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wiat jest teatrem, aktorami ludzie,
Którzy kolejno wchodz¹ i znikaj¹.

William Shakespeare
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Co mieræ wykosi,
mi³oæ posieje, i to jest ¿ycie.
Henryk Sienkiewicz

31 stycznia 2006 r .

Redakcja Tygodnika Oleckiego ³¹czy siê
w smutku ze wszystkimi, którzy ucierpieli
w katastrofie w Katowicach  z rannymi,
rodzinami poszkodowanych i sk³ada wyrazy g³êbokiego wspó³czucia tym, którzy
stracili swych bliskich.

Obycie byli zimni
albo gor¹cy
Pó³ roku temu zdarzy³o mi siê wywo³aæ awanturê na temat
wystêpów w czasie przystankowych imprez dla dzieci. Po napisaniu kontrowersyjnego tekstu Pop³uczyny po wymiocinach otrzyma³em szereg sygna³ów typu: przecie¿ to do ciebie nie pasuje, to nie twój styl, itp.
Rzeczywicie, ale trzeba wiedzieæ, ¿e ten tekst napisa³em
metod¹ zlewu  jest to metoda twórcza, któr¹ zaczerpn¹³em
z artystycznego stylu prezentowanego przez Paw³a Konnaka
 Konjo  bohatera mojej poezji. Skutki zastosowania tej
metody nie by³y mi³e. Okaza³o siê, ¿e jest to broñ rani¹ca,
niebezpieczna i nieobliczalna.
Niew¹tpliwie porani³em Paw³a Konnaka u¿ytymi sformu³owaniami i mia³em
okazjê dostrzec w nim na sali s¹dowej
cz³owieka dotkniêtego moimi s³owami,
wbrew kilku zas³yszanym opiniom, ¿e siê
bêdzie tylko cieszy³, bo im gorzej o nim
napisz¹, tym lepiej. Trzeba zatem dopowiedzieæ, ¿e u¿yte przeze mnie okrelenia usychaj¹ poza zlewem, bo rzecz jasna
nikomu nie przypisujê ¿adnej z u¿ytych
inwektyw oddzielnie, a có¿ dopiero wszystkich razem.
C.d. s. 4.
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Cena 1,40 z³

Magistrat szuka
rodziny w Kazachstanie

Jak pisalimy wczeniej, 22 listopada 2005 r. Komitet
Powiatowy PiS wyst¹pi³ do Burmistrza Olecka i radnych gminnych
z wnioskiem o zaproszenie na sta³e do Olecka rodziny polskiej z Kazachstanu.
13 stycznia br. Urz¹d Miejski poinformowa³ pe³nomocnika
powiatowego PiS w Olecku Marina wierszcza, ¿e rozpocz¹³
poszukiwania takiej rodziny. Zgodnie z naszymi sugestiami
skontaktowa³ siê z nauczycielem Andrzejem Malinowskim z
Judzik, który obecnie pracuje w Kazachstanie.
Cz³onkowie PiS-u nawi¹zali kontakt z A. Malinowskim jeszcze
w grudniu ub.r. Nauczyciel napisa³, ¿e wiele polskich rodzin
próbuje bezskutecznie za³atwiæ zgodê na wyjazd do Polski.
G³ównym powodem braku skutecznoci jest to, ¿e wed³ug
ustawy o repatriacji odpowiednia jednostka z Polski musi z³o¿yæ taki wniosek w konsulacie polskim, np. w A³ma-Acie. Gmina
musi zapewniæ takiej rodzinie warunki sta³ego pobytu, czyli
pracê i mieszkanie na okres przynajmniej 12 miesiêcy.
D. Josiewicz

Zaproszenie

na

konferencjê

Burmistrz Olecka zaprasza na konferencjê podsumowuj¹c¹ opracowany Lokalny Plan Rewitalizacji jako szansa
na poprawê standardów ¿ycia w Olecku.
Szczegó³y na s. 3.
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K R O N I K A
PO¯ARNICZA

 23 stycznia o 8.05 jeden zastêp JRG
PSP uwalnia³ przymarzniête do lodu
³abêdzie na jeziorze Oleckie Wielkie.
 23 stycznia o 8.35 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar sadzy w kominie w
domu przy ul. Kolejowej.
 23 stycznia o 14.45 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ na placu Wolnoci skutki kolizji drogowej.
 23 stycznia o 17.20 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar sadzy w kominie w
domu przy ul. 1 Maja.
 24 stycznia o 10.32 jeden zastêp JRG
PSP uwalnia³ przymarzniête do lodu
³abêdzie na jeziorze Oleckie Wielkie.
 24 stycznia o 21.56 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar sadzy w kominie w
domu przy ul. Kociuszki.
 25 stycznia o 12.27 jeden zastêp JRG
PSP uwalnia³ w Gi¿ach (gm. wiêtajno) przymarzniête do lodu ³abêdzie.
 26 stycznia o 10.05 trzy zastêpy JRG

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:
 Jan Archacki
 Anna Jagielska
 Krystyna Ko³odziejska
 Joanna Koz³owska
 Mariusz Naruszewicz
 Anna Pokartyk
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego 16 (rampa PKP)
√ 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
PSP, 2 OSP Kowale Oleckie, 2 OSP
wiêtajno, oraz OSP Lakiele, OSP Sokó³ki i OSP Wieliczki gasi³y po¿ar fermy drobiu w Kowalach Oleckich.
 26 stycznia o 15.30 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar sadzy w kominie w
domu przy ul. Go³dapskiej.
 27 stycznia o 18.07 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Sto¿nem po¿ar sadzy w
kominie domu mieszkalnego.
 28 stycznia o 8.17 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie dowióz³ wodê pitn¹
dla zwierz¹t. W fermie w Drozdowie
(gm. Kowale Oleckie) zamarz³a woda
w instalacji.
 28 stycznia o 21.50 trzy zastêpy JRG
PSP dwa OSP wiêtajno, jeden OSP
Cichy, OSP G¹ski, OSP Kowale Oleckie, OSP Mazury, OSP Wieliczki gasi³y po¿ar budynku inwentarskiego w
Mazurach (gm. wiêtajno).
Informacji udzieli³
starszy aspirant Andrzej Retel

Zatrzymanie

z³odziei

25 stycznia policjanci zatrzymali dwóch
dziewiêtnastolatków Przemys³awa P. i
Bartosza J. (mieszkañców gm. Kowale Oleckie). Zatrzymani wczeniej w³amali siê do
hali produkcyjnej w Kowalach Oleckich i
skradli instalacjê elektryczn¹. Z³odziei
policjanci zatrzymali w chwili, gdy nad
ogniskiem opalali miedziane przewody z
plastikowej izolacji. Skradziony metal wart
jest 50.000 z³otych, a zatrzymanym grozi
kara do piêciu lat pozbawienia wolnoci.

Nakaz aresztowania
27 stycznia s¹d w Olecku wyda³ nakaz aresztowania na 3 miesi¹ce dwudziestoletniego Micha³a S. Zatrzymany zosta³ oskar¿ony o szereg przestêpstw na
terenie Olecka. Przyzna³ siê m.in. do w³amania na ul. Go³adapskiej. Z mieszkania, które wtedy okrad³, wzi¹³ karty bankomatowe, portfel skórzany, 700 z³otych, odzie¿ i telefon komórkowy. Zdarzenie mia³o miejsce 4 stycznia.
7 stycznia z piwnicy przy ul. Zyndrama, któr¹ otworzy³ skradzionym wczeniej kluczem, zabra³ buty sportowe oraz
sprzêt wêdkarski.
24 stycznia na Jeziornej ze stoj¹cego tam samochodu dostawczego skrad³
plecak wraz z portfelem z pieniêdzmi,
termosem i dokumentami.
26 stycznia, gdy zosta³ zatrzymany,
mia³ przy sobie 0,2 grama amfetaminy.
Micha³owi S. Grozi kara do 10 lat
pozbawienia wolnoci.

Pijani kierowcy

 26 stycznia oko³o 22.45 patrol policyjny zatrzyma³ na ul. Go³dapskiej Skodê, któr¹ kierowa³ Rafa³ S. (mieszkaniec Suwa³k). Mia³ on we krwi 1,8 promila
alkoholu.
 29 stycznia oko³o 21.10 na ulicy Nocznickiego zatrzymano Mazdê. Kierowa³
ni¹ Marek J. (olecczanin), który mia³
we krwi 1 promil alkoholu.

Zapraszamy na wystawê fotografii

Ewy Koz³owskiej

pt. CZUKTY PORTRETY

Wernisa¿ wystawy  1.02.2006 r., godz. 17:00, Galeria Pod Skosem w
Gminnym Orodku Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich.

STG pomo¿e znaleæ rodzinne korzenie
By³y mieszkaniec Sejn, obecnie mieszkaniec woj. lubuskiego Andrzej Szczud³o, zainteresowa³ siê dzia³alnoci¹ nowo
utworzonego Suwalskiego Towarzystwa
Genealogicznego, które zarejestrowa³
Grzegorz Krupiñski z Warszawy.
Nasz powiat jest zamieszkany g³ównie przez by³ych mieszkañców powiatu
suwalskiego i augustowskiego oraz ich
potomków, którzy czêsto nie dysponuj¹
wiêksz¹ wiedz¹ i dokumentami o swoich

przodkach. Wiele akt parafialnych  skarbnica wiedzy o mieszkañcach Suwalszczyzny  sp³onê³o w czasie II wojny wiatowej, np. w po¿arze plebanii w parafii
p.w. Trójcy w. w Raczkach.
Osoby, zainteresowane dzia³alnoci¹
Suwalskiego Towarzystwa Genealogicznego, mog¹ kontaktowaæ siê: Grzegorz
Krupiñski, tel. 022/670-38-15, mail:
s_t_g@wp.pl
D. Josiewicz

Firma DELPHIA YACHTS sprzeda budynek biurowy
przy alejach Lipowych 1. Tel. (087) 520-30-37, fax (087) 520-21-77
(K43007)

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

Szansa dla Kobiet
Od 23 stycznia 2006 ruszy³ realizowany przez Powiatowy Urz¹d Pracy w
Olecku i Fundacjê Rozwoju Ziemi Oleckiej projekt Uroki Mazur dofinansowany z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Jego celem jest wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy poprzez
umo¿liwienie uczestniczkom zdobycia
umiejêtnoci powi¹zanych z turystyk¹ i
rekreacj¹, a docelowo znalezienia zatrudnienia w tej sferze dzia³alnoci. Wzi¹æ
w nim udzia³ mog¹ kobiety zarejestrowane jako osoby bezrobotne, zamieszkuj¹ce powiat olecki, bez wzglêdu na wiek
i wykszta³cenie. Zapisaæ siê mo¿na w
Powiatowym Urzêdzie Pracy w Olecku
w pokoju nr 7. Lista kandydatek zostanie zamkniêta 10 lutego.
Uczestniczki projektu Uroki Mazur
zostan¹ objête intensywnym kursem jêzykowym (jêzyk angielski lub niemiecki

na wybranym przez uczestniczki poziomie zaawansowania). Równolegle odbywaæ siê bêd¹ szkolenia zawodowe przekazuj¹ce wiedzê zwi¹zan¹ z turystyk¹ i
rekreacj¹. Szkolenia potrwaj¹ do koñca
czerwca 2006 roku. W drugiej po³owie
2006 roku uczestniczki bêd¹ mog³y skorzystaæ ze wsparcia w postaci sta¿y, prac
interwencyjnych lub otrzymaæ dotacjê na
rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoci gospodarczej.
Projekt Uroki Mazur jest pierwszym
projektem z³o¿onym w warszawskim Departamencie Wdra¿ania Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego przez olecki PUP.
Projekt zosta³ wysoko oceniony i uzyska³ 84 punkty na 100 mo¿liwych. Do
realizacji rekomendowane s¹ projekty, które
zdoby³y minimum 60 punktów. Projekt
trwaæ bêdzie do 31 stycznia 2007 roku i
kosztowaæ bêdzie ponad 400 tysiêcy z³otych, z czego Unia wy³o¿y 300 tysiêcy.
BC
Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej
zaprasza wszystkich zainteresowanych
na spotkanie, które odbêdzie siê
9.02.2006 r. (czwartek) o godz. 18.00
w sali klubowej Kawiarni ARTS przy
Placu Wolnoci 22.

