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Kobiety by³yby niew¹tpliwie punktualne, gdyby je zobowi¹zano do
Vittorio de Sica
spóniania.
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

30 stycznia 2007 r.

60 lat oleckiego sportu
i 50-lecie Klubu Czarni
O tym wydarzeniu czytaj na s. 10-11.

 Podziemne przejcie dla pieszych
pod wiaduktem  Przychodnia w Olecku  Koncepcja modernizacji ulic
 czytaj na stronie 4.

MAJSTER

M.Pietraszewski
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Cena 1,40 z³

Olecki zespó³ ratownictwa medycznego zdoby³
czwarte miejsce na miêdzynarodowych mistrzostwach ratowniczych.

Ratownicy medyczni
z Olmedica

Rozmowê z Prezesem Olmedica Katarzyn¹ Mróz oraz
zespo³em, który wywalczy³ to zaszczytne miejsce publikujemy na s. 6-7.

MARKET BUDOWLANY

Promocje:
 Gipsar g³ad szpachlowa 25kg  25,99 z³
 Atlas klej 25 kg  16,40 z³
 Pianka OMEGA zimowa 750 ml  11.19 z³

Tel. (87) 520 44 46

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

(V79705)

(V1803)

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

Fot. Archiwum Olmedica

Strona 12-13

 Hej! Kolêda, kolêda Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st.
w Olecku
 wiêta i karnawa³ w Przedszkolu
z Oddzia³ami Integracyjnymi

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 22 stycznia o 8.30 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y w Sedrankach skutki
wypadku drogowego.
 22 stycznia o 13.59 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ przy Zamostowej wodê z
zalanej piwnicy domu mieszkalnego.
 22 stycznia o 20.15 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie usuwa³ wodê z zalanej piwnicy domu mieszkalnego w
Wierzbiance.
 24 stycznia o 8.18 jeden zastêp JRG
PSP uwalnia³ w Kilianach zamarzniêtego w lodzie ³abêdzia.
 24 stycznia o 17.50 trzy zastêpy JRG
PSP oraz dwa OSP Wieliczki gasi³y po¿ar
sadzy w kominie domu mieszkalnego
w Olecku Ma³ym.
 24 stycznia o 18.21 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Mo¿nych skutki kolizji
drogowej.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ
PIJANI KIEROWCY

 26 stycznia oko³o 16.45 patrol policji
zatrzyma³ w Kowalach Oleckich Opla,
którym kierowa³ czterdziestoszecioletni Stanis³aw O. Kierowca mia³ we
krwi 1,5 promila alkoholu.
 27 stycznia na ul. Rzenickiej zatrzymano Fiata 126p. Kieruj¹cy nim dwudziestoszecioletni Sebastian G. (mieszkaniec Grajewa) mia³ we krwi 2,9 promila alkoholu.
 28 stycznia oko³o 2.00 na ul. Kasprowicza policjanci zatrzymali Renaulta,
którym kierowa³ dwudziestodwuletni
£ukasz A. Mia³ on we krwi 1 promil
alkoholu.

W nocy z 27 na 28 stycznia na przyjêciu urodzinowym zorganizowanym w
wynajêtej sali orodka MOSiR dosz³o do tragicznego wypadku. Stoj¹cy na najwy¿szym punkcie schodów siedemnastoletni B³a¿ej P. straci³ równowagê i spad³ poprzez barierkê na parter po³o¿ony 4 metry ni¿ej. Mê¿czyzna dozna³ urazu g³owy
i nieprzytomnego odwieziono do szpitala w E³ku.
Badanie stanu trzewoci wykaza³o, ¿e mia³ on w chwili wypadku 3,2 promila
alkoholu we krwi.
Policja wykluczy³a udzia³ osób trzecich.
HURT DETAL PALIW,
Trwa dochodzenie sk¹d siedemnastolatek
OLEJÓW I SMARÓW
wzi¹³ alkohol.

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

Nieustaj¹cy konkurs

Anna Andrzejewska-Jurgiel
¯egnamy Ciê z najg³êbszym uczuciem ¿alu i straty.
Aniu! Pozostaniesz w naszych sercach jako Najbli¿sza Przyjació³ka, która potrafi³a wskazaæ dobro i
wytkn¹æ pope³niane b³êdy. Kochalimy Ciê za tê szczeroæ.
Niech Ciê Niebo przyjmie z otwartymi ramionami.
Przyjaciele i znajomi ze Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani Pó³nocy
i Redakcji Tygodnika Oleckiego

ul. E³cka 4
Na miejscu: myjnia, sklep,
hotel i bar
(V4501)

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 23-28.01.2007r., pl. Wolnoci 7B
 29.01- 04.02.2007r., ul. Zielona 37

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V2602)

ST A C JA PA L IW  Rarytas

28 stycznia na drodze z e Sto¿nego
do Sokó³ek, w okolicach ¯yd dosz³o do
tragicznego wypadku drogowego. Dwudziestopiêcioletni Robert L. (mieszkaniec
Kowal Oleckich) kieruj¹c WV Golfem na
zanie¿onej drodze najecha³ na le¿¹cego w poprzek jedni trzydziestosiedmioletniego Tadeusza R.
Czêciowo przysypanego niegiem
mê¿czyzny kierowca nie zauwa¿y³. Kierowca powiadomi³ pogotowie lecz mê¿czyzna zmar³ w trakcie reanimacji. Kierowca by³ trzewy. Policja pobra³a krew
w celu zbadania trzewoci poszkodowanego.

Spad³ ze schodów

27 stycznia odesz³a nagle

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI

Wypadek

(V704)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

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:
 Zenobia Andrzejewska
 Norbert Bloch
 Krystyna Ko³odziejska
 Ryszard Marciniak
 Jakub Omilianowicz
 Adam Wydrzyñski
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Drogeria Natura, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego 16 (rampa PKP)

Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Na rêce Burmistrza Olecka Leo Beenhakker wraz ze
sztabem Reprezentacji Narodowej przys³a³ dla wszystkich mieszkañców Olecka ¿yczenia wi¹teczne. Kartkê z
podpisami mamy dzisiaj zaszczyt wydrukowaæ.

Od wrzenia 2007 roku Zespó³ Szkó³ Spo³ecznych STO przy ul. M³ynowej w
Olecku powiêkszy siê o liceum ogólnokszta³c¹ce.
Klasa w szkole liczyæ bêdzie maksymalnie 16 osób. Obowi¹zywaæ bêd¹ dwa
jêzyki obce: angielski i niemiecki.
W Liceum Spo³ecznym bêdzie wprowadzone indywidualne profilowanie  dla
ka¿dego ucznia opracowany program zajêæ poszerzony o wybrane przedmioty.
Dba³oæ o bezpieczeñstwo uczniów, o ich wszechstronny rozwój to atuty Zespo³u
Szkó³ Spo³ecznych.

Szybciej na ratunek

Ju¿ od maja 2007 roku w Olecku rozpocznie dzia³alnoæ POWIATOWE CENTRUM RATOWNICZE. Pomys³ realizowany bêdzie w ramach programu Platforma 112  równoæ szans obywateli
Unii Europejskiej w dostêpie do ratownictwa, który pozwoli na wyposa¿enie
stanowisk kierowania przygotowanych
w KP PSP.
Porozumienie w sprawie realizacji
zosta³o zawarte przed prawie dwoma laty

pomiêdzy Starost¹ Oleckim, Komendantem Komendy Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Olecku i Prezesem
Olmediki.
Rol¹ Centrum bêdzie szybsze reagowanie oraz usytuowanie obu s³u¿b w
jednym miejscu.
W bud¿ecie powiatu na 2007 rok zaplanowano 25% kosztów, jako wk³ad
w³asny niezbêdny do pozyskania rodków zewnêtrznych na wyposa¿enie Powiatowego Centrum Ratowniczego.
A. Wydra






ochrony osobistej
konwoi pieniêdzy i rzeczy wartociowych
ochrony ca³odobowej zak³adów pracy
ochrony mieszkañ, domków jednorodzinnych

Tel.

0-600-404-325

(K804)

Nowo utworzona
Agencja Ochrony Osób i Mienia Lex w Olecku
oferuje swoje us³ugi w zakresie:

!
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OLECKI TERMINARZ
Wystawy sta³e

8.00  15.00  Wystawa fotografii Stanis³awa Wosia, Galeria sztuki prawdziwej
im. A. Legusa, plac Wolnoci
30 stycznia (wtorek)
 up³ywa termin zg³oszeñ do udzia³u w
Gratce dla nastolatka (biuro ROK)
18.00  Geodezja Olecko  ABC Gi¿ycko, mecz tenisa sto³owego, sala sportowa LO, ul. Kociuszki
31 stycznia (roda)
9.00  rozpoczynaj¹ siê zapisy do Feryjnej Ligi Koszykówki  biuro MOSiR,
ul. Park 1
1 lutego (czwartek)
 Powiatowy Urz¹d Pracy przenosi swoj¹ siedzibê na ul. Armii Krajowej 30
(by³e warsztaty Zawodówki)
8.15  akcja poboru krwi, Kolejowa 32,
(Starostwo)
2 lutego (pi¹tek)
17.00  Diabe³ ubiera siê u Prady - film,
kino
19.00  Apocalypto - film, kino
3 lutego (sobota)
10.00  Feryjna Liga Koszykówki  hala
sportowa LO, ul. Kociuszki
17.00  Diabe³ ubiera siê u Prady - film,
kino
19.00  Apocalypto - film, kino
4 lutego (niedziela)
10.00  Feryjna Liga Koszykówki  hala
sportowa LO, ul. Kociuszki
14.00  mecze OLDA  hala LO
17.00  Diabe³ ubiera siê u Prady - film,
kino
19.00  Apocalypto - film, kino
5 lutego (poniedzia³ek)
9.00  mija termin zapisów do Feryjnej
Ligi Koszykówki  hala sportowa LO,
ul. Kociuszki
10.00  Feryjna Liga Koszykówki  hala
sportowa LO, ul. Kociuszki
6 lutego (wtorek)
18.00  Arion Olecko  Spójnia Olecko,
mecz tenisa sto³owego, sala sportowa LO, ul. Kociuszki
7 lutego (roda)
9.00  mija termin sk³adania ofert w przetargu og³oszonym przez SM (szczegó³y
TO 4 z 23 stycznia, s. 9)

MARKET
BUDOWLANY

(V73209)

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

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

"
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Podziemne przejcie dla
pieszych pod wiaduktem

Przychodnia w Olecku

Burmistrz spotka³ siê z dyrektorem generalnym Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Przedmiotem spotkania by³a realizacja inwestycji budowy obwodnicy oleckiej. Wszystko
wskazuje na to, ¿e realizacja inwestycji rozpocznie siê w 2009,
a zakoñczy w 2010 roku. Z chwil¹ ukoñczenia inwestycji wszystkie
drogi krajowe w miecie stan¹ siê drogami gminnymi. Do tych
tras nale¿¹: Go³dapska, Wojska Polskiego, Aleja Zwyciêstwa,
Kociuszki. Trzeba zatem jak najszybciej je modernizowaæ, by
w chwili przekazania wymaga³y tylko corocznych drobnych
remontów, na które gminê bêdzie staæ.
Równie¿ omówiono projekt przebudowy drogi wojewódzkiej z Olecka do G¹sek oraz w samych G¹skach rozbudowê i
modernizacjê parkingu naprzeciw kocio³a.
Innym zadaniem bêdzie remont chodników przy ulicy Go³dapskiej. Uzgodniono, ¿e finansowanie zadania zostanie podzielone po 50% z kosztów, jakie poniesie inwestor, wy³¹czaj¹c z tego kwoty pozyskane z Unii.
Równie¿ uzgodniono modernizacjê przejazdu pod wiaduktem. Miêdzy innymi z obu stron kilka metrów przed bêd¹ sta³y specjalne bramy ograniczaj¹ce wjazd zbyt wysokich samochodów co znacznie ograniczy wystêpuj¹ce kilka razy dziennie blokowania przejazdu. Zadanie to ma byæ zrealizowane do
koñca czerwca br.
W tym lub w przysz³ym roku zostanie równie¿ zbudowany oddzielny tunel przejcia dla pieszych. Wraz z modernizacj¹ chodnika do osiedla Siejnik w znacznym stopniu przyczyni siê to do bezpieczeñstwa ruchu pieszego i rowerowego w
tym rejonie miasta.

