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XVII FINA£
WIELKIEJ ORKIESTRY
WI¥TECZNEJ POMOCY
rusza 11 stycznia

Po wielu konsultacjach, dyskusjach i
spotkaniach, Fundacja Wielka Orkiestra
wi¹tecznej Pomocy ustali³a temat kolejnego, XVII Fina³u. Tematem tym jest profilaktyka w dziedzinie wczesnego rozpoznania chorób nowotworowych u dzieci.

... otrzyma³o decyzjê Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska o tym,
¿e z³o¿ony przez nie 1 wrzenia 2008 roku
wniosek pod has³em Ubytkowanie gospodarki wodno-ciekowej w Olecku
uzyska³ pozytywn¹ ocenê. Brano pod
uwagê kryteria merytoryczne. W konkursie otrzyma³ notê 62,9% i zosta³ umieszczony na 16. miejscu (jako jedyny wniosek
z naszego województwa) listy krajowej.
Na licie tej znajduje siê 25 inwestycji z
terenu Polski. Opiewaj¹ one na miliard
48 milionów, a program liczy miliard 56
tysiêcy. Jest wiêc szansa na to, ¿e wszystkie inwestycje zostan¹ nim objête.
Dokoñczenie na s. 4.

Cena 1,40 z³

Gmina
Olecko...

z³o¿y do Unii nastêpuj¹ce
wnioski
o dofinansowanie:
1. W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Warmia
i Mazury wniosek na przebudowê budynku dawnego Ratusza w parku przy
placu Wolnoci.
2. Osi priorytetowej Transport, infrastruktura
drogowa warunkuj¹c¹ rozwój lokalny
na modernizacjê ulicy Lenej z infrastruktur¹ techniczn¹.
Konkurs na dotacjê og³oszono 15 grudnia. Termin sk³adania wniosków mija 4
lutego.
Dokoñczenie na s. 2.

MAJSTER

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V77303)

NOWOROCZNA WYPRZEDARZ UBRAÑ
I BUTÓW ZIMOWYCH
PROMOCYJNE CENY KOMPAKTÓW

CENTRUM HANDLOWE
Aleje Lipowe 1B
KALENDARZE - KOLEKCJA 2009
- planszowe, cienne, kieszonkowe,
- biurowe, terminarze, organizery,
DU¯Y WYBÓR, NISKIE CENY
tel.(087) 520 36 92

(V75005)

Rys. Waldemar Rukæ

Program Fina³u w Olecku na s. 2.
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Gmina Olecko...

XVII FINA£
WIELKIEJ ORKIESTRY
WI¥TECZNEJ POMOCY
Temat tegorocznego fina³u brzmi:

WCZESNE
WYKRYWANIE
NOWOTWORÓW
U DZIECI

Realizowane bêdzie tak¿e has³o:

W zdrowym ciele
zdrowy duch!

W tym roku chcemy diagnozowaæ,
czyli dzia³aæ szybciej, nim choroba da
zbyt mocno o sobie znaæ. Chcemy przestrzec, a w razie sytuacji podbramkowej
 chwyciæ choróbsko za rogi i stoczyæ,
mamy nadziejê, zwyciêsk¹ walkê. Chcemy, aby mo¿liwoæ zajrzenia do w³asnego
organizmu, by dowiedzieæ konkretnych
rzeczy na temat swoich dolegliwoci, by³a
powszechn¹ praktyk¹. Chcemy, aby i
dzieci, i doroli mogli z takiej mo¿liwoci w pe³ni korzystaæ.
Chcemy tak¿e krzykn¹æ 11-go stycznia
W zdrowym ciele  zdrowy duch! To
jedno z najbardziej znanych i powszechnych polskich przys³ów, zawo³añ, porzekade³. Na co dzieñ jednak daleko nam
(V69708)

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ZAPRASZAMY!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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do jego realizacji, o czym niech wiadcz¹ chocia¿by nowe zachorowania na
cukrzycê typu II. Stajemy siê otyli, ¿yjemy w stresie, popiechu, a nerwowoæ
czasów i naszych w³asnych, polskich spraw
powoduje, ¿e w ¿yciu coraz czêciej potrzebny jest nam lekarz. (http://
wosp.org.pl)
W Olecku, jak co roku, sztab bêdzie
pracowa³ przy Regionalnym Orodku
Kultury Mazury Garbate, a jego szefem jest Bo¿ena Ga³¹zka.
Pracê wolontariusze zaczn¹ ju¿ w pi¹tek, kiedy to bêd¹ zbierali pieni¹dze w
szko³ach wiejskich. Oprócz tradycyjnej
zbiórki pieniêdzy przewidziano aukcjê i
koncerty, m.in. zespo³ów dzia³aj¹cych przy
ROK MG, zespo³u instrumentów dêtych pod kierunkiem Weroniki Kordowskiej oraz zespo³u Plateau w sali widowiskowej (pocz¹tek o godz. 16:30). Tradycyjnie równie¿ odbêdzie siê turniej pi³ki
no¿nej, w którym sponsorem nagrody jest
Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski, a
dochód z turnieju w ca³oci przeznaczony bêdzie na Orkiestrê wi¹tecznej Pomocy. Turniej rozpocznie siê o godz. 10:00
w dniu 11 stycznia w hali sportowej Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych
przy ul. Go³dapskiej.
Zapisy dru¿yn do godz. 10:00 w dniu
rozgrywek. Dru¿yny nale¿y zg³aszaæ na
numer telefonu 0-693-999-741.

