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wi¹t bia³ych, pachn¹cych
choink¹, skrzypi¹cych niegiem pod butami, spêdzonych w rodzinnej atmosferze, pe³nych niespodziewanych prezentów. wi¹t daj¹cych radoæ, odpoczynek
oraz nadziejê na Nowy Rok,
¿eby by³ jeszcze lepszy ni¿ ten, co w³anie
mija.
Z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia najserdeczniejsze ¿yczenia wszystkim mieszkañcom miasta i gminy Olecko sk³adaj¹
Burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Nr 50
(519)

Cena 1,40 z³

W ten przepiêkny wi¹teczny czas
pragniemy przes³aæ Pañstwu moc ¿yczeñ
szczêcia, zdrowia i pomylnoci.
Niech gwiazdka betlejemska
Przyniesie Ka¿demu mnóstwo radosnych chwil
W nadchodz¹cym Nowym Roku.
Mieszkañcom powiatu
oleckiego i Gociom ¿ycz¹
Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu, Radni i Starosta
Olecki z pracownikami

(V74101)

WARTO
PRZECZYTAÆ

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY

M.Pietraszewski

Weso³ych wi¹t
i szczêliwego Nowego Roku
WSZYSTKIM KLIENTOM
¿yczy
ZA£OGA MAJSTRA
Tel. (87) 520 44 46

(V71304)

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

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

Wszystkim Klientom i Przyjacio³om pe³nych
radoci i spokoju wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz samych sukcesów
w nadchodz¹cym Nowym 2008 Roku
¿ycz¹ w³aciciele i pracownicy firmy
IMPULS.

(V77201)

* Ostatnie spotkanie Spo³ecznego
Komitetu Budowy Pomnika Jana
Paw³a II  s. 5.
* Bêdzie monitoring miasta  s. 6.
* Kwitn¹ce kasztanowce  symbol
nadchodz¹cych matur  mog¹
znikn¹æ...  s. 7.
* Festiwal Kolêd i Pastora³ek  s. 8.
* Józef Wasilewski wybrany prezesem Klubu Czarni  s. 11.
* Wyprawa za ko³o podbiegunowe
2007  s. 12-13.
* Dominika Olszewska zosta³a powo³ana do Kadry Polski Juniorów  s. 19.

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Informacji udzieli³
m³odszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

Wypadek

W sobotê 15 grudnia oko³o 10.30
pod cofaj¹cy na parkingu przy placu Wolnoci samochód wesz³a szeædziesiêciosiedmioletnia olecczanka Irena P.
Oplem Astr¹ kierowa³ czterdziestoletni mieszkaniec E³ku. Kobieta ze z³aman¹ koci¹ udow¹ prawej nogi zosta³a umieszczona w szpitalu.
Piesza jak i kierowca byli trzewi. Policja
prowadzi dzia³ania wyjaniaj¹ce.

ELF

ul. Armii Krajowej 24

MARKOWE CIUCHY
W DOBREJ CENIE

Raz w tygodniu
nowy towar!
Godziny otwarcia: 1000-17 00

(L20808)

 10 grudnia o 13.20 policjanci zatrzymali w Jab³onowie dwóch rowerzystów. Piêædziesiêcioszecioletni Henryk
K. mia³ we krwi 1,7 promila alkoholu, za piêædziesiêciotrzyletni Roman
D. 2,4 promila.
 11 grudnia o 3.30 patrol policji zatrzyma³ na ul. Letniej dwudziestojednoletniego Karola S. Kieruj¹cy VW
mia³ we krwi 1,5 promila alkoholu.
 11 grudnia o 17.00 patrol zatrzyma³ na
ul. Mickiewicza Mazdê, któr¹ kierowa³ trzydziestopiêcioletni Marek J. Mia³
on we krwi 1,4 promila alkoholu.
 14 grudnia o 16.40 zatrzymano na ul.
Winiowej Fiata Punto. Kieruj¹cy nim
piêædziesiêcioletni Aleksander G. mia³
we krwi 2,1 promila alkoholu.
 14 grudnia o 22.45 patrol policji zatrzyma³ w Kowalach Oleckich Opla
Vectrê. Kieruj¹cy samochodem dwudziestoletni Mariusz S. mia³ we krwi
1,1 promila alkoholu.
 15 grudnia policjanci zatrzymali na
ul. Park BMW, którym kierowa³ dwudziestodwuletni Pawe³ W. Mia³ on we
krwi 0,3 promila alkoholu.

Pogodnych
i radosnych
wi¹t
Bo¿ego Narodzenia

Tel. (087) 520 01 20

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

50% zni¿ka na
 wyprzeda¿ kolekcji
owietlenia
 wyprzeda¿ kolekcji
karniszy o 16 mm

ZAPRASZAMY!
Dy¿ury aptek

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:

PUB PIWNICA








BAL

SYLWESTROWY

Go³dapska 10, tel. (087) 520 40 50
NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA od 730 do 1800
ON
OLEJ
Pb95
OPA£OWY
LPG
Sta³ym klientom
wydajemy karty rabatowe!

Wojska Polskiego 18

Nieustaj¹cy konkurs

¿yczy

atrakcyjna przestrzeñ do tañca

KRAM

 18-23.12.2007r., pl. Wolnoci 25
 24-30.12.2007r., ul. Kolejowa 15

(V77601)

 150 z³ od osoby
Hotel Mazury
 Dom Weselny
Eden

MARKET
BUDOWLANY
(V71004)

 11 grudnia o 17.05 jeden zastêp udziela³
w rejonie Zatyk pomocy karetce pogotowia.
 11 grudnia o 18.56 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Kukowie po¿ar sadzy w
kominie budynku mieszkalnego.
 11 grudnia o 19.41 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ skutki kolizji drogowej
w okolicach G¹sek.
 11 grudnia o 20.33 dwa zastêpy JRG
PSP gasi³y przy ul. Wiejskiej po¿ar
altanki ogrodowej.
 14 grudnia o 8.16 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ na os. Siejnik skutki kolizji drogowej.
 14 grudnia o 9.51 dwa zastêpy JRG
PSP zdejmowa³y kota, który uwi¹z³
na dachu domu przy ul. 1 Maja.
 14 grudnia o 17.11 dwa zastêpy: jeden JRG PSP, a drugi OSP Kowale
Oleckie usuwa³y zadymienie z mieszkania w Kowalach Oleckich. Pozostawiony na kuchence bez opieki garnek.
 15 grudnia o 9.12 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ znad boiska szko³y przy
ul. Kolejowej spróchnia³e drzewo.
 16 grudnia 0 11.30 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy placu Wolnoci po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.

Pijani kierowcy

(V76002)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

(V67607)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

Andrzej Dêba
Witold Janicki
Piotr Klejment
Roberta Lotkowska
Marcin Rojek
Jan ¯arnowski

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
Zapraszam do udzia³u w XV Sesji Rady Miejskiej w
Olecku, która odbêdzie siê w dniu 21 grudnia 2007 roku
(pi¹tek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego
w Olecku.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej o dzia³aniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Wnioski radnych i Komisji Rady.
7. Uwagi i wnioski So³tysów oraz Przewodnicz¹cych Rad
Osiedli dotycz¹ce projektów uchwa³.
8. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Olecku na rok
2008;
b) uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2008;
c) nadania imienia Szkole Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach;
d) nadania imienia Gimnazjum nr 2 w Olecku;
e) dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;
f) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli;
g) pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystaj¹cych z opieki
zdrowotnej, rodzajów wiadczeñ przyznawanych w ramach
tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
h) zmiany bud¿etu gminy na 2007 rok;
i) bud¿etu Gminy Olecko na 2008 rok:
1) odczytanie projektu uchwa³y bud¿etowej;
2) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej;
3) odczytanie opinii w sprawie projektu bud¿etu przedstawionej przez Przewodnicz¹cego Komisji Planowania, Bud¿etu i Gospodarki;
4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwa³y bud¿etowej oraz o prognozie d³ugu;
5) dyskusja nad projektem uchwa³y bud¿etowej;
6) g³osowanie nad uchwa³¹ bud¿etow¹.
9. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy .
10. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Komunikat

W dniach 24.12.07 oraz 31.12.07 Urz¹d Miejski
w Olecku bêdzie czynny w godz. 7.30-15.30.

OLECKI TERMINARZ
Wystawy sta³e

8.00-15.00  wystawa Czwórka Bez Sternika + 0,5 Medyka (Andzrej Graniak, Jacek Fr¹ckiewicz, Henryk cebula,
Wies³aw B. Bo³tryk) - Galeria Prawdziwej Sztuki im. A.
Legusa, plac Wolnoci 22.
* galeria Wies³awa Bo³tryka  Armii Krajowej (zaplecze) 
Wystawa malarstwa W. £ukasik, grafika W. B. Bo³tryk,
fotografia T. Kosiorowski, rzeba K. Puchalskiej.
19 grudnia (roda)
17.00  UKS Victoria Wiêcki I  Lega Olecko, mecz tenisa
sto³owego Ligi Regionalnej
21 grudnia (pi¹tek)
10.30  uroczysta Wigilia z Zespole Szkó³ Spo³ecznych przy
M³ynowej
13.00  Sesja Rady Miejskiej
17.00  Po prostu razem  film, kino ROK Mazury Garbate
19.00  Sztuczki  film, kino ROK Mazury Garbate
22 grudnia (sobota)
17.00  Po prostu razem  film, kino ROK Mazury Garbate
19.00  Sztuczki  film, kino ROK Mazury Garbate
23 grudnia (niedziela)
11.30-14.30  mecze Oleckiej Halowej Ligi Pi³ki no¿nej
17.00  Po prostu razem  film, kino ROK Mazury Garbate
19.00  Sztuczki  film, kino ROK Mazury Garbate
28 grudnia (pi¹tek)
17.00  Ukryta strategia  film, kino ROK Mazury Garbate
29 grudnia (sobota)
17.00  Ukryta strategia  film, kino ROK Mazury Garbate
30 grudnia (niedziela)
17.00  Ukryta strategia  film, kino ROK Mazury Garbate
31 grudnia (poniedzia³ek)
Bal Sylwestrowy w Hotelu Mazury (Gdañska 1)
21 stycznia (poniedzia³ek
17.00  pocz¹tek kursu w szkole kierowców Jerzego Miliszewskiego (aleje Lipowe 3)

18 grudnia

... zosta³a oddana do u¿ytku linia owietleniowa parku
przy dworcu PKP i PKS. Tak wiêc planowane na rok 2007
inwestycje w zakresie owietlenia miasta zosta³y zrealizowane w 100%.

FAJERWERKI
du¿y wybór fajerwerków
ul. Nocznickiego 11
Sklep SAM ¿yczy mi³ych i pogodnych
wi¹t Bo¿êgo Narodzenia
oraz szczêliwego Nowego Roku

(V77101)

Sesja Rady Miejskiej

!
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(V76901)

ZAPRASZAMY
Sklep rybny Kasia, ul. Kolejowa 21
Hurtownia Ryb Kasia, ul. Go³dapska 31
tel. (087) 520-00-80
WESO£YCH WI¥T

(V73603)

Ryby s³odkowodne i morskie

"
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Sesja Rady Powiatu

Zapraszam na XIII Sesjê Rady Powiatu w Olecku w
dniu 27 grudnia 2007 roku (czwartek) o godz. 1200 w sali
konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku,
przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³ Rady Powiatu
i o dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Powiatu z dzia³alnoci
w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
7. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji
Rewizyjnej w roku 2007 (od pocz¹tku kadencji) oraz sprawozdanie Komisji Sta³ych Rady Powiatu z dzia³alnoci za
2007 r. (od pocz¹tku kadencji).
8. Informacja o realizacji uchwa³ Rady Powiatu za 2007r. (od
pocz¹tku kadencji).