Koncepcja modernizacji ulic
Jest ju¿ koncepcja przejêcia przez gminê niektórych dróg
powiatowych. Burmistrz przed³o¿y j¹ do dyskusji na najbli¿szych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.
Ulice te przejête przez gminê by³yby remontowane w oparciu
o fundusze z Unii. Zaraz po przejêciu by³yby zlecane projekty
budowlane na wykonanie modernizacji tych ulic.
Do ulic, które znalaz³y siê w tej grupie, nale¿¹ Rzenicka i
Kasprowicza. Rozwi¹za³oby to problem komunikacyjny wokó³ targowicy miejskiej, która le¿y w³anie pomiêdzy tymi ulicami i Leg¹. Równie¿ ulica Lena sta³aby siê ulic¹ Powiatow¹.
Koncepcja polega na jej remoncie a¿ do granic nowego cmentarza.
W sk³ad tego ogólnego projektu wesz³yby uliczki takie,
jak: Chopina, S³owiañska, Sokola, Ludowa, Spacerowa i Sportowa.
Warunkiem przejêcia jest jednak to, ¿e Starostwo wyremontuje ulicê Grunwaldzk¹ oraz ca³y ci¹g ulic od placu Zam-

W chwili obecnej trwaj¹ prace koncepcyjne nad problemem przychodni zdrowia w Olecku. Problem musi zostaæ rozwi¹zany do koñca 2008 roku. Obecny obiekt nie spe³nia warunków jakie wymagane s¹ od placówek zdrowia lecznictwa
otwartego. Aby dostosowaæ przychodniê do wymogów, trzeba j¹ remontowaæ. Rozwa¿any jest projekt przebudowy starego szpitala lub budowy budynku od podstaw w ca³kiem innym miejscu.
Po rozwa¿eniu wszystkich projektów Burmistrz jest zdania, ¿e najtaniej by³oby zbudowaæ now¹ przychodniê. Przychodnia ta s³u¿y³aby jednak tylko podstawowej opiece zdrowotnej, czyli lekarzom rodzinnym, stomatologom oraz poradni K, bo za to tylko odpowiada gmina. Obecna przychodnia w takim wypadku przeznaczona by³aby dla lekarzy specjalistów. W ka¿dym b¹d razie w budynku by³yby wiadczone us³ugi medyczne. Równie¿ szpital, pêkaj¹cy obecnie w szwach,
zosta³by odci¹¿ony, bo czêæ pracowni przesz³aby zapewne
do tego budynku.
Okaza³o siê, ¿e remont i dostosowanie do potrzeb lecznictwa otwartego starej czêci szpitala jest zbyt kosztowny. Ekspertyzy wykaza³y kompletn¹ nieop³acalnoæ inwestowania w
ten obiekt.
Burmistrz chce jeszcze w tym roku wprowadziæ do bud¿etu wykonanie projektu budowlanego nowej przychodni. Wszczêto
równie¿ dzia³ania poszukiwania unijnych rodków na tego typu
inwestycje. Rozwa¿ana jest równie¿ koncepcja wejcia w spó³kê
i wspólna budowa obiektu z lekarzami rodzinnymi. Dzia³ania
prawne w tym kierunku opar³yby siê o przepisy ustawy o
partnerstwie publiczno-prywatnym.
kowego (Wszechnica Mazurska), Zamkow¹, Mazursk¹, ¯eromskiego wraz z uliczkami bocznymi (Syrokomli, Norwida,
D¹browskiej, Targow¹ i Cisow¹). Na terenach wiejskich miasto chce partycypowaæ w kosztach budowy i modernizacji
ulic powiatowych do 50% udzia³ów. W tym jednak wypadku
projekty budowlane musi na swój koszt zleciæ Starostwo. Je¿eli powiat w tej kadencji zrealizuje modernizacjê tego ci¹gu
ulic, wówczas miasto przejmie wszystkie ulice boczne nie spe³niaj¹ce kryteriów ulic zarz¹dzanych przez Starostwo.
W wypadku zrealizowania tego projektu, by³oby wiele mniej
ulic powiatowych. Nale¿a³aby do nich ulica Armii Krajowej,
11 Listopada, ca³y plac Wolnoci, Nocznickiego, Kolejowa,
1 Maja, Grunwaldzka, aleje Lipowe oraz Kociuszki i ca³y wyremontowany ci¹g od placu Zamkowego do Kociuszki.
Mylê, ¿e koncepcja ta bardzo wysoko stawia poprzeczkê, ale jest to zadanie powiatu i jest to uczciwe postawienie
zadañ. Nie jest to nasze zadanie, ale chcemy wspomóc, aby
poprawiæ warunki ¿ycia naszych mieszkañców  powiedzia³
Burmistrz Wac³aw Olszewski.

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Promocja bojlerów
GALMET
 do 15% rabatu

(V2802)

(V78551)

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

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

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

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

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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Urz¹d Skarbowy
w Olecku informuje...

mieszkañców powiatu oleckiego, ¿e zeznania na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2006 rok przyjmowane s¹ w
pokoju nr 8 w siedzibie Urzêdu Skarbowego: Olecko ul. Wojska Polskiego 7:
Poniedzia³ki
800  1600, Wtorki
800  1600
rody
715  1445
Czwartki
715  1445
Pi¹tki
715  1445
Informacje udzielane s¹ pod nr tel. 087-520-30-22 wew. 150,151. Wzory formularzy zeznañ wraz z objanieniami umieszczone s¹ na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mofnet.gov.pl oraz
na stronie internetowej Urzêdu Skarbowego: www.us.olecko.pl

F x ?

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

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

(K902)
UWAGA
Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku informuje, ¿e z dniem
1 lutego 2007r. zmienia siedzibê biura.

Powiatowy Urz¹d Pracy mieciæ siê bêdzie przy:
ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

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

(V104)

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

Dom Weselny Willa Eden

Du¿a powierzchnia do tañca!

(V4102)

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

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
Olecko
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
tel. (087) 520-40-50
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
kom. 0-600-431-203
12345678901234567890123456789

(V75104)

(by³y budynek warsztatów Zespo³u Szkó³ Technicznych w
Olecku). Jednoczenie informujemy, ¿e numery telefonów
pozostaj¹ bez zmian.

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Olecku, posiadaj¹cy
siedzibê przy ul. Wojska Polskiego 12 w Olecku,
tel. (087) 520-22-24
1. Og³asza nieograniczony przetarg ofertowy na zbycie drzew
przydro¿nych rosn¹cych przy drogach powiatowych, w
iloci 282 szt.
2. Termin realizacji zamówienia: do 30 marca 2007 r.
3. Z dokumentacja przetargow¹ mo¿na zapoznaæ siê (lub j¹
uzyskaæ) w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Olecku, ul.
Wojska Polskiego 12, pokój nr 11.
4. Zamkniêt¹ kopertê zawieraj¹c¹ ofertê nale¿y z³o¿yæ w
Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Olecku, ul Wojska Polskiego 12, pokój nr 5. Koperta powinna byæ oznaczona
napisem Oferta na drzewa oraz posiadaæ nazwê i adres
oferenta.
5. Termin sk³adania ofert up³ywa 8 lutego 2007 o godz. l000.
6. W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci spe³niaj¹cy warunki okrelone w specyfikacji przetargowej.
(K2001)
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Ratownicy medyczni z Olmedica

Olecki zespó³ ratownictwa medycznego zdoby³
czwarte miejsce na miêdzynarodowych mistrzostwach
ratowniczych. Ni¿ej publikujemy rozmowê z Prezesem Olmedica Katarzyn¹ Mróz oraz zespo³em,
który wywalczy³ to zaszczytne miejsce.

Bogus³aw M. Borawski:  Proszê opowiedzieæ czytelnikom o ostatnich osi¹gniêciach zespo³u ratowniczego z naszego szpitala.
Katarzyna Mróz:  Nasz zespó³ w II Miêdzynarodowych
Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym, które
odby³y siê w tydzieñ temu Szczyrku, zaj¹³ czwarte miejsce. Bardzo siê z tego powodu cieszymy. Tym bardziej, ¿e dwie osoby z
czteroosobowej dru¿yny startowa³y po raz pierwszy.
W sk³ad zespo³u wesz³y na co dzieñ pracuj¹ca na bloku operacyjnym i pediatrycznym lekarz Aleksandra Nowicka-Woniak,
Joanna Cichocka pracuj¹ca na bloku operacyjnym oraz ratownicy pracuj¹cy na sta³e w zespo³ach ratunkowych: Daniel ¯ybura i Pawe³ Domel. Jestem dumna z mojego nowego zespo³u,
który rywalizowa³ z trzydziestoma omioma dru¿ynami.

Joanna Cichocka:  Rywalizowalimy z zespo³ami, które ju¿
niejeden raz bra³y udzia³ w tego typu zawodach.
Katarzyna Mróz:  Tak! W Mistrzostwach bior¹ udzia³ zespo³y z du¿ym dowiadczeniem, a tutaj taki debiut?!
BMB:  Jakie konkurencje wchodz¹ w sk³ad tego typu
rywalizacji?
Aleksandra Nowicka-Woniak:  By³o szeæ konkurencji w
przeci¹gu dwóch dni. Trzy na dzieñ. Jedna z nich to konkurencja
sprawnociowa, która jest w zasadzie najmniej punktowana. Trzeba
by³o pokazaæ jak zespó³ jest sprawny, jak sobie radzi. Pozosta³e
konkurencje by³y ju¿ cile zawodowe i dotyczy³y dzia³añ wokó³
wypadku drogowego: lotniarz, który spad³ zahaczaj¹c o ga³êzie
drzew, wypadek masowy, reanimacja niemowlêcia i cz³owiek w
g³êbokiej hipotermii spowodowanej zbyt d³ugim przebywaniem
pod wod¹.
BMB:  I jak zespó³ wypad³ w poszczególnych konkurencjach?
Aleksandra Nowicka-Woniak:  Najwiêkszy stres dla nas
to by³a pierwsza konkurencja, która  jak siê okaza³o póniej 
posz³a ca³kiem niele. Potem ju¿ startowalimy z mniejszym stresem. Ró¿nie wypada³y zespo³y pozosta³e, pope³niaj¹c ró¿nego
rodzaju b³êdy. Nas sêdziowie doæ dobrze ocenili za spokój w
zespole.
Daniel ¯ybura:  I za zgranie. Tym zyskalimy du¿o punktów w ka¿dej z konkurencji.