ABC
ALKOHOLI

(V63810)

- jestemy ju¿
na Siejniku

Siejnik I
blok 8
Otwarte
ca³y tydzieñ!

Dokoñczenie ze s. 2.
3. W ramach rewitalizacji miast na przebudowê budynku, w którym mieszcz¹
siê obecnie Warsztaty Terapii Zajêciowej, na Centrum Integracji Kulturalnej.
4. W ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich na budowê boisk i placu rekreacyjnego oraz remont i wyposa¿enie wietlicy wiejskiej w Plewkach.
5. W ramach dzia³ania dla Us³ug i Gospodarki Wiejskiej na kanalizacjê i
wodoci¹g Olecko Mo¿ne i Dworek
Mazurski, Olecko - Mo¿ne - Raczki
Wielkie. £¹czny koszt inwestycji to
prawie 8 milionów z³otych.
6. W ramach programu Wspó³pracy Transgranicznej Litwa-Polska na przebudowê i zagospodarowanie placu na placu Wolnoci. Inwestycja to prawie 3
miliony z³otych. Gmina liczy na 1,9
miliona z³otych. Wnioski mo¿na sk³adaæ do 2 marca. Gmina ma partnera 
jest nim rejon Alytus.
Opracowa³ B.M.B.

Nieustaj¹cy konkurs

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³ w
konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym
losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:

 Józefina D¹bek
 Marek Ejsmont
 Teresa Fiedorowicz
 Roberta Lotkowska
 Urszula Olszewska
 Marian Zimny
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32,
√ KORZYCIK, ul. Kolejowa 31
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna
1A
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.

Uwaga! Prosimy Pani¹ Teresê £uka-

szewicz i Annê Ciszewsk¹ o odebranie wylosowanych upominków konkursowych.

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

XXV Sesja
Rady Miejskiej

OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STA£E
* Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
* Malarstwo Vytautasa Kaunasa, Galeria Prawdziwej Sztuki im.
Andrzeja Legusa, Regionalny Orodek Kultury w Olecku
* Staroobrzêdowcy z Wojnowa - fotografie Ewy Koz³owskiej
 galeria JazzClubGaleria w Gi¿ycku
9 stycznia 2009 (pi¹tek)
17:00  Lekcje pana Kuki (Polska,Austria, 2007), komedia 
film, kino
19:00  Elegia (USA, 2008), dramat  film, kino
10 stycznia 2009 (sobota)
17:00  Lekcje pana Kuki (Polska,Austria, 2007), komedia 
film, kino
19:00  Elegia (USA, 2008), dramat  film, kino
16 stycznia 2009 (pi¹tek)
17:00  Ma³a Moskwa (Polska, 2007), melodramat  film,
kino
19:00  Lustra (USA, 2008), thriller/horror  film, kino
17 stycznia 2009 (sobota)
17:00  Ma³a Moskwa (Polska, 2007), melodramat  film,
kino
19:00  Lustra (USA, 2008), thriller/horror  film, kino
18 stycznia 2009 (niedziela)
17:00  Ma³a Moskwa (Polska, 2007), melodramat  film,
kino
19:00  Lustra (USA, 2008), thriller/horror  film, kino

(V63808)

Jeszcze jedna przygotowana i sprawnie przeprowadzona
sesja. Pomimo tego, ¿e by³a to sesja bud¿etowa, oby³o siê bez
przepychanek i uchwa³ê dotycz¹c¹ finansów gminy uchwalono po raz pierwszy jednomylnie. Oby tak dalej. wiadczy to
jednak jeszcze o czym. Radni du¿o pracuj¹ na komisjach i
tam trzeba widzieæ sprawê consensusu, do jakiego dochodzi
podczas Sesji.
Nie oby³o siê jednak bez dwóch zadra¿nieñ. Pierwsze z
nich powsta³o przed sesj¹ i zwi¹zane by³o z oddaniem g³osu
radnemu powiatowemu Leszkowi Ga³czykowi. Drugie dotyczy³o uchwa³y o wprowadzeniu zakazu spo¿ywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych. Obie sprawy komentujemy w oddzielnych artyku³ach.