Konferencja dot. Planu Rewitalizacji
Burmistrz Olecka informuje, ¿e w dniu
3 lutego 2006 roku o godz. 13°° odbêdzie siê konferencja podsumowuj¹ca opracowany Lokalny Plan Rewitalizacji jako
szansa na poprawê standardów ¿ycia w
Olecku, na któr¹ Burmistrz Olecka zaprasza wszystkich zainteresowanych.
Konferencja bêdzie mia³a miejsce w
Orodku Wczasów Dworek Mazurski.
Komunikacjê w zakresie dojazdu na
miejsce konferencji i powrotu zapewnia
organizator, tj. Gmina Olecko  odjazd
podstawionego autokaru 3 lutego br. o
godz. 12 45 spod siedziby Urzêdu Miej-

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V72808)

MARKET BUDOWLANY

skiego w Olecku, powrót o godz. 1800.
Tematem konferencji bêdzie omówienie procesu stworzenia Lokalnego Planu Rewitalizacji, jego prezentacja i informacja o znaczeniu przyjêtego dokumentu w przysz³ym rozwoju miasta.
Plan zosta³ wykonany w ramach Projektu Stworzenie Lokalnego Programu
Rewitalizacji jako szansy na poprawê
standardów ¿ycia w Olecku finansowanego ze rodków Unii Europejskiej pod
patronatem Euroregionu Niemen. Dokument w wersji elektronicznej znajduje siê
na stronie www.olecko.pl/rewitalizacja.

Dy¿ury
aptek

UWAGA

* 31.01.- 05.02
 ul. Sk³adowa 6
* 6-12.02.
 ul. Zielona 3

HURT DETAL PALIW, OLEJÓW I SMARÓW
(V3003)

Lekki olej opa³owy

www.klugas.mikrochip.pl

Informujemy,
¿e Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie
w Olecku zosta³o przeniesione na ul.
Go³dapsk¹ 23,
II piêtro (budynek po by³ym internacie)

!
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OLECKI TERMINARZ

1 lutego
10.00  kulig Warsztatów Terapii Zajêciowej
17.00  otwarcie wystawy fotograficznej Ewy Koz³owskiej. Portret Czukty  galeria Pod Skosem, GKiS w
Kowalach Oleckich
2 lutego
8.15  akcja poboru krwi, Starostwo
Powiatowe, Kolejowa 32.
11.00  Gwiezdne wojny III  film, kino
ROK Mazury Garbate
17.00  Gwiezdne wojny III  film, kino
ROK Mazury Garbate
3 lutego
11.00  spektakl Teatru Koliber z Bia³egostoku pt. Sen, sala widowiskowa ROK MG
15.00  Zajazd Bardów pod Szesk¹ Gór¹
 Kowale Oleckie, sala widowiskowa
GCKiS (program - s. 11)
17.00  Rozdro¿e Cafe  film, kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Przeklêta 17.00  film, kino ROK
Mazury Garbate
4 lutego
* Trójmecz pi³ki no¿nej: RomintaGo³dap,
Mazur-E³k, Czarni-Olecko
15.00  Zajazd Bardów pod Szesk¹ Gór¹
 Kowale Oleckie, sala widowiskowa
GCKiS (program - s. 11)
17.00  Rozdro¿e Cafe  film, kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Przeklêta 17.00  film, kino ROK
Mazury Garbate
5 lutego
17.00  Rozdro¿e Cafe  film, kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Przeklêta 17.00  film, kino ROK
Mazury Garbate
7 lutego
11.00  Dobry piesek  film, kino ROK
Mazury Garbate
9 lutego
11.00  Roboty  film, kino ROK Mazury Garbate
18.00  spotkanie Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej, Klub ARTS
10 lutego
11.00  spektakl teatru Lustro z ROKiS Suwa³ki pt. Sen, sala AGT przy
ul. Partyzantów
17.00  Marsz pingwinów  film, kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Egzorcyzmy Emily Rose  
film, kino ROK Mazury Garbate
0.00  mija termin sk³adania filmów w
Przegl¹dzie Filmów Otwartych, ROK
Mazury Garbate, pl. Wolnoci 22
11 lutego
10.00 - Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce o Puchar Dyrektora MOSiR, hala
ZST, plac Zamkowy
17.00  Marsz pingwinów  film, kino
ROK Mazury Garbate
19.00  Egzorcyzmy Emily Rose  
film, kino ROK Mazury Garbate

"
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Obycie byli zimni
albo gor¹cy Dokoñczenie ze s. 1.
I powtórzê publicznie, to co powiedzia³em na sali s¹dowej: ¿yczê Konjowi jak najlepiej, bo jeli ¿ycie postawi³o nas
naprzeciwko siebie, to po to, ¿eby z tych bolesnych sytuacji
da³o siê uzyskaæ co dobrego.
Jedyne, czego nie mogê sobie zarzuciæ w trakcie wirowania w zlewie  to letnioæ. Dostrzeg³em, ¿e Konjo te¿ nie
jest fanem obojêtnoci. S¹dzê, ¿e  paradoksalnie  bliska
nam jest równie¿ swoista cnota anarchii. Konjo pojmuje j¹
zapewne w granicach stylu scenicznego, ja rozumiem to pojêcie w szerszym ¿yciowym sensie  jako poszanowanie dla
tego co ¿ycie przynosi, poszanowanie dla prawdy, jawnoci,
uczciwoci. ¯ycie tworzy scenariusze tylko prawdziwe, a prawda
jest zawsze dobra  jakakolwiek by nie by³a.
Najwidoczniej Olecko to miasto, gdzie sztuka wymyka siê schematom  nie koñczy siê na scenie i potrafi zatoczyæ znacznie szersze krêgi. Ze sztuk¹ trzeba ostro¿nie, szczególnie kiedy odbiorc¹
jest dziecko, które  trzeba pamiêtaæ  nie ma jeszcze jasnego
rozgraniczenia miêdzy rzeczywistoci¹, a wiatem fantazji.
Zdjête gacie i wibrator kr¹¿y³y bezpañsko po sali s¹dowej i nikt nie uwa¿a³ tych s³ów za powód do dumy. To dobrze
rokuje na przysz³oæ i nie ma co ¿a³owaæ, ¿e w Olecku powia³o

zlewem przez chwilê. Ja ze swojej strony obiecujê, ¿e nastêpnym razem po prostu wyjmê kabel zasilaj¹cy w przypadku obscenicznych tekstów padaj¹cych ze sceny. Laska ze ci¹gniêtymi gaciami nie ma w Olecku szans na imprezie dla dzieci.
Pawe³ Konnak po rozprawie zaproponowa³ mi chrzecijañski ucisk d³oni, którego mu nie odmówi³em, pomny na przypowieæ, któr¹ us³ysza³em osiem lat temu: kiedy umrzemy to
u progu wiecznoci czekaj¹ nas trzy zdziwienia: po pierwsze 
w raju bêd¹ Ci, których siê w ogóle nie spodziewamy, po
drugie  nie bêdzie tam tych, których siê spodziewalimy, po
trzecie  my tam bêdziemy.
Grzegorz K³oczko
P.S. Panie Redaktorze, postanowi³em wiêcej nie robiæ
zlewu z Pañskiego pisma. Na pos³ugiwanie siê t¹ metod¹
og³aszam moratorium.

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

Sprzêt dla Orodka

mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

PUB TARGOWA

19-400 OLECKO, UL. TARGOWA 20, TEL. 0-604-779-423

(V4602)

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate og³asza konkurs ofert na wynajem lokalu U Potêgowej, usytuowanego przy ul. Partyzantów w Olecku. W
konkursie brane bêd¹ pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:
1) propozycja wysokoci miesiêcznego czynszu najmu,
2) program artystycznej i spo³eczno-kulturalnej dzia³alnoci,
3) propozycja dzia³alnoci gastronomicznej,
4) propozycja estetyki (wystroju) pomieszczeñ,
5) dowiadczenie i referencje najemcy w zakresie prowadzenia dzia³alnoci wyszczególnionej w pkt 2, 3, 4.
Preferowane bêd¹ oferty zawieraj¹ce programy d³ugofalowe, na minimum 3 lata. Komisja wemie równie¿ pod
uwagê wiarygodnoæ finansow¹ oferenta.
Oferty w zamkniêtych kopertach nale¿y sk³adaæ do 17
lutego 2006r. w sekretariacie ROK Mazury Garbate lub korespondencyjnie na adres: Regionalny Orodek Kultury w
Olecku Mazury Garbate, Plac Wolnoci 22, 19-400 Olecko.
Otwarcie ofert i wybór oferenta nast¹pi w dniu 21 lutego 2006 r. o godzinie 1200 w gabinecie dyrektora ROK MG.

(V76405)

OG£OSZENIE

Dyrektor Orodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
G³uchych w Olecku ma zaszczyt poinformowaæ Pañstwa, ¿e
w ramach projektu wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ zakup nowoczesnego sprzêtu u³atwiaj¹cego kszta³cenie
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Orodek
wyst¹pi³ na licie adresowej MEN i otrzyma³ nieodp³atnie rodki
dydaktyczne na kwotê 54 129,80 z³.
Równie¿ w ramach projektu dostawa i instalacja pracowni ze sprzêtem specjalistycznym do pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ niepe³nosprawn¹ Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej dzia³aj¹c w konsorcjum z Yong Digital Poland S.A.
dostarczy i zainstaluje nieodp³atnie w dniach 9-12.02.2006r. 
pracowniê ze sprzêtem specjalistycznym na kwotê 21 245 z³.
Artur Sobolewski
Dyrektor Orodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci G³uchych w Olecku

#
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Równaæ Szanse
Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y og³osi³a rozpoczêcie
programu Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci Równaæ
Szanse 2006  Ogólnopolski Konkurs Grantowy. Celem programu jest wsparcie inicjatyw spo³ecznych s³u¿¹cych wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu ¿yciowego
m³odzie¿y.
O dofinansowanie projektów adresowanych do m³odzie¿y
w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i ma³ych miast
(do 20 000 mieszkañców), mog¹ siê ubiegaæ: organizacje pozarz¹dowe, gimnazja, szko³y ponadgimnazjalne, miejskie i gminne
domy kultury, miejskie i gminne biblioteki. Dotacjê mo¿na otrzymaæ
na dzia³ania s³u¿¹ce wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in.
poprzez:
- wyrównywanie mo¿liwoci, jakie dla podniesienia poziomu kszta³cenia i pobudzania aktywnoci m³odzie¿y stwarza
rozwój technik informacyjnych, i nauk cis³ych,
- pobudzanie aspiracji poznawczych m³odzie¿y oraz kszta³towanie w niej postaw aktywnych wobec rzeczywistoci,
- tworzenie warunków sprzyjaj¹cych w³¹czaniu siê m³odzie¿y w dzia³alnoæ spo³eczn¹ i publiczn¹ oraz innych form
po¿ytecznego zagospodarowania wolnego czasu,
- podnoszenie umiejêtnoci spo³ecznych m³odych ludzi,
- wspólne dzia³ania m³odzie¿y z ró¿nych rodowisk,
- poprawê jakoci nauczania  kreowanie ponadstandardowej oferty edukacyjnej i praktyczne wdra¿anie nowoczesnych metod dzia³ania.
Wnioski o dofinansowanie mo¿na sk³adaæ do 1 marca 2006r.

Szczegó³owe informacje o konkursie i formularz znajduj¹ siê
na stronach internetowych:
www.rownacszanse.pl
www.pcyf,org.pl

Program wyrównywania
róznic miedzy regionami
 obszar A

W ramach obszaru A -  Programu wyrównywania ró¿nic
miedzy regionami mo¿na pozyskaæ rodki finansowe na doposa¿enie obiektów s³u¿¹cych rehabilitacji osób niepe³nosprawnych w sprzêt rehabilitacyjny.
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 z dnia 30 sierpnia
1991r.) i utrzymywany przez:
1) fundacje lub stowarzyszenie, posiadaj¹ce statutowy zapis
o dzia³alnoci rehabilitacyjnej na rzecz osób niepe³nosprawnych,
2) jednostkê samorz¹du terytorialnego.
Szczegó³owe informacje o procedurach realizacji programu zamieszczone s¹ na stronie internetowej Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
www.pfron.org.pl
Wniosek w imieniu zak³adu opieki zdrowotnej sk³ada organ za³o¿ycielski w terminie do dnia 28 lutego 2006r. do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Warmiñsko  Mazurskiego Departamentu Zdrowia, ul. G³owackiego 6, 10-448 Olsztyn.
Sporz¹dzi³a: H. E. Kasicka

Urz¹d Skarbowy w Olecku

FIRMA HANDLOWO-US£UGOWA

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

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

KEY

znaczy taniey !

