K801
* pralnia, tel.0-607-373-479.
V3101
* sklep miêsny Mazury, tel. 0-87-520-23-14.
V1002
* spawanie, lakierowanie samochodów dostawczych, tel.
0-507-832-870.
K501
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57.
V2501
* suknie lubne, wypo¿yczalnia, sprzeda¿, tel. 0-886-364-909,
www.vivienvigo.com.
V2401
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14.
K301
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12.
V2201
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562.
K43703
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87-52021-13.
V73406
* wypiek sêkaczy, Targowa 6, tel. 0-87-520-30-69.
V73208
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46.
V2304
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78.
V2601
WYNAJEM
* lokal 45 m.kw., Grunwaldzka, tel. 0-600-377-469.
V1406
* poszukujê mieszkania, tel. 0-508-266-703.
K701
* poszukujê mieszkania do wynajêcia, tel. 0-510-360-622. K102

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(K42906)

Biuro Rachunkowe ELKA. Zielona 15,

(V1202)

* autoczêci, £ada, Tawria, Skoda, zachodnie, Grunwaldzka,
tel. 0-87-520-01-21.
V1402
* autokomis, Targowa, uzywane czêci samochodowe, tel.
0-500-299-464.
V1502
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31.
L101

LECZNICA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V73006)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L
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www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

DOM WESELNY

tel. 520-23-36

12345678901234567890123456789012
(K76703)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
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Wspomnienia  po latach

W³adys³aw ¯urowski

(211)

Rok 1994/95 - c.d.

W takt indiañskiej melodii okr¹¿y³y
lodowisko, po czym zatrzyma³y siê przed
Igloo Alaska i tu królowa wyg³osi³a
przemówienie o nastêpuj¹cej treci: Po
raz pierwszy w tym roku przybywam na
wasze lodowisko. Wiele lodowisk na
wiecie widzia³am, lecz tak piêknego jak
wasze nigdzie nie spotka³am. Witam dzieci
i m³odzie¿ oraz mi³oników Alaski przyby³ych z ca³ej Polski. Muszê was przeprosiæ za to, ¿e nie mog³am nasypaæ tyle
niegu, abycie mogli bez trudu wykonaæ piêkne rzeby ze niegu. Próbowa³am to uczyniæ kilkakrotnie, lecz mój najwiêkszy wróg Odwil¿ topi³a nieg i lód,
chocia¿ mój ma³¿onek Mróz mrozi³ jak
móg³. Na zakoñczenie ¿yczê wam zdro-

wej i przyjemnej zabawy na lodzie. Do
zobaczenia w przysz³ym sezonie!.
Przed opuszczeniem lodowiska Królowa Zima przeciê³a tamê, otwieraj¹c
wejcie do groty Alaska.
Nastêpnie na taflê wyjechali wszyscy przebierañcy. Komisja konkursowa
potrzebowa³a du¿o czasu zanim wytypowa³a najbardziej oryginalne stroje do
g³ównych nagród.
Pierwsze miejsce za strój czarownicy przyznano uczennicy Domel z klasy
VI, drugie  Ewie Or³owskiej z klasy VI
za strój motyla, a trzecie przedszkolance za strój Czerwonego Kapturka.
Wszystkie dzieci bior¹ce udzia³ w rewii
otrzyma³y zakupione przez komitet rodzicielski i SKS nagrody.
Podczas ca³ej imprezy operator telewizyjny wykonywa³ zdjêcia, a potem