Aleksandra Nowicka-Woniak:  Nie by³o czego takiego,
¿e jeden na drugiego pokrzykuje, a to powoduje ba³agan. U nas
by³o wiadomo kto za co odpowiada.
Pawe³ Domel:  By³y naturalnie sugestywne uwagi, ale w
tonie nieagresywnym....
Daniel ¯ybura:  By³ zespó³, który zabi³ swego lekarza.
BMB:  Jak to zabi³ swojego lekarza?
Daniel ¯ybura:  Po prostu w konkurencji, w której trzeba prowadziæ masa¿ serca przy pomocy defibrylacji, zespó³
zabi³ swojego lekarza. Dotyka³ on mokrego, nie osuszonego pacjenta i zosta³ pora¿ony pr¹dem. Nie by³o to dos³owne,
ale spowodowa³o wykluczenie lekarza i nie móg³ ju¿ braæ udzia³u
w konkurencji.
Pawe³ Domel:  Dru¿yna dosta³a punkty karne bo to jest
co niedopuszczalnego.
Aleksandra Nowicka-Woniak:  Sêdziowie pilnowali czy
wszystkie czynnoci s¹ wykonywane z najnowszymi wytycznymi. W ostatnim za okresie, przez ostatnie cztery lata, te wskazania zmienia³y siê co roku.
BMB:  Czym takie dzia³ania mog¹ siê ró¿niæ.
Aleksandra Nowicka-Woniak:  Na przyk³ad czêstoci¹
ucisków do oddechów. Mylê, ¿e zespo³y starsze wiekowo, które pracowa³y w ratownictwie d³u¿ej, g³ównie na tym traci³y.
BMB:  Czyli szkolenia s¹ nieodzownym elementem treningu ratowników? Gdzie zdobywacie Pañstwo tê wiedzê?
Aleksandra Nowicka-Woniak:  Z ksi¹¿ek.
Katarzyna Mróz:  Nasz zespó³ jest regularnie wysy³any do
akredytowanego orodka w Krakowie. Prowadzone s¹ tam szkolenia medyczno-praktyczne. Swego czasu jak tylko powsta³a Spó³ka
sprowadzilimy ich do nas i ca³a za³oga szpitala zosta³a przeszkolona.
BMB:  W chwili obecnej ile jest zespo³ów ratownictwa
medycznego.
Katarzyna Mróz:  Obecnie mamy zakontraktowane z NFZ
pó³tora dobokaretki, czyli jedzi jeden zespó³ R w sk³adzie:
jeden lekarz, pielêgniarka ratunkowa, ratownik i kierowca. Przez
pó³ doby natomiast czuwa zespó³ wypadkowy. W zwi¹zku z wejciem w ¿ycie nowej ustawy o ratownictwie medycznym od 1
stycznia sk³ad tego zespo³u siê zmieni³: nie jedzi w nim ju¿ lekarz, natomiast je¿d¿¹ dwaj ratownicy oraz kierowca albo ratownik z pielêgniark¹ ratunkow¹ i kierowca. Jest to fakt, o którym
mieszkañcy Olecka zapewne jeszcze nie wiedz¹.
BMB:  Zespó³ taki jedzi tylko do wypadków?
Katarzyna Mróz:  Oczywicie! S¹ to zespo³y, które przygotowane s¹ do tego, aby ratowaæ ¿ycie w wypadku ciê¿kich
urazów. Nie je¿d¿¹ natomiast do takich, do których je¿d¿¹ lekarze rodzinni.
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BMB:  Zdarza siê czêsto, ¿e w transporcie chorego pomagaj¹ stra¿acy.
Katarzyna Mróz:  Tak! Szpital ma umowê ze stra¿¹. Jeli
jest wypadek z du¿¹ iloci¹ poszkodowanych albo jest pilna
potrzeba transportu, a my nie mamy karetki, stra¿ nam pomaga.
Maj¹ oni specjalne przeszkolenie. S¹ bardzo sprawni.

Aleksandra Nowicka-Woniak:  Punkty w konkurencjach
zdobywa³o siê tak¿e za wspó³pracê ze stra¿¹ po¿arn¹, policj¹ czy
dru¿yn¹ GOPR.
Daniel ¯ybura:  By³o tak, ¿e w sk³ad zadañ danej konkurencji wchodzi³o wykorzystanie kilku stra¿aków. Za to dostawa³o siê punkty, gdy nie stali oni i patrzyli co robimy, a mogli nam
pomóc. Je¿eli nie korzysta³o siê ze sprzêtu, który posiada³y wozy
bojowe stra¿y, to nie mia³o siê za to punktów. Zupe³nie tak jak w
¿yciu. Spotykamy siê i pomagamy sobie wzajemnie. Korzystalimy te¿ z pomocy GOPR.
BMB:  A jakie by³o zdanie sprawnociowe?
Joanna Cichocka:  Trzeba by³o wbiec na szczyt skoczni
narciarskiej. Droga by³a prawie pionowa. Na górze rozdziela³a siê
Regionalny Orodek
Kultury w Olecku
Mazury Garbate
zaprasza dzieci na
ferie zimowe
z ROK MG
PROGRAM
Ferie 2007 z ROK MG

12.02.2007 r. (poniedzia³ek)
10:00  projekcja filmowa D¿ungla, cena
biletu  2 z³
11:00  otwarte zajêcia taneczne (sala baletowa)
11:00  otwarte zajêcia teatralne dla dzieci
(sala na poddaszu; prowadzenie  Stanis³awa Nocznicka - aktorka scen warszawskich)
12:00  zajêcia muzyczne Spotkania z piosenk¹ (scena)
12:00  zajêcia plastyczne (galeria, I piêtro)
13.02.2007 r. (wtorek)
11:00  otwarte zajêcia taneczne (sala baletowa)
11:00  otwarte zajêcia teatralne dla dzieci
(sala na poddaszu)
12:00  zajêcia muzyczne Spotkania z piosenk¹ (scena)
12:00  zajêcia plastyczne (galeria, I piêtro)
14.02.2007 r. (roda)
10:00  projekcja filmowa Auta, cena biletu  2 z³

za³oga. Ja nabiera³am 16 ml soli fizjologicznej i zbiec z tym po
b³otnistym zboczu na dó³ tak, ¿eby kropli nie uroniæ. Mê¿czyni
musieli zbiec po zboczu i potem z uprzê¿ami na linach przeprawiæ
siê przez rzekê. Wczeniej by³o pchanie samochodu terenowego
po strasznym b³ocie. Ja kierowa³am, i wymija³am pacho³ki. Naturalnie silnik by³ zepsuty.
Katarzyna Mróz:  Nasza za³oga by³a najm³odsza wiekowo.
Spotka³a siê z du¿¹ sympati¹. W zawodach brali udzia³ g³ównie
stare, dowiadczone wygi.
Daniel ¯ybura: - Uszczêliwi³ nas i podniós³ na duchu fakt,
¿e a¿ w trzech konkurencjach bylimy lepsi od za³ogi, która wygra³a zawody.
BMB:  A na czyn wypadlicie najgorzej.
Daniel ¯ybura:  Ratowaniu osób z wypadku masowego.
Trzeba by³o sklasyfikowaæ poszkodowane osoby i przygotowaæ
kolejnoæ ich ewakuacji oraz rodzaj szpitali do których mia³y
trafiæ. Mielimy z tym trudnoci, bo nie mamy stycznoci z tego
typu zdarzeniami. U nas wypadków masowych, na cale szczêcie, nie ma.
Katarzyna Mróz:  Ale za³oga æwiczy na tego typu zawodach. To jest bardzo cenne. Gdyby, odpukaæ, co takiego siê
zdarzy³o, to ich dowiadczenie wyniesione z tego typu zawodów, zaowocuje.
BMB:  A które zadanie wysz³o najlepiej?
Daniel ¯ybura:  Uratowanie cz³owieka z hipotermii.
Joanna Cichocka:  Uzyskalimy za to zadanie 127 punktów.
Aleksandra Nowicka-Woniak:  Sêdziowie byli bardzo pozytywnie zaskoczeni naszymi metodami rozwi¹zywania problemów.
Daniel ¯ybura:  Nasze panie nie maj¹ codziennego kontaktu z ratownictwem, a spisa³y siê znakomicie. To te¿ znacznie
pomog³o nam w konkursie.
Katarzyna Mróz:  Nasze zespo³y s¹ w czo³ówce tego typu
zawodów w Polsce. W tamtym roku zdobyli mistrzostwo Polski.
W tym czwarte miejsce w mistrzostwach miêdzynarodowych.
BMB:  Gratulujê i dziêkujê za rozmowê.

11:00  otwarte zajêcia taneczne (sala baletowa)
11:00  otwarte zajêcia teatralne dla dzieci
(sala na poddaszu)
12:00  zajêcia muzyczne Spotkania z piosenk¹ (scena)
12:00  zajêcia plastyczne (galeria, I piêtro)
15.02.2007 r. (czwartek)
11:00  otwarte zajêcia taneczne (sala baletowa)
11:00  otwarte zajêcia teatralne dla dzieci
(sala na poddaszu)
12:00  zajêcia muzyczne Spotkania z piosenk¹ (scena)
12:00  zajêcia plastyczne (galeria, I piêtro)
16.02.2007r. (pi¹tek)
10:00  projekcja filmowa Garfield 2
11:00  otwarte zajêcia teatralne dla dzieci
(sala na poddaszu)
12:00  zajêcia muzyczne Spotkania z piosenk¹ (scena)
12:00  zajêcia plastyczne (galeria, I piêtro)
19.02.2007 r. (poniedzia³ek)
10:00  projekcja filmowa Czerwony Kapturek  historia prawdziwa, cena biletu
 2 z³
11:00  otwarte zajêcia taneczne (sala baletowa)
11:00  otwarte zajêcia teatralne dla dzieci
(sala na poddaszu)
12:00  zajêcia muzyczne Spotkania z piosenk¹ (scena)
12:00  zajêcia plastyczne (galeria, I piêtro)