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

(V76005)

BUD-MET

(V76805)

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

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

od osób fizycznych za 2005 rok
przyjmowane s¹

w pokoju nr 8 w siedzibie Urzêdu Skarbowego:
Olecko ul. Wojska Polskiego 7
w dniach:
poniedzia³ki
8:30  16:00
wtorki
8:30  16:00
rody
8:00  14:30
czwartki
8:00  14:30
pi¹tki
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

LAS I OGRÓD

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

Olecko, Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78
E³k, Stary Rynek 12
Go³dap, plac Zwyciêstwa 18

(V5201)

(V78502)

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

informuje mieszkañców powiatu oleckiego,
¿e zeznania na podatek dochodowy

$
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Noworoczny turniej
W Olecku rozegrany zosta³ kolejny noworoczny turniej pi³ki no¿nej na hali o Puchar Prezesa MLKS Czarni Olecko - Józefa Wasilewskiego. W tym roku na turneij przyjecha³y druzyny
RUDISKIUKI (Litwa), POMORZANKA Sejny, POLONIA Raczki,
ORZE£ Stare Juchy, i dwie dru¿yny CZARNYCH Olecko. Turniej rozegrano dziêki uprzejmoci dwóch dyrekcji p.p. Beaty
Stypu³kowskiej i Piotra Gorlo w dwóch doskonale przygotowanych halach: Zespole Szkó³ Technicznych i Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych. Druzyny w elimnacjach gra³y w dwóch
grupach. W hali ZSLiZ grupê wygra³a Polonia przed Czarnymi
I i Pomorzank¹. W hali ZST wygrali Czarni II przed Rudiskiuki
i Or³em. Nastepnie wszystkie dru¿yny przenios³y sie do hali
ZST i tam rozegrano mecze fina³owe. W meczu o 5-6 miejsce
Orze³ pokona³ Pomorzankê 3-1, w meczu o 3-4 miejsce Litwini
pokonali Czarnych I w karnych 2-1, w meczu by³o 1-1. I wreszcie w finale Polonia pokona³a Czarnych II 2-0.

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

Prezes MLKS Czarni Olecko - Józef Wasilewski serdecznie dziêkuje wszystkim, którzy pomogli przeprowadziæ sprawnie ca³y turniej: p. dyr. Beacie Stypu³kowskiej, p. dyr. Piotrowi Gorlo, sêdziom turnieju (Marcin Putra, Karol Warsewicz,
Rafa³ Suchaczewski, Karol Szy³kiewicz), nauczycielom wf (Zbigniew Karandziej i Romuald Wojnowski) oraz obs³udze hali
ZST (p. Dorota Brzozowska i p. Maciej Brzozowski).
Kolejny turniej za rok.

L

Fot. Marek Pacyñski

Olecko, Aleje Lipowe 3
cie
zê
c
o u
zp urs
o
R k

14
lutego

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

tel. 520-23-36

OG£OSZENIE

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku, ul. Zyndrama 4,
19 - 400 Olecko, og³asza przetarg nieograniczony ofertowy, pisemny na wykonanie robót ogólnobudowlanych (roboty, awaryjne, nieprzewidziane) w swoich zasobach w
okresie od 20.02.2006 do 31.12.2006 roku i wykonanie projektu technicznego docieplenia stropodachu i cian zewnêtrznych z kolorystyk¹ elewacji budynków wielorodzinnych
w Olecku przy ul. rodkowa 1, 7, 7A i Nocznickiego 6.
Termin sk³adania ofert, w sekretariacie SM w Olecku
przy ul. Zyndrama 4, up³ywa 10 lutego 2006 roku, o godzinie 900.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w biurze Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ul. Nocznickiego 2, III piêtro,
pokój nr 2, w godz. 700-1500, nr telefonu (087) 520 30 67.
Przetarg odbêdzie siê 10.02.2006 roku o godz. 930.
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku zastrzega sobie
prawo swobodnego wyboru ofert oraz uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecka
(K1401)

Harmonogram

KUPON NA OG£OSZENIE

akcji poboru krwi

 0,37 z³ za s³owo

organizowanych w Powiecie
Oleckim w 2006r.

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



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.
- 1 czerwca 2006r.
- 3 sierpnia 2006r.
- 5 padziernika 2006r.
- 7 grudnia 2006r.
Sporz¹dzi³a: H. E. Kasicka

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

%
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Gdzie s¹ granice wolnoci artystycznej?

Konferansjer Konjo w s¹dzie
23 stycznia br. przed oleckim s¹dem
grodzkim odby³a siê rozprawa z oskar¿enia Komendy Powiatowej Policji w
Olecku przeciwko konferansjerowi Paw³owi Konjo Konnakowi, znanemu m.in.
z programu Lalamido czy Randki w
ciemno. Olecka policja po doniesieniu
jednego z mieszkañców Olecka do Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie oskar¿y³a Konja o u¿ywanie s³ów nieprzyzwoitych podczas koncertu grupy Duo
Bahamas w trakcie imprezy Przystanek Burmistrza, która odby³a siê 28 lipca ub.r. Jest to czyn z art. 141 kodeksu
wykroczeñ.

Radny K³oczko oskar¿a

Wed³ug g³ównego wiadka oskar¿enia, wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Olecku Grzegorza K³oczko, impreza na kamiennej pó³rotundzie by³a
reklamowana jako impreza familijna, gdzie
miano uk³adaæ klocki rodzinnie Lego.
Pomys³ zainteresowa³ radnego K³oczko,
jego ma³¿onkê Lidiê i ich trójkê dzieci w
wieku 5,7 i 11 lat i znalaz³ siê na kamiennej pó³rotundzie. Wed³ug wiadka impreza ta mia³a bardzo nisk¹ frekwencjê
ze wzglêdu na dos³owne oberwanie chmury. Pod 3 namiotami znajdowa³o siê ok.
30-40 osób publicznoci, w tym dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym.
- Konferansjer tej imprezy Pawe³ Konnak u¿ywa³ wielu niewybrednych, skandalicznych wierszyków i sformu³owañ 
zeznawa³ przed s¹dem G. K³oczko.
Najbardziej zapamiêta³ dwa z nich,
które od razu zapisa³ sobie na kartce:
Witam chlebem, sol¹ i wibratorem
oraz Witaj ma³olacie, z³oty ³añcuch masz
na klacie, ka¿da laska na twój widok zdejmie
gacie.

podczas rozmowy na scenie, a drugi jest
sta³ym punktem jego programu rewiowego pt. Chwila dla debila. Jest to kpina
z subkultury dresiarzy i kiboli, szczególnie adresowana wokalicie Stachurskiemu.
Jego wersjê potwierdzi³a, tak¿e w
konfrontacji z G. K³oczko, wiadek Bo¿ena Ga³¹zka, instruktor z Regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate
w Olecku. Podczas koncertu przebywa³a obok sceny i pracowa³a wtedy jako
inspicjent. Pani wiadek nie pamiêta³a
zupe³nie, ¿eby Konnak u¿y³ s³owa wibrator.
Podczas zeznania B. Ga³¹zki obecny
na sali szef Ligi Polskich Rodzin w powiecie oleckim Józef Skrocki zarzuci³ jej,
¿e k³amie. Reakcja s¹du by³a b³yskawiczna.
- Proszê opuciæ salê s¹dow¹  nakaza³ mu sêdzia Mariusz Mazur.
Obwiniony zarzuci³ G. K³oczko, ¿e
traktuje go instrumentalnie w ramach walki
politycznej, w rewan¿u za przegrane przez
siebie wybory na burmistrza Olecka (z
Wac³awem Olszewskim  przyp. aut.).
- Zapraszam Pana Konnaka na sesjê
Rady Miejskiej w Olecku, kiedy czêsto i
znacznie ostrzej krytykujê niektóre poczynania burmistrza Olecka  odrzuca³
jego zarzuty G. K³oczko.
Radny K³oczko mia³ ¿al do konferansjera, ¿e u¿y³ takich spronych wierszyków w³anie podczas imprezy przeznaczonej dla dzieci.
- Przez jaki czas moje dzieci pyta³y
mnie wprost, co oznacza s³owo wibrator  doda³ K³oczko.

Konnak prosi o do¿ywocie

W ostatnim s³owie P. Konnak poprosi³ s¹d o karê do¿ywocia, ale kiedy
dowiedzia³ siê, ¿e jego czyn jest zagro¿ony kar¹ ograniczenia wolnoci, grzywn¹
do 1500 z³ lub nagan¹, poprosi³ s¹d o
uniewinnienie.
Konferansjer zadeklarowa³, ¿e kocha
Olecko oraz jego mieszkañców i jest gotów
nadal wystêpowaæ przed oleck¹ publicznoci¹. Przypomnia³ te¿, ¿e w 1986 roku
po raz pierwszy odpowiada³ przed s¹dem z oskar¿enia S³u¿by Bezpieczeñstwa
za wyst¹pienia antykomunistyczne podczas demonstracji politycznej w Gdañsku.
- Jest mi bardzo przykro, ¿e po raz
drugi muszê stawaæ przez s¹dem, w³anie w wolnej i demokratycznej Czwartej Rzeczypospolitej  mówi³ przed s¹dem Konnak.
Do akt sprawy s¹d do³¹czy³ zdjêcia
zrobione na kamiennej pó³rotundzie przez
G. K³oczko podczas koncertu 28 lipca
ub.r. oraz informacjê z lubelskiego dodatku Super Expressu o nadaniu P.
Konnakowi tytu³u najdowcipniejszego
Polaka.

Konferansjer uniewinniony
w ukochanym Olecku

26 stycznia sêdzia Mariusz Mazur
stwierdzi³, ¿e Zachowanie artysty nie
wyczerpa³o znamion wykroczenia, które
mu zarzucano. S³owa nieprzyzwoite to
przede wszystkim powszechne wulgaryzmy, a takie w wyst¹pieniu artysty nie
pad³y. Dlatego s¹d uniewinni³ pozwanego.
Tekst i fot. Dariusz Josiewicz

Konnak i Ga³¹zka
zaprzecza

Wed³ug obwinionego Konnaka, pierwszy wierszyk móg³ paæ do mikrofonu

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

Pawe³ Konnak (Konjo) podczas rozprawy s¹dowej.

&
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OP-OF IV OLECKI PRZEGL¥D OTWARTYCH FILMÓW
24-25 lutego 2006 r.
Organizatorzy Przegl¹du stawiaj¹ sobie dwa podstawowe cele. Pierwszy z nich
Program IV OP-OF
to promocja i prezentacja Polskich m³odych i debiutuj¹cych twórców filmowych.
Drugi to pokazywanie widowni przegl¹du filmów niekonwencjonalnych, niekomercyjnych, o wysokich walorach artystycznych, pochodz¹cych z Europy.
Festiwal co roku jest tak konstruowany, aby zaprezentowaæ widowni nie tylko
same filmy, ale równie¿ wiele innych rzeczy zwi¹zanych ze sztuk¹ filmow¹. Dlatego
te¿ podczas ka¿dej edycji odbywaj¹ siê inne dzia³ania: spotkania i seminaria z twórcami filmów, wystawy, koncerty.
Pierwsza edycja OP-OF mia³a miejsce w 2003 r. Zaprezentowano wówczas 11
filmów, w tym: Katedra re¿. T. Bagiñski, Kobieta z Papug¹ na ramieniu re¿. R.
Nyczka, filmy Grupy Filmowej SKURCZ. Goæmi przegl¹du byli m.in. Ryszard Nyczka i Wojciech Biedroñ - twórcy filmu Kobieta z papug¹ na ramieniu.
II OP-OF odby³ siê w dniach 20-21 lutego 2004 r. Goæmi przegl¹du byli: Dariusz
Gajewski - re¿yser filmu Warszawa oraz Krzysztof Rynkiewicz - wyk³adowca na
Wydziale Operatorskim i Realizacji TV (kierunek Animacja). Widzowie mogli tak¿e
zobaczyæ twórczoæ: Stowarzyszenia Artystycznego MAKATA, Animowanych studentów Animacji PWSTF i TV w £odzi.
25-26 lutego 2005 r. - III Olecki Przegl¹d Otwartych Filmów. Goæmi OP-OF byli
twórcy z Polski p³n-wsch., którzy prezentowali swoje filmy w cyklu Filmowe Podlasie Atakuje vol. II, Przemek M³yñczyk - re¿yser filmu Osiemnacie. Zaprezentowano tak¿e twórczoæ grup: Grupa Azzorro, £ódz Kaliska, Grupa Filmowa SKURCZ.