przeprowadzono wywiad ze zdobywczyni¹
pierwszego miejsca. Na zakoñczenie poproszono mnie, abym wszed³ na dach
budynku gospodarczego i stamt¹d opowiedzia³ jak siê robi lodowisko. Póniej
filmowano mnie u wejcia do groty Alaska z Krzysiem Soko³owskim i tu musia³em opowiedzieæ, jak buduje siê takie
groty.
Wieczorem ca³a ekipa przyjecha³a do
mego mieszkania i tu przez ca³¹ godzinê
nagrywa³a wywiad ze mn¹ i na zakoñczenie wykona³a kilka zdjêæ ca³ej mojej rodziny. Przed godz. 16. pojecha³em z nimi
na dworzec kolejowy celem zobaczenia,
jak wygl¹da Bia³a Lokomotywa, która
mia³a zawieæ uczestników Przystanku
Go³dap do Go³dapi. Poniewa¿ pada³
deszcz, nie czeka³em na odjazd poci¹gu
do Go³dapi i wróci³em na lodowisko, na
którym zakoñczono jazdê.
C.d.n.
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BLISKO 16 LAT DZIA£ALNOCI NA RYNKU VIDEO
OFERUJEMY:
 najwiêkszy w regionie wybór kaset (blisko 7000 zgromadzonych tytu³ów),
 ponad 800 tytu³ów DVD  ci¹gle powiêkszaj¹ca siê oferta (7 tytu³ów tygodniowo)
 sta³ym klientom rabat  20%
 telefoniczna rezerwacja filmów,
 filmy dla koneserów.
(V43803)
(V39402)

OLECKO, Armii Krajowej 8, tel. (087) 520-37-20

HITY WYPO¯YCZALNI  GRUDZIEÑ 2005
Lp. Nr kat.

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

thriller

16

769

Czas surferów

s.f.

17

780

Ziemia ¿ywych trupów

horror

dramat

18

702

Sin City. Miasto grzechu

thriller

1

775

Wyspa

2

764

Wojna wiatów

3

729

Z³o

4

678

Hitch

kom.

19

714

Kung Fu sza³

kom./akcja

5

726

Batman. Pocz¹tek

akcja

20

787

Mr.&Mrs. Smith

kom./akcja

6

783

Osaczony

thriller

21

682

7 sekund

akcja

7

772

Madagaskar

anim.

22

708

Cz³owiek pies

thriller

8

759

Ob³êd

thriller

23

698

El Alamein

9

718

Królestwo niebieskie

hist.

24

766

Ekspres polarny

anim.

10

782

Pit Bull

sens.

25

574

Cz³owiek w ogniu

thriller

11

776

Gwiezdne wojny 3. Zemsta Sithów

s.f.

26

725

Arnityville

horror

12

763

Sposób na teciow¹

kom.

27

689

Lot Feniksa

przyg./akc.

13

696

Mechanik

thriller

28

777

Fantastyczna czwórka

przyg./s.f.

14

781

Amerykañscy ch³opcy

wojenny

29

659

13 dzielnica

akcja

15

788

American Pie 4

kom.

30

773

Bêkarty diab³a

horror

kom./sens.

wojenny

JU¯ W WYPO¯YCZALNI
1

795

Warszawa

2

800

Kopciuszek

3

805

Bondu

4

806

Morderca ze wschodu

thriller

anim.

5

810

Szalony weekend

kom.

kom.

6

811

XXX2

akcja

NIEKTÓRE PREMIERY STYCZNIA
10

Przeklêta

San Antonio

VI Batalion

Spisani na straty

Skazany na bluesa

Pretty Man, czyli ch³opka do wynajêcia

16

Uliczne psy

Kontrola gniewu

Yamakasi 2

Pracownik miesi¹ca

19

Dark Walter  Fatum

Factotum

Klaun

Jazda na maksa

23

Cz³owiek ringu

30

Oliver Twist

Wierny ogrodnik
Skarb mumii

Na ostrzu 2
Niewidzialny

Zaklête serca

Zapraszamy: pon.sob.  1000-1900, niedziela  1200-1700

'

SPORT
WÊDKARSTWO
Podlodowe Otwarcie
Sezonu 2006r

Styczeñ w pe³ni, zima w pe³ni, ale tak
naprawdê tylko w kalendarzu. Wêdkarze ma¿¹
o mrozie zapewniaj¹cym bezpieczn¹ pokrywê lodow¹ na jeziorach. S¹ jednak na naszym
terenie takie ³owiska, które ju¿ od paru tygodni pozwalaj¹ zmierzyæ siê z taaak¹ ryb¹ z
pod lodu. W³anie na takim zbiorniku, tj. na
jeziorze Szwa³k Ma³y, Klub Wêdkarski Ukleja zorganizowa³ 8 stycznia Podlodowe Otwarcie Sezonu 2006.
Na pierwsz¹ w tym roku imprezê stawi³o siê 24 wêdkarzy, oczywicie z jedn¹
rodzynk¹, Basi¹ Niewiadomsk¹ z Klubu Ukleja. Przy fantastycznie piêknej pogodzie,
wiec¹cym s³oneczku, rozegralimy dwie tury
zawodów. Wed³ug nowego, jeszcze nieoficjalnego,
regulaminu od tego sezonu zawody mistrzowskie
maj¹ byæ rozgrywane nadal w stanowiskach,
a dozwolonymi metodami ³owienia bêd¹ wy³¹cznie b³ystka podlodowa i mormyszka. W
zwiazku z tym Klub Ukleja uwzglêdni³ zmiany
regulaminowe i zaproponowa³ zawodnikom