20.02.2007 r. (wtorek)
11:00  otwarte zajêcia taneczne (sala baletowa)
11:00  otwarte zajêcia teatralne dla dzieci
(sala na poddaszu)
12:00  zajêcia muzyczne Spotkania z piosenk¹ (scena)
12:00  zajêcia plastyczne (galeria, I piêtro)
21.02.2007 r. (roda)
10:00  projekcja filmowa Epoka lodowcowa II  Odwil¿, cena biletu  2 z³
11:00  otwarte zajêcia taneczne (sala baletowa)
11:00  otwarte zajêcia teatralne dla dzieci
(sala na poddaszu)
12:00  zajêcia muzyczne Spotkania z piosenk¹ (scena)
12:00  zajêcia plastyczne (galeria, I piêtro)
22.02.2007 r. (czwartek)
10:00  spektakl teatralny (sala widowiskowa)
11:00  otwarte zajêcia taneczne (sala baletowa)
11:00  otwarte zajêcia teatralne dla dzieci
(sala na poddaszu)
12:00  zajêcia muzyczne Spotkania z piosenk¹ (scena)
12:00  zajêcia plastyczne (galeria, I piêtro)
23.02.2007 r. (pi¹tek)
10:00  projekcja filmowa Lassie, cena
biletu 2 z³
12:00  spektakl teatralny (sala widowiskowa)
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (14)
Aksamitna woda

Andrzej Malinowski
Jest tu piêkny, ma³y koció³ek katolicki (wieczorem owietlony na zielono).
Oczywicie zaszed³em do niego. Niektóre
figurki wiêtych by³y czarne  murzyñ-

Seriale brazylijskie wykoñcz¹ mnie. Telewizja
brazylijska to jeden wielki tasiemiec. A tak naprawdê to nic ona nie wnosi w moje ¿ycie i coraz
rzadziej korzystam z tego wynalazku ludzkoci,
niekiedy tylko dla zabicia czasu. Byæ w Brazylii i
ogl¹daæ miejscow¹ telewizjê to nieporozumienie.
Po niadaniu pojecha³em taksówk¹ na dworzec autobusowy. Bilet, bez najmniejszego problemu, kupi³em w autobusie. Pojecha³em do Angry. Tam, nie zd¹¿y³em nawet wysi¹æ, a ju¿ dopad³ mnie jaki naganiacz, bo zobaczy³, ¿e bia³y i
z plecakiem, to na pewno bêdzie potrzebowa³ ³odzi na wyspê Ilha Grande. I siê nie pomyli³. Nie
da³em mu jednak zarobiæ. Dosta³em siê sam do
przystani, okropnej, brudnej, byle jakiej. Do portu wchodzi siê przez bramê, która jest otwierana
tylko po dok³adnym wybadaniu pasa¿era! Wsiad³em do pierwszej lepszej ³odzi i czeka³em doæ
d³ugo zanim zebra³a siê odpowiednia liczba osób,
Jestem na tej wyspie.

Na wyspie Ihia Grande.
by w³acicielowi op³aca³o siê p³yn¹æ. Pasa¿erowie przewozili ze sob¹ owoce, warzywa,
napoje, nawet telewizor, bo na wyspie nie
ma gdzie tego wszystkiego kupiæ, a je¿eli
jest, to bardzo drogie. Nie ma na niej dróg, a
tym bardziej samochodów. S¹ tylko trzy miejscowoci poród przepiêknej i gêstej d¿ungli. Dzicz!
Po drodze min¹³em trzy platformy wiertnicze. O godz. 15. przyp³yn¹³em na wyspê,
do wioski z hotelami. Zakwaterowa³em siê w
jednym z hoteli i wyk¹pa³em pod prysznicem.
Woda by³a bardzo miêkka, taka delikatna, wprost
aksamitna. Obs³uga hotelu nie zna angielskiego,
tylko portugalski, wiêc nijak nie mog³em siê z
nimi dogadaæ. Wszystko za³atwia³em na wyczucie, oni chyba te¿. W przydro¿nej restauracyjce zjad³em drog¹ obiadokolacjê (18 reali
= 27 z³). Nie mia³em wyjcia.

skie, a kwiaty przy o³tarzu sztuczne. I to
mnie wkurzy³o najbardziej. Doko³a bujna d¿ungla i przepiêkne, ¿ywe kwiaty, a
tu byle co. Widocznie miejscowi s¹
leniwi, albo nie przywi¹zani do parafii i
nie dbaj¹ o wie¿e kwiaty. Dziwne to i
zaskakuj¹ce.
O godz. 18. by³o ju¿ ciemno. Nie
mia³em co robiæ i ca³y wieczór przele¿a³em w ³ó¿ku, czytaj¹c przewodnik turystyczny i gapi¹c siê w sufit, bo w telewizji Esmeralda. Mam zamiar pozostaæ na wyspie 2-3 dni i poznaæ jej rolinnoæ. W nocy la³o jak z cebra!
C.d.n.

O³tarz i sztuczne kwiaty.
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Konkurs
rodowisko geograficzno-przyrodnicze
mojego regionu

Konkursu rodowisko geograficzno - przyrodnicze mojego regionu organizowany jest przez Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie pod patronatem: JM Rektora Akademii GórniczoHutniczej - prof. dr hab. in¿. Antoniego Tajdusia, Dziekana Wydzia³u Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska
Akademii Górniczo-Hutniczej - prof. dr
hab. in¿. Jacka Matyszkiewicza, Dyrektora Pañstwowego Instytutu Geologicznego - prof. dr hab. Tadeusza Peryta,
Ma³opolskiego Kuratora Owiaty - mgr
Józefa Rostworowskiego.
Has³em tegorocznej edycji konkursu jest Czy zd¹¿ymy nauczyæ siê chroniæ
przyrodê.
W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³
uczniowie klas maturalnych szkó³ rednich zdaj¹cy egzamin dojrza³oci w roku
szkolnym 2006/2007 oraz absolwenci szkó³
rednich nie bêd¹cy studentami studiów
dziennych.
Nagrodami dla laureatów i finalistów
konkursu s¹: przyjêcie bez kwalifikacji
wstêpnej na studia dzienne na Wydziale
Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie w rekrutacji
na rok akademickim 2007/2008, nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych laureatów i ich opiekunów.
Regulamin konkursu mo¿na pobraæ
pod poni¿szym linkiem:
Regulamin konkursu http://
www.geol.agh.edu.pl/ggios/konkurs/
regkonkurs.doc
Formularz zg³oszeniowy dostêpny na
stronie http://www.geol.agh.edu.pl/ggios/
konkurs/formularz.doc nale¿y wype³niæ
i przes³aæ na adres konkurs@geol.agh.edu.pl do 11.02.2007r.

POWIATOWY KONKURS
FOTOGRAFICZNY
POWIAT OLECKI

 NASZA MA£A OJCZYZNA
Wydzia³ Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Starostwa
Powiatowego w Olecku og³asza Powiatowy Konkurs Fotograficzny pn. Powiat Olecki  Nasza Ma³a Ojczyzna,
adresowany do uczniów gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
oleckiego.
Szczegó³y i karta zg³oszenia:
www.powiat.olecko.pl
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60 lat oleckiego sportu i 50-lecie Klubu Czarni
25 stycznia o godzinie 17.00 rozpoczê³a siê w sali oleckiego
kina bardzo mi³a uroczystoæ: obchody szeædziesiêciolecia sportu
klubowego w Olecku oraz piêædziesiêciolecia Klubu Czarni.

historiê oleckiego sportu. Referat na ten temat wydrukujemy
oddzielnie.
W Olecku tradycje sportowe s¹ jedn¹ z cech integracji mieszkañców. Wszystkie obiekty sportowe  ich modernizacja czy
te¿ budowa od podstaw  by³y niejako wymuszone presj¹ spo³eczn¹. Odziedziczylimy wspania³e obiekty zwi¹zane ze sportami wodnymi: skoczniê, hangary, port ¿eglarski, Dworek Mazurski. Miasto nie zmarnowa³o tej szansy rozwoju. W chwili
obecnej obiekty s¹ zadbane i dalej s³u¿¹ spo³eczeñstwu. Skocznia
zosta³a rozbudowana i jest piêkniejsza ni¿ kiedy. Kompleks
stadionów, kortów, hoteli wyrós³ miedzy Go³dapska a pla¿¹.
Ka¿da szko³a ma sale gimnastyczn¹: jedn¹ z nich zbudowano
na wsi. S¹ w samym Olecku trzy wielkie hale w których zajêcia
prowadzone s¹ ka¿dego dnia, nie wy³¹czaj¹c sobót i niedziel.
Fot. Józef Kunicki

Fot. Józef Kunicki
Zaproszonych goci przywita³ Burmistrz Wac³aw Olszewski. Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim, którzy przyjêli nasze
zaproszenie. Wydarzenie jest szczególne. Wspania³a rocznica  powiedzia³  Mielimy pewne w¹tpliwoci, bowiem historia sportu w Olecku jest bardzo zawi³a. Doczytalimy siê
jednak i jestemy pewni jednej daty: Klub Czarnych Olecko
powsta³ w styczniu 1957 roku. Historia uprawiania sportu rozpoczê³a siê jednak w Olecku tu¿ po wojnie, w 1946 roku.

W uroczystociach uczestniczyli: przedstawiciel Polskiego
Komitetu Olimpijskiego Piotr Markiewicz, kajakarz, br¹zowy
medalista olimpiady w Atlancie, w³adze powiatowe ze Starost¹
Stanis³awem Ramotowskim oraz przewodnicz¹cym Rady Powiatu Marianem wierszczem, Jan Kamiñski  Wicemarsza³ek Województwa Podlaskiego, Edward Adamczyk  sekretarz
Starostwa i wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, Wac³aw Wasiel  wiceprzewodnicz¹cy
Warminsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowych Zespo³ów Sportowych, Józef Krajewski  rektor Wszechnicy Mazurskiej, Karol
Sobczak  przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, komendant powiatowy policji Rafa³ Klauza, powiatowy komendant stra¿y po¿arnej Tomasz Jag³owski, obecny prezes Klubu Czarni Józef Wasilewski oraz zaproszeni byli prezesi. Ca³¹ salê widowiskow¹ wype³nili zaproszeni sportowcy, sponsorzy oleckiego
sportu oraz zaproszeni gocie z Augustowa, Bia³egostoku, Go³dapi,
Olsztyna oraz Suwa³k.
Minut¹ ciszy uczczono pamiêæ sportowców, trenerów i dzia³aczy, którzy odeszli.
Nastêpnie dyrektor MOSiR Andrzej Kamiñski przedstawi³

Olecczanie niejako wymusili na nas budowê tych obiektów i inwestowanie w sport  podkreli³ w swoim wyst¹pieniu Burmistrz.
W krótkim wyst¹pieniu równie¿ prezes klubu Czarni Józef Wasilewski podziêkowa³ wszystkim tym, którzy przyczynili siê do rozwoju oleckiego sportu.
Z okazji jubileuszu szeædziesiêciolecia sportu w Olecku i
piêædziesiêciolecia powstania klubu sportowego Czarni sk³adamy serdeczne podziêkowania i gratulacje za trud w³o¿ony na
rzecz tworzenia dobrego wizerunku miasta i powiatu w okresie
minionych lat  powiedzia³ w swym wyst¹pieniu Starosta Stanis³aw Ramotowski. Podziêkowa³ sportowcom, trenerom, dzia³aczom i sponsorom za wszystkie osi¹gniêcia sportowe o znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim i miêdzynarodowym.
Nastêpnie zosta³y wrêczone medale PKOL. Póniej Wicemarsza³ek Województwa Podlaskiego Jan Kamiñski wrêczy³

Fot. Boles³aw S³omkowski

Fot. Józef Kunicki
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wieloletniemu nauczycielowi, trenerowi i dzia³aczowi Leonardowi Mosiejce medal Zas³u¿ony dla Bia³ostocczyzny.
Nastêpnie odznaki Ludowych Zespo³ów Sportowych wrêczy³ Wac³aw Wasiel.
Równie¿ Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski ufundowa³
albumy Kronika sportu polskiego, które wrêczono wyró¿niaj¹cym siê w okresie poszczególnych dziesiêcioleci sportowcom.
Najpopularniejszym sportowcem roku 2006 zosta³ wybrany Kamil Szarnecki.
Czêæ artystyczn¹ imprezy stanowi³y wystêpy dzieci ze Szko³y
Podstawowej nr 1 i Szko³y Podstawowej w G¹skach.
Na wypicie uroczystej lampki szampana uczestnicy obchodów zostali zaproszeni do restauracji Astra.