Gimnazjum nr 2 w Olecku
wraca do swojego patrona

1 wrzenia 2008 r. w gimnazjum Publicznym nr 2 w
Olecku odbêdzie siê gminna inauguracja roku szkolnego.
Poza tym odbêdzie siê tam uroczystoæ nadania imienia Miko³aja
Kopernika.
Wiadomo wszystkim olecczanom, ¿e wczeniej takiego
patrona mia³a SP 2 w Olecku.
Projekt ten poparli rodzice, uczniowie i nauczyciele z tej
placówki. Na najbli¿szej sesji ma go przyj¹æ tak¿e Rada
Miejska w Olecku.
(jod)

PODZIÊKOWANIE

Wolontariusze Polskiej Akcji Humanitarnej z Zespo³u Szkó³
w Olecku dziêkuj¹ w³acicielom restauracji Astra, baru
Koala, baru Cola oraz mini baru na ulicy Czerwonego
Krzy¿a za aktywny udzia³ w akcji wi¹teczny Stó³ Pajacyka
w dniu 09.12.2007 roku (niedziela) i przekazanie czêci swoich
wp³ywów w tym dniu na konto Polskiej Akcji Humanitarnej.
W ramach programu PAH Pajacyk pieni¹dze te s¹ wykorzystywane na dofinansowanie obiadów dla uczniów potrzebuj¹cych w ca³ej Polsce, w tym równie¿ w Zespole Szkó³ w
Olecku na osiedlu Siejnik.
Koordynatorzy akcji w Olecku
Krystyna Matwiejczyk  pedagog szkolny ZS
Jolanta Wojtkowska  pedagog szkolny ZS

Zarz¹d na medal

10 grudnia cz³onkowie Oddzia³u Rejonowego Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Olecku na
walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrali na kolejne
5 lat nowe w³adze.
Do prezydium 9-osobowego Zarz¹du ponownie weszli:
prezes Stanis³aw Przedziecki, sekretarz Elwira Tuchliñska i skarbnik Danuta Dzietczyk. Nowym I wiceprezesem
zosta³ Wies³aw Moniuszko, a II Janina Milewska. Szefem
3-osobowej Komisji Rewizyjnej zosta³ wybrany Micha³ Lisowski.
Trzeba dodaæ, ¿e panie E. Tuchliñska i D. Dzietczyk
swoje funkcje wzorowo wype³niaj¹ ju¿ od wielu lat, a prezes
St. Przedziecki szefuje OR PZERiI w Olecku od 2,5 roku.
(jod)

9. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Olecku, Komisji Sta³ych Rady Powiatu oraz Komisji Rewizyjnej na rok 2008.
b) w sprawie uchwalenia Programu Wspó³pracy Powiatu
Oleckiego z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoæ po¿ytku publicznego
na rok 2008;
c) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia zadañ, na które
przeznacza siê rodki Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych;
d) w sprawie wyra¿enia woli utworzenia i przyst¹pienia do
Lokalnej Organizacji Turystycznej;
e) w sprawie zawierania porozumieñ i przekazywania rodków finansowych w postaci dotacji do innych samorz¹dów
terytorialnych na realizacjê zadañ w zakresie budowy i przebudowy dróg, ulic, parkingów i chodników;
f) w sprawie zamiaru przekszta³cenia Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku poprzez likwidacjê internatu przy ul.
Zamkowa 4;
g) w sprawie zmian bud¿etu powiatu na rok 2007;
h) bud¿etu Powiatu na rok 2008.
1) odczytanie projektu uchwa³y bud¿etowej;
2) odczytanie opinii Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki;
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o
projekcie uchwa³y bud¿etowej;
4) dyskusja nad projektem uchwa³y bud¿etowej;
5) g³osowanie nad uchwa³¹ bud¿etow¹.
10. Wnioski i owiadczenia radnych.
11. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania, interpelacje i wnioski
radnych.
12. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski Komisji Sta³ych Rady.
13. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
14. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V69706)

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

#
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Chcesz unikn¹æ ptasiej grypy?
Stosuj siê do poni¿szych zaleceñ
· Spo¿ywaj miêso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane
odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum
70oC
· Myj dok³adnie z u¿yciem detergentu wszystkie przedmioty,
które mia³y kontakt z surowym drobiem (deski, no¿e talerze); pamiêtaj, ¿e zamro¿enie miêsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy
· Nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych
lub sprawiaj¹cych wra¿enie chorych ptaków dzikich ani ubitego
drobiu; przede wszystkim dopilnuj, aby nie robi³y tego dzieci
· Zadbaj o to, aby dzieci unika³y miejsc bytowania dzikiego
ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania
· Myj rêce po ka¿dorazowym zetkniêciu z ptactwem, zarówno
dzikim, jak i hodowlanym; dopilnuj, aby robi³y to tak¿e dzieci
· Pamiêtaj, aby surowe miêso drobiowe nie mia³o stycznoci z
innymi produktami ¿ywnociowymi
· Przypominamy o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy ¿ywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich czêci, pierza,
puchu oraz trofeów myliwskich
Bezwzglêdnie przestrzegaj zaleceñ wydawanych przez przedstawicieli inspekcji weterynaryjnej i pañstwowej inspekcji sanitarnej
Wiêcej informacji nt. ptasiej grypy mo¿na znaleæ na stronach internetowych:
· www.wsse.olsztyn.pl
· www.gis.gov.pl

Marsza³ek nareszcie
zosta³ zauwa¿ony

Od dwóch lat Szko³a Podstawowa w G¹skach stara siê o
nadanie jej imienia i sztandaru Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Jest ju¿ zgoda uczniów, rodziców i nauczycieli. Sprawa
trafi³a do rady Miejskiej w Olecku. Jako pierwsza jednog³onie przyjê³a ten projekt komisja bezpieczeñstwa, ochrony
zdrowia i porz¹dku publicznego.
- Nadanie imienia tej szkole oraz powiêcenie sztandaru
SP w G¹skach nast¹pi 10 listopada 2008 roku, w przeddzieñ
wiêta Niepodleg³oci - powiedzia³ radnym Burmistrz Wac³aw Olszewski.
Warto przypomnieæ czytelnikom TO, ¿e jeszcze wczeniej olecki PiS proponowa³ RM Olecko nadanie imienia Marsza³ka Parkowi Turystyki i Wypoczynku (obiekty sportowe
MOSiR-u) a radny Jaros³aw Bagieñski proponowa³ nazwaæ
imieniem J. Pi³sudskiego stadion miejski w Olecku. Niestety,
oba projekty oleckiej prawicy nie zosta³y przyjête przez samorz¹d lokalny...
(jod)

Ostatnie spotkanie
Spo³ecznego Komitetu Budowy
Pomnika Jana Paw³a II

17 grudnia br. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku po raz ostatni spotkaj¹ siê cz³onkowie Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Paw³a II
w Olecka. Cel dla którego Komitet powsta³ zosta³ osi¹gniêty
 pomnik Wielkiego Polaka stoi na pó³nocno-zachodniej
pierzei Placu Wolnoci, na tle kocio³a p.w. NMPKP.
Podsumowanie zbiórki na rzecz budowy pomnika
papie¿a Jana Paw³a II w Olecku
Zbiórka publiczna w formie wp³at na specjalnie w tym
celu za³o¿one konto rozpoczê³a siê 17 listopada 2005r. i
zakoñczy³a 15 listopada 2007r.
I. Przez dwa lata na konto spo³ecznego komitetu dokonano
98 wp³at od osób fizycznych i prawnych na ogóln¹ kwotê
131317,78 z³, w tym dotacja celowa z bud¿etu Gminy
Olecko w wysokoci 87000 z³.
Na wp³ywy w kwocie 44 317,78 z³ sk³adaj¹ siê wp³aty:
-od 19 przedsiêbiorców  26 600 z³
- z parafii NMPKP oraz kwesty organizowanej 1 listopada
2006r.  4751,92 z³
- z trzech kó³ek ró¿añcowych  1181 z³
- od zwi¹zku kombatantów  400 z³
- od pracowników samorz¹dowych (gminnych i powiatowych)
 3815 z³
- od radnych i so³tysów  1 620 z³
- od pozosta³ych mieszkañców  5 905 z³
- z oprocentowania rodków na koncie bankowym  44,86 z³
II. Wydatkowano 128 561,50 z³ na:
a) prowizjê bankow¹  150 z³
b) podatek od odsetek bankowych  8 z³
c) wykonanie pocztówek z apelem o wp³aty  915 z³
d) op³atê skarbow¹ na pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki
publicznej 82 z³
e) wynagrodzenie za wykonanie pomnika przez Annê DrozdTutaj z Krakowa  120 000 z³;
f) organizacjê uroczystoci zwi¹zanych z ods³oniêciem pomnika (w tym oprawê artystyczn¹)  7406,50 z³
III. Pozosta³e z rozliczenia rodki pieniê¿ne w wysokoci
2756, 28 z³ przekazano na konto bud¿etu Gminy Olecko.
W tym miejscu warto dodaæ, ¿e kilkunastu oleckich przedsiêbiorców wnios³o wk³ad rzeczowy w realizacjê pomnika,
której wartoæ mo¿na wyceniæ na 25-30 000 z³.
W imieniu Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana
Paw³a II w Olecku serdecznie dziêkujê za pomoc i wsparcie
dla naszego wspólnego dzie³a.
Przewodnicz¹cy Komitetu  Wac³aw Olszewski

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
Hurtownia w Olecku, ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

Kolektory

PROMOCJA

 panele pod³ogowe I gatunek

s³oneczne,

 15,50 z³ za 1 m 2

przydomowe oczyszczalnie cieków

 du¿y wybór owietlenia
(V75602)

NOWOÆ! Bojlery z mo¿liwoci¹
programowania nocnego

(V70305)

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Przytorowa 19, tel. (087) 566 72 98

$
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Bêdzie
monitoring miasta

Burmistrz spotka³ siê z komendantem policji Rafa³em
Klauz¹. Podczas spotkania uzgodnione zosta³o miejsce, w
którym bêdzie zorganizowana baza monitoringu miejskiego.
Mieciæ siê ona bêdzie w budynku Komendy Powiatowej
Policji. Pomieszczenia s¹ w chwili obecnej remontowane.
Obecnie problem stanowi¹ pieni¹dze, jakie trzeba wydaæ na stanowisko obs³ugi. Je¿eli bymy napisali projekt o
rodki unijne na monitoring, to mo¿e i uzyskalibymy równie¿ dotacjê na obs³ugê. Je¿eli nie, to pieni¹dze musz¹ pójæ
z bud¿etu miasta. Istnieje równie¿ mo¿liwoæ podpisania
porozumienia z Komend¹ Wojewódzk¹ Policji, ¿e Miasto
bêdzie finansowa³o ten etat przez rok, a potem przejmie go
Policja  opowiedzia³ Burmistrz Wac³aw Olszewski.
W chwili obecnej sporz¹dzana jest specyfikacja na opracowanie koncepcji i projektu przedsiêwziêcia monitorowania miasta. Pisma z zapytaniem do firm zosta³y ju¿ z Urzêdu Miejskiego wys³ane. Projekt bud¿etu przewiduje kwoty
na ten cel.

Wandale
zniszczyli pomnik

Pomnik powiêcony mieszkañcom Olecka, którzy polegli w wojnach prusko-austriackich, stoj¹cy na cmentarzu
ewangelickim, zosta³ zbezczeszczony. Nieznani sprawcy
pomalowali go farb¹ w spraju.
Przypominamy mieszkañcom miasta, ¿e pomnik, tak jak
i ca³y cmentarz, jest miejscem chronionym prawem. Zatem
niszczenie grobów, malowanie pomników, wprowadzanie psów
na ten teren jest surowo wzbronione. Grozi to równie¿, w
razie zatrzymania przez policjê lub dowiedzenia w inny sposób
bezczeszczenia cmentarza, co najmniej wysokim mandatem
lub spraw¹ w s¹dzie grodzkim.