SUWA£KI ZDOBYTE!!!!

Dnia 15 stycznia Ko³o PZW nr 1 w
Suwa³kach zorganizowa³o Otwarte Mistrzostwa Podlodowe Ko³a. £owiono na
jeziorze Tobo³owo. £owisko przeliczne, malownicze wyspy, zatoki, trzcinowiska i górki. Prawdziwy raj dla wêdkarzy... szkoda tylko, ¿e ryby nie mia³y
podobnego zdania.
Poniewa¿ by³y to zawody mistrzowskie, odbywa³y siê w formule okrelonej obowi¹zuj¹cym regulaminem, tj. z
podzia³em na stanowiska. Dopuszczone
by³y wszystkie regulaminowe metody
po³owu, to znaczy b³ystka, mormyszka,
sp³awik, a tak¿e tzw. misz-masz.
Z³owienie ponad 100 drobniutkich
p³oteczek dawa³o zaledwie kilogram , a
poniewa¿ bra³y bardzo delikatnie i chimerycznie, trzeba siê by³o mocno napracowaæ, aby osi¹gn¹æ przyzwoity wynik.
Jednak cz³onkowie Klubu Ukleja i jednoczenie Ko³a Okoñ poradzili sobie
po mistrzowsku. W ca³ych zawodach zwyciê¿y³ Krzysztof Krajewski, trzeci by³
Arnold Hoci³³o, pi¹ty Krzysztof Gryniewicz , szósty Jerzy Rynkowski, ósmy
Józef Makowski !!! W pierwszej ósemce tylko trzech suwalczan, a olecczanie...wszyscy startuj¹cy.
Chyba nam to ³owisko bardzo pasuje! Wród oleckiej koalicji drugi by³ Piotr
Kowalewski (równie¿ cz³onek Klubu
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ograniczenie metod po³owu do mormyszki i
b³ystki. Wszyscy ze zrozumieniem przyjêli
nowe przepisy. Aby nieco uatrakcyjniæ i wymusiæ
na startuj¹cych zmianê taktyki ze stacjonarnej na poszukiwawcz¹, w pierwszej turze liczone by³y wszystkie wymiarowe ryby, w
drugiej za wy³¹cznie okonie. I to siê uda³o.
Pierwsz¹ turê prawie wszyscy zawodnicy
powiêcili na regularne ³owienie bia³ej ryby w
zanêconych otworach, drug¹ za na poszukiwania w wielu miejscach grubych okoni. Niestety, z powodu zmiany pogody i cinienia
okonie ¿erowa³y bardzo s³abo. Nie przeszkodzi³o to jednak prawie wszystkim zawodnikom na rybne zaliczenie równie¿ tej drugiej, zdecydowanie trudniejszej próby. Osi¹gniêto naprawdê przyzwoite wyniki. A oto
Zwyciêzcy:
1. Stanis³aw Romanowski, Ukleja Olecko,
6pkt, 2610 g
2. Mieczys³aw Szczerbakow, Mewa Augustów, 8pkt, 2460g
3. Krzysztof Krajewski, Ukleja Olecko, 14pkt,
2110g
4. Robert Anuszkiewicz, Okoñ Olecko, 14pkt,
2070g
5. Marian Wojsiat, Okoñ Olecko, 15pkt, 2325g
6. Piotr Kowalewski, Ukleja Olecko, 16pkt,