Fot. Józef Kunicki

Fot. Józef Kunicki
Fot. Józef Kunicki

Fot. Józef Kunicki

Medal Szeædziesiêciolecia Ludowych Zespo³ów Sportowych otrzyma³ Romuald Wojnowski.
Z³ot¹ honorow¹ odznakê LZS otrzymali: Tadeusz Bogusz,
Leopold Dudanowicz, Andrzej Kamiñski.
Odznakê Zas³u¿ony Dzia³acz LZS otrzymali Ryszard Jagolicz i Wies³aw Zalewski.
Z³ot¹ Odznakê LZS otrzymali: Andrzej Karniej, Marek
Kondracki, Tomasz Miszczak, Miroslaw Popko, Jerzy Rutkowski, Marek Stankonowicz, Krzysztof Suchocki.
Srebrn¹ odznakê LZS otrzymali: Gra¿yna Kozusik, Edward
Krysiuk, Karol Sobczak, Krystyna Stasiak.
Br¹zow¹ odznakê LZS otrzyma³ Tomasz Karniej i Robert Smyk.

Fot. Boles³aw S³omkowski

Medale Polskiego Komitetu Olimpijskiego za zas³ugi
dla rozwoju ruchu olimpijskiego otrzymali:
Jan Bakierski, Piotr Gorlo, Regina Jakubowska, Lech
Kuranowski, Roman Prawda, Jaros³aw Skorupski, Jan
Staniszewski, Józef Wasilewski, Jerzy Wojnowski

Za wyró¿niaj¹ce osi¹gniêcia sportowe w okresie poszczególnych dziesiêcioleci sportu oleckiego Burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski ufundowa³ albumy Kronika sportu oleckiego. Otrzymali je:
Krzysztof Adamczyk, Andrzej Barszczewski, Józef Buæwiñski, Teresa Czajkowska, Adam Czartoliñski, Katarzyna Æielukowska, Adam Dembiñski, Eugeniusz Domalewski, Piotr Fidler, Monika Ga³czyk, Micha³ Górski, Tomasz
Jegliñski, Tadeusz Jusiñski, Zbigniew Kisielweski, Irena Klocek, profesor Marian Koz³owski, Czes³aw Krasowski, Ryszard Kucharewicz, Tadeusz Kuranowski, Marcin
Maciejewski, Magdalena Matyszewskia, Dorota Miszczak,
Danuta Mocarska, Leonard Mosiejko, Maria Nikolai-Jarmolik, Wies³aw Nowakowski, Kazimierz Olszewski, Zygmunt Roglis, Leszek Skar¿yñski, Marcin Stachelek, Stanis³aw Stankiewicz, Kamil Szarnecki, Przemys³aw Szlaszyñski, Edward Sznurkowski, Przemys³aw Sznurkowski,
Jerzy Tomczyk, Marian Tomczyk, Zdzis³aw Urbanowicz,
Andrzej Walicki, El¿bieta Wasilewska, Tomasz Wawrzyn,
Tadeusz Wêdkowski, Dariusz Wieliczko, Jan Wojciechowski,
Jerzy Ziomkowski
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Hej! Kolêda, kolêda

Grudzieñ i styczeñ to radosny czas
wspólnego kolêdowania. W owym okresie cz³onkowie Szkolnej Orkiestry Kameralne dzia³ajacej przy Pañstwowej Szkole
Muzycznej I st. w Olecku z dyrygentem
na czele nie pró¿nuj¹, lecz z zapa³em bior¹ siê do pracy.
Pan Tomasz Gawroñski tworzy nowy,
piêcioosobowy ma³y sk³ad orkiestry. W
tym roku nale¿¹ do niego: Teresa Borowska, Monika Jegliñska, Magda Zeniuk, Ania Olender oraz Karolina Lisowska.
18 grudnia 2006r. dziewczyny koncertuj¹ w restauracji Astra. Odbywa siê tam
op³atek dla emerytowanych nauczycieli,
zorganizowany przez Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego.
21 grudnia ma³y sk³ad bierze udzia³ w
monta¿u s³owno-muzycznym w Zespole
Szkó³ w Wieliczkach.
Czêæ s³own¹ przygotowuj¹ uczniowie z Wieliczek pod kierunkiem p. T.

Zeniuk, nauczycielki tamtej szko³y. Czêci¹ muzyczn¹ zajmuje siê oczywicie
pan T. Gawroñski.

Nasze kole¿anki zostaj¹ gor¹co przyjête przez dzieci i m³odzie¿. To naturalne, poniewa¿ nie maj¹ oni mo¿liwoci czêstego kontaktu z muzyk¹ na ¿ywo. Taka
publicznoæ, to czysta przyjemnoæ!

Monta¿ s³owno-muzyczny w Zespole Szkó³ w Wieliczkach.

21 stycznia 2007r. wyruszamy pe³nym
sk³adem naszej orkiestry do Kowali Oleckich
na zaproszenie wójta gminy Kowale p.
Heleny ¯ukowskiej oraz ks. Stanis³awa
 proboszcza parafii w. Jana.
W tym te¿ kociele kolêdujemy wraz
z chórem Pañstwowej Szko³y Muzycznej
I st. W Olecku, pod batut¹ p. Anny Szadkowskiej. Koncert prowadzi p. Jolanta
Werner, by³a mieszkanka Kowali. Jest
to jej swoista podró¿ sentymentalna.
Panuje mi³a atmosfera. Czujemy siê
swobodnie, gramy wyluzowani, poniewa¿
w kociele jest ciep³o! Parafianie okazu-

Koncert chóru i orkiestry PSM w kociele w. Jana w kowalach Oleckich.

j¹ nam szacunek i ¿yczliwoæ, s³uchaj¹
koncertu do samego koñca. Ostatnie pami¹tkowe zdjêcia i zabieramy siê do miejscowej szko³y, gdzie mi³a pani dyrektor
El¿bieta Suchorzewska i kucharki serwuj¹ nam obiad i s³odkoci.
Serdecznie dziêkujemy ks. Stanis³awowi, proboszczowi parafii w. Jana, oraz
Pani H. ¯ukowskiej  wójtowi Kowali za
wielk¹ gocinnoæ!
Chocia¿ wiêta ju¿ za nami, wspólne
kolêdowanie d³ugo podtrzymywa³o bo¿onarodzeniow¹ atmosferê. Bo muzyka
to najsubtelniejsza forma przekazu. Mo¿na
stwierdziæ, ¿e ¿adna dziedzina sztuki nie
porusza ani nie wp³ywa na podwiadomoæ tak, jak muzyka (Dawid Crossby)
Karolina Sznurkowska
 absolwenta PSM

!
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wiêta i karnawa³ w przedszkolu
Ledwie przedszkolaki z Przedszkola z
Oddzia³ami Integracyjnymi po¿egna³y jesieñ, a ju¿ przyszed³ czas przygotowañ
do wi¹teczno-karnawa³owych uroczystoci.
Na pocz¹tku grudnia wszyscy z niecierpliwoci¹ oczekiwali miko³ajek. Jak co
roku Miko³aj nie zawiód³ w dniu swoich
imienin i odwiedzi³ przedszkolaki z symbolicznymi upominkami  ksi¹¿eczkami i
piêknymi ozdobami choinkowymi. Nie
zapomnia³ równie¿ o s³odyczach. W zamian Miko³aj wys³ucha³ wierszy i piosenek, i bawi³ siê z dzieæmi przy muzyce.
W dniach 14 i 15 grudnia nauczycielki Henryka Smokowska i Maria Turynowicz zorganizowa³y kiermasz wi¹teczny, na którym rodzice wraz z dzieæmi mogli
zakupiæ ozdoby choinkowe, karty wi¹teczne oraz tradycyjne wypieki  kolorowe pierniki.
***
Okres przedwi¹teczny to czas przygotowañ, szczególnie grup starszych, do
jase³ek i spotkañ wigilijnych z rodzicami.
Przed wiêtami odby³ siê w przedszkolu
równie¿ konkurs plastyczny pod has³em
Magia wi¹t Bo¿ego Narodzenia zorganizowany przez nauczycielki Teresê
Raczy³o i Danutê Paukszt. Nagrody zosta³y wrêczone podczas przedszkolnego
spotkania op³atkowego, w którym wziê³y
udzia³ wszystkie dzieci z przedszkola, laureaci konkursu oraz pracownicy naszej placówki. Dzieci z grupy szeciolatków uwietni³y to spotkanie przedstawiaj¹c jase³ka.
Na konkurs wp³ynê³y 53 prace z przedszkola w Olecku, oddzia³ów przedszkolnych przy szko³ach podstawowych oraz
przedszkola w Wieliczkach i Kowalach
Oleckich.
Komisja w sk³adzie: Wioletta Kempisty, Ma³gorzata £azarska i Ma³gorzata Puchalska przyzna³y nastêpuj¹ce nagrody:

I miejsce: Jakub Jasiñski  przedszkole
w Olecku
Gabriela ¯yczewska  SP G¹ski
II miejsce: Dawid Szkup  Zespó³ Szkó³ w
Siejniku
III miejsce: Urszula G³owacka  SP nr 1
w Olecku
Wyró¿nienia:
Julia Bereniewicz  Przedszkole w Olecku