7 grudnia

... Burmistrz Wac³aw Olszewski przebywa³ na szkoleniu
powiêconemu sporz¹dzaniu projektów unijnych, które odby³o siê w Starych Jab³onkach. Zorganizowa³ je Zarz¹d
Wojewódzki Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie. Wed³ug projektu pañstwowego to w³anie ten Fundusz bêdzie zarz¹dza³ przyznawaniem kwot na
projekty.
Przedmiotem szkolenia by³o pisanie wniosków na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony rodowiska.
Tego dnia wieczorem odby³o siê uroczyste wrêczenie statuetek
za osi¹gniêcia w zakresie ochrony rodowiska. Wrêczali je
Wicemarsza³ek Sejmiku Wojewódzkiego Urszula Bas³awska i cz³onek Zarz¹du Jaros³aw S³oma.
Statuetkê tak¹ otrzyma³ Burmistrz Wac³aw Olszewski W
dowód uznania za wieloletni¹ i efektywn¹ dzia³alnoæ na rzecz
poprawy stanu rodowiska naturalnego Warmii i Mazur tak mo¿na przeczytaæ na metalowej tabliczce. Przyznaj¹c nagrodê,
przedstawiciele Sejmiku kierowali siê g³ównie inwestycjami
w zakresie ochrony rodowiska. Wziêto pod uwagê takie
inwestycje, jak objêcie ca³ego miasta systemem separatorów
wody deszczowej.

Nowy poci¹g

Od 9 grudnia kursuje codzienne nowy poci¹g. Jest to
bezporednie po³¹czenie popieszne do Wroc³awia. Z Olecka sk³ad odje¿d¿a o 9.00. Poci¹g z Wroc³awia przyje¿d¿a o
19.13.

ROZK£AD JAZDY PKP OLECKO-E£K
szynobus poc. posp.1) szynobus
Olecko odjazd
6.55
9.00
15.28
E³k przyjazd 7.24
9.28
15.57
1)
poci¹g pospieszny do Wroc³awia G³.
(K24101)

Spotkanie w sprawie ustalenia harmonogramu pracy aptek na 2008 r.
Dnia 10 grudnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku odby³o siê
spotkanie z w³acicielami oraz kierownikami aptek dzia³aj¹cych na terenie
Olecka. Spotkanie poprowadzi³ Starosta Olecki - Stanis³aw Lucjan Ramotowski.
Przybyli na
spotkanie wspólnie opracowali rozk³ad
godzin pracy aptek ogólnodostêpnych,
tak by by³ on dostosowany do potrzeb
ludnoci i zapewnia³ dostêpnoæ wiadczeñ równie¿ w porze nocnej, w niedziele i wiêta oraz inne dni wolne od
pracy (zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy
z dnia 6 wrzenia 2001 r. prawo farmaceutyczne Dz. U. Nr 53 poz. 533).
Na terenie Olecka w marcu 2008 r.
planowane jest otwarcie kolejnej apteki,
w zwi¹zku z tym dy¿ury dotychczas istniej¹cych aptek zaplanowane s¹ do 30
marca 2008 r. Ustalono, ¿e w póniejszym terminie zostanie opracowany har-

monogram pracy aptek od 31 marca do
31 grudnia 2008 r. z uwzglêdnieniem w

dy¿urach nowej apteki.
www.powiat.olecko.pl

%
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KWITN¥CE KASZTANOWCE  SYMBOL
NADCHODZ¥CYCH MATUR  MOG¥ ZNIKN¥Æ...
Winowajc¹ jest niewielki motyl  szrotówek kasztanowcowiaczek, którego larwy
niszcz¹ te piêkne drzewa.
Starostwo Powiatowe w Olecku przy
wspó³pracy podlegaj¹cych szkó³ ponadgimnazjalnych i gmin: Olecko, Kowale
Oleckie, wiêtajno oraz Wieliczki a tak¿e szkó³ podstawowych i gimnazjalnych,
podjê³o akcjê maj¹c¹ na celu zapobiegniêcie mierci kasztanowców.
Akcjê zapocz¹tkowano we wrzeniu
2007, natomiast podsumowanie tej akcji odby³o siê 12 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w
Olecku.
Spotkanie prowadzi³a Maria Dzienisiewicz  Wicestarosta Olecki. Koordynatorami akcji by³y Romualda Kalejta 
Naczelnik Wydzia³u rodowiska i Rolnictwa oraz Marianna Kisielska  Kierownik Wydzia³u Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska.
Na spotkaniu podsumowuj¹cym zebra³o siê blisko 40 uczestników akcji
Pomó¿my Kasztanowcom.
Najwa¿niejsze cele akcji: zinwentaryzowanie kasztanowców, decyzja o metodzie zwalczania szkodnika, objêcie ochron¹
i pielêgnacj¹ drzew, oraz kszta³towanie
postaw ekologicznych wród m³odego
pokolenia zosta³y zrealizowane.
Pierwszym dzia³aniem podjêtym przez
m³odzie¿ naszego powiatu by³o grabienie lici, ich utylizacja, oraz dokonanie
oceny ilociowej i jakociowej drzew.
Wyniki pomiarów przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
W powiecie zinwentaryzowano 303
sztuki kasztanowców, z czego wiêkszoæ
(235 sztuk) znajduje siê na terenie gminy Olecko. Ciekawostk¹ jest fakt, i¿ naj-

grubszy kasztanowiec znajduje siê w
naszym miecie na trasie Stadion  Skocznia i mierzy 320cm w obwodzie, o czym
raportuje Gimnazjum nr 2.
Podczas spotkania i zdawania raportów oraz dyskusji na temat problemu
ze szrotówkiem, pad³o wiele interesuj¹cych wypowiedzi. Aspekt wychowawczy podkreli³a El¿bieta Milewska  nauczyciel LO, natomiast Agata Mrozowska,
nauczyciel SP nr 3 stwierdzi³a, ¿e akcja przyczyni³a siê do integracji dzieci i
m³odzie¿y.

stwierdzi³ jeden z przedstawicieli uczniów
LO. Natomiast uczennice z klas maturalnych ZSLiZ doda³y: mamy nadziejê i
wierzymy, ¿e kiedy ju¿ odejdziemy ze
szko³y, nasze kole¿anki i nasi koledzy z
m³odszych klas podejm¹ inicjatywê, któr¹
zapocz¹tkowalimy i akcja bêdzie kontynuowana w nastêpnych latach.

Danuta Ku³akowska, nauczyciel SP
nr 3, doceni³a czynny udzia³ rodziców w
akcji.
Wszyscy zgromadzeni nauczyciele
poinformowali, ¿e akcja grabienia lici
kasztanowca odbywa³a siê spo³ecznie,
po zajêciach lekcyjnych. Jedynie niektóre klasy wykonywa³y te czynnoci w
ramach zajêæ praktycznych  mówi Anna
Olszewska, nauczyciel ZSLiZ
Refleksje uczniów s¹ jednog³one 
taka akcja jest potrzeba, cieszymy siê,
¿e moglimy pomóc kasztanowcom -

które bardzo szybko siê zape³ni³y, ale i z
tym uda³o siê nam poradziæ.
Uczestnikom akcji zosta³y wrêczone dyplomy uznania, nagrody ksi¹¿kowe, oraz talony pieniê¿ne, ufundowane
przez oba samorz¹dy.
Wicestarosta Maria Dzienisiewicz,
dziêkuj¹c wszystkim, którzy wziêli udzia³
w akcji Pomó¿my Kasztanowcom, wyrazi³a nadziejê, ¿e akcja bêdzie kontynuowana i rozszerzana w nastêpnych latach.
Uczestnicy:
1. Szko³a Podstawowa nr 1 w Olecku
2. Szko³a Podstawowa nr 3 w Olecku
3. Gimnazjum nr 2 w Olecku
4. Zespó³ Szkó³ w Olecku
5. Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana
Kochanowskiego w Olecku
6. Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku
7. Zespó³ Szkó³ Technicznych w Olecku
8. Orodek Szkoleniowo-Wychowawczy
dla Dzieci G³uchych w Olecku
9. Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Olecku
10. Urz¹d Miasta Olecko
11. Urz¹d Gminy Wieliczki
12. Urz¹d Gminy Kowale Oleckie
13. Urz¹d Gminy wiêtajno
14. Starostwo Powiatowe w Olecku
sporz¹dzi³: Marcin Anuszkiewicz
www.powiat.polecko.pl

Na pytanie Wicestarosty o przebieg
akcji i ewentualne problemy uczniowie
wyrazili siê nastêpuj¹co: Jedynym problem podczas tej akcji by³ brak worków,

&
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Festiwal Kolêd
i Pastora³ek
11 grudnia 2007r. nasza szko³a wziê³a, jak co roku, udzia³ w Festiwalu Kolêd
i Pastora³ek Szkó³ Integracyjnych, który
odby³ siê w Szkole Podstawowej nr
10 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Suwa³kach. Zaprzyjaniona szko³a goci³a przedstawicieli szkó³ z ró¿nych
miast naszego i s¹siedniego województwa. Celem festiwalu by³o zaprezentowanie swojej grupy  szko³y przed
szersz¹ widowni¹, pokazanie, ¿e innoæ
Równie piêknie zadebiutowa³a klasa
II bSP. Wszyscy uczestnicy obdarowani zostali drobnymi upominkami.
Uczniowie naszej szko³y odwiedzaj¹
inne klasy integracyjne, równie¿ szko³y.
Dostrzegaj¹, ¿e takich klas jest wiêcej, ¿e obecnoæ niepe³nosprawnych
to normalnoæ. Widok osoby upoledzonej nie budzi zdziwienia, ani obaw.
Dlatego tak istotne jest wpajanie idei
integracji od najm³odszych lat oraz
nawi¹zywanie i pielêgnowanie kontaktów pomiêdzy osobami sprawnymi i niepe³nosprawnymi.
Taka postawa przynosi obu stronom wiele radoci i satysfakcji. Sprawia, ¿e otaczaj¹cy nas wiat staje siê
bardziej przyjazny.
Aneta Skrzypiec
dziecka nie powinna byæ barier¹ w
kontaktach z rówienikami. Pamiêtajmy, ¿e w klasie integracyjnej dzieci
ucz¹ siê tolerancji i szacunku dla innych, niezale¿nie od ich wiedzy, wygl¹du i sprawnoci. Na festiwalu czulimy siê potrzebni, nie czulimy za¿enowania ani wstydu.
Miêdzy kolejnymi wystêpami organizatorzy stworzyli uczestnikom
szwedzki stó³. Przy wspólnym stole mo¿na by³o zauwa¿yæ w³aciw¹ postawê wobec innych, otwartoæ, wyrozumia³oæ i opiekuñczoæ.
Nasi reprezentanci wzbudzili aplauz
suwalskiej widowni, szczególnie wystêp grupy m³odzie¿y, gdzie solistk¹
by³a p. Anetta Borawska.

'
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ZESPÓ£ SZKÓ£ Z ODDZIA£AMI INTEGRACYJNYMI
SZKO£A PODSTAWOWA NR 4 , OS. SIEJNIK

Prezent czy rózga?

6 grudnia niejedno dziecko zastanawia³o siê nad odpowiedzi¹ na to pytanie. Istnieje wiele legend zwi¹zanych ze
zwyczajem miko³ajkowym. Jedna z nich, zapewne o anglosaskim rodowodzie, mówi, ¿e 6 grudnia wczesnym rankiem,
kiedy jeszcze wszystkie dzieci pi¹, wiêty Miko³aj zagl¹da
przez szybkê do domu. Gdy zobaczy wyczyszczone buty,
zostawia upominek dla domowników. Je¿eli za nie zobaczy
¿adnych butów lub bêd¹ one brudne, zamiast prezentu zostawi tylko zgni³¹ pyrê (zgni³y ziemniak).

Jeli pójæ tym ladem, to uczniowie naszej szko³y, mieli
tego dnia czyste obuwie, albo dobrze, ¿e Miko³aj odwiedza³
nas podczas lekcji (na nogach uczniów by³y kapcie).
wiêty rozpocz¹³ swoj¹ drogê od klas najm³odszych, obdarowuj¹c dzieciaki ró¿nymi prezentami, przewa¿a³y ³akocie.
Ale nie zabrak³o oczywicie w worku Miko³aja rózgi, wedle
naszego zwyczaju. Z pewnego ród³a wiem, ¿e o ma³y w³os,
a trafi³aby ona do jednej z klas. Na szczêcie, nasz goæ by³
wspania³omylny i rózgê zabra³ ze sob¹.