2330g
Wszyscy zawodnicy zostali sklasyfikowani. A byli startuj¹cy z Warszawy (nasz
wierny Przyjaciel Darek £uzdowski), z Bia³egostoku piêæ osób , niezawodna grupa z
Augustowa, jak zwykle silna ekipa z Suwa³k,
no i Olecko w sile siedmiu zawodników. Szkoda,
¿e tak ma³o, ale z pewnoci¹ du¿y wp³yw na
to mia³o póne og³oszenie o zawodach. Mamy
nadziejê, ¿e na kolejnej wêdkarskiej imprezie
olecczan bêdziê zdecydowanie wiêcej. A warto
by³o byæ. W przerwie bigos, skwarki i kie³baski, wspólne ¿arty, miechy i kawa³y.
By³o SUPER!!! Wiedz¹ o tym wszyscy
uczestnicy, a kto nie by³ i nie wierzy, ju¿
wkrótce mo¿e siê sam przekonaæ, bo kolejne
zawody tu¿, tu¿. No a przede wszystkim
VIII Podlodowe Ostatki 3-5 marzec (o ile
pogoda nie sprawi nam przykrej niespodzianki
 istnieje mo¿liwoæ przyspieszenia zawodów), tydzieñ póniej Z³ota Dziura. Ju¿
dzi serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia!!!
Z wêdkarskim pozdrowieniem
Klub Ukleja Olecko

Ukleja), czwarty Janusz Zalewski, siódmy
Micha³ Pasiak. Tak wiêc ze sportowego punktu widzenia impreza dla cz³onków Uklei, a jednoczenie Okonia by³a
bardzo udana.
Panie Prezesie Okonia: Meldujemy wykonanie zadania!!! Suwa³ki zdobyte.
Wspó³praca miêdzy Uklej¹, Okoniem i
Ko³em nr 1 rozwija siê i to jest najwa¿niejsze. Cieszy, ¿e spotykaj¹cy siê na
tych imprezach wêdkarze nie chc¹ zamykaæ siê we w³asnym sosie. Mo¿na
przecie¿ wszystkie zawody organizowaæ
w formule open, co wydatnie zwiêkszy
rywalizacjê i doprowadzi do podniesienia poziomu ³owi¹cych. Zawsze mo¿na
co podpatrzeæ, trzeba tylko trochê dobrej woli i otwarcia krêgów kó³ i innych
stowarzyszeñ na wiat. A za tydzieñ
mo¿e znowu jakie zawody, mo¿e jaki
wyjazd?? Wszyscy zainteresowani, proszê
uwa¿nie czytaæ og³oszenia i... rozmawiaæ
z kolegami.
Najprawdopodobniej szeciu cz³onków Klubu Ukleja w dniach 3-5 lutego
wystartuje w ogólnopolskich zawodach
Grand Prix Polski, które odbêd¹ siê w
Nowym Targu na Zalewie Czorsztyñskim.
Daleko, bardzo daleko, ale chyba pojedziemy, bo oprócz emocji sportowych
tam siê ³owi naprawdê piêkne ryby.
Trzymajcie za nas kciuki!!!
Klub Wêdkarski Ukleja Olecko

Pó³nocna Liga
Tenisa Sto³owego
I Strefa traci punkt

PS. Serdeczne Dziêki Andrzejowi Wijasowi za udostêpnienie ³owiska. U Ciebie zawsze jest lód! Jak Ty to robisz??

W dwunastej kolejce Pó³nocnej Ligi
Regionalnej tenisa sto³owego rozegrano tylko jedno spotkanie. W Gi¿ycku zakoñczony sukcesem ABC z I Stref¹ Go³dap 7:7. Trzy pojedynki zosta³y prze³o¿one na inny termin.
Tabela
1. Viktoria I Wiêcki
11
15 63:26
2. I Strefa Go³dap
12
14 67:38
3. Spójnia Olecko
11
13 60:34
4. ABC Gi¿ycko
12
11 60:46
5. Viktoria II Wiêcki 11
8 52:39
6. Pogoñ Banie Maz. 11
7 47:51
7. Geodezja Olecko
11
6 45:46
8. Arion Olecko
11
1 14:61
9. Viktoria III Wiêcki 11
1 10:71
ABC Gi¿ycko  I Strefa Go³dap 7:7
Do ciekawego spotkania dosz³o
w Gi¿ycku, gdzie po dramatycznym meczu uzyskano remis. W pierwszy spotkaniu wygrali gocie 8:4, zawodnicy z
Gi¿ycka grali w trzyosobowym sk³adzie.
Spotkanie w Gi¿ycku powinni wygraæ
zawodnicy ABC.
Punkty dla ABC zdobyli: Mariusz
Mankiewicz 3,5. Jacek Frejer 2,p. Janusz
Jurczyk 1,5p.
Dla Goci: Grzegorz Weso³owski 3,5p.
Bogdan Wikarski 2,5p. Martyna Kuziak 1p.
Franciszek Pietro³aj