Listy do redakcji
Bardzo dziêkujê za artyku³ w Tygodniku Oleckim, który uwiadomi³
wielu ludziom jak ciê¿k¹ chorob¹ jest
astma. Dziêkujê za wyrozumia³oæ nauczycielom dla swych chorych uczniów,
Sanepidowi za w³¹czenie siê do akcji
(obecnie w szko³ach trwa szkolenie dla
nauczycieli na temat dzieci chorych na
astmê) oraz wszystkich, którzy przyczynili siê do poruszenia tematu o astmie w artykule z TO.
Mama astmatyka
(nazwisko i imiê
do wiadomoci redakcji)

24 lutego 2006 r. (pi¹tek)
12:00  Edukacja filmowa (spotkanie z
Tomaszem Adamskim)
18:00  oficjalne otwarcie Cinema Off
The best of Pawe³ Czarzasty
20:00  Czas na Europê
GUZIKOWCY re¿. Peter Zelenka
22:00  FILMOWE PODLASIE ATAKUJE VOL III (spotkanie z twórcami)
25 lutego 2006 r. (sobota)
16:30  Otwarcie wystawy plakatu
17:00  Czas na Europê
ROK DIAB£A re¿. Peter Zelenka
17:00  Olecko na ekranie
Teraz m³odzi
Piotr Matwiejczyk i Bodo Kox
23:00  Na dobry sen /Sala ARTS/
Wszystkie projekcje odbywaj¹ siê
w sali kinowej

Zmiany w przepisach ruchu
drogowego w Federacji Rosyjskiej
Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie uprzejmie informuje, i¿ od l stycznia 2006 roku w Federacji Rosyjskiej
nast¹pi³y zmiany w przepisach ruchu drogowego. Uwzglêdniaj¹c znacz¹c¹ liczbê
zarejestrowanych w przygranicznych
regionach Polski pojazdów wje¿d¿aj¹cych
do Obwodu Kaliningradzkiego Rosji i powa¿na liczba problemów, na które obecnie napotykaj¹ ich kierowcy (g³ównie w
zwi¹zku z u¿ywaniem niew³aciwych
kolorowych elementów owietlenia zewnêtrznego). Konsulat zwróci³ siê do Zarz¹du Milicji Drogowej w Kaliningradzie
z prob¹ o przekazanie wiadomoci w
tym zakresie. Na tej podstawie Konsulat
przekazuje, co nastêpuje:
W pojazdach poruszaj¹cych siê po
drogach publicznych w Obwodzie Kalmingradzkim Rosji dopuszczalne jest
u¿ycie jedynie reflektorów przeciwmgielnych emituj¹cych wiat³o koloru bia³ego lub ¿ó³tego, a kierunkowskazy mog¹
byæ wy³¹cznie koloru pomarañczowego
lub ¿ó³tego. wiat³o przednich reflektorów, podwietlenie numeru rejestracyjnego oraz wiat³o wstecznego biegu mog¹
byæ wy³¹cznie koloru bia³ego. Pozosta³e sygna³y wietlne musz¹ mieæ kolor czerwony. Nie jest dopuszczalne u¿ywanie
owietlenia innych kolorów, w tym np.
równie¿ owietlenia wnêtrza kabiny.
 wiat³a mijania poza terenem zabudowanym maj¹ byæ w³¹czone ca³odobowo

przez ca³y rok.
 Zabrania siê wyprzedzania samochodów uprzywilejowanych poruszaj¹cych siê z w³¹czonymi sygna³ami specjalnymi.
 Dzieci do 2 lat mo¿na przewoziæ tylko
w specjalnych fotelikach lub zapiête
pasami bezpieczeñstwa w pojazdach fabrycznie nieprzystosowanych do mocowania fotelików.
 Zabrania siê przewoziæ dzieci na
tylnym siedzeniu pojazdu jednoladowego,
np. motocykla.
 Pieszym poruszaj¹cym siê poboczem
jezdni lub po pasie jezdni zaleca siê posiadanie na ubraniu elementów odblaskowych.
Jak zosta³o przekazane, funkcjonariusze milicji zostali zobowi¹zani do kontrolowania wykonywania wymienionych
przepisów przez osoby kieruj¹ce pojazdami. W przypadku stwierdzenia naruszeñ, zgodnie z przepisami prawa rosyjskiego, mo¿e zostaæ udzielone upomnienie
lub kara pieniê¿na (mandat), a tak¿e mo¿e
zostaæ zatrzymane prawo jazdy lub dowód rejestracyjny pojazdu. W takich
sytuacjach sprawa przekazywana jest do
s¹du, który w terminach wynikaj¹cych
z przepisów proceduralnych orzeka wymiar kary za wymienione wykroczenie
Konsul Generalny Jaros³aw Czubiñski,
Kaliningrad, dnia 20 stycznia 2006

'
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PROPOZYCJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
KSI¥¯KA TYGODNIA Wielki s³ownik poprawnej polszczyzny.

Uchwa³¹ Senatu RP rok 2006 zosta³
og³oszony Rokiem Jêzyka Polskiego.
Jêzyk ojczysty jest podstawowym
sk³adnikiem to¿samoci Polaków i dobrem
kultury narodowej. Z tych wzglêdów Senat
zwraca siê do w³adz publicznych i Polaków o ochronê, otaczanie opiek¹ i kultywowanie polszczyzny. Polszczyzna nas
³¹czy i niech to bêdzie jêzyk bogaty,
poprawny i piêkny  apeluj¹ senatorowie w uchwale. Nasz jêzyk jest pi¹tym
(pod wzglêdem liczby u¿ytkowników) jêzykiem Unii Europejskiej i istnieje du¿a
szansa na to, by sta³ siê tak¿e jednym z
najwa¿niejszych jêzyków europejskich.
Powinnimy wiêc nie tylko dbaæ o polszczyznê w kraju, lecz tak¿e upowszechniaæ
j¹ poza granicami Polski.
W tym roku przypada dwusetna rocznica rozpoczêcia edycji pierwszego s³ownika jêzyka polskiego Samuela Bogumi-

FERIE ZIMOWE 2006



30.01-10.02.2006r.
Propozycje dla dzieci i m³odzie¿y
* Otwarte zajêcia teatralne z grup¹ teatraln¹ SNAC  od 30.01. do
2.02.2006 r. w godz. 11:00-12:30  sala
AGT, ul. Partyzantów 2
* Zajêcia rytmiczne dla dzieci  31.01.2.02.2006r. oraz 7-9.02.2006r., w godz.
10-11:30  sala baletowa
* Otwarte zajêcia teatralne z grup¹ teatraln¹ O.S.A.  od
6.02. do 10.02.2006r.
w godz. 11:00-12:30 
sala AGT, ul. Partyzantów 2
* Otwarte zajêcia teatralne z doros³ymi
 30.01., 2.02., 6.02. i
9.02.2006r. w godz.
18:00-20:00  sala AGT,
ul. Partyzantów 2
* Otwarte zajêcia wokalne  scena:
- 30.01-3.02. w godz.
13:00-15:00
- 6-10.02. w godz. 13:0015:00
* Zajêcia plastyczne 
hol na I piêtrze ROK
MG
- 30.01., 31.01, 2.02.2006
r., godz. 12:30-14:00
- 6.02., 7.02, 9.02., godz.
12:30-14:00
* Warsztaty technik

Verte

Red. Andrzej Markowski. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN 2005

³a Lindego.
Dzi prezentujemy Czytelnikom Tygodnika najwiêkszy s³ownik sporód tych,
które ucz¹, jak pisaæ i mówiæ poprawnie
oraz jakich b³êdów unikaæ. Jest to Wielki
s³ownik poprawnej polszczyzny uwzglêdniaj¹cy dwie normy jêzykowe: wzorcow¹
i u¿ytkow¹. Ksi¹¿ka zawiera 30 000 hase³, w tym wyrazy, które niedawno wesz³y do polszczyzny i wyrazy dawne, 26000
komentarzy normatywnych, imiona, nazwiska, skróty i skrótowce, nazwy geograficzne i etniczne.
Do ksi¹¿ki do³¹czona jest p³yta CDROM, zawieraj¹ca ponad 12 000 hase³
opracowanych pod redakcj¹ prof. Andrzeja Markowskiego.
El¿bieta Rowiñska
LIGHTSHOW oraz FIRESHOW 
27.01.-2.02.2006 r., od godz. 17:00 
sala AGT
* Seanse filmowe  sala widowiskowa
- 31.01., godz. 11:00  Kubu i Hefalumpy, wstêp 2 z³
- 2.02., godz. 11:00  Gwiezdne wojny
III  wstêp 5 z³
- 7.02., godz. 11:00  Dobry piesek,
wstêp 2 z³
- 9.02., godz. 11:00  Roboty, wstêp 2 z³
* Spektakle teatralne

Ka¿dy, komu zale¿y na poprawnym
pos³ugiwaniu siê jêzykiem polskim, znajdzie
w s³owniku rozstrzygniecie ró¿nych w¹tpliwoci poprawnociowych.

Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia w Olecku,
ul. Aleja Zwyciêstwa 7, tel. 523 93 53
zaprasza:
poniedzia³ek
9.00-15.00,
wtorek-pi¹tek
9.00 -17.00,
sobota
9.00 -15.00
- 3.02., godz. 11:00  Opowieæ Wigilijna, Teatr KOLIBER z Bia³egostoku,
wstêp 2 z³ (sala widowiskowa)
- 10.02., godz. 11:00  spektakl Sen z
Suwa³k (sala AGT)
- 10.02., godz. 16:00  pokaz zespo³u tanecznego Funky (sala widowiskowa)
Kontakt:
Regionalny Orodek
Kultury w Olecku Mazury Garbate, Plac Wolnoci 22, tel. (087) 520 20 59.

(V5401)
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To daje do mylenia!

Fakty, które mog¹ Ciê zadziwiæ...
Czasami niesfornoæ i niepos³uszeñstwo s¹ oznakami zdrowia. Dzieci s¹ z
natury entuzjastyczne i ciekawskie. To
sprawia, ¿e czasami zachowuj¹ siê w sposób,
który rodzice nazywaj¹ niesfornoci¹, jednak by³oby bardzo dziwne, gdyby dziecko nigdy nie próbowa³o nowych rzeczy
ani nie pope³nia³o b³êdów. Nie znaczy to,
¿e dzieciom nale¿y pozwalaæ na wszystko! Musz¹ poznaæ zasady obowi¹zuj¹ce
w Waszej rodzinie i nauczyæ siê wspó³dzia³aæ z innymi. Pomaganie dzieciom w

rozwijaniu samokontroli wymaga czasu i
cierpliwoci.
Dzieci czêsto nie rozumiej¹ dlaczego zosta³y ukarane. Badania dowodz¹,
¿e zasady doros³ych czêsto wydaj¹ siê
dzieciom bardzo niejasne. Dzieci nie zawsze rozumiej¹ co zrobi³y le. Dzieje siê
tak szczególnie wtedy, kiedy dziecko klapsa, poniewa¿ jest tym zbyt rozz³oszczone
i zdenerwowane, aby móc jasno myleæ.
Dzieci maj¹ prawo do pozytywnej dyscypliny. Polskie w³adze zobowi¹za³y siê

przestrzegaæ zasad Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach
Dziecka. G³osi ona, ¿e dzieci maj¹ prawa,
a jednym z nich jest prawo do ochrony
przed wszelkimi formami fizycznej i psychicznej przemocy oraz poni¿ania.
Daj¹c dzieciom wybór, pomagamy im
lepiej siê zachowywaæ. Nie spierajmy siê
z dzieæmi o sprawy, które nie maj¹ znaczenia. Pozwól im dokonywaæ w³asnych
wyborów  niech same decyduj¹, w co
siê ubior¹ lub co bêd¹ jad³y, ¿eby nie
czu³y siê dotkniête tym, ¿e nieustannie
je kontrolujesz. Takie postêpowanie pomaga przeciwdzia³aæ napadom z³oci i k³opotliwym zachowaniom.