Co jeszcze wiêty Miko³aj zapakowa³ do wora? Zapakowa³ przedstawienie teatralne, o tytule zawartym w wy¿ej
postawionym pytaniu. Inscenizacjê teatraln¹ przygotowali uczniowie kl. III b( nale¿¹cy do grupy teatralnej, prowadzonej
przez p. J. S³uchock¹) dla klas zerowych. Oprócz uczniów
klas zerowych obecni byli dyrektorzy: p. St. Kopycki i p.
M. Micha³owska oraz oczywicie goæ specjalny  Miko³aj. Wszyscy z zainteresowaniem wys³uchali tej czêæ, a dzieci
z klas zerowych otrzyma³y od klasy III b, maleñkie miko³ajkowe prezenty w postaci kartek wi¹tecznych i d³ugopisów.
Jak co roku, i ci mali i ci duzi, czekali na Niego. I to nie
tylko ze wzglêdu na prezenty, ale równie¿ ze wzglêdu na
sam¹ osobê Miko³aja. Co za radoæ, kiedy Miko³aj przytuli,
szepnie co do ucha, po¿artuje i umiechnie siê. Nie wszyscy tak potrafi¹! Nasz Miko³aj by³ pogodny, uradowany spotkaniem z dzieæmi, a dzieci ucieszone ze spotkania z Nim.
Dziêkujemy wiêty Miko³aju za odwiedziny. Do zobaczenia za rok.
Janina S³uchocka, Aneta Skrzypiec
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Ziemia
poetów
Jan Drozdowski, ur. 27.01.1915r., zmar³ 1.02.2007r., ¿o³nierz II Korpusu gen. W³adys³awa Andersa, uczestnik walk o Monte Cassino (W³ochy,
maj 1944). Opracowa³a Barbara Misiewicz (córka). Suwa³ki 2007.

WIGILIA NA OBCZYNIE
Ju¿ gwiazdka wieci na niebie –
Znak to wesela, radoci...
Myli me lec¹ do Ciebie
(podniebn¹ drog¹ najprociej)

Lec¹ nie patrz¹c za siebie
Byle nie zb³¹dziæ.
By tylko na czas do Ciebie –
Zalecieæ! Zd¹¿yæ!
By puste miejsce za sto³em
Serc nie kraja³o.
Zapiewaæ rodzinnym ko³em
A s³owo - cia³em siê sta³o
By w swoim maleñkim koció³ku
Wys³uchaæ kolêd pasterki
W cile dobranym kó³ku
Opowieæ snuæ z poniewierki.
I kiedy dzwony tu dzwoni¹
W dalekiej od was Italii
Dla mnie zda siê ¿e dzwoni¹ –
Te nasze co z Wami zosta³y!

wi¹teczne pozdrowienia od Marka Pacyñskiego
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Józef Wasilewski

...ponownie wybrany prezesem Klubu Czarni
Walne zebranie cz³onków odby³o siê 6 grudnia
10 z³ miesiêcznie. Znacz¹ czêæ dochodów klubu stanowi¹ darowizny od sponsorów. Niema³¹ te¿ kwotê klub uzyskuje z biletów wstêpu na imprezy sportowe oraz za wynajmowanie obiektów sportowych.
Jednym z najwiêkszych sukcesów klubu jest zdobycie historycznego awansu
seniorów pi³ki no¿nej do IV ligi. Dokona³ tego wraz z zawodnikami trener
Krzysztof Sobczak.
Na pocz¹tku naszym pi³karzom nie
szczêci³o siê w IV lidze. Po wygranym pierwszym meczu nastêpnych piêæ
zosta³o przegranych. Prze³om dru¿yna
uzyska³a dopiero w meczu z liderem ligi.
Od tamtej pory nie przegra³a ¿adnego
meczu.
Jest w spo³eczeñstwie oleckim wielu
fanów sportu i to im nale¿y z³o¿yæ gor¹ce podziêkowania za sponsoring. To
w du¿ej mierze dziêki nim m³odzi ludzie mog¹ rozwijaæ siê sportowo. Za to
im serdecznie dziêkujê i równoczenie
zapraszam innych - nie tylko do wsparcia finansowego, ale równie¿ zaanga¿owania szeroko pojêtego na rzecz klubu.
Nale¿y tutaj wspomnieæ o sponsorze Czarnych  Jacku Bieleckim, w³acicielu firmy Portex, bez którego nie
by³oby mo¿liwe wprowadzenie Czarnych
do IV ligi jak i dalszego funkcjonowania w obecnej formie tej dru¿yny. Ser-

Redakcja

Redakcja

MLKS Czarni prowadzi 6 sekcji:
pi³ki no¿nej, tenisa sto³owego, lekkiej
atletyki, szachów, taekwondo i bryd¿a
sportowego.
Sekcja pi³ki no¿nej to 6 dru¿yn: seniorów, juniorów, m³odzików, trampkarzy
i dwie dru¿yny ¿aków. Zrzesza 162 zawodników. Zawodników szkoli 2 trenerów (Karol Sobczak jest trenerem
seniorów) oraz 4 instruktorów. Juniorzy oraz m³odzicy klubu zajêli pi¹te
miejsce w swej lidze. Czwarte miejsce
zajêli trampkarze.
W sekcji tenisa sto³owego 21 zawodników szkoli Marzena winiarska.
Sekcja lekkiej atletyki to 15 zawodników, których szkoli trener Romuald
Wojnowski.
Szachy skupiaj¹ 22 zawodników, których trenuje Czes³aw Spisak oraz Jan
Grzyb.
W sekcji taekwondo trenuje 14 zawodników. Szkoleniowcami s¹ Dorota
i Tomasz Miszczak.
Bryd¿ sportowy skupia 6 zawodników. Kierownikiem sekcji jest Dariusz
Koz³owski.
Klub skupia ogó³em240 zawodników.
Finanse klubu to g³ównie dotacja Rady
Miejskiej w wysokoci 150.000 z³otych
w 2007. Zawodnicy równie¿ op³acaj¹
sk³adki - 3 z³ote miesiêcznie do 18 roku
¿ycia i powy¿ej - 5 z³ miesiêcznie. Zarz¹d klubu p³aci sk³adki w wysokoci

Tygodnika Oleckiego, ul. Zielona 37
czynna: poniedzia³ek, roda, czwartek, pi¹tek
w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)
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decznie dziêkujê  powiedzia³ na walnym zebraniu prezes Józef Wasilewski.
Du¿ym problemem jest te¿ organizacja meczów seniorów w Olecku. Nie
widaæ za bardzo kibiców, którzy chcieliby pomóc przy ich organizacji. Krytykuj¹c nas nie wyobra¿aj¹ sobie, ile drobnych, ale istotnych czynnoci trzeba
dokonaæ, by wszystko posz³o sprawnie.
Wszystko to robi¹ z wielkim powiêceniem ludzie, których nie widaæ. S³ychaæ
narzekania, ¿e czego tam nie dopilnowalimy. Zapraszamy do wspó³pracy.
Potrzebujemy pomocy. Naj³atwiej jest
krytykowaæ i nie pomagaæ.  zaapelowa³ prezes Józef Wasilewski.
Problemem, oprócz pi³ki no¿nej, jest
ma³a frekwencja na wszelkiego rodzaju
zawodach. Zarz¹d klubu zaapelowa³ do
rodziców sportowców i zawodników, by
zapraszali na zawody swych znajomych.
Jeszcze jeden fragment wypowiedzi
prezesa nale¿y zacytowaæ: Sukcesem
zarz¹du by³o na pewno to, ¿e w Klubie
utrzymany zosta³ stan posiadania 6 sekcji.
Jest troche g³osów krytycznych, ¿e klub
jest za bardzo rozbudowany, ¿e jest to
ponad stan mo¿liwoci. Ale dziêki utrzymaniu takiej struktury w klubie mo¿e
trenowaæ a¿ tak wielka iloæ m³odzie¿y
i to w tylu dyscyplinach. Wielu ludzi
sportu z kraju podziwia Olecko i pyta
jak my to robimy, ¿e w takim niewielkim miecie mamy tyle sekcji i prowadzimy dzia³alnoæ na tak szeroka skalê
przy tak ma³ym bud¿ecie.

Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

Obchody 450-lecia
lokacji miasta

Burmistrz Wac³aw Olszewski spotka³ siê 13 grudnia z dr Mateé - przedstawicielem Ziomkostwa Treuburczyków.
Celem spotkania by³o zaproszenie przedstawicieli tej organizacji do udzia³u w
pracach Komitetu Organizacyjnego Obchodów 450-lecia lokacji Olecka. Komitet ten zostanie powo³any na wiosnê
2008 roku.
Dr Mateé przyj¹³ zaproszenie z zadowoleniem.
Rozmowa dotyczy³a równie¿ remontu
Starego Ratusza. Burmistrz z³o¿y³ owiadczenie, ¿e w 2008, bez wzglêdu na to
czy gmina otrzyma na ten cel rodki
unijne czy te¿ nie, remont zostanie rozpoczêty. Ze swej strony dr Mateé zapewni³, ¿e uczyni wszystko, ¿eby jak
najwiêcej pami¹tek bêd¹cych w zbiorach niemieckich w Lewerkusen trafi³o
do oleckiego muzeum.
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Wyprawa za ko³o
podbiegunowe 2007
Litwa-£otwa-Estonia-Finlandia-Norwegia-Szwecja

Andrzej Malinowski

(1)

Z Judzik do Estonii
Myl o wyprawie za pó³nocne ko³o
podbiegunowe od dawna nie dawa³a mi
spokoju. W koñcu trzeba by³o zdecydowanie podj¹æ to wyzwanie i rozpocz¹æ
przygotowania. Swoim pomys³em podzieli³em siê z Romkiem, nauczycielem wychowania fizycznego. On od razu zapali³
siê do tego wyjazdu. Jako rodek transportu w grê wchodzi³ tylko samochód, a
on go mia³, wiêc by³ ju¿ jaki punkt zaczepienia. I oczywicie termin podró¿y 
d³ugi majowy weekend 28.04-06.05.2007r.
Po kilku dniach piêcioosobowa za³oga by³a ju¿ skompletowana: Romek,
Wojtek Jegliñski  nauczyciel geografii
w Olecku, Czarek Lasota  lekarz, równie¿ z Olecka, ks. Dariusz Jasiulewicz z
Judzik i ja. Przed wyjazdem spotkalimy
siê kilka razy w celu omówienia szczegó³ów wyprawy i doszlimy do wniosku, ¿e
pojedziemy samochodem ks. Darka, duJeszcze w

¿ym i wygodnym vanem. Dwa dni przed
podró¿¹ odwiedzilimy olecki kantor i
wymienilimy z³otówki na euro (wysz³o
400), ¿eby by³o na paliwo, poniewa¿
pozosta³e rzeczy wziêlimy ze sob¹, tzn.
jedzenie (zakupy za 280 z³ zrobilimy w
Biedronce), niewielk¹ butlê gazow¹, naczynia i namiot. W Suwa³kach kupilimy
litewskie lity, ³otewskie ³aty i estoñskie
korony. Wojtek wykupi³ legitymacje PTSM
 Hostelling International, ¿eby mieæ zni¿kê,
je¿eli przyjdzie nam ochota nocowaæ w
schroniskach m³odzie¿owych. Czarek za³atwi³ du¿y baga¿nik na dach samochodu, ¿eby w rodku by³o wiêcej miejsca
na baga¿. W rezultacie baga¿nik okaza³
siê niepotrzebny, poniewa¿ na dwa dni
przed wyjazdem Romek zrezygnowa³ z
wyprawy. Wymontowalimy z ty³u jedno
siedzenie i nasz dobytek siê zmieci³.