Weronika Rudziñska  SP nr 3
Emilia Barczewska  Wieliczki
Adrianna Stachelek  Przedszkole w
Olecku
Wiktoria Kamiñska  SP nr 1 w Olecku
Wiktoria P³aziñska  Przedszkole w Olecku (praca wyró¿niona przez komisjê za
pomys³owoæ)
***
W pierwszych dniach stycznia mi³¹
niespodziank¹ by³a wizyta Ewy Szeremety i Piotra Kardasza, którzy wraz ze swymi przyjació³mi z Warszawy zorganizowali
zbiórkê i ofiarowali naszym przedszkolakom zabawki, s³odycze, kasety i odtwarzacz
VHS. W miko³ajkowych czapkach rozdali
dzieciom prezenty, poczêstowali dzieci s³odyczami, a pani dyrektor M. Puchalska

podziêkowa³a za gest dobrej woli. Grupa
piêciolatków piewa³a piosenki o Miko³aju, tañczy³a razem z goæmi i dzieæmi z innych grup, a tak¿e pozowa³a do wspólnego zdjêcia.
W trzech grupach wiekowych: 5-latkach prowadzonych przez Bo¿enê Budzyñsk¹ i Joannê Mrozowsk¹, 6-latkach prowadzonych przez Teresê Raczy³o i Ewê
Skindzier, oraz w grupie integracyjnej
prowadzonej przez Dorotê Mielech, Da-

nutê Paukszt i Annê Woliñsk¹ odby³y
siê spotkania op³atkowe dla rodziców,
podczas których dzieci piewa³y kolêdy, inscenizowa³y narodzenie Chrystusa, dzieli³y siê op³atkiem sk³adaj¹c ¿yczenia wi¹teczne.
***
18 stycznia w przedszkolu odby³ siê
karnawa³owy bal przebierañców z udzia³em Miko³aja, który po raz kolejny obdarowa³ przedszkolaki prezentami. Tym razem by³y to lalki dla dziewczynek, samochody dla ch³opców oraz s³odycze. W piêknych strojach przygotowanych przez rodziców dzieci tañczy³y i bawi³y siê przy
muzyce, bra³y udzia³ w przeró¿nych konkursach, odwiedza³y inne grupy wspólnie
siê bawi¹c.
***
Styczeñ to miesi¹c, w którym w szczególny sposób dzieci staraj¹ siê uczciæ wiêto
Babæ i Dziadków. Z tej okazji wszystkie
grupy wiekowe zaprosi³y babcie i dziadków do swoich sal. piewaj¹c piosenki,
recytuj¹c wiersze, tañcz¹c i przedstawiaj¹c inscenizacje przedszkolaki uczci³y to
mi³e dla wszystkich wiêto. Nie oby³o siê
bez ¿yczeñ i upominków dla zaproszonych
goci, a niejednej babci i dziadkowi zakrêci³a siê ³za wzruszenia.
Koñczy siê miesi¹c styczeñ, ale wraz z
nim nie koñcz¹ siê uroczystoci i imprezy
przedszkolne. Do wakacji jeszcze sporo
czasu, a przed nami nowe wyzwania.
Radoæ dzieci i zadowolenie rodziców
to dla nas, nauczycielek, najwiêksza satysfakcja i motywacja do dalszej, lepszej
pracy.
Joanna Mrozowska

"
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BIURO RACHUNKOWE

(V3802)

Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Poleca us³ugi:
- prowadzenia ksi¹g rachunkowych
- ewidencji podatkowych (PIT, CIT, VAT)
- ewidencji pracowniczych, ZUS
- sporz¹dzania biznes planów, wniosków kredytowych
Tel. (087) 520-36-55, (087) 520-44-98, kom. 0-600-273-713
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 V79605
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79905
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K2101
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V72210
* czêci u¿ywane do samochodów zagranicznych sprowadzam, tel. 0-600-377-469
K114
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V3502
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.
(K31008)

RATY!

GLAZURA, terakota, drzwi,

V75308

armatura sanitarna, kominki, prace wykoñczeniowe
tel. (087) 520-13-87)
Rampa PKP
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V4110
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V4106
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V79505
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V79205
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V69908
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V78106
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V73608
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V75008
* KOMIS  meble zachodnie, Kopernika 10, tel. 0-608-519199
V1114
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55

V72010
(V73009)

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

k2okna@vp.pl

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V2201

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

* pomogê w nauce, przedmioty humanistyczne, tel. 0-503-681910
L1401

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
Tel. 0-603-440-115
(L1302)

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V1603
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K30510
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73
tel. (087) 520-27-89 domowych
(V2902)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

* rosyjski: matura, korepetycje, t³umaczenia, tel. 0-503-681900
K1202
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6. Tel. 0-605-192-330
K33305
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L1801

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V78306
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K31107
* SOLARIUM, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V78416

SOLARIUM

 1 minuta 80 groszy
Czynne:
1000-2000
Plac Wolnoci 15A, tel. 0-509-994-334
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V76508

STUDIO PAZNOKCI - NATALIA

(V3002)

(V3102)

(K33405)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

(V72909)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K104
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
K30708
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L902
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V79805
* BIS studio reklamy, ul. Kamienna 1A, tel. 0-87-520-4242
V73409
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L8309

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

(V73109)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V78206)

* Alkohole wiata, sklep TOMEK, konkurencyjne ceny,
plac Wolnoci 24, tel. 0-87-520-23-02
K30210

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L603
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V77207
* modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel.
0-87-520-32-10
L78406
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V1903
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-39
K1502

(75208)

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

(V1402)

US£UGI

* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57

V304

#

US£UGI C.D.
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US£UGI
Sklep rybny

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

(V79305)

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne, wyroby z ryb

* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1801
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1901
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L1002
* transport, tel. 0-508-192-094
V76518
* transport betonu, 6 m. szeciennych, tel. 0-604-514-845 V71820
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
K71810
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V1104
V3302

US£UGI POGRZEBOWE

Konkurencyjne ceny!

BARKA

Mieszkania w budowie jedno- i dwupokojowe, tel. (087)
520-21-60 (do 1500), 0-604-456-732.
(V72110)

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B

* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15724
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359 L11205
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L1601
(V79405)

(V4002)

(wejcie od ul. S³owiañskiej),

tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ
Za³atwiamy wszystkie formalnoci.

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(K30408)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

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

OG£OSZENIA DROBNE

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
* domek, tel. 0-606-756-380
PRACA

SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L1102
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L702
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L104
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L802
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L8409
* czêci u¿ywane do samochodów zagranicznych sprowadzam, tel. 0-600-377-469
L503
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L11105
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K504
* lokal, tel. 0-606-756-380
L8110

L11305
L8010

* dowiadczona ksiêgowa zatrudni siê na dwa dni w tygodniu, tel. 0-509-382-995
L403
* praca w firmie kosmetycznej, atrakcyjne zarobki, tel.
0-609-600-338
K30608
* poszukujê ksiêgowej, tel. 0-507-077-359
L304
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L9008
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-3132
L204

WYNAJEM
* gara¿ do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-509-706-400 V3402
* gara¿e do wynajêcia na busa, 25 m.kw, 50 m.kw. , Mazurska, wjazd 2,7 metra wysokoci, tel. 0-509-706-400
K604
* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
(V109)
* lokal, 70 m.kw., ul. Sk³adowa, tel. o-885-441-703
K2301
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L9607
* poszukujê dwupokojowego mieszkania do wynajêcia, tel.
0-510-799-380
K1102
* poszukujê kawalerki lub dwóch pokoi do wynajêcia, tel.
0-608-663-450
L1901
* poszukujê mieszkania do wynajêcia, tel. 0-604-770-843 L1501
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L10102
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L1701

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V4301)

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

L

Rozpoczêcie
kursu

5

lutego

tel. 520-23-36

$
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Kalendarz imion
30 stycznia
Adeli, Amelii, Dobiegniewy, Dziadumi³y, Gerdy, Hiacynty, Martyny
Amadeusza, Czêstobora, Dobiegniewa,
Fekiksa, Gerarda, Hiacynta, Leonarda,
Macieja, Marcina, Sebastiana, Teofila
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, Agnieszki, Gabrieli,
Sulis³awy
Albina, Filipa, Gabriela, Izydora, Jakuba, Justyniana, Paw³a, Piotra, Strze¿ys³awa, Strzy¿ys³awa, Sulis³awa

Bohater dwóch narodów

Tadeusz Kociuszko urodzi³ w siê 4 lutego 1746 roku w Mereczowszczynie.
Ukoñczy³ Szko³ê Rycersk¹ w Warszawie i studia wojskowe w Pary¿u. Stopieñ genera³a brygady uzyska³ w walkach o niepodleg³oæ Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej. Opromieniony s³aw¹ wróci³ do kraju w 1784 roku. Bra³ udzia³ w
wojnie z Rosj¹ w obronie Konstytucji 3 Maja, a po przyst¹pieniu króla do Targowicy poda³ siê do dymisji.
24 marca 1794 roku og³oszono Akt Powstania, a Kociuszko zosta³ jego przywódc¹. 4 kwietnia odniós³ zwyciêstwo pod Rac³awicami. 7 maja wyda³ Uniwersa³
Po³aniecki, który by³ pierwsz¹ prób¹ poprawy po³o¿enia ch³opów pañszczynianych.
Po klêsce pod Maciejowicami dostaje siê do niewoli. Zwolniony w 1796 wyje¿d¿a do Ameryki, a nastêpnie do Pary¿a. Uczestniczy w tworzeniu legionów.
Odsuwa siê od dzia³alnoci politycznej. Zmar³ w 1817 w szwajcarskiej Salurze.

DRZEWKO SZCZÊCIA (Crassula arborescens)

Ta bardzo ³adna, przypominaj¹ca miniaturowy d¹b rolina (jej poprawna nazwa
to grubosz) hodowana jest w wielu domach, bo podobno przynosi szczêcie. Nie
przepada za silnym s³oñcem, podlewaæ trzeba j¹ umiarkowanie, za na lato nie
nale¿y przenosiæ na balkon, bo wtedy ronie wprawdzie szybciej, lecz licie robi¹
siê drobne i brzydkie. Warto systematycznie nadawaæ jej formê drzewka. Co pewien czas obracamy doniczk¹, bo grubosz bardzo wychyla siê do wiat³a, przez co
jego korona przybiera nieregularn¹ formê. Rozmna¿anie? Bardzo proste: ucinamy
sadzonki liciowe i wsadzamy w ziemiê.
(V4601)

Przys³owia
i powiedzenia
 Na wiêt¹ Marynê (30 stycznia) przybywa dnia o godzinê.
 Kiedy w styczniu lato, w lecie zima
za to.
 Gdy styczeñ bez mrozów chodzi,
marzec, kwiecieñ nas wych³odzi.
 Po styczniu jasnym i bia³ym maj¹
byæ latem upa³y.
 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.

Nasz przepis
Pasta ledziowa
ze szczypiorkiem

2 wymoczone solone ledzie
12 dkg mas³a
2 ³y¿ki posiekanego szczypiorku
ledzie sprawiamy, odfiletowujemy i usuwamy oci. Filety jeszcze
raz myjemy, a nastêpnie mielimy i ucieramy wraz z mas³em i drobniutko
posiekanym szczypiorkiem.

U ludzi...

i kotów kieruj¹ emocjami te same rejony
mózgu.

Przeci¹gaj siê przy zmêczeniu

Przeci¹gn¹æ siê warto zawsze rano w ³ó¿ku. Bardzo prostym relaksem mo¿liwym do wykonania jest równie¿ przeci¹gnie siê w momentach zmêczenia, zw³aszcza psychicznego np.
w pracy umys³owej, przy komputerze. Przeci¹gn¹æ siê najlepiej udaj¹c siê na przerwê. Zawsze przy okazji poczujemy rozlunienie miêni. Przeci¹gaæ siê warto te¿ co pewien czas siedz¹c za biurkiem albo za kierownic¹ pojazdu. Je¿eli takich mini
relaksów bêdzie sporo, zmêczenie nie bêdzie siê w nas kumulowaæ, gromadziæ i bêdziemy mniej zmêczeni po ca³ym dniu
pracy.