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 niesfor-

noæ, 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. Oczekuj,
¿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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PROWINCJA£KI
Epifania, czyli opowieæ
dosyæ odlotowa

Szeptem

Wród wielu nawyków, ceregieli i ceremonia³ów, Wacek ma te¿ w swoim kalendarzu spacer do brzozowej alei. Koniecznie z dawno obliczonym zapasem
browarków. Na tam i z powrotem, ze
sklepiku przy rodkowym mocie, który
dla jednych jest bram¹ a dla innych szlabanem do krainy bezhoryzontowej.
Szeptem w ruchu, w myleniu i we
wszystkich ludzkich uzdolnieniach, bo
tylko tam mo¿na nazwaæ p³ochliwym zjawiskiem statyczny w okrelonym czasie
kawa³ek lenego krajobrazu.
Szeptem budzi siê wczenie rano odwiêtoci¹ i podekscytowaniem. Po d³u¿szej, np. zimowej, przerwie, pêcznieje
nawet przez tydzieñ. Tydzieñ trudny do

wytrzymania. Nuci wtedy Wacek Tumba-la-ne-¿e, co po francusku jest podobno o padaj¹cym niegu. Nuci dosyæ
czêsto, najczêciej jesieni¹, Nigdy zim¹.
Ot, przypl¹ta³o siê kiedy, kiedy i tak
jest pod nosem. Ju¿ pewnie wiêcej jak
dwadziecia lat. Piosenka-murmurandum,
bo tekstu wiêcej nie zna, przytrzymuje,
spowalnia, by nie polecia³ na ³eb na szyjê
bez ceremonia³u. Bez szeptem.
Najpierw trzeba wejæ do lasu. Niby
³atwo. Tutaj wystarczy przekroczyæ jeden z trzech mostów na £anej Strudze
i Po³omce. Ze swojej pierwszej klatki
schodowej pierwszego bloku wymyka siê
doæ ³atwo. Widz¹ tylko najbli¿sze s¹siadki i mo¿na udawaæ, ¿e po chleb czy
po mleko.
Dalej jest kawa³ek, mo¿e sto metrów,
obstrza³owej, czyli odkrytej, przestrzeni
miêdzy sklepikiem a rodkowym mostem.
Ma³a szansa, ¿e z pewnego oddalenia
nie ka¿da z ¿yczliwych par oczu znajomej sylwetki nie rozpozna. Na to, ¿e
wymknie siê zupe³nie szeptem biedaczysko
liczyæ nie mo¿e, bo filcowe, lub ju¿ zrogowacia³e ³okcie przylegaj¹ do strzelni-

czych parapetów niemal w po³owie osiedla.
- I ty znów ³azi³e po tych swoich
krajobrazach. Pojecha³by do miasta, baby
w lesie nie znajdziesz  gada na drugi
dzieñ mamkuj¹ca Wackowi Stara Tofka.
Mieszkaj¹ drzwi w drzwi. Mog³aby
gracowaæ kapustê w rodku nocy, gdyby parkingowa latarnia wieci³a kilka
metrów bli¿ej jej ogródka. Od dawna
swojego zegara biologicznego nie u¿ywa. Jest tu od zawsze. Jest starsza od
wielu drzew w pobliskim lesie.
Zaakceptowa³ Wacek jej troskê, poniewa¿ serce z niej nie paplanina. To dusza
pokrewna. Te¿ siê szwenda i tu i tam.
Pewnie molestuje w³asn¹ przesz³oæ.
I tylko ona wie co z tego  ból czy ukojenie. To nie jej dobre fluidy bombarduj¹ skulone plecy gdy wymyka siê w swoje
krajobrazy.
Dlatego jest sklepik w ca³ej Wacka
ceregieli. Tam sponiewierane szeptem
otrzymuje przys³owiowego kopa na te
ostatnie metry przed spe³nieniem.
Jan Nowak-Kowalski
Ci¹g dalszy za tydzieñ

ZAJAZD BARDÓW

na co ma siê ochotê...
Atrakcje
Planujemy (wiele zale¿eæ bêdzie od aury) zorganizowany
wyjazd w nasz przepiêkny teren saniami. Ponadto wspania³e
Ju¿ po raz pi¹ty, a w Kowalach po raz drugi, organizowany wyroby wêdliniarskie, pieczywo, zupa, kartacze  wszystko
jest Zajazd Bardów. Jak zwykle organizatorzy zapraszaj¹ nie prosto z naszej lokalnej kuchni, masarni, piekarni...
tylko na ucztê s³owno-muzyczn¹, ale te¿ na obfity i smaczny
Program ZAJAZDU BARDÓW w Kowalach Oleckich:
poczêstunek prosto z regionalnych kuchni.
3 lutego 2006
Wejciówki na wszystkie koncerty, potrawy, wystawy i
- 15:00 Projekcja: Film o Filmie, Archiwum Przysz³oci
pozosta³e atrakcje, w bardzo niskiej cenie 15 z³otych do naby- 16:00 Prezentacja goci z Obwodu Kaliningradzkiego
cia w GCKiS.
Jurij Biespa³ow
Noclegi
- 17:00 Laureaci konkursu O lad
Wszystkim przyjezdnym, a nie wymagaj¹cym apartamento£ukasz Majewski
Krzysztof Napiórkowski
wych komfortów zapewnimy noclegi w warunkach schronisko- 18:00 Tomasz Wachnowski
wych. Nale¿y zabraæ ze sob¹ swój piwór i ewentualnie mate- 19:30 £ada Gorpienko
rac (karimatê). Miejsc wystarczy na pewno wszystkim, wiêc nie
- 21:00 Robert Kasprzycki
bawmy siê w rezerwacjê...

pod Szesk¹ Gór¹

Bilety
Bêdzie obowi¹zywaæ tylko jeden bilet (karnet) na dwa dni,
w cenie 15 z³otych na wszystkie koncerty, noclegi, jedzenie i
picie. Dlatego p³aci siê tylko raz, a chodzi siê dowolnie na to,

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V704)

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

4 lutego 2006
- 15:00 Projekcja filmowa: Jeden rok w Kowalach Oleckich
- 16:00 Prezentacja goci z Obwodu Kaliningradzkiego
Igor Leskin
- 17:00 Laureat konkursu O lad
Dariusz Rubin
Micha³ Rogacki
- 18:00 Dzidka Muzolf z zespo³em
Tomasz Pala - instr. klawiszowe
Tomasz Kupiec - kontrabas
Pawe³ Odorowicz - altówka
Tomasz Wertz - perkusja
- 19:30 Evgen Malinovsky
- 21:00 Krzysztof Daukszewicz
Wszystkie koncerty i filmowe projekcje odbêd¹ siê w sali
widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich.
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Najcieplejsze
wiêto w roku
Babciu i Dziadziusiu, dzi wszystkie dzieci
Nios¹ dla was ¿yczeñ bukiecik.
Serduszka gor¹ce, kwiatki pachn¹ce,
Które wyros³y na mi³oci ³¹ce.

Dzieñ Babci i Dziadka to kolejna uroczystoæ w Przedszkolu z Oddzia³ami Integracyjnymi. Ju¿ od kilku tygodni dzieci przygotowywa³y siê do tego szczególnego wiêta. Ka¿da
sala by³a udekorowana odwiêtnie i panowa³a w niej atmosfera oczekiwania i niepokoju,
czy wszyscy dziadkowie dotr¹ do nas w ten
mrony czas. Wszystkie grupy przygotowa³y
czêæ artystyczn¹, na któr¹ sk³ada³y siê piosenki, wiersze pe³ne mi³oci i wdziêcznoci,
recytowane przez wnuczêta. Nastêpnie dzieci
obdarowa³y babcie i dziadków upominkami w³asnorêcznie wykonanymi. Na zakoñczenie by³y
¿yczenia i sto lat.... mocne uciski, a potem
s³odki poczêstunek.
Babcie i dziadkowie s¹ najmilsz¹, najbardziej wyrozumia³¹ publicznoci¹ dla dzieci.
Umiechniête twarze, przyjazne, pe³ne mi³oci
spojrzenia to najlepsza akceptacja i uznanie.
Danuta Paukszt

!
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BAL SZEÆDZIESIÊCIOLECIA

Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych z Go³dapskiej zamyka pierwsz¹ dekadê drugiego pó³wiecza owocnej pracy na
owiatowej niwie. Refrenem studniówkowego poloneza jest
wiêc w tym roku Sto lat!. Niech ¿yj¹ nam kolejne pokolenia
absolwentów ju¿ z zaci¹gu Nowej Matury, do której przyst¹pi¹ na wiosnê wychowankowie klasy III La  Mariana Rzodkiewicza, III LZI  Urszuli Zaborowskiej, IV TH  Urszuli
Baluty, III Ld  Anety Dra¿by-Puchalskiej, IV RA  Urszuli
Brodowskiej!

14 stycznia 2006 roku wyrazy wdziêcznoci za pomoc w
urz¹dzeniu przedmaturalnego balu i doprowadzenie do egzaminu dojrza³oci w imieniu przysz³ych maturzystów z³o¿yli na
rêce dyrektor Beaty Stypu³kowskiej Anna Niedziejko i Tomasz Czekay. Z kolei pani dyrektor w piêknych wzruszaj¹cych s³owach podkreli³a niepowtarzalnoæ pierwszego balu
na progu wejcia w doros³oæ. Choæ gimnazja w balowaniu
wyprzedzaj¹ szko³y ponadgimnazjalne, to ten bal powag¹ góruje
nad poprzednim. Posypa³y siê brawa. Pani dyrektor i wychowawcom wrêczono piêkne wi¹zanki kwiatów. Polonez ruszy³
dostojnym rytmem par, starannie u³o¿onych przez oleck¹ mistrzyniê choreografii  Bo¿enê Ga³¹zkê. W imieniu rodziców
toast za m³odzie¿ i wychowawców wzniós³ pan Wies³aw Biñczak, po czym zgromadzeni zasiedli do sto³ów piêknie i suto
zastawionych, przy których uwijali siê uczniowie klasy trzeciej technikum hotelarskiego: Artur Dunkert, Justyna Jakóbiak, Anna Janczewska, Mariola Malijonis, Krystyna Nalbach, a wród nich z najwiêksz¹ maestri¹ Piotr Wilczyñski.
Catering Ma³gorzaty i Ryszarda Borkowskich z Kurianek ko³o
Raczek zadba³, by serwowane dania i przystawki niepowta-

rzalnym smakiem wspomaga³y taneczny zapa³ biesiadników
na najwiêkszym w Olecku parkiecie, który ju¿ widzia³ tylu mistrzów tañca w organizowanych tu rokrocznie turniejach.
W odpowiednim tempie i rytmie utrzymywa³ wszystkich
bez wzglêdu na wiek olecki zespó³ Grafit: i nastrojowo i
czadowo. Integrowa³y baluj¹cych mêsko - damskie konkursy
w wymylnych dyscyplinach z szampañskimi nagrodami. Królem
balu zosta³ Piotr Zaborowski z klasy IV Ra, a królow¹ jego
partnerka  Agnieszka Tyszko z klasy I Zespo³u Szkó³ Technicznych z Augustowa. To jeszcze jeden aspekt kresowej integracji m³odych.
Utrwalany na
pami¹tkowych zdjêciach z wychowawcami i kamer¹ naszej absolwentki
Gra¿yny Szukieæ z
domu Staniszewskiej niepowtarzalny bal, trwa³ do
rana. M³odzie¿ i
w yc h o w a w c ó w
chêtnie wspomagali
rodzice, a szczególnie: pan Wies³aw
Biñczak, pani Irena Kowalewska,
pani Barbara Krzykwa, pañstwo Anna
i Bogdan Sieñkowscy pani Alicja Sura¿yñska, pani Jolanta Zalewska.
Trzeba tam by³o w tê noc byæ, kosztowaæ podawanych
delicji, ch³on¹æ nastrój i rytm m³odoci. Choæ szkole na Go³dapskiej stuknie niebawem szeædziesi¹t lat, to jest ci¹gle m³oda
m³odoci¹ kolejnych pokoleñ, rozwija siê piêknie i prowadzi
podopiecznych ku lepszym czasom, ucz¹c przydatnych i poszukiwanych zawodów: rolnika, lenika, ekonomisty, informatyka,
adepta agroturystyki i ekologii, hotelarza i administratora oraz
wychowuj¹c na przyzwoitych ludzi, szanuj¹cych siebie i innych.
Do zobaczenia na pierwszym w nowym tysi¹cleciu, a V w
kolejnoci Zjedzie Absolwentów, planowanym na wrzesieñ
2006 roku.
Romualda Mucha  Marciniak
nauczyciel  bibliotekarz
Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych

"
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Kalendarz imion
31 stycznia
Balbiny, Dobromierzy, Joanny, Ludwiki,
Luizy, Marceli, Marceliny
Beniamina, Cyrusa, Euzebiusza, Gwidona, Jana, Ksawerego, Ludwika, Marcela,
Marcelego, Piotra, Spycigniewa
1 lutego
Anny, Brygidy, Dobrochny, Dobrogniewy,
Igi, Marioli, Renaty
Dobrogniewa, Ignacego, Paw³a, Seweryna,
Siemirada, ¯egoty
2 lutego
Fortunaty, Jagody, Joanny, Katarzyny,
Klary, Marii, Mi³os³awy, Miros³awy
Felicjana, Fortunata, Kornela, Mi³os³awa,
Miros³awa, Oskara
3 lutego
Joanny, Rychezy, Ryksy, Telimeny

B³a¿eja, Hipolita, Laurencjusza, Oskara,
Sobies³awa, Stefana, Uniemys³a, Wawrzyñca
4 lutego
Danuty, Dany, Izydy, Joanny, Marii,
Weroniki, Witos³awy
Andrzeja, Gilberta, Jana, Józefa, Kornela, Mariusza, Teofila, Witos³awa
5 lutego
Adelajdy, Agaty, Agi, Gabrieli, Sulis³awy
Albina, Filipa, Gabriela, Izydora, Jakuba, Justyniana, Paw³a, Piotra, Strze¿ys³awa, Strzy¿ys³awa, Sulis³awa
6 lutego
Amandy, Angeli, Bogdany, Doroty, Kseni
Angela, Antoniego, Bogdana, Bohdana,
Paw³a, Romana, Tytusa

Kazimierz Lisiecki
Dziadek

Po ukoñczeniu nauki w Studium Pedagogicznym Wolnej Wszechnicy Polskiej, pracowa³ jako wychowawca w Towarzystwie
Gniazd Sierocych.
W roku 1928 powsta³o Towarzystwo
Przyjació³ Dzieci Ulicy. Jednym z za³o¿ycieli, a póniej dyrektorem by³ Kazimierz
Lisiecki. Wprowadzi³ on nowe formy pracy wychowawczej  Ogniska. Ich oryginalny charakter wynika³ z przyjêtej przez
Dziadka koncepcji stworzenia dla dzieci ulicy miejsca o wszelkich cechach domu
rodzinnego.
... czu³em, ¿e to nie mo¿e byæ zamkniêta
bursa ani dobroczynny przytu³ek. [...] Wiedzia³em, ze to musi byæ Dom. Normalny,
dobry dom, gdzie ka¿dy jest dobry i wa¿ny, i w którym dla ka¿dego, któremu na
tym zale¿y, jest miejsce...
W roku 1956 powo³ano do ¿ycia Pañstwowy Zespó³ Ognisk Wychowawczych.
Dyrektorem Naczelnym PZOW zosta³ K.
Lisiecki. Zlikwidowane w 1952 r. Towarzystwo Przyjació³ Dzieci Ulicy nie wznowi³o ju¿ nigdy dzia³alnoci, ale Dziadek nazywa³ siebie bardzo czêsto, zw³aszcza przy
w³adzach  Naczelnym Dzieckiem Ulicy.
W roku 1971 Kazimierz Lisiecki, dla

Szlachetny cz³owiek, wspania³y pedagog, za³o¿yciel i dyrektor Ognisk
Wychowawczych Towarzystwa Przyjació³
Dzieci Ulicy. Za sw¹ dzia³alnoæ otrzyma³
liczne ordery i odznaczenia, wród nich
najwa¿niejszy  Order Umiechu, jedyne
na wiecie odznaczenie, którym dzieci obdarzaj¹ swych najlepszych przyjació³ sporód doros³ych.
Urodzi³ siê 2 lutego 1902 roku w
podwarszawskim ¯bikowie. W czasie I wojny
wiatowej straci³ rodzinê. Jako bezdomny
trafi³ do bursy, której dyrektor skierowa³
go do pracy w klubach gazeciarzy. rodowisko to na d³ugie lata sta³o siê polem
dzia³alnoci K. Lisieckiego.
Warszawscy gazeciarze - to by³y dzieci
s³oñca i radoci. Brak im by³o domu. I
w³anie w tych latach grozy znalaz³ siê
kolega Kazimierz Lisiecki [...]. Kolega
Lisiecki byt uwielbiany. W dowód najwy¿szego oddania gazeciarze ochrzcili go
imieniem Dziadka, bo tak by³ wówczas nazywany Komendant Pi³sudski przez
swych ¿o³nierzy.

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

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-

Przys³owia
i powiedzenia

 Koniec stycznia ³agodny, luty bêdzie
pogodny.
 Na w. Ignacy (1 luty) w polu ju¿ inaczej.
 Gdy pierwszego piêknie wszêdzie, tedy
dobra wiosna bêdzie.
 Luty - miej ko¿uch i dobre buty.
 Powiadaj¹, ¿e Gromnica (2 luty) ju¿ ci
zimy po³owica, ale bywaæ nie nowina,
¿e dopiero j¹ zaczyna.
 Gdy Gromniczna (2 luty) zimê traci, to
wiêty Maciej j¹ wzbogaci.
 Chleb w. Agaty (5 luty) od ognia strze¿e
chaty.
 Na w. Agatê (5 luty) wysuszysz na
s³oñcu szatê.
 Po w. Dorocie (6 luty) wyschn¹ chusty na p³ocie.

Nasz przepis
Kurczak w ciecie

4 kurze piersi, 4 jajka, 4 ³y¿ki m¹ki
ziemniaczanej, 3 ³y¿ki m¹ki pszennej, szklanka oleju do sma¿enia, sól,
czarny pieprz
Miêso kroimy w plasterki. Jaja
roztrzepujemy i mieszamy z m¹k¹
ziemniaczan¹ i pszenn¹. Zanurzamy
w tym ciecie kawa³ki kurczaka i
wrzucamy na bardzo gor¹cy olej.
Sma¿ymy podobnie jak p¹czki, przewracamy na drug¹ stronê aby siê
zarumieni³y.
Po wyjêciu ods¹czamy z t³uszczu k³ad¹c je na bibule. Uk³adamy
na gor¹cym talerzu, posypuj¹c ka¿d¹
warstwê sol¹ i wie¿o zmielonym
czarnym pieprzem.
którego Ogniska by³y treci¹ ¿ycia, przeszed³ na emeryturê. Zmar³ 8 grudnia 1976r.
Na jego grobie na Pow¹zkach widnieje umieszczony przez wychowanków napis: Nie zapomnimy, Dziadku.
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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Nie ma dna w nieszczêciu ludzkim (14)
Okruchy wspomnieñ z Syberii 1941-1946

Janina Maciukiewicz

Uczniowie szko³y w Wilkasach w roku 1958.
Opiekowa³am siê miêdzy innymi Szkoln¹ Kas¹ Oszczêdnoci, której funkcjonowanie na terenie szko³y wyrabia³o w
uczniach nawyk systematycznego oszczêdzania, a w efekcie ³atwiej by³o dzieciom
braæ udzia³ w wycieczkach organizowanych przez szko³ê. Wiêkszoæ z nich
wêdrowa³a po górach, k¹pa³a siê w morzu, zobaczy³a Puszczê Bia³owiesk¹, zwiedzi³a Warszawê, Zakopane, Wieliczkê,
Gdañsk i Gdyniê oraz inne miasta i miejscowoci. Organizowane by³y te¿ jednodniowe wycieczki do zak³adów pracy, do szkó³ ponadpodstawowych, do
muzeum itp.
W latach szeædziesi¹tych odby³am
w Warszawie kurs PCK. Po jego skoñczeniu by³am zobowi¹zana do pe³nienia
obowi¹zków higienistki szkolnej oraz
prowadzenia Ko³a PCK. Organizacja ta
wyrabia³a w uczniach nawyk dbania o

higienê osobist¹ i higienê otoczenia,
pozwala³a poznaæ zadania sanitarne, zdrowotne i opiekuñcze. cile z PCK wi¹za³a siê dzia³alnoæ Ligi Ochrony Przyrody, dlatego te¿ opiekowa³am siê równie¿
t¹ organizacj¹. W okresie zimowym dokarmialimy zwierzêta lene. Pomaga³o nam
Ko³o £owieckie, z którym nawi¹zalimy
wspó³pracê. Dostarcza³o nam karmê, to

Wilkasy, 1960, uczniowie klasy VII.
znaczy siano, ziemniaki czy owies w
snopkach. Sk³adane to wszystko by³o
w budynku gospodarczym w szkole.
Rodzice udostêpniali sanie, uczniowie
³adowali karmê i rozwozili do karmników.
Zim¹ usuwalimy setki wnyków. Wszystkie to prace by³y wykonywane poza
godzinami lekcyjnymi. Prowadzilimy te¿
szkó³kê zadrzewieniow¹ przy szkole, a
wiosn¹ sadzilimy las. Dzi w tym miejscu szumi¹ drzewa 55-50-letnie, ongi
sadzone przez naszych uczniów. Jestem
dumna z tych prac, których efekty wci¹¿
widzê - hektary wspania³ego lasu. Jestem
te¿ dumna z moich uczniów, którzy dzisiaj s¹ wspania³ymi rodzicami, a nawet
dziadkami.

Wycieczka do Krakowa,1960r.

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

* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31

V3602

SPRZEDA¯, RATY, ZAMIANA

Wojska Polskiego 20

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

(V1304)

AUTO-KOMIS .7674) za³o¿ony w 1994r.

Biuro Rachunkowe ELKA. Zielona 15,

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

(V1204)

* autokomis, Targowa, u¿ywane czêci samochodowe, tel.
0-500-299-464
V1505
* awaryjne otwarcia: samochodów, mieszkañ, tel. 0-604-301929
V4406
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L103

* budowa pomostów na wodzie w okresie zimowym, tel. 0-607208-389
K1301
* Centrum Ogrodnicze, Rzenicka 6
V4302
* Compensa  ubezpieczenia wszystkie, tel. 0-87-520-46-76 V1105
* domki letniskowe sprzedam, tel. 0-607-208-389
K1201
* DORABIANIE KLUCZY, KSERO, PIECZ¥TKI  GRAF,
PLAC WOLNOCI 15A, tel. 0-87-520-26-12
V2703
* dorabianie kluczy na podstawie zamka stacyjki lub z kodu
klucza, tel. 0-87-520-21-28, 0-604-301-929
V4410
* geodezyjne, ksero wielkoformatowe, ul. Letnia 12, tel. 0-87520-28-67
V76605
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V805
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V4102
* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V5101
* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych, tel.
0-87-520-49-33
V3702
* kredyty, tel. 0-87-520-22-47
K403
* monta¿ systemów zamkniêtych / master i jednego klucza,
tel. 0-87-520-21-28
V4414
* naprawa zamków i stacyjek samochodowych, tel. 0-87-52021-28, 0-604-301-929
V4402
* pizza na telefon, 0-87-523-00-43
L601
* poczta kwiatowa, tel. 0-87-520-24-74
K803
* pralnia, tel.0-607-373-479
V3103
* przekodowywanie zamków do istniej¹cego klucza, tel. 0-87520-21-28, 0-604-301-929
V4418
* przewozy, przeprowadzki, tel. 0-504-146-460
V4502

us³ugi
weterynaryjne
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V4901)
* salon meblowy, Jan Bagiñski, ul. RZENICKA 6, tel. 0-87520-29-23
V3902
* sklep miêsny Mazury, tel. 0-87-520-23-14
V1004

WYNAJEM
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
INNE
* oddam psy w dobre rêce, tel. 0-87-523-01-89

L302
L402

L202

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

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

(K1501)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V78405)

* ABC Alkoholi, plac Wolnoci 8c
V905
* artyku³y wêdkarskie, wyprzeda¿, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
V2303
* autoczêci, £ada, Tawria, Skoda, zachodnie, Grunwaldzka,
tel. 0-87-520-01-21
V1404

(V5001)

(V75605)

US£UGI

K1102

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

(V760010)

SPRZEDAM
* wieszaki sklepowe, tel. 0-697-646-663

* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
V4202
* spawanie, lakierowanie samochodów dostawczych, tel.
0-507-832-870
K503
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2503
* suknie lubne, wypo¿yczalnia, sprzeda¿, tel. 0-886-364-909,
www.vivienvigo.com
V2403
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K303
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2203
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
K43705
* transport, tel. 0-508-192-094
V4206
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770 V3802
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73408
* wypiek sêkaczy, Targowa 6, tel. 0-87-520-30-69
V73210
* WYPO¯YCZALNIA DVD, tel. 0-87-523-01-54
V5301
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2306
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78
V2603

W styczniu promocja
na armaturê sanitarn¹.