Przez dwa dni bezskutecznie poszukiwalimy pi¹tego uczestnika, by zmniejszyæ
koszty wyjazdu.
I nasta³a sobota 28 kwietnia 2007 r. 
pierwszy dzieñ naszej podró¿y. O godz.
5.15 wyjechalimy z ks. Darkiem z Judzik do Olecka. Tu czekali na nas Wojtek i Czarek. Zajechalimy jeszcze do stacji
benzynowej MARGOS Marka Essela, gdzie zatankowalimy za darmo 30
litrów benzyny (Marek popar³ nasz¹ ideê
i sta³ siê naszym
sponsorem). Wielimy ze sob¹ wianek z bia³o-czerwonych ró¿ (sponsor:
olecka kwiaciarnia
IRYS), by z okazji
2 i 3 maja z³o¿yæ
go na polskim
Olecku
cmentarzu w Narwiku w Norwegii.
Przed Suwa³kami zatankowalimy
gaz (70 z³), a w
miecie zajechalimy do masarni odebraæ zamówion¹,
specjalnie zapakowan¹ kie³basê. Kupilimy jeszcze s³odkie bu³ki i chleb. Na
granicy polsko-litewskiej w Budzisku bylimy o godz. 7.50. Sprawdzenie dowodów osobistych zajê³o pogranicznikom 15
sekund; wskazówki zegarków przestawilimy o 1 godzinê do przodu. Pogoda by³a
s³oneczna, wiêc podró¿ zaczê³a siê w mi³ej atmosferze i w dobrych humorach. Stan
litewskich dróg o niebo lepszy ni¿ naszych. Mnóstwo tirów i doæ du¿y ruch.
Po przejechaniu 215 km zatrzymalimy siê w niewielkiej miejscowoci Pastoge. W przydro¿nym barze wypilimy
kawê (8,20 litów za 4). Za kierownic¹
usiad³ Czarek. Tylko moment zajê³o mu
rozeznanie siê w obs³udze samochodu.
Zazdroszczê ludziom, którzy maj¹ prawo
jazdy i potrafi¹ prowadziæ auto. Ja niestety mam obawy przed siadaniem za
kó³ko. I chyba nigdy nie zaliczy³bym jazdy,
nie mówi¹c ju¿ o egzaminie.

Pojechalimy drog¹ A1. W Kirkliai
zjechalimy na A12 i o godz. 11.30 bylimy za miastem auliai (objechalimy je)
na Górze Krzy¿y. W tym miejscu by³em
po raz drugi. Moi koledzy po raz pierwszy, wiêc miejsce to wywar³o na nich du¿e
wra¿enie. Z zaciekawieniem przygl¹dali
siê krzy¿om, czytali napisy. U miejscowych straganiarzy (mówi¹ po polsku/rozumiej¹ polski) kupilimy na pami¹tkê
wi¹tki.
Góra Krzy¿y to miejsce pielgrzymek
i uroczystoci religijnych oraz jedna z najwiêkszych atrakcji turystycznych na Litwie. Znajduje siê tu kilka milionów krzy¿y
Góra Krzy¿y

ró¿nej wielkoci  od potê¿nych, kilkumetrowej wysokoci, do niewielkich, kilkunastocentymetrowych krzy¿yków,
poprzybijanych do ramion wiêkszych krzy¿y.
S¹ tutaj zarówno krzy¿e proste, zwyk³e,
jak równie¿ takie, które stanowi¹ prawdziwe dzie³a sztuki: piêknie rzebione, bogato
zdobione lub maj¹ce formê kapliczek. Wród
krzy¿y, w zdecydowanej wiêkszoci drewnianych, tworz¹cych na wzgórzu gêsty las,
wiod¹ alejki i cie¿ki.
Istnienie w tym miejscu tego zaskakuj¹cego pagórka ma swój powód  badania archeologiczne odkry³y w nim dawny
kurhan. W kronikach mo¿na ponadto znaleæ
informacjê, ¿e w redniowieczu sta³a tu
niewielka warownia. Póniej na jej miejscu postawiono kapliczkê. Nie wiadomo
kiedy ustawiono pierwsze krzy¿e. Wiadomo natomiast, ¿e po powstaniach: listopadowym i styczniowym ich liczba
znacznie wzros³a. Od tego czasu zwyczaj
przynoszenia krzy¿y stawa³ siê coraz powszechniejszy. Ustawiano je, aby podziêkowaæ za szczêliwe zdarzenia, aby uczciæ
wa¿ne wydarzenia i prosiæ o pomoc w
trudnych momentach ¿ycia. Przynoszono
je w czasie wojny i po wojnie. Przynosili
je równie¿ Litwini powracaj¹cy z zes³ania, aby podziêkowaæ za uratowanie ¿ycia i pomylny powrót do domu.
W czasach ZSRR w³adze wielokrotnie usi³owa³y to miejsce unicestwiæ, lecz
za ka¿dym razem krzy¿e powraca³y na

!
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Olecczanie byli tutaj
Górê. Nie przynios³o trwa³ego rezultatu
ani ich spalenie i po³amanie, ani te¿ u¿ycie buldo¿erów i spychaczy dla wiêkszej
skutecznoci. Po ka¿dym takim zdarzeniu krzy¿e wyrasta³y z powrotem. W tamtych
czasach trwale uda³o siê zasypaæ jedynie
wiête róde³ko na Górze i trwale zniszczyæ
ekosystem pobliskiej rzeczki Kulpe. Tak
wiêc Góra Krzy¿y zosta³a. Jest. Nadal ludzie
przynosz¹ tu krzy¿e. Z ca³ego wiata. Z
Olecka te¿. 2 IX 1993 r. by³ tutaj papie¿
Jan Pawe³ II i odprawi³ uroczyste nabo¿eñstwo, co upamiêtnia okaza³y krzy¿ stoj¹cy
przed Gór¹.
Kiedy na liczniku mielimy 369 km
skoñczy³ siê gaz, ale od razu zatankowalimy  18 litrów gazu i 17 paliwa. By³o
to w pobli¿u Jonikis, na 378 kilometrze
naszej podró¿y. Pani z obs³ugi kaza³a nam
podnieæ maskê z przodu samochodu.
Popatrzylimy na ni¹ jak na jak¹ nienormaln¹, ale tak widaæ musia³o byæ. To chyba
ma zagwarantowaæ bezpieczeñstwo w razie
czego. Przecie¿ jakby wybuch³ gaz to ta
podniesiona maska i tak by nie pomog³a.
Co kraj to obyczaj. Druga kawa i posi³ek, na który z³o¿y³y siê kanapki wiezione z domu. Apetyt dopisywa³. Czarek kupi³
w sklepie wie¿e kawa³ki wiñskich uszu.
Zachwala³ je bardzo, linka mu ciek³a.
No nie wiem, mo¿e to bêdzie smaczne,
ale na razie sam widok takich delikatesów nie nastraja optymistycznie.
Na 405 km granica z £otw¹. Na pogranicznika czekalimy a¿ 5 minut! I od
razu gorsze drogi. O godz. 15.35 zatankowalimy gaz za 12,55 ³atów (42 litry),
a by³ to ju¿ 534 km naszej wyprawy. Stery naszego wozu przej¹³ Wojtek. Na pocz¹tku z obaw¹, ale po przejechaniu kilku kilometrów dopasowa³ siê do samochodu. Pierwszy raz prowadzi³ takiego
potwora.
Przejazd przez Rygê, stolicê kraju, by³

okropny. Gdyby nie nasz GPS, by³by problem z poruszaniem siê po miecie. Nie
ma tu ¿adnych tablic informacyjnych, na
drogach panuje chaos i anarchia. Czarek
mówi, ¿e ten kto narzeka na polskie korki i komunikacjê czy na poruszanie siê
po Warszawie, musi przyjechaæ tutaj. Wtedy
polskie warunki w porównaniu z Ryg¹
oka¿¹ siê ca³kiem przyzwoite. Ryga to
przekleñstwo dla kierowców, zw³aszcza
cudzoziemców.
Na granicy z Estoni¹ stalimy w kolejce(!) godzinê i 10 minut, poniewa¿ dane
z ka¿dego dowodu osobistego czy paszportu wpisywano do komputera. Przyczyn¹
tego stanu rzeczy by³y zamieszki trwaj¹ce od kilku dni w stolicy kraju Tallinie.
Posz³o o pomnik, a w zasadzie o jego
usuniêcie przez w³adze. Pomnik upamiêtnia³
wyzwolenie Estonii spod hitlerowskiej
okupacji przez Armiê Czerwon¹. Manifestanci sprzeciwiaj¹cy siê usuniêciu pomnika, w wiêkszoci przedstawiciele
mniejszoci rosyjskiej, starli siê z policj¹.
W nocy z 26 na 27 kwietnia w zamieszkach zginê³a jedna osoba, a 44 zosta³y
ranne.
Br¹zowy ¯o³nierz, wzniesiony w roku
1947, by³ uwa¿any przez nacjonalistów
estoñskich za symbol okupacji rosyjskiej,
natomiast dla mniejszoci rosyjskiej by³
on symbolem wyzwolenia Europy Wschodniej z nazizmu. Rz¹d estoñski, zgodnie
ze swoimi wczeniejszymi zapowiedziami, zdecydowa³ siê na jego usuniêcie. Pomnik
jest obecnie trzymany w nieznanym miejscu.
Wed³ug rzecznika rz¹du estoñskiego, Martina
Jasko, statua zostanie umieszczona na jednym
z cmentarzy wojskowych w Tallinie.
Nasza wciek³oæ powoli ³agodnia³a.
Szkoda nam by³o czasu, by marnotrawiæ
go akurat na granicy. S³oñce ju¿ zachodzi³o, a przed nami jeszcze spory odcinek drogi.
Do Tallina przyjechalimy o godzinie
20.30. Na ulicach policja. W hotelu Ermita¿ problem z jêzykiem rosyjskim. Pani

w recepcji wcale go nie zna³a. Nie mog³a
znaleæ w komputerze naszej rezerwacji,
któr¹ zreszt¹ zmienialimy dwa razy. W
koñcu znalaz³a. Na szczêcie jej kole¿anka zna³a trochê rosyjski i bylimy uratowani. Zameldowalimy siê w hotelu, który okaza³ siê byæ naprawdê luksusowy i
nawet nie lokuj¹c siê w pokojach pojechalimy szukaæ stacji benzynowej, w której
sprzedaj¹ gaz LPG. Najpierw pani z recepcji zajrza³a do Internetu i poda³a nam
tylko trzy miejsca w miecie, gdzie mo¿na go zatankowaæ: przy ul. Pärnu mnt 4,
ul. Betonni 3 i Kadaka tee 66B. Pojechalimy po gaz, ¿eby mieæ go trochê na
Finlandiê, bo zwyk³ym obywatelom tam
nie sprzedaj¹. Na stacji przy Pärnu facet
mówi³ po rosyjsku, chocia¿ ten jêzyk nie
jest w Estonii mile s³yszany. A szkoda.
Za 33 litry zap³acilimy 267 koron (prawie dwa z³ za litr).
Zanim wrócilimy do hotelu pojechalimy zobaczyæ gdzie jest terminal A, sk¹d
mamy jutro prom do Finlandii. W hotelu
by³ podziemny gara¿, wiêc nie obawialimy siê, ¿e podczas zamieszek kto mo¿e
go nam uszkodziæ. Zakwaterowalimy siê
w dwóch pokojach. Ja z Wojtkiem i Czarek z ks. Darkiem. Korci³o nas jednak,
by zobaczyæ starówkê, przy której mieszkamy i gdzie mia³y miejsce zamieszki.
Nie obawialimy siê, ¿e dostaniemy po
g³owie, poniewa¿ policjantów by³o wiêcej ni¿ przechodniów. By³o ju¿ naprawdê póno, ale chêæ zobaczenia tego miejsca by³a silniejsza ni¿ strach. Jednak nie
uda³o siê nam wejæ na rynek, policjanci
grzecznie nas poprosili ¿ebymy zawrócili. No có¿, nie by³o innego wyjcia. Ale
zdjêcia zrobilimy, chocia¿ ma³o co by³o
na nich widaæ. Nad nami przelecia³ helikopter.
W hotelowych pokojach kapcie, bia³e
rêczniki i gor¹ca woda. By³o ju¿ grubo
po pó³nocy kiedy poszlimy spaæ.