Miêso m³odych zwierz¹t...

jest smaczniejsze, gdy gotuje siê krócej ni¿ miêso ze sztuk
starych.

%
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Listy
ze Shrewsbury

Grzegorz Leoñczuk

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

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

ZAJAZD BARDÓW

Adam Siemieñczyk
Rysunki:
Wies³aw B. Bo³tryk

Kowale Oleckie

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

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

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

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V2702)

GRÜNLAND

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

AFORYZMY

 Czy twierdz¹cy, ¿e ziemia jest p³aska, maj¹ szersze horyzonty?
 Pañskie oko konia tuczy. Miêso¿ernego.
 Telewidz  wpuszczony w kana³. Telewizyjny.
 Nadwra¿liwcom trudno jest uwierzyæ w siebie. Trzeba siê
przecie¿ uszczypn¹æ.
 Czy ludzie o podwójnej moralnoci s¹ bardziej moralni?
 Wyborca wybiera. Jaki czasownik pochodzi od s³owa w³adza?
 Wskaniki rosn¹. Ju¿ nie widaæ, co pokazuj¹.
 Podkopywa³, a potem siê dziwi³, ze kto jest dobrze okopany.
 Wielojêzyczni mniej pluj¹.
 Jak st¹paæ po p³aszczyznach porozumienia po kulistej Ziemi?
 Jak siê czuje informacja ci¹gle ledzona?
 Dzielenie siê dzieli?

&
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K¹cik szachowy (22)
27 stycznia w Gimnazjum nr 2 w Olecku odby³ siê I Turniej z cyklu GRAND
PRIX, w którym wziê³o udzia³ 19 szachistów. Mimo nie¿nej pogody frekwencja
dopisa³a i oprócz zawodników z Olecka
gocilimy równie¿ szachistów z E³ku.
Klasyfikacja koñcowa turnieju by³a
nastêpuj¹ca:
Pierwsze miejsce zaj¹³ dowiadczony
szachista z E³ku  Pan Andrzej Plesiuk,
jedyny zawodnik z miêdzynarodowym rankingiem 2189, zdobywaj¹c 6 punktów. Od
pocz¹tku by³ on faworytem turnieju, wiêc
jego zwyciêstwo nie by³o niespodziank¹.
Tu¿ za nim uplasowa³ siê ojciec Pana
Andrzeja  Pan Jan Plesiuk (równie¿ wysoki
ranking, ale krajowy 2200), który uzyska³
5,5 punkta. Tyle samo punktów zdoby³
najlepszy zawodnik z Olecka  Micha³
Brodowski, który zaj¹³ trzecie miejsce i
uleg³ poprzednikowi jedynie ma³ymi
punktami. Decyduj¹ca dla Micha³a by³a
partia ze zwyciêzc¹ turnieju, któr¹ zawodnicy rozegrali w 4 rundzie. Micha³ zmusi³
przeciwnika do mylenia, co spowodowa³o, ¿e Pan Andrzej wpad³ w niedoczas. Mimo tak korzystnej sytuacji Micha³
pogubi³ siê, straci³ kilka pionów, w ferworze walki podstawi³ goñca i w rezultacie dowiadczenie przeciwnika zadecydowa³o o wyniku meczu. Trzeba jednak podkreliæ, ¿e Micha³ jako jedyny zawodnik
wygra³ z Panem Janem Plesiukiem mimo
jego du¿ej przewagi rankingowej (a¿ 400
pkt.)!!! Gratulujemy Micha³owi niew¹tpliwego sukcesu!
Zatem jak zwykle nie brakowa³o dreszczyku emocji i zaskakuj¹cych partii. O tym,

¿e w szachach z ka¿dym mo¿na wygraæ i
nie decyduje w tym wypadku ani wiek,
ani postura, wiadczy jedna z partii, któr¹
rozegra³ nasz m³ody zawodnik Piotru

Pierwsza pi¹tka otrzyma³a nagrody pieniê¿ne w wysokoci kolejno: 60z³, 50z³, 40z³,
30z³ i 20z³.
Pierwsza dziesi¹tka premiowana jest
punktami w generalnej klasyfikacji rocznej turniejów Grand Prix w nastêpuj¹cy
sposób: pierwsze miejsce 10 pkt i ka¿de
nastêpne o jeden punkt mniej (do miejsca

Micha³ Brodowski (z lewej) i Andrzej Plesiuk  zwyciêzca turnieju.
Adamski. Przy sporym udziale szczêcia
(tak niezbêdnego w szachach poza oczywistymi umiejêtnociami) niespodziewanie
pokona³ wiêkszego o trzy g³owy Rafa³a
Urbanowicza.
Dalsza klasyfikacja:
4. Pawe³ ¯ukowski (5pkt.); 5. Piotr
Cichanowicz (4,5pkt.); 6. Micha³ Brynda;
7. Marta Gryglas; 8. Robert Woniak (E³k);
9. Joanna Grzyb  wszyscy po 4 pkt i
pierwsz¹ dziesi¹tkê zamyka Andrzej Grzyb
(3,5 pkt).

Piotru Adamski (z lewej) zadowolony po wygranej partii z Rafa³em!

10). Zdobyte punkty bêd¹ publikowane
po ka¿dym turnieju Grand Prix pocz¹wszy
od turnieju drugiego (luty). Zatem serdecznie
zapraszamy do systematycznego udzia³u
w tych rozgrywkach. Terminy kolejnych
turniejów bêd¹ podawane na dwa tygodnie przed ich rozpoczêciem.
Imprezy szachowe z cyklu Grand Prix
praktykowane s¹ ju¿ od dawna przez
Warmiñsko-Mazurski oraz Podlaski Zwi¹zek Szachowy, gdzie turnieje rozgrywane
s¹ co miesi¹c (g³ównie w Suwa³kach, Bia³ymstoku i Olsztynie). Mamy nadziejê, ¿e
cykl turniejów Grand Prix zapocz¹tkowany w Olecku ju¿ na sta³e zagoci w harmonogramie naszych imprez szachowych.
Prezentujemy Pañstwu równie¿ rozwi¹zania zadañ z K¹cików Szachowych z 2006
roku od numeru 10 do 20:
Zad.19 1.Wh1! K:h1 2.K:h3+-; Zad.20
1.e8W!! +- (1.e8H?? Wa6! 2.K:a6 pat); Zad.21
1.Hh7!! K:h7 2.Sf6++ Kh8 3.Sg6 mat; Zad.22
1.H:g6!+-; Zad.23 1.W:e4! G:e4 2.Hh6 f6
3.Sg5!! Wf7 3.S:f7 K:f7 4.H:h7+-; Zad.24
1.Wd8!! Ge6 (1...H:d8 2.Hg7 mat; 1...W:d8
2.Hf6+ Kg8 3.Gc4!+ H:c4 4.Hg7 mat) 2.Hf6!+
Kg8 3.Hf8 mat; Zad.25 1.Wd1! H:f3 2.W:d8+
Kb7 3.g:f3+-; Zad.26 (Lasker - Bauer) 1.G:h7+
K:h7 2.H:h5+ Kg8 3.G:g7! K:g7 4.Hg4+ Kh7
(4...Kf6 5.Hg5 mat) 5.Wf3+-; Zad.26 (czarne A. Grzyb) 1...G:g4!! 2.f3 (2.h:g4 Hh4+
3.Kg2 H:g4+ 4.Kh2 Wg8 5.Wg1 Hh4 mat)2...G:h3!! 3.K:h3 Hg5 4.Hh2 Wg8-+; Zad.27
1.H:d6!+-(1...c:d6 2.G:f7 mat)
Marta & Czes³aw Spisak

'
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Olecka Liga Pi³ki No¿nej Halowej
· GALAKTIKOS - Drink TEAM 8:0 (1:0);
bramki: Tomasz Zubowicz, Marek £owczyñski 2, £ukasz Bokuniewicz 3 i
Bart³omiej Janiszewski 2.
· Joga BANDITO - Bu³a i Spó³a 3:0 (walkower).
· GALAKTIKOS - Dynamo TEAM 16:3
(8:1); bramki: £ukasz Bokuniewicz 6,
Tomasz Zubowicz 4, Marek £owczyñski 5 i Bart³omiej Janiszewski  Micha³ Brynda i Mateusz Grudziñski 2.
· TSV Victory  BIANCONERI 5:5 (1:4);
bramki: Krzysztof Czuper 2, Marcin
Walu
i Filip Judycki 2  Wojtek
Koz³owski 3, Karol Koz³owski i Piotr
Klimaszewski.
· Drink TEAM - Bu³a i Spó³a 3:0 (walkower).
W klasyfikacji na najlepszego strzelca
Ligi wci¹¿ prowadzi zawodnik Bianconeri
Wojciech Koz³owski - 27
bramek przed Marcinem Jegliñskim (EKIPA) - 17 i Markiem £owczyñskim (Galakticos) 15 goli.

Tabela Ligi:
TSV Victory
10 25 58:31
EKIPA
10 24 56:21
BIANCONERI
10 19 68:39
The Belfers Olecko
7 18 36:20
Liderzy Hamasu
9 18 52:48
Joga BANDITO
7 12 40:26
GALAKTICOS
10 10 44:56
Bu³a i Spó³a
10 7 32:42
Drink TEAM
9 6 21:44
Dynamo TEAM
8 6 16:55
FC Gi¿e
8 0 20:52
Kolejno: miejsce, nazwa zespo³u, liczba
rozegranych spotkañ, punkty zdobyte,
stosunek goli zdobytych do straconych.
Ostatnie mecze Ligi zasadniczej odbêd¹ siê: 4.02.2007. niedziela (od godz.
14.00).
· 14.00  Joga BANDITO - Drink TEAM
· 14.30  Liderzy Hamasu - Dynamo TEAM
· 15.00  Belfers - Joga BANDITO
· 15.30  Dynamo TEAM - Belfers
· 16.00  Belfers - FC Gi¿e
· 16.30  FC Gi¿e - Joga BANDITO.