Tel. (087) 520-22-33.
SERWIS OGUMIENIA 11 Listopada 31
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

DOM WESELNY

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

(K42908)

OG£OSZENIA DROBNE

12345678901234567890123456789012
(K76705)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
O
le
c
k
o
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
* przyjêcia weselne, okolicznociowe12345678901234567890123456789012
tel. +(87) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012

EDE 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.
(V43805)
(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

&

Tygodnik Olecki nr 5 (423)

Sportowe wspomnienia Marka Majewskiego

Dramatyczne derby

Koszykarze z dawnej Spójni, a póniej Sparty Olecko graj¹cej w A klasie
województwa bia³ostockiego, zawdziêczali
swoje umiejêtnoci profesorowi W³adys³awowi ¯urowskiemu, który by³ ich
nauczycielem wychowania fizycznego w
liceum ogólnokszta³c¹cym lub w szkole
podstawowej. Ich trenerem by³ jednak
póniej Leonard Mosiejko maj¹cy blade pojêcie o koszykówce. Najprawdopodobniej zim¹ 1958 roku koszykarze mieli
ju¿ doæ trenera Mosiejki, który gra³
równie¿ mecze skutecznie psuj¹c mo¿liwoci odniesienia sukcesów sportowych.
Leon czêsto strzela³ do kosza z po³owy
boiska (oczywicie niecelnie) pod wp³ywem ryków, np.: bia³ostockiej widowni
skanduj¹cej jego imiê. Jego recepty techniczne i taktyczne na wygranie meczu
by³y genialne proste.
Panie sêdzio  czas krzycza³ Leon.
W sekundê po zebraniu siê wokó³ niego zawodników pada³a pora¿aj¹ca g³êbi¹ znajomoci arkanów koszykówki recepta Leona: panowie  daæ tym patefonom i w sekundê póniej: koniec czasu
 dziêkujê panie sêdzio !! Nie udzielaj¹c
¿adnych wskazówek dalszej gry.
Z tych te¿ przyczyn przy ¿yczliwym
zrozumieniu sprawy przez ówczesnego
prezesa klubu Czarni Olecko  Wac³awa
Niderausa  w dru¿ynie koszykówki Czarnych nie by³o ju¿ miejsca dla Mosiejki.
Nast¹pi³ w koszykówce roz³am, m³odzi
zawodnicy jak Wit Jankowski, Marek
Majewski, Ignacy Jasielun doszli do
wniosku, ¿e Leon Mosiejko nie powinien graæ przez ca³y mecz. Owszem, mo¿e
byæ kapitanem, ale wprowadzi zespó³ na
boisko i po piêciu minutach daje miejsce m³odzie¿y. Leon na to siê nie zgodzi³, zabra³ z Czarnych Tadeusza Szuliñskiego i Jerzego Ziomkowskiego i
poszli graæ do LZS. Mosiejko zorganizowa³ dru¿ynê LZS Olecko, która równie¿ gra³a w A klasie koszykówki zajmuj¹c jedno z ostatnich miejsc, chocia¿ do
tej dru¿yny przeci¹gn¹³ kilku dobrych koszykarzy. W LZS grali miêdzy innymi:
Miros³aw Antonowicz, Jerzy Ziomkowski, Tadeusz Szuliñski i Leon Mosiejko.
Ignacy Jasielun pracowa³ w Radzie
Powiatowej LZS, gra³ wyczynowo w kosza
i pi³kê rêczn¹ w Czarnych. Natomiast
w LZS gra³ w pi³kê siatkow¹ oraz by³
za³o¿ycielem sekcji podnoszenia ciê¿arów. W LZS uzupe³niali dru¿ynê uczniowie
z Technikum Hodowlanego w Olecku.
Derby Czarni Olecko  LZS Olecko

 zima rok 1958 lub 1959 odby³y siê w
sali ówczesnego Liceum Ogólnokszta³c¹cego  obecnie Szko³y Podstawowej nr
2 w Olecku. Mecz mia³ dramatyczny przebieg. Leonard Mosiejko jako trener i kierownik dru¿yny LZS przed meczem z³o¿y³ sêdziemu protest przeciwko rozgrywaniu tego meczu z uwagi na to, ¿e zawodnicy Czarnych nie maj¹ aktualnych
badañ lekarskich.
Sk¹d o tym wiedzia³ Leon, nigdy nie
dowiedzielimy siê. W kilka minut po
¿¹daniu sêdziego o przedstawienie aktualnych kart zdrowia zawodników
dostarczy³ je Zdzis³aw Urbanowicz popiesznie susz¹c tusz na odciskach pieczêci jednego z lekarzy szpitala w Olecku.
LZS nie móg³ wygraæ meczu walkowerem, jak do tego d¹¿y³ Leon. Dramatyczny przebieg gry relacjonujê w du¿ej
mierze w oparciu o relacjê Jerzego Gryszkiewicza i Stanis³awa Fiedorczuka, których podziwiam za doskona³¹ pamiêæ, ale
nie wykluczam ewentualnych sprostowañ ówczesnych zawodników czy kibiców obecnych na tym meczu.
Do przerwy Czarni przegrywali z LZS
ró¿nic¹ 8 pkt. W czasie przerwy Wit Jankowski najbardziej zagrzewa³ Czarnych
do boju o zwyciêstwo. Po przerwie zszed³
jednak z boiska za 5 przewinieñ osobistych podobnie jak Janusz Michalczyk
i Marian Leszczyñski. W rezerwie by³
tylko wpisany w ostatniej chwili na listê
zawodników Romuald Karpowicz, który
by³ wietnym pi³karzem ale o koszykówce
mia³ najdelikatniej mówi¹c, bardzo  zielone pojêcie.
W ostatnich minutach meczu zosta³o na boisku czterech zawodników Czarnych: Zdzis³aw Urbanowicz, Jerzy Gryszkiewicz, Stanis³aw Fiedorczuk i ni¿ej

podpisany. Wszed³ na boisko Romuald
Karpowicz. Wynik meczu by³ jeszcze
korzystny dla Czarnych, gdy¿ w drugiej
jego po³owie odrobilimy straty i zdobylimy przewagê punktow¹. W ostatnich sekundach meczu by³ remis (wg Jerzego Gryszkiewicza) a prowadzilimy
dwoma punktami (jeden kosz  wg Stanis³awa Fiedorczuka). Obydwaj siê jednak zgodzili, ¿e w ostatnich sekundach
meczu pi³kê otrzyma³ znajduj¹cy siê w
pobli¿u kosza Romuald Karpowicz. Na
mój okrzyk:  Romek  podaj znalaz³o
siê przy mnie trzech zawodników LZS
zostawiaj¹c swobodê Romkowi, który ze
spokojem strzeli³ kosza. Kosz ten zdaniem Jerzego Gryszkiewicza zadecydowa³ o naszym zwyciêstwie nad LZS ró¿nic¹ 2 pkt a zdaniem Stanis³awa Fiedorczuka powiêkszy³ nasze zwyciêstwo nad
LZS do ró¿nicy 4 pkt.
Obiektywnie rzecz bior¹c wygralimy
w koñcówce meczu ze znacznie lepszymi od nas zawodnikami. Wystarczy wspomnieæ tylko nazwiska: Jerzego Ziomkowskiego, Miros³awa Antonowicza i Tadeusza Szuliñskiego.
Mecz ten uwiadomi³ nam jeszcze raz
fakt, ¿e graj¹c w koszykówkê przeciwko
Leonardowi Mosiejce mo¿na wygraæ.
Graj¹c z nim mo¿na tylko przegrywaæ.
Wszystkim chyba koszykarskie derby Olecka uwiadomi³y jak fatalne jest
rozbicie ograniczonych przecie¿ koszykarskich zasobów ludzkich w Olecku
na dwie dru¿yny, z których jedna  Czarni
 zajmowa³a rodkowe miejsce w tabeli
A klasy, a druga LZS  jedno z ostatnich miejsc w A klasie województwa bia³ostockiego, chocia¿ w sk³adzie tej dru¿yny by³o wielu dobrych zawodników.
Ta pora¿ka by³a gorzk¹ pigu³k¹ dla Leona, nie do po³kniêcia. Leon  wieloletni prezes Czarnych, za³o¿yciel sekcji
koszykówki  teraz d¹¿y do rozwi¹zania
koszykówki w Czarnych.
Marek Majewski

MISTRZOSTWA POWIATU w SIATKÓWCE
MOSiR i Zespó³ Szkó³ Technicznych w Olecku
zapraszaj¹ na MISTRZOSTWA POWIATU
w SIATKÓWCE czteroosobowej (od 16 l.)
o Puchar dyrektora MOSiR w Olecku
* zawody odbêd¹ siê w hali ZST, Plac Zamkowy, dnia 11 lutego 2006 r.
(sobota) o godz. 10.00;
* zg³oszenia pisemne dru¿yn (4 os. + 1 rezerwowy), przyjmuj¹ organizatorzy
na 15min. przed rozpoczêciem turnieju ;
* ubezpieczenie NW we w³asnym zakresie;
* wpisowe 12 z³  od dru¿yny;
* regulamin oraz system gier zostanie zostanie przedstawiony kapitanom
zespo³ów przed rozpoczêciem zawodów;
* wszelkich informacji udziela sekretariat MOSiR (tel.: 087-5202048).
ZAPRASZAMY !

'

SPORT
Lekka atletyka
Zwyciêstwo Przemka Szlaszyñskiego w Ogólnopolskim Mitingu Halowym
w Warszawie

Podczas Ogólnopolskiego mitingu
halowego Grand Prix PZLA w lekkiej atletyce, który odby³ siê 21 stycznia br. W
hali AWF Warszawa, próbkê swoich
mo¿liwoci pokaza³ zawodnik oleckiego
klubu Przemek Szlaszyñski. Niespodziewanie, ale w pe³ni zas³u¿enie zwyciê¿y³
w trójskoku w kategorii Open, zwyciê-
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¿aj¹c z wy¿ej od niego notowanymi rywalami. Rezultat, jaki uzyska³ (15,47 m)
wykonany z odbicia z tartanu, a nie z
belki, jak nakazuje przepis PZLA, to dobry
prognostyk przed Halowymi Mistrzostwami
Polski seniorów, które rozegrane zostan¹ pod koniec lutego w Spale.
W tej konkurencji debiutowa³ Jakub
Powiata  junior m³odszy. Pierwszy raz
w ¿yciu skoczy³ 12,29m (Przemek te¿ zaczyna³ od takich rezultatów). Kuba by³
pi¹ty w swojej kategorii wiekowej.
Pozostali nasi reprezentanci wypadli
dobrze. Ich miejsca i wyniki:
- Iga Kowalczyk  300 m (43,29 sek.), II
miejsce w kat. junior m³odszy
- Maciej Zalewski  1000 m (2:50,08 min.),

8. miejsce w kat. junior m³odszy
- Piotr Grzêda  2000 m (6:32,13 min.), 9.
miejsce w kat. jun. m³.
- Paulina Powiata  1000 m (3:23,03 min.),
7. w kat. jun. m³.
- Piotr Witkowski  1000 m (2:56,38 min.),
2. miejsce w kat. m³odzik
- Adrian Moroz  1000 m (2:58,71 min.)
Starty halowe zawodnicy Czarnych
traktuj¹ jako typowy przerywnik w treningach. Ich startem docelowym s¹ Makroregionalne Mistrzostwa Polski w Biegach Prze³ajowych, które w dniu 11 marca
rozegrane zostan¹ w Elbl¹gu. Póniej
zapewne wystartuj¹ na Mistrzostwach
Polski Juniorów M³odszych we W³oc³awku w dniach 25-26 marca br.