C.d.n.

£otwa. Na jednym z postojów. Od lewej: Wojtek, ks. Darek, Czarek.

"
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Kalendarz imion
18 grudnia
Deotymy, Gracjany, Gracji, Larysy, Laurencji, Laury
Bogus³awa, Daniela, Gocimira, Gracjana,
Mi³os³awa, Rufusa, Wiktora, Wilibalda
19 grudnia
Beniaminy, Darii, Eleonory, Estery, Gabrieli
Abrahama, Anastazego, Atanazego,
Beniamina, Dariusza, Dominika, Gabriela,
Grzegorza, Mcigniewa, Tymoteusza,
Urbana
20 grudnia
Bogumi³y, Dagmary, Dagny, Dominiki,
Igi, Ignacji
Abrahama, Amona, Bogumi³a, Dominika, Feliksa, Ignacego, Jowisza, Juliana,
Juliusza, Liberata, Makara, Makariusza,
Makarego, Teofila, Urbana, Zefiryna
21 grudnia
Balbiny, Honoraty, Jenny, Seweryny,
Tomis³awy
Anastazego, Balbina, Honorata, Jana,

Kozioro¿ec

22 grudnia  20 stycznia
Ludzie urodzeni pod tym znakiem s¹
introwertykami. Nie lubi¹ ryzykowaæ. Nowe
sytuacje powoduj¹ u nich stresy. Rzadko kiedy decyduj¹ siê na kompromisy.
Do wielu spraw podchodz¹ z rezerw¹.
Wci¹¿ planuj¹ i myl¹ o dniu jutrzejszym zabezpieczaj¹c siê finansowo. S¹
godni zaufania i wierni. Jak ¿aden z innych znaków kochaj¹ swoj¹ rodzinê. S¹
szczêliwi, gdy mog¹ przebywaæ w jej
towarzystwie. S¹ realistami i nie oddaj¹
siê utopijnym marzeniom. Jako przyjaciele s¹ niezawodni i dyskretni. ¯yj¹ wed³ug
przys³owia, i¿ mowa jest srebrem, ale
milczenie z³otem.Przychylnymi znakami s¹ Byk i Panna.

Wró¿by wigilijne

W Wigiliê pierwsz¹ osob¹ przekraczaj¹c¹ próg domu powinien byæ mê¿czyzna, z którym wchodzi³y szczêcie i
pomylnoæ  gdyby pierwsza wesz³a
kobieta, wnios³aby nieszczêcie i troski. Tego dnia niczego siê nie po¿ycza³o  aby dobrobyt nie wyszed³ z domu.
Jeli kto tego dnia zwraca³ co, np. garnek,
nie móg³ byæ on pusty. Panny na wydaniu, aby zapewniæ sobie bogate zam¹¿pójcie, my³y siê rano w wodzie, do której
wrzucano jaki z³oty przedmiot. Potem
zjada³y kawa³ek surowej rzepy, by byæ
silne i zdrowe jak ona. Po kolacji wyci¹ga³y spod obrusa db³a siana: zielone oznacza³o zam¹¿pójcie, a ¿ó³te staropanieñstwo.

Piotra, Seweryna, Tomasza, Tomis³awa
22 grudnia
Balbiny, Beaty, Bo¿eny, Drogomi³y, Franciszki, Gryzeldy, Honoraty, Judyty, Lidii, Zenony
Drogomira, Flawiana, Flawiusza, Franciszka, Ksawerego, Luborada, Zenona
23 grudnia
Dagny, Ilony, Iwony, Mo³gorzaty, Miny,
S³awomiry, Wiktorii, Wiktoryny
Dagoberta, Iwona, Jana, Jana Kantego,
Kantego, Oktawiana, S³awomira, Wiktora
24 grudnia (Wigilia)
Adaminy, Adeli, Adeliny, Eweliny, Ewy,
Gai, Godzis³awy, Grzymis³awy, Herminy,
Irminy, Zenobii
Adama, Ewelina, Grzegorza, Noego, Zenobiusza
25 grudnia (Bo¿e Narodzenie)
Anastazji, Anety, Eugenii, Glorii, Oliwii, Teresy
Alberta, Eugeniusza, Grzymis³awa, Natana, Piotra, Rafa³a, Spirydona

Sk¹d ta tradycja?

Wigilia, z ³aciñskiego vigilia  czuwanie, warta. W tradycji chrzecijañskiej s³owo to odnosi siê do wszystkich
dni poprzedzaj¹cych wiêta, najczêciej
jednak jest kojarzone z wigili¹ Bo¿ego
Narodzenia. Szczególnie polsk¹ tradycj¹ jest dzielenie siê op³atkiem. Tradycja ta nawi¹zywaæ ma do pocz¹tków
chrzecijañstwa, kiedy to powiêconym
w czasie mszy chlebem dzielono siê z
tymi, którzy nie mogli byæ na nabo¿eñstwie.
Choinka wywodzi siê z Niemiec, dopiero w XIX wieku trafi³a do Polski. W
Beskidzie ¯ywieckim od dzi przetrwa³a
legenda o pochodzeniu choinki. Wed³ug
górali, kiedy urodzi³ siê Chrystus, ludzie i zwierzêta zanieli mu dary. Jedynie niedwied nie mia³ czego zanieæ
 ofiarowa³ wiêc jod³ê.

Szopka i Msza
Pasterka Pasterka

Nowo narodzone Dzieci¹tko trzeba
piêknie powitaæ. Obdarowaæ czu³oci¹,
radoci¹ i mu zapiewaæ! Pierwszy uroczycie odtworzy³ to niezwyk³e zdarzenie wiêty Franciszek z Asy¿u. Zaprosi³ on mieszkañców Greccio w grudniowa noc do podmiejskiej groty, ustawi³
¿³obek, a obok niego wo³u i os³a. Przemówi³, a zebrani zapiewali ¿arliwie. Tak
oto, wed³ug przekazów, w 1223 roku
odby³a siê pierwsza msza pasterska. Z
klasztorów regu³y w. Franciszka pomys³

26 grudnia (Drugi Dzieñ wi¹t)
Dionizego, Djoznizjusza, Kaliksta, Stefana, Szczepana, Wróciwoja
27 grudnia
Fabii, Fabioli, Gabrieli, Janiny, Przybys³awy, Teodory, ¯anety, ¯anny
Cezarego, Dariusza, Grzegorza, Jana,
Maksyma, Mateusza, Przybyrada, Radomys³a, Teodora
28 grudnia
Antonii, Dobros³awy, Emmy, Teofili,
Teofilii
Antoniego, Antoniusza, Cezarego, Dobrowiesta, Dobrowira, Gerarda, Godzis³awa, Godzisza, Inocentego, Radomys³a, Teofila
29 grudnia
Aspazji, Dionizy, Dominiki, fabioli, Lory,
Wioli
Dawida, Dionizego, Domawita, Dominika, Gerarda, Gos³awa, Jonatana, Józefa, Lotara, Lotariusza, Marcina, Radowita, Seweryna, Tadeusza, Tomasza,
Trofima
30 grudnia
Eugenii, Irminy, Irmy, Katarzyny, Ma³gorzaty, Sabiny
Dawida, Eugeniusza, feliksa, Ludomira, Marcelego, Rainera, Sabina, Sewera, Seweryna, Tomasza, Uniedroga
31 grudnia (Sylwester)
Kai, Katarzyny, Kornelii, Melanii, Sylwestry, Sylwestryny, Sylwii
Hermesa, Korneliusza, Mariusza, Sebastiana, Sylwestra, Sylwestryna

Nasz przepis
Ratatouille

6 pomidorów, 4 str¹ki papryki, 4
ogórki, 3 cebule, 2 z¹bki czosnku, 1
³y¿ka pietruszki, 1 liæ bobkowy, szczypta tymianku, szczypta pieprzu sól, 3
³y¿ki oleju, cytryna
Ogórki kroimy w kosteczkê, pomidory w æwiartki, paprykê w paski
a cebulê na wiêksze kawa³ki.
Na rozgrzanym oleju obsma¿amy
najpierw cebulê z czosnkiem, a potem dodajemy resztê jarzyn. Wk³adamy wszystko do ¿aroodpornej miski, dodajemy sól i resztê przypraw.
Pieczemy pó³ godziny w piekarniku.
Podajemy z cytryn¹ jako dodatek
do miêsa albo jako osobn¹ potrawê.
szybko rozprzestrzeni³ siê wród europejskich narodów chrzecijañskich, a
potem na ca³y wiat. W Polsce zwyczaj
odwiedzania noworocznych szopek jest
powszechnie kultywowany, a od 1937
roku w Krakowie odbywa siê corocznie Konkurs na Najpiêkniejsz¹ Szopkê
Krakowsk¹.

#
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Listy do redakcji
Do in¿. Jozefa To³kanowicza
Szanowny panie in¿ynierze !

Jestem córk¹ Stanis³awa Znatowicza z £uczaju i wraz z
bratem Lechem pragniemy nawi¹zaæ z panem kontakt.
Pana artyku³ o szkole rolniczej i pana wojenne wspomnienia bardzo g³êboko nas wzruszy³y, a równoczenie zbli¿y³y nam Pana osobê jak kogo bardzo bliskiego.
¯a³ujemy, ¿e natknêlimy siê na ten artyku³ dopiero w
sierpniu br. przed wyjazdem na by³¹ Wileñszczyznê, ale zaraz po powrocie rozpoczêlimy poszukiwania, a muszê podkreliæ, ¿e nie mieszkamy w kraju.
Mamy nadziejê, ¿e w okresie wi¹tecznym wiêty Mikolaj naprowadzi na w³aciwy trop oddan¹ tej sprawie redakcjê Tygodnika Oleckiego.
¯yczymy radosnych wi¹t i wszelkiej pomylnoci w nowym roku 2008 tak Szanownemu Panu z Rodzin¹, jak i przezacnej Redakcji.
Aldona Znatowicz-Dusiñska i Lech Znatowicz
P.S. Za³¹czam zdjêcie ³uczajskiego kocio³a po obecnym odnowieniu, mo¿e jego widok przykuje wzrok Pana To³kanowicza.
Od redakcji: Wspomnienia Józefa To³kanowicza W promirniu
szko³y rolniczej w £uczaju mo¿na przeczytaæ te¿ na stronie
internetowej http://www.magwil.lt/archiwum/2002/mmw1/stt6.htm
(Magazym Wileñski, Pismo Polaków na Litwie).

OLECKIE CENTRUM
L
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Olecko, Aleje Lipowe 3
Jerzy Miliszewski
Rozpoczêcie kursu

stycznia

tel. 520-23-36

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

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V22209)

Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 16
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

(V67407)

www.olecko.prawojazdy.com.pl

28

(V75504)

Orodek
czynny
codziennie
w godz. 800-1800

$
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* Centrum  hotel  tel. 0-87-520-12-00
V76012
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87520-40-29
V69606
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* KOALA  bar, kuchnia tradycyjna, plac Wolnoci 14, tel.
0-87-520-15-78
V76302
* Mazury  hotel, tel. 0-87-520-40-50
V76022
(V64010)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

* Rarytas - Hotel, restauracja, ul. 11 Listopada, tel. 0-87520-47-55
V66008
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L26006
* stacja paliw RARYTAS, restauracja, hotel, ul. E³cka 2,
tel. 0-604-184-868
L20508
* ZIELONY KOT - przyjêcia okolicznociowe, tel. 0-660432-109
K23208

US£UGI

Przemys³aw Atkielski

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
SERWIS GSM, KASY FISKALNE

Plac Wolnoci 15A, tel. (087) 520-10-89
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.