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 190

No i siê porobi³o. A¿ przyjemnie telewizjê poogl¹daæ. Szkoda,
¿e cz³owiek nie ma czasu by ogl¹daæ w ca³oci relacje z sejmu. Jednak du¿o siê traci nie ledz¹c akcji tego krymina³u na
¿ywo. Ale i tak jest fajne ogl¹daj¹c skróty ca³kiem niez³ych
akcji przedstawianych przez ró¿ne wiadomoci, informacje i
wieci. Szczerze pisz¹c to ju¿ sam nie wiem, kto i z kim bêdzie
mia³ koalicjê. Mimo ca³ej mojej wiary jako nie wierzê, by taka
partia jak PiS liczy³a na koalicjê z Samooborn¹ Andrzeja Leppera. Mam spor¹ wyobraniê, ale pewne obrazy nie s¹ w stanie przecisn¹æ siê przez moj¹ wiadomoæ. Przecie¿ liderzy
PiS doskonale zdaj¹ sobie sprawê z jakim hukiem spadn¹ ich
sonda¿e i poparcie spo³eczeñstwa. Huk to ma³o powiedziane.
To bêdzie dopiero huk! Ojciec wszystkich huków.
Okazuje siê, ¿e najbardziej destrukcyjn¹ stron¹ naszego
pañstwa jest bardzo popularny i ciesz¹cy siê spor¹ sympati¹
spo³eczeñstwa rz¹d. Jest to nie w smak wielu politykom ogólnie przyjêtej opozycji... no bo ludzie lubi¹ ten rz¹d. A tak nie
powinno byæ! W naszym kraju nie powinno byæ lubianych
rz¹dów i rz¹dów, którym zale¿y na dobrze naszego kraju. Ka¿dy rz¹d z za³o¿enia powinien byæ z³y i nie wzbudzaæ sympatii.
A najlepszym rz¹dem ma byæ dopiero ten co powstanie. Bo
jak ch³opaki dorw¹ siê do w³adzy  to dopiero wtedy poka¿¹
jak wygl¹da dobry rz¹d. A tu jak zwykle wychodzi, ¿e nie.
Dzi niektóre partie posuwaj¹ siê nawet do tego, ¿e tworz¹
dobry rz¹d bo ten co dzia³a jest z³y. Wg wielu nazywa siê to
Rz¹d Cieni. Niby nic, a rz¹dz¹ bo s¹ najlepsi... wg siebie i
wg swoich znajomych. Czytaj¹c nazwiska rz¹du cieni mamy
gryæ palce i kl¹æ, ¿e nie mamy takiego dobrego rz¹du. Po
prostu tragedia narodowa, ¿e tacy fachowcy siê marnuj¹. Bo
oczywicie spo³eczeñstwo siê bardzo pomyli³o wybieraj¹c nie
tych fachowców co trzeba. Takie g³upie to spo³eczeñstwo! A
mogli wybraæ ludzi wykszta³conych, inteligentnych i przygotowanych do w³adzy w ka¿dych warunkach klimatycznych i
pogodowych. Facet od gospodarki zna siê na gospodarce,
specjalista od rolnictwa widzia³ krowê i rozpoznaje drzewa na
odleg³oæ. Goæ od wojska wie o co chodzi w tym wojsku i
po co ¿o³nierz ma p³aszcz... przecie¿ wszyscy wiedz¹, ¿e po
kolana, a czo³g wyje¿d¿a z nienacka. S¹ jeszcze specjalici od
dróg, leczenia i nawet tacy co mog¹ dowodziæ policj¹ i s³u¿bami specjalnymi. Powiem wiêcej: mog¹ nawet swobodnie prowadziæ ministerstwo spraw zagranicznych... Tacy fachowcy,
¿e hu hu! A durne spo³eczeñstwo tego nie doceni³o. Jak w
reklamie jednej z sieci komórkowej: palantunio... Ba! Nawet
ich odpowiedniego wykszta³cenia do rz¹dzenia nie docenili ci
co wygrali wybory i ani jeden, ani drugi nawet nie przyklêk-