VI MISTRZOSTWA POWIATU OLECKIEGO SZKÓ£ PODSTAWOWYCH
W LA NA HALI  17.02.2006 r., godz. 10:00

Zaproszenie na zawody sportowe
Organizatorzy:
- SKS Granit przy Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych
- Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w
Olecku
- Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego
- Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie
Sportowe
Cel: popularyzacja halowej lekkiej atletyki
Miejsce:
Hala sportowa Zespo³u Szkó³ Licealnych
i Zawodowych w Olecku, ul. Go³dapska

Program zawodów:
Dziewczêta: 25 m, 300 m, 500 m, rzut pi³k¹ lekarsk¹ w ty³ przez g³owê (3 kg)
Ch³opcy: 25 m, 300 m, 600 m, rzut pi³k¹
lekarsk¹ w ty³ przez g³owê (4 kg)
Uczestnictwo:
Startuj¹ uczniowie klas IV, V, VI (rocznik 1993-95). Ka¿da szko³a ma prawo wystawiæ do konkurencji jedynie po 3 zawodników  osobno ch³opcy i osobno
dziewczêta. Zawodnik ma prawo startu
w dwóch konkurencjach i sztafecie.
Nagrody:

Pó³nocna Liga Regionalna
Tenisa Sto³owego
I Strefa Go³dap powiêksza przewagê
Czternasta kolejka Pó³nocnej Ligi Regionalnej Tenisa Sto³owego sprawi³a jedn¹ niespodziankê. Kandydat do pierwszego miejsca Spójnia Olecko remisuje na swoich sto³ach z Pogoni¹ Banie Mazurskie 7:7. Lider tabeli I Strefa Go³dap po dwóch
zwyciêstwach nad Viktori¹ II 8:2 i Geodezj¹ Olecko 8:3 powiêksza przewagê punktow¹ nad Viktori¹ I Wiêcki.
Wyniki XIV kolejki:
I Strefa Go³dap - Viktoria II Wiêcki 8:2
Geodezja Olecko - I Strefa Go³dap 3:8
Spójnia Olecko - Pogoñ Banie Mazurskie 7:7
Tabela
1. I Strefa Go³dap
15
20
91:46
2. Spójnia Olecko
13
16
75:45
3. Viktoria I Wiêcki
11
15
63:26
4. ABC Gi¿ycko
14
11
71:62
5. Viktoria II Wiêcki
13
10
62:52
6. Geodezja Olecko
13
8
56:60
7. Pogoñ Banie Maz. 13
8
57:66
8. Arion Olecko
11
1
14:61
9. Viktoria III Wiêcki 12
1
14:79
Spójnia Olecko  Pogoñ Banie Mazurskie 7:7
Marzenie o pierwszym miejscu Spójni w tabeli rozwiali

Najlepsza szko³a w punktacji dru¿ynowej otrzyma Puchar Starosty Oleckiego
 Stanis³awa Ramotowskiego. Trzech najlepszych w ka¿dej konkurencji otrzyma
pami¹tkowe dyplomy.
Uwaga! Uczestnicy zawodów:
- na halê mog¹ wejæ dopiero od godz. 9.45,
- obowi¹zuje ca³kowity zakaz chodzenia
po szkole,
- obowi¹zuje obuwie sportowe na bia³ej
podeszwie,
Organizatorzy nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za rzeczy zaginione.

podopieczni Mieczys³awa Górniaka z Bañ Mazurskich, którzy
dla publicznoci sprawiali lepsze wra¿enie od zawodników
oleckich. M³odzi zawodnicy z Pogoni graj¹ w tym zestawieniu drugi sezon, widaæ sta³e postêpy w grze. W pierwszym
meczu wygra³a Spójnia w Baniach 8:5.
Punkty dla Spójni zdobyli: Andrzej Karniej 3,5, Tadeusz
Pietro³aj 2,5, Marek Kondracki 1p.
Dla Pogoni: Marcin Tepy³o 2,5, Pawe³ Szumlañski 2, Bartosz Górko 1,5, Sebastian Aftyka 1p.
Geodezja Olecko  I Strefa Go³dap 3:8
W drugiej rundzie lepiej graj¹ zawodnicy z Go³dapi, jeszcze z nadziejami na zajêcie pierwszego miejsca. Spotkanie w
Olecku ³atwo wygrali gocie 8:3. Czternastoletnia Martyna
Kuziak wygra³a wszystkie pojedynki. W pierwszej rundzie Geodezja
w Go³dapi przegra³a 8:6.
Punkty dla Geodezji zdobyli: Mariusz Niewiarowski 2, Aleksander Charmuszko 1.
Dla Go³dapi: Grzegorz Weso³owski 3,5, Martyna Kuziak
2,5, Bogdan Wikarski 1,5 i Maciej Kuziak 0,5p.
I Strefa Go³dap  Viktoria II Wiêcki 8:2
Wysokie zwyciêstwo odnios³a I Strefa Go³dap nad Wiêckami 8:2. Gocie wyst¹pili w swym najsilniejszym sk³adzie.
Punkty dla Go³dapi zdobyli: Grzegorz Weso³owski, Bogdan Wikarski  po 2,5. Martyna Kuziak, Maciej Kuziak  po
1,5p. Dla Viktorii: Grzegorz Kokocha, Bogdan Rabij  po 1.
Franciszek Pietro³aj
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nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
DZIEÑ 192
Mrozy ju¿ za nami, a obecnie mamy
tropiki. Bo jak inaczej mo¿na nazwaæ kilkustopniowe mrozy jak siê uczestniczy³o w reality show pt. Ma³a Syberia i
prze¿y³o co, co najpierw mia³o cyfrê trzy
przed zerem i to jeszcze minusow¹. Teraz to czysta przyjemnoæ wyjæ bez czapki
na dwór i z rozpiêt¹ kurtk¹ czy paltem.
Sama s³odycz. Mo¿na by napisaæ, ¿e jest
bardzo przyjemnie, gdyby nie ci wró¿biarze z TV zapowiadaj¹cy powrót mrozów. Do koñca nie wiadomo czy im ufaæ,
czy nie. Jednak ¿eby nie by³o znów tak
przyjemnie, to odpowiednie antidotum
antyprzyjemnociowe za³atwiaj¹ nam
media. Jednym g³osem z parti¹, której
przedstawiciele okrelaj¹ siebie jako
mietankê intelektualn¹ naszego kraju,
krzycz¹ pod niebiosa o wielkiej tragedii
narodowej. A szanowna inteligencja im
przyklaskuje... O rany! Ale mamy inteligencjê! Ma³¹, bez w³asnego zdania, ³atwo ulegaj¹c¹ emocjom i przewra¿liwion¹ na punkcie swojej wy¿szoci. Im wiecej sie wypowiadaja - tym wiekszy wstyd dla inteligencji
Wcale mnie nie dziwi, ¿e najwa¿niejsi ludzie z partii, która w swojej nazwie
ma dwa proste s³owa: prawo i sprawiedliwoæ, nie widz¹ w szeregach koalicji
ani rz¹dowej, ani parlamentarnej innych
partii, w których wielu cz³onków - i to
nawet wraz z przewodnicz¹cymi - jest
bardzo dalekich od tych prostych wyrazów. mia³em siê, jak inni w podnieceniu pisali lub mówili o mo¿liwej koalicji
z LPR i Samoobron¹. Nie wierzê, by inteligentni ludzie poszli na taki uk³ad. I
jest to chyba najlepszy dowód, ¿e taka
koalicja nie istnieje i istnieæ nie ma prawa. Dziwi mnie te¿ postawa dzia³aczy partii,
która mia³a byæ koalicjantem. Jeli kto
nazywa siebie przedstawicielem tzw. inteligencji, to moim zdaniem powinno siê
tê inteligencjê jako pokazaæ. Niestety,
to co pokazuje swoim zachowaniem kilku polityków tej partii od paru miesiêcy
jest uw³aczaj¹ce s³owu inteligencja.
Jeszcze bardziej dziwi mnie postawa ludzi, którzy patrz¹ jak w obraz na niedosz³ych koalicjantów i twierdz¹, ¿e maj¹
racjê. A partia ta wraz z niedosz³ymi:
prezydentem, premierem, ministrem obrony
naprawdê pokazuje swój prymitywizm oraz
to, ¿e s¹ mali i zawistni. Nawo³ywanie
do obywatelskiego niepos³uszeñstwa
tylko dlatego, ¿e nie maj¹ w³adzy, jest
tylko objawem choroby, któr¹ nazywa
siê niespe³nion¹ ambicj¹. Jak ¿ona jednego z liderów tej partii jeszcze przed

wyborami powiedzia³a, ¿e s¹ to ludzie,
którzy nie licz¹ siê z pora¿k¹ i tej pora¿ki nie przyjm¹ z godnoci¹  to partia
wystosowa³a wniosek, ¿e ta pani nie
powinna siê wypowiadaæ na temat spraw,
na których siê nie zna. Okaza³o siê, ¿e
jednak mia³a racjê. Przyznam, ¿e nie rozumiem dlaczego ka¿dy rz¹d bez udzia³u
wiêkszociowego Platformy Obywatelskiej
jest rz¹dem antydemokratycznym? Czego tu nie mo¿na okreliæ rzecz¹ normaln¹. Zadziwiaj¹ce jest to, ¿e nawet
realizacja za³o¿eñ programu proponowanego przez PO jest - jak siê okazuje sprzeczna z zasadami demokracji... jeli
wykonuje go PiS. Jak siê okazuje, popularnoæ rz¹du Kazia Marcinkiewicza jest
po prostu wynikiem jakiego spisku,
którego wszystkie nitki prowadz¹ do
Jaros³awa Kaczyñskiego. Jedynym dowodem na spisek jest ci¹g³e powtarzanie, ¿e ten spisek w ogóle istnieje.
Wystarczy tylko, ¿e pojawi siê przewodnicz¹cy Tusk, albo szefowie bis (Rokita, Komorowski i co zaginiony ostatnio Stechyna, który co tam próbuje krêciæ
z koleg¹ z PiSu, ale ci¹gle co wypada)
i powie: Kaczyñski chce w³adzy! Bo ju¿
kiedy napisa³em: demokracja to jest
wtedy, jak partia wygrywaj¹ca wybory
oddaje ster rz¹dów partii, która przegra³a! SUPER! Pamiêtam jak Tusk, Rokita i
Komorowski mówili prosto w oczy przysz³ym wyborcom: ten ustala rz¹d i program tej partii bêdzie realizowany, która
strona wygra wybory. Pamiêtam ich.
Umiechniêtych i zadowolonych, oraz
Jaros³awa Kaczyñskiego w roli petenta
PO i nic nie znacz¹cego wicepremiera.
Wybory ukaza³y jednak inn¹ rzeczywistoæ oraz prawdê o ludziach z PO. Nie
s¹ oni wzorem uczciwoci... A ju¿ na
pewno dla mnie nie s¹ przedstawicielami inteligencji.

Teraz bardzo powa¿nie. W sobotê w
Katowicach rozegra³a siê tragedia. Zawali³ siê dach hali podczas wystawy go³êbi.
Nieszczêcie dotknê³o setki osób. Kilkudziesiêciu ludzi zginê³o. Do tej pory
wydawa³o siê, ¿e jakiekolwiek nieszczêcia dziej¹ siê gdzie daleko. Siedz¹c w
domach przed telewizorami bralimy
udzia³ w takich wydarzeniach niejednokrotnie. Tym razem to sta³o siê pod naszym progiem. £¹czymy siê z nieszczêciem ludzi, którzy stracili tam swoich
bliskich. Z drugiej strony widaæ, jak
potrafimy siê zmobilizowaæ w takich przypadkach.
To dramatyczne wydarzenie jednak
zmusza nas do refleksji. Czasem w zadowoleniu zapominamy, ¿e ¿ycie jest bardzo kruche, a nawet zwyk³y nieg mo¿e
nasze ¿ycie zamieniæ w rozpacz. Nie spieszmy siê, ogl¹dajmy siê na boki i nie udawajmy, ¿e to co z³e nas nie interesuje,
bo to problem innych. Gdyby kto pomyla³, ¿e zanim nieg naronie na dachu hali to trzeba go sprz¹tn¹æ, a nie
czekaæ na roztopy. Gdyby tylko kto
pomyla³...
PAC
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