V73903

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe,
Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87520-46-76
V69806
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-52043-73
V63610
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V73203
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 0-87-520-22-13
L25401
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V77301
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V70605
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V73803

JULIA  nowy sklep, ul. Targowa 12

Meble stylowe, antyki,
d¹b, orzech, sKÓRA i inne

zaprasza w godz. 900-1700
* odzie¿ * obuwie * AGD

Olecko, ul. Kopernika 10 (piwnica), tel. 0-604-571-902
Transport na terenie powiatu oleckiego  GRATIS!
(V67807)

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

(V77001)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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
K22509
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31 L22306
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od
strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V63910
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30 L24303
* biuro rachunkowe, bieg³y rewident Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10, tel. 0-600-273-713, 0-87520-44-98
V75702

BIURO RACHUNKOWE

(V65009)

Franciszka Jegierska
Us³ugi w zakresie: ul. Zielona 35/2 19-400 Olecko
 ksiêgi rachunkowe (pe³na ksiêgowoæ)
 kadry i p³ace
 rozliczenie z ZUS i US
 ksi¹¿ka przychodów i rozchodów oraz rycza³t
Tel. 0-604-439-634; 0-509-382-995

T
POR
J - IM
A
R
K

* karma dla zwierz¹t na telefon  oferuje Market Zoologiczny Niebieski, ul. Zielona 37, tel. 0-513-433-038
K21910
* kompleksowe us³ugi lubne, Foto Centrum, tel. 0-87520-14-00
K21810
* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V68007
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70L25301
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87520-29-23
V75802
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11V65708
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87520-01-89
V67817
PRODUCENT ODZIE¯Y ROBOCZEJ; ARTYKU£Y BHP
Wykonujemy hafty, loga
Go³dapska 22, tel. (087) 520-26-31

(V64809)

(V70405)

* 36000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia,
plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55
K23305

RA
TY
!

D@RKOMP

(V67507)

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy na krêgle od 1200 do 2200

ADLER

(V73403)

(V64210)

PUB PIWNICA

V79950

* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87520-12-88
V71504

(V70505)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. (087) 52025-68.
V65908

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07

(V67907)

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (087) 520-30-73  leczenie zwierz¹t do(V68107)
tel. (087) 520-27-89 mowych
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93 V65808

US£UGI

%

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2744)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V62911
* sklep odzie¿owy PAULA ul. Armii Krajowej 24 zaprasza
w godz. 10.00-18.00
K24201
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V75902
* Studio reklamy BEST, tel. (087) 520-62-57.
*
*
*
*

Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562

* Transport, bus+przyczepka. TANIO, tel. 604-571-902.

V43324
K19515
K4642
K21611
L24702
V70415

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ
Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

 przewóz krajowy i zagraniczny
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

(V63710)

(K24201)

MTL Creation,
tel. 600936589, www.mtl.olecko.pl

* mieszkania trzypokojowe 63m 2, mieszkania dwupokojowe 46m2, mieszkania jednopokojowe 33m2, gara¿e,
lokale handlowo-us³ugowe. Oddanie  sierpieñ 2008.
Tel. 0-604-456-732

Firma rekomendowana przez Polsk¹ Izbê
Przedsiêbiorców Bran¿y Pogrzebowej (PIPBP)

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

Komputer na gwiazdkê  notebook 1999 z³

(V59712)

(V68207)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA

SPRZEDAM
* 0,8 ha ziemi, Mo¿ne k. Olecka, 10 drzwi bia³ych oszklonych, 2 zbiorniki na olej po 1500 litrów, komplet wypoczynkowy niemiecki, piec ¿eliwny c.o. 2 KW, wanna ¿eliwna, tel. 0-604-877-490
K24002
* Audi B5 166PS Combi TD, 1. 1999r., 2.2000r., tel.
0-502-264-901
K24501
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L21507
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L24502
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L20409
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87520-12-88
L23405
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359 L25501
* dom jednorodzinny 140 m. kw., tel. 0-606-412-954 K23603
* dzia³kê 0,76 hektara, Jaki, tel. 0-602-293-333
L21607
* Fiat 126p elx, 1998, opony zimowe, 70.000 km, tel.
0-609-535-117
L22505
* KIA 2700, izoterma, 1999, tel. 0-691-407-184
K24302
* kolektory s³oneczne sprzedam z mo¿liwoci¹ monta¿u,
tel. 0-87-520-22-33
L24602
(L21008)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V67707
INNE
* zamieniê cielaki z krótkimi nogami na siano dobrej jakoci. Tel. 0-87-523-93-14
K24401
KUPIÊ
* dom do 130 m. kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577 L20010
* kupiê gara¿ po³o¿ony w okolicach ul. Zielonej. Tel.
0-501-263-133
L23204
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V67617
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-52031-32
L20210
* poszukujê opiekunki do dziecka, tel. 0-600-855-249 L25202
* poszukujê opiekunki do dziecka, tel. 0-608-663-450 L23904
* sprzedawcê zatrudniê, tel. 0-87-520-02-12
V77311
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32L20110
* zostañ konsultantk¹ Avon, teraz 12 prezentów, tel.
0-609-600-338
K23703
* zaopiekujê siê z sercem osob¹ starsz¹ lub dzieckiem. Posiadam
dowiadczenie w pracy z osobami starszymi oraz dzieæmi,
tel. 0-506-675-603
L23805

* Mazda 121, rok 1993, tanio, tel. 0-511-112-659
K23902
* panele pod³ogowe, 15,5 z³ za m.kw., PHU Rema, plac
Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L22805
* siedlisko 2,8 hektara blisko Olecka, tel. 0-783-494-315 K23403
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 L21707
* s³omê w balotach z dowozem tel. 0-603-604-127, 0-89751-31-24
L23705
* sprzeda¿ hurtowa i detaliczna choinek, plantacja Babki
Oleckie, tel. 0-87-520-62-90, 0-502-655-138
V76202
* Zetor 12145, 16145, tel. 0-89-751-31-24, 0-603-604-127 L25202
WYNAJEM
* dom do wynajêcia lub sprzeda¿y 7 kilometrów od Olecka,
tel. 0-693-841-421
L25701
* dwa samodzielne pokoje do wynajêcia, tel. 0-87-520-36-55 L24802
* gara¿e do wynajêcia, ul. Mazurska, 25 m. kw., 50 m. kw.
tel. 0-509-706-400
V73503
* lokal dla fryzjerki, kosmetyczki, tel. 0-507-077-359 L25601

* Lokal handlowo-us³ugowy do wynajêcia,
115m2 przy alei Zwyciêstwa 31.
Tel. 0-606-615-248

(K23703)

SERWIS OGUMIENIA

(V71404)
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* mieszkania do wynajêcia od 38 do 72 m. kw., tel. 0-604145-272
L24403
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L24902
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L22206
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00 L20708
* szukam gara¿u do wynajêcia w okolicach ul. Zielonej, tel.
0-501-263-133
L23005
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

&
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Fundusze dla opor nych (5)
Prezenty, prezenty
Ma³e dzieci wierz¹ w wiêtego Miko³aja. Przedsiêbiorczy doroli szukaj¹
mo¿liwoci, by prezent wypracowaæ
samemu. Im ³atwiej, tym lepiej. Jednym
z takich niew¹tpliwych u³atwieñ jest
Regionalny Fundusz Po¿yczkowy Warmiñsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest udzielanie
po¿yczek przedsiêbiorcom lub osobom
planuj¹cym za³o¿yæ w³asn¹ firmê.
Nic wielkiego? Tak to jest w ka¿dym banku, nie wspominaj¹c ju¿ o wszelakich s³uchawkogotówkach? Otó¿ nie.
Oferta funduszy po¿yczkowych nie jest
dzia³aniem komercyjnym. Jest to dzia³alnoæ zmierzaj¹ca do poprawy konkurencyjnoci przedsiêbiorstw i objawia
siê to w preferencyjnoci proponowanej po¿yczki.
Przede wszystkim oprocentowanie
po¿yczki wynosi mniej ni¿ 6%. Zaci¹gniêcie po¿yczki wi¹¿e siê z koniecznoci¹ op³aty prowizji, lecz ona równie¿ nie jest wysoka- wynosi 2% wartoci po¿yczki. Wniosek o po¿yczkê co
prawda zawiera elementy biznesplanu,
ale przecie¿, planuj¹c przedsiêwziêcie,
przedsiêbiorca powinien wiedzieæ, jakie koszty poniesie i jaki zyski chce
osi¹gn¹æ. Jeli bêdzie pañstwu brakowaæ ochoty lub czasu, by siê z tym
wnioskiem zmierzyæ, s³u¿ê pomoc¹.
Po¿yczkê mo¿na uzyskaæ miêdzy
innymi na budowê lub rozbudowê obiektów, nabycie gruntów, maszyn i urz¹dzeñ, technologii, patentów itd. Zapraszam pañstwa do odwiedzin w moim
punkcie. Jeli maj¹ pañstwo pomys³, na
przeszkodzie któremu stoi braæ rodków,
to wspomniana po¿yczka mo¿e ten problem rozwi¹zaæ. Na jedno przedsiêwziêcie
mog¹ Pañstwo otrzymaæ do 120 tys. z³otych, a okres sp³aty wynosiæ mo¿e nawet 5 lat.
To niemo¿liwe by by³o tak ró¿owo?
Ale¿ mo¿liwe. Jeli Unia Europejska chce
przedsiêbiorcom pieni¹dze daæ, to czemu nie chcia³aby im ich po¿yczyæ? Przecie¿ i dofinansowanie projektu i po¿yczka
realizowaæ bêdê jej lizboñskie cele, a
mianowicie wzrost zatrudnienia i konkurencyjnoci przedsiêbiorstw.
Mia³em pisaæ o ocenie merytorycznej? Ano mia³em. Ale proszê mnie zrozumieæ  ka¿dy przecie¿ chce byæ wiêtym
Miko³ajem, ka¿dy chce nie tylko braæ,
ale i dawaæ. Ja, jako przedstawiciel
WMARR, chcê dawaæ pañstwu niezwykle
korzystne po¿yczki.

i to przez ca³y rok!
W pogoni za punktami

Co do oceny merytorycznej to muszê siê przyznaæ, ¿e mój plan podzielenia siê z pañstwem najwie¿szymi informacjami na ten temat by³ trochê na
wyrost i poniek¹d spali³ na panewce.
Dokumenty precyzuj¹ce te zagadnienia
wci¹¿ nie s¹ zatwierdzone.
Przejrza³em jednak projekty i uwa¿am, ¿e ocena merytoryczna wniosków
dla przedsiêbiorców sk³adanych do Regionalnego Programu Operacyjnego bêdzie
znacznie mniej kontrowersyjna w stosunku do lat ubieg³ych. Dokonywaæ jej
bêd¹ oczywicie niezale¿ni eksperci.
Planowane s¹ trzy albo cztery jasne
kryteria (np. wp³yw projektu na wzrost
zatrudnienia w zak³adzie; planowana
efektywnoæ ekonomiczna przedsiêwziêcia; wdro¿enie technologii stosowanej
na terenie województwa w okresie krótszym ni¿ 5 lat).
Dla przyk³adu:
· Chcemy z unijnych pieniêdzy zakupiæ now¹ maszynê  jest bardzo nowoczesna maszyna i w województwie
nikt takiej technologii jeszcze nie stosuje  otrzymamy 9 punktów.
· Nasz biznesplan pokazuje jasno,
¿e zastosowanie tej technologii pozwoli nam znacznie obni¿yæ koszty produkcji.
Efektywnoæ ekonomiczna bêdzie wiêc
wysoka. Dopisujemy sobie kolejne 9 punków (a w przypadku niskiej efektywnoci dopisalibymy jedynie 3).