nêli jak fachowcy przyszli na rozmowy o wspó³rz¹dzeniu. Jakiego Kazia wys³ali. A kto tam bêdzie z Kaziem rozmawia³?
Mo¿e Premier Rokita? O nie! Pan Premier Rokita rozmawia
tylko z równymi sobie i to musz¹ siê obaj stawiæ na bacznoæ
przed tak¹ fachowoci¹.
Ale to co siê dzieje teraz w Sejmie... Jeszcze bardziej mi siê
podoba. Mo¿na napisaæ: huzia na Kazia! Najciekawsze by³y z
tego wszystkiego wypowiedzi dziennikarzy. To bardzo ciekawe, ¿e tylu g³upków dostaje siê do tego zawodu. Dzi dziennikarz to jak dawniej sprz¹taczka. Nie obra¿aj¹c sprz¹taczek 
to powiem, ¿e niewielu dziennikarzy mia³oby szansê zostaæ
sprz¹taczkami. Tam te¿ potrzeba fachowców. A taki dziennikarzyna zadaje premierowi pytanie jak on widzi koalicjê rz¹dow¹ z Samoobron¹? Ale geniusz! Pewnie spa³ na wyk³adach
kiedy mówiono o tym, ¿e to nie rz¹dy zawieraj¹ koalicje rz¹dz¹ce, a partie. Có¿... szczêliwe media posiadaj¹ce takich specjalistów.
Jeszcze lepszy numer wykonuje partia rz¹dz¹ca bis! Wyznacza Panu Prezydentowi terminy spotkañ i od razu t³umaczy jak Pan Prezydent ma siê zachowaæ i co zrobiæ... Co
podobnego? Dobrze, ¿e nie kazali mu jeszcze przyjæ do ich
siedziby na dywanik! Dobrze siê sta³o, ¿e Pan Prezydent trochê przeci¹gn¹³ janie Panów pod kilem! Brawo! Och³oñcie
ch³opcy, wecie zimy prysznic. Cytuj¹c pewien serial: ho ho
Karino! Spokojnie!
PAC

Spotkanie z poezj¹

W pi¹tek, 13 stycznia w domu kultury w wiêtajnie
odby³ siê wieczór autorski z Mart¹ Dziemian. Wieczór prowadzi³ Wojciech Anuszkiewicz. W pierwszej czêci przedstawiono t³umaczenia tekstów piosenek Kathe Bush, w
drugiej za czêci wiersze autorstwa M. Dziemian.
Jeden z wierszy, który najbardziej podoba³ siê publicznoci prezentujemy ni¿ej.

Lustro

Widzia³am Anio³a ubranego w smutek
by³ taki jasny i czysty
Widzia³am jak roni³ ³zê tu¿ przy moim ³ó¿ku.
Widzia³am zbola³e skrzyd³a
i mówi³ do mnie szeptem.
Widzia³am Anio³a jak dzieli³ s³owa
bym mog³a zrozumieæ wreszcie.
Puka³ do mego okna
skulony na parapecie.
Widzia³a jak gubi³ pióra
chocia¿ ¿y³ jeszcze przecie¿.
I czu³a jak krwawe d³onie
g³aska³y moje w³osy.
Widzia³am jak Anio³ szlocha³
prosz¹c o kroplê wody.
I sta³am siê cz³owiekiem.
A Anio³ pojania³ cicho
uniós³ siê tak promiennie
tul¹c mnie b³og¹ cisz¹.
I ulecia³am z Nim do krainy
gdzie nikt nas nie dosiêgnie
staj¹c siê nikim, niczym
nale¿¹c tylko do siebie.