HALOWY TURNIEJ PI£KI
NO¯NEJO PUCHAR DYREKTORA
ZST w OLECKU
26 stycznia odby³ siê fina³ Halowego Turnieju Pi³ki No¿nej w ZST w Olecku. W rozgrywkach wziê³y udzia³ 3 dru¿yny. Wczeniejsi zwyciêzcy w swoich
grupach wiekowych: klasa IIIEA, II TE i
IB. Mecze w grupach rozgrywane by³y
systemem ka¿dy z ka¿dym 2 x 15 minut. W sumie rozegrano trzy mecze. Walka
by³a zaciêta, a po g³ówne trofeum, które
wrêczy³ Dyrektor ZST w Olecku, dr Marek Góryñski, siêgnêli ch³opcy z klasy
III EA: Rafa³ Czuper, Wojtek Pieczur,
Dominik Szczodruch, Marcin Sad³owski i Kamil Giedrojæ. Wszystkie mecze
wygrali zdumiewaj¹c¹ przewag¹ strzelonych bramek. Ka¿dy z zawodników odznacza³ siê wspania³¹ gr¹, dziêki czemu
nale¿a³o im siê to zwyciêstwo. Drugie
miejsce wywalczyli uczniowie klasy II TE,
gdzie wspania³¹ gr¹ imponowa³ Kamil

Sadkowski. Trzecie miejsce zajê³a klasa
I B, w której najwiêcej goli strzeli³ £ukasz Ja³owski.
Przez ponad 2 godziny zmagania pi³karzy bacznie obserwowa³a spora grupa kibiców, która dopingowa³a swoim
zespo³om. Dobra organizacja i sprawne

przeprowadzenie turnieju sprawi³y, ¿e na
hali sportowej wytworzy³ siê klimat praw-

FERYJNA LIGA KOSZYKÓWKI
TERMIN: 3-5 luty 2003.
MIEJSCE: Hala Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Olecku, ul. Kociuszki 29.
Skrócony regulamin
- Dru¿yny graj¹ w sk³adzie 3 osobowym
( plus rezerwowi).
- Zawodnicy ca³y czas graj¹ w jednej
dru¿ynie.
- Czas gry w eliminacjach 2x10 min, w
finale 2x15 min.
- Ka¿da dru¿yna wystêpuje w jednolitych strojach.
- Wpisowe do turnieju  15 z³ od dru¿yny.
System gier
System uzale¿niony od iloci zg³oszonych dru¿yn.
ZG£OSZENIA
Zg³oszenia dru¿yn przyjmuje organizator do dnia 3.02.2003 do godz. 9.00.
w hali LO w Olecku p.p. Krystyna
Stasiak, Krzysztof Suchocki, Wojciech
Pilichowski lub do dnia 31.01.2003. w biurze
MOSiR Olecko.
Pierwsze mecze rozpoczynaj¹ siê 10.00.
w poniedzia³ek 3.02.2003.
Nagrody:
I miejsce  puchar Dyrektora LO Olecko
II miejsce  puchar Dyrektora MOSiR
Olecko
III miejsce  puchar Przewodnicz¹cego
OTSS
UWAGA: najlepsi koszykarze zg³oszeni bêd¹ drog¹ internetow¹ do szerokiego zaplecza oczekuj¹cych do gry w
NBA.

dziwej sportowej rywalizacji. Kibice mogli ogl¹daæ prawdziwe sportowe spektakle w wykonaniu dobrych dru¿yn pi³karskich. Turniej pomiêdzy meczami zosta³ ubarwiony wystêpami szkolnej grupy
tanecznej, pod kierownictwem Pani Ma³gorzaty Siennickiej i Pani Izabeli Osieckiej.
Halowy Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Dyrektora ZST w Olecku na sta³e
wszed³ do sportowej tradycji tej szko³y.
Kto wygra za rok? Zobaczymy.
Opracowa³a: Iwona Æwikowska
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nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 240

Jeli mamy za sob¹ kolejne siedem
dni z naszego ¿ycia, to jak to mo¿emy
okreliæ? ¯e min¹³ tydzieñ! Tak, kolejny
tydzieñ jest ju¿ za nami.
W tej chwili nawet nie siêgam po
gazety. Po co? ¯eby czytaæ ca³y czas o
tym samym. Zaczyna ju¿ byæ nudno bez
afer podnosz¹cych cinienie i temperaturê nocnych Polaków rozmów. Bo kogo
ju¿ w tej chwili obchodzi czy Lepper ma
DNA? Podobno ma. Wyliczanka raz, dwa,
trzy, a tatusiem bêdziesz ty przesta³a
ju¿ byæ zabawna. Zaczyna to przypominaæ tak¹ obrazkow¹ zabawê Gdzie jest
Wylly?. W sumie jest ju¿ to nudne i
raczej nie ma ju¿ atmosfery sensacji czy
wielkiego skandalu. W gruncie rzeczy
zawsze pozostaje aktualne stwierdzenie:
niewa¿ne kto z kim pi, wa¿ne by dzieci
zdrowe by³y. I tego siê
trzymajmy.
Skoñczy³ siê te¿ problem zimy. Bo ju¿ drogowcy i meteorolodzy
roztoczyli przed nami
wizjê klêski. Jedni z powodu nadmiaru zapasów
piasku i soli, a drudzy
ju¿ rozpaczali nad wizj¹
wiatowego ocieplenia i
rozrostu palm w Polsce.
Dzi to raczej mo¿emy
obawiaæ siê bia³ych niedwiedzi i powrotu mamutów. Co to jest mamut? Taki s³oñ hipis, którego podobno nawet najstarsi Polacy nie pamiêtaj¹ czy co takiego by³o.
Z mamutami jest na tyle ciekawie, ¿e s¹
tacy co twierdz¹, ¿e ostatnie wyginê³y
zaledwie kilka tysiêcy lat temu. Ale jest
naród, którego przedstawiciele widzieli
te zwierzêta jeszcze jakie prawie dwadziecia lat temu. Niedawno trafi³a w moje
rêce ksi¹¿ka Tajemnicze zwierzêta. I co
ciekawe, jest tam kilka relacji osób, które widzia³y te zwierzêta na w³asne oczy.
Gdzie to siê dzia³o? Krajem akcji by³ Zwi¹zek
Socjalistycznych Republik Radzieckich,
a konkretnie Syberia i tajga syberyjska.
I oni tam widzieli mamuty! Znam takich
co w pewnych stanach widz¹ bia³e myszki.
Ale, ¿eby do tego stopnia korzystaæ ze
rodków dopinguj¹cych? Ale o mamutach wystarczy. To tylko taka ciekawostka
wi¹¿¹ca siê z opadami niegu... bo cz³owiek ma od razu skojarzenia z epok¹ lodowcow¹ jak temperatura spada poni¿ej
zera, a wiat okrywa bia³y puch.
Pañstwo lubi¹ nieg? Bo ja siê przy-

znam, nie za bardzo. Jak siê mo¿na cieszyæ kawa³kami lodu? Bia³o, nudno... tylko
dzieciaki siê ciesz¹. Ale dzieci to ciesz¹
siê byle czym. Na przyk³ad sankami. Nie
jestem jednak osamotniony. Za³o¿ê siê,
¿e Pañstwo te¿ nie lubicie zimy. Normalka. Wiosny nie lubimy, ¿e jest wiosn¹,
lata, ¿e jest latem, a jesieni za jesieñ.
Mylicie, ¿e tylko my tak mamy? Nieprawda! Na przyk³ad Eskimosi narzekaj¹, ¿e u nich noc trwa prawie pó³ roku!
Czyste szaleñstwo. W Australii na przyk³ad
zim¹ narzeka siê na upa³y. Na równiku
nie ma zimy i nie ma lata. Jest tylko pora
deszczowa, albo pora sucha... I ludzie
te¿ narzekaj¹: bo albo za mokro, albo za
sucho. W zasadzie to nikomu nie pasuje ta strefa geograficzna, w której siê
aktualnie znajduje. To jest cecha, która
³¹czy ludzkoæ. Wiêc mogê spokojnie
napisaæ: nie lubiê zimy i niegu.

A co tam w polityce? Jak to w polityce: same ciekawe rzeczy. Uby³o nam
wielu burmistrzów, wójtów, prezydentów
i radnych... Nie, nie by³o jakiego masowego pomoru czy pryszczycy, w czasie której trzeba by³o wybiæ ca³e stado.
Panowie i Panie spónili siê z napisaniem owiadczeñ maj¹tkowych swoich i
ma³¿onków. Czy mo¿na siê temu dziwiæ?
I znowu powiem i napiszê, ¿e nie. To
jest norma. Ja pamiêtam czasy szkolne,
kiedy trzeba by³o odrabiaæ lekcje na drugi
dzieñ. Zawsze by³a w klasie grupa, co
albo mia³a akurat w domu klêskê ¿ywio³ow¹, katastrofê, wojnê, czy l¹dowanie
kosmitów, co sta³o siê powodem niewykonania tej pracy, albo cz³owiek w m³odym wieku okaza³ siê ma³o odporny na
dzia³anie cukru i mas³a. Niby pierwszy
by³ na kartki, a drugie by³o towarem
deficytowym  to ju¿ by³ problem ze
skleroz¹. Wiêc co siê dziwiæ naszym

samorz¹dowcom, ¿e w ci¹gu 30 dni czego tam nie zrobili. Nawet profesór
Hanna G.W. - prezydent miasta sto³ecznego Warszawa nie odrobi³a tej pracy.
T³umaczenia raczej przypomina³y te moje
z okresu pobierania nauk. Ostatni¹ wersj¹ jest, ¿e to wojewoda mazowiecki,
ostatnio przy³apany za jazdê na drugim
gazie swoim rowerem, chyba nie wytrzewia³ i wprowadzi³ w b³¹d pani¹ prezydent. Ja to bym raczy³ t³umaczyæ siê
kosmitami czy tym, ¿e pies ze¿ar³ papiery mê¿a. No, ale koledzy Pani Prezydent
ostatnio próbowali wywalczyæ, by prawo brzmia³o tak, ¿e podlegaj¹ mu wszyscy samorz¹dowcy z wyj¹tkiem Pani Hanki.
Nie tak dawno Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e w tym kraju podlegaj¹
prawu wszyscy ludzie z wyj¹tkiem profesora Balcerowicza. Teraz te¿ sprawê skieruje siê do TK, a po wyroku na pewno
wprowadzi siê odpowiednie poprawki do Konstytucji RP. Za
parê lat ta lista nietykalnych
bêdzie oczywicie d³u¿sza. Zawsze znajdzie siê kto, kto akurat nie powinien byæ ograniczany prawem dla szaraków.
Mo¿e powinnimy wykorzystaæ
to, ¿e mamy te¿ podpisany konkordat i od razu powo³aæ instytucjê wiêtego za ¿ycia. To
rozwi¹zywa³oby problem zmian
w prawie i konstytucji, bo wiadomo, ¿e wiêty nie podlega
prawom ludzkim. Ale to tak na
marginesie.
I oczywicie na koniec sprawa najwa¿niejsza: 1 luty! No
co? To bardzo wa¿na data, bo
w tym dniu zostanie opublikowany raport po rozwi¹zaniu WSI. Ju¿
teraz trwa ostra propaganda, ¿e to oczywicie nic takiego. Jednak jestemy inteligentnymi ludmi. Jeli to nic takiego,
takie byle co, ma³o wa¿ne itd. - to po co
wokó³ tego taki szum? W czasach PRLu
jeli wydarzy³o siê co wa¿nego, to prasa, radio i wszystkie dwa kana³y telewizyjne nam od rana do wieczora powtarza³y: NIC SIÊ NIE WYDARZY£O! To
wzbudza³o nieufnoæ do tego, ¿e nie by³o
to nic. Dzi dzia³a to chyba identycznie.
Jeli ten raport to takie wielkie nic, jeli
nie by³o tego co podobno jest w raporcie o dziennikarzach, biznesmenach, politykach, przestêpcach sterowanych przez
wywiad wojskowy  to czemu tak uparcie zawala siê nas informacjami, ¿e to
b³aha sprawa? Ale zobaczymy 1 lutego.
Do widzenia siê z Pañstwem.
PAC