Z cyklu
Polska w UE

Bartosz Cieluk

Konsultant Regionalnego Systemu
Wspierania Innowacji Warmiñsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

· Nie planujemy zwiêkszaæ zatrudnienia, gdy¿ maszynê obs³ugiwaæ bêd¹
dotychczasowi pracownicy, których
przeszkolimy w ramach projektu. W
tym przypadku, niestety, nie otrzymamy punktów. Gdybymy planowali powiêkszenie za³ogi o ponad 15%, otrzymalibymy maksymaln¹ liczbê punktów, czyli 3.
W sumie wychodzi nam 18 punktów na 21 mo¿liwych! Brawo! Mo¿emy byæ praktycznie pewni uzyskania pieniêdzy, gdy¿ barier¹ przyznania kasy
jest 60% maksymalnej liczby punktów,
a wiêc w tym przypadku liczba 11.
Ta jedenastka oznacza, ¿e nasz
projekt, nawet jeli bêdzie redni pod
wzglêdem efektywnoci ekonomicznej
i planujemy zainwestowaæ w technologiê stosowan¹ na terenie województwa
d³u¿ej ni¿ rok, lecz krócej ni¿ 3 lata,
powinien dostaæ dofinansowanie, gdy¿
modelowo otrzyma 12 punktów. Tak
piêknie wygl¹da to przynajmniej w teorii... Jak bêdzie wygl¹daæ praktyka? Tego
chyba nikt jeszcze nie wie.
Proszê Pañstwa, nadchodzi nowy, 2008
rok. Rok wielkich szans. ¯yczê Pañstwu
pomylnoci i wiem, ¿e bêdziecie Pañstwo mieli wielk¹ szansê, by zadbaæ o
ni¹ samodzielnie. Otwarte zostan¹ konkursy, czekaæ bêd¹ wielkie pieni¹dze.
Nadejdzie czas, by podj¹æ wyzwanie.
Proszê pamiêtaæ, ¿e chcia³bym w tym
Pañstwu pomóc.

'
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Olecka Halowa Liga Pi³ki No¿nej
Wyniki z 16 grudnia b.r.:
· Weteran - Ekipa Siejnik 4:5 (2:3);
bramki: Tomasz Jegliñski, Waldek
Opanowski i Robert Smyk 2  Piotr
Klimko 3, Karol Talipski i Tomasz
Parfieniuk.
· Ekipa - Rapid Team 3:0 (walkower).
· Weteran - Ekipa Z. J. 6:2 (2:1);
bramki: Waldek Opanowski i Tomasz

Opanowski 5  Mariusz Drozdowski
i Karol Ska³ka.
· Ró¿ni - Ekipa Siejnik 1:13 (1:9);
bramki: Kamil Zieliñski  Tomasz Parfieniuk 3, Karol Woroniecki 2, Rafa³
Rant 5, Kamil Mas³owski 2 i Piotr
Klimko.
· Ekipa - Sk³adowa 5:1 (4:0); bramki: Mariusz Jegliñski, Robert Jegliñski 2, Pawe³ Wasilewski i Marcin
Jegliñski  Artur
Pajewski.
· Ró¿ni - Ekipa
Z. J. 0:3 (walkower).
· Ekipa - Ekipa
Siejnik 4:3 (3:1);
bramki: Pawe³
Wasilewski 2,
Adam Pu³ecki
i Hubert Grze 
Kamil Mas³owski,
EKIPA: Mariusz Jegliñski, Adam Pu³ecki, Pawe³ Wasilewski, Hubert
Piotr Klimko i
Grze, Robert Jegliñski, Wojciech Koz³owski i Marcin Jegliñski.

Rafa³ Rant.
TABELA LIGI:
1. Ekipa
2. Sk³adowa
3. TSV Sk³adowa
4. Weteran Ol.
5. Joga Bandito
6. Ekipa Siejnik
7. Ekipa z Z.J.
8. Liderzy Hamasu
9. Ró¿ni
10. Canarinhos
11. Rapie Team

7
7
7
8
6
7
8
7
9
6
6

19
15
15
15
13
13
12
10
6
0
0

46:16.
42:25.
42:17.
31:19.
42:14.
41:16.
30:44.
38:23.
15:88.
7:40.
6:30.

Kolejno: miejsce, nazwa zespo³u, liczba
rozegranych meczy, punkty, stosunek bramek zdobytych do straconych.

Kolejne mecze - 23 .XII.2007 r.:
1. Ekipa Z. J. - Ekipa, godz. 11.00.
2. Joga Bandito - Sk³adowa, godz. 11.30.
3. Ekipa - Liderzy Hamasu, godz. 12.00.
4. Canarinhos - Sk³adowa, godz. 12.30.
5. Joga Bandito - Rapid Team, godz. 13.00.
6. Canarinhos  Ekipa Z. J. godz. 13.30.
7. Ró¿ni - Liderzy Hamasu, godz. 14.00.
8. Canarinhos - Rapid Team, godz. 14.30.
Internetowa strona Ligi:
www.olda.dwojka.net
ben

Taekwondo Olimpijskie LUKS HIDORI OLECKO

Dominika Olszewska zosta³a powo³ana
do Kadry Polski Juniorów

W dniach 13-23.12.2007r. zawodniczka naszego Klubu
przebywa na zgrupowaniu Kadry Polski Juniorów w Cetniewie. Zosta³a powo³ana do siedmioosobowej reprezentacji
kobiet. Zawodniczki bêd¹ przygotowywaæ siê do przysz³orocznych Mistrzostw wiata Juniorów. O wyjedzie zadecyduj¹ wyniki na zawodach za granic¹, które odbywaæ siê bêd¹
wiosn¹ w Niemczech, Belgii i Holandii.
Wiêcej szczegó³ów i wywiad z nasz¹ zawodniczk¹ zamiecimy w kolejnym wydaniu.

Dominika Olszewska - z lewej.

Olga S³owik, 10 lat
Stopieñ Taekwondo 8 kup
Klub: LUKS HIDORI Olecko przy
Szkole Podstawowej
nr 4 na Siejniku 
grupa Wieliczki
* Co daje mi uprawianie Taekwondo?
- Taekwondo daje mi
pewnoæ siebie, satysfakcjonuje i daje
dobra zabawê.
* Czym jest dla mnie Taekwondo?
- Taekwondo jest dla mnie wspania³ym sportem, najlepszym
hobby i dobrym zajêciem.
* Jak rozpoczê³a siê moja przygoda z Taekwondo?
- Po prostu gdy zobaczy³am na czym polega ten sport, pomyla³am, ¿e to jest sport dla mnie.
* Mój najwiêkszy sukces?
- Moim najwiêkszym sukcesem jest zajêcie 2. miejsca na
zawodach w Warszawie.
* Moje plany na przysz³oæ?
- Planujê jeszcze wiêcej sukcesów i zdobyæ czarny pas.
* Co rodzice s¹dz¹ o pasji swojego dziecka?
Cieszy mnie, ¿e moja córka interesuje siê sportem i jestem dumna z jej ka¿dego sukcesu.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 283

No i minê³o 7 dni. Jak to mo¿liwe?
Nie mam pojêcia. Mo¿e to ten cud tak
zapowiadany od kilku miesiêcy. A dok³adnie pierwszy z cudów. Nie wiem,
ale dla wierz¹cych w cuda to mo¿e byæ
wa¿na informacja, ¿e teraz tydzieñ nie
bêdzie trwa³ a¿ 7 dni... Teraz bêdzie to
tylko 7 dni. Bo ju¿ pojawiaj¹ siê gdzieniegdzie takie informacje, ¿e poprzednia ekipa chcia³a, aby tydzieñ liczy³ 8
dni. Mo¿e to plotki, ale i tak dobrze siê
sta³o, ¿e TUPA ocali³a dla nas siedmiodniowy tydzieñ. Taka europejska norma: 5 dni wypoczynku w pracy po szalonym dwudniowym weekendzie. Tak...
Panie! EUROPA na 102!
Stalimy siê europejczykami jak siê
patrzy. Do tej pory podobno nie bylimy, bo jakie Kaczki nam przeszkadza³y. Czy rz¹dzi³y le? Nie! Gdyby
Kaczki, le rz¹dzi³y to dzisiejsza TUPA
nie robi³aby tego samego co poprzednicy. A tak cz³owiek czuje siê jak u
siebie: dwa lata pracy nie posz³y na darmo.
No, mo¿e teraz jest trochê lepiej: bêd¹
dwie komisje ledcze. W zasadzie to
nawet dobrze. Wreszcie bêdzie mo¿na
powiedzieæ oczywist¹ oczywistoæ jak¹
jest prawda o pewnych aferach. Czy
kto siê spieszy by te komisje zaczê³y
dzia³aæ jak najszybciej? Nie! Druga dziwna
sprawa. Przed wyborami opcja komisji specjalnych g³osi³a, ¿e te komisje
mo¿na powo³aæ bardzo szybko bez szkody
dla ich pracy. Tak by³o przed... A teraz? Dzi okazuje siê, ¿e tych komisji
nie mo¿na powo³aæ szybko, a trzeba zachowaæ ostro¿noæ i umiar, by popiech
nie zniszczy³ efektów pracy. Dobre? Bar-

dzo dobre! Najzabawniejsze, ¿e obie
wypowiedzi padaj¹ z ust tych samych
osób. I jak tu wierzyæ politykom? Oni
k³ami¹ na ka¿dym kroku. K³ami¹ tak,
by by³o zawsze wygodnie. Nawet jak
im siê przypomni co mówili przed, to
oni od razu zaczn¹ odwracaæ kota ogonem. Czy kto kiedy widzia³ w relacjach z Sejmu jakiego kota? By³a tylko mowa o kocie by³ego Premiera i jak
go s³u¿by specjalne ciga³y i ledzi³y,
aby mieæ haki na jego pana. Innych kotów
tam nie ma! Ju¿ tyle razy by³y odwracane ogonami, ¿e biedne zwierzaki nie
bardzo siê ju¿ orientowa³y czy jedz¹,
czy w³anie siê za³atwiaj¹. Nawet koci
psychiatrzy nie dawali sobie rady z takim rozkojarzeniem. Wszystkie koty siê
wynios³y z tego budynku. Ju¿ nawet nie
pomog³a akcja zwiêkszania populacji
myszy w Sejmie. Co prawda spora czêæ

Ziemia
poetów

Przed zapaleniem choinki

Konstanty Ildefons Ga³czyñski

Julian Tuwim

Choinka

Ziemio, ziemi¹tko,
Noc¹ nad ³ó¿kiem
wiecisz i kr¹¿ysz
Ró¿owym jab³uszkiem.
Sny wyogromnia³y,
Ziemio, zieminko,
Dró¿ki gwiadziste
Po ga³¹zkach b³yska³y
Mlekiem wieczystem.
Trzaska³y wiaczki,
wierkowe wierszcze,
Anio³ zaniemówi³
Najpiêkniejszym wierszem.

pos³ów uparcie d¹¿y³a do stworzenia
wiêkszej iloci gryzoni i korzystniejszych
warunków dla nich, ale myszki wychodzi³y raczej takie bia³e i z czerwonymi
oczkami. Jaki szanuj¹cy siê kot d³ugo
wytrzyma na takiej diecie? Nie ma takiej si³y... Posz³y wszystkie koty w cholerê.
A co mia³y tu robiæ? Nawet pies by³ego Marsza³ka Sejmu nie mia³ co robiæ
w Sejmie. Musia³ biegaæ za swoim panem lub za BORowikami. Ale to nie to
samo co pogoniæ kota kotu.
My gadu gadu o polityce, a tu ju¿
mamy wiêta. I to nie byle jakie, bo
same wiêta Bo¿ego Narodzenia. Przyjemny nastrój: choinka siê pali i... szafa czasem te¿. Po prostu piêknie... Dziecko
rozmawia z chomikiem ludzkim g³osem,
resztki karpia na talerzu... Piêknie!
¯yczê Pañstwu Zdrowych i Pogodnych wi¹t.
PAC

(...) W³anie ojciec kiwa na matkê,
¿e ju¿ wzesz³a Gwiazdka na niebie,
¿e czas siê dzieliæ op³atkiem,
wiêc wszyscy podchodz¹ do siebie
i serca dr¿¹ uroczycie
jak na drzewie przy liciach licie.
Jest cicho. Choinka p³onie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie
blask wieczek z³otem zasnuwa,
a z k¹ta, z ust brata, p³ynie
kolêda na okarynie:
LULAJ¯E, JEZUNIU,
MOJA PERE£KO,
LULAJ¯E, JEZUNIU,
ME PIECIDE£KO.