Rys. Waldemar Rukæ

Sprzeda¿
mieszkañ komunalnych

Urz¹d Miejski w drodze bezprzetargowej sprzeda³ mieszkania ich dotychczasowym najemcom przy ul. Kolejowej 34,
1 Maja 17 i S³owiañskiej 6.

!
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Super Taxi
Taxi Mixtel.
Taxi osobowa
Taxi Plus
Taxi Z

- tel. (087) 520 20 00
- (087) 520 22 55
- tel. (087) 520 17 17
- tel. (087) 520 14 14
- tel. (087) 520 12 12

DY¯URY APTEK
 05-11.01.2009r., pl. Wolnoci 7B
 12-18.01.2009r., ul. Zielona 35

Stacja paliw

... przy Alejach Lipowych 1 bêdzie dostarcza³a paliwo dla taboru bêd¹cego w³asnoci¹ gminy Olecko. W przetargu wziê³o udzia³ trzech dystrybutorów. Wygra³a Automyjnia Adama
Koz³owskiego.

(K27901)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-45-91
O N............................ 3,53 z³
Pb95 ........................ 3,44 z³
PB98 ........................ 3,53 z³
LPG .......................... 1,83 z³
Olej opa³owy........... 1,91 z³ (powy¿ej 1000 litrów)

Zapraszamy od 8 00 do 1800

SALON OWIETLENIA
ul. Grunwaldzka 15

Zapraszamy:
poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 10-18
sobota w godz. 10-14

(V69110)

AUTOMYJNIA
St

(K27801)

NAJTANIEJ W MIECIE

"
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Oleccy policjanci zatrzymali sprawcê
kradzie¿y z w³amaniem

Oleccy policjanci podczas jednej
z interwencji zatrzymali poszukiwanego 23-latka.

Sylwestra spêdzi
w areszcie

Do zdarzenia dosz³o w nocy 21 grudnia
w Olecku. Pawe³ O. spo¿ywa³ alkohol ze
swoim wujem. Gdy mê¿czyzna zasn¹³,
bratanek zabra³ mu klucze od mieszkania. Nastêpnie z szafki barku wykrad³ 3800
z³otych. Pokrzywdzony zg³osi³ kradzie¿
na policji i jako podejrzanego wskaza³
swojego bratanka. Doda³, ¿e kilka miesiêcy wczeniej Pawe³ O. okrad³ go i od
tamtej pory nie widzieli siê.
Policjanci pracuj¹cy nad t¹ sprawa
Dokoñczenie ze s. 1.

Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów
i Kanalizacji

Zatrzymali
poszukiwanego

zatrzymali sprawcê, który przyzna³ siê do
kradzie¿y. Mê¿czyzna wyjani³, ¿e wyda³ wszystkie skradzione pieni¹dze. Pawe³ O. trafi³ do aresztu ledczego. Za
kradzie¿ z w³amaniem grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolnoci.
m³.asp. Tomasz Jegliñski

Regionalne Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa
oczekuje na honorowych
dawców krwi

Jak na warunki oleckie jest to inwestycja potê¿na  powiedzia³ na ostatniej sesji RM Burmistrz Wac³aw Olszewski
Wszyscy chêtni, którzy s¹ zdrowi i
 Ca³oæ zadania inwestycyjnego to 11 pe³noletni, mog¹ zostaæ honorowymi
milionów 760 tysiêcy z³otych, a dofinan- dawcami krwi. Pobór krwi w 2009r.
sowanie otrzymamy w wysokoci 9 mi- odbywa³ siê bêdzie w Starostwie Powialionów 161 tysiêcy 713 z³otych. W ra- towym w Olecku, ul. Kolejowa 32 od godz.
mach inwestycji zostanie rozbudowana 8.15 w poni¿szych terminach:
i zmodernizowana oczyszczalnia cieków,
wykonana zostanie kanalizacja ulicy
- 5 lutego 2009r.
Go³dapskiej, Wiejskiej, Wojska Polskie- 5 marca 2009r.
go, alei Zwyciêstwa, Kasprowicza, Nocz- 2 kwietnia 2009r.
nickiego i Grunwaldzkiej.
- 7 maja 2009r.
Budowa kanalizacji Siejnik  Podko- 4 czerwca 2009r.
wa. Remont przepompowni cieków w
- 3 lipca 2009r.
Olecku, zakup samochodu do cinienio- - 7 sierpnia 2009r.
wego czyszczenia kanalizacji. Wykonanie - 4 wrzenia 2009r.
monitoringu obiektów przedsiêbiorstwa. - 2 padziernika 2009r.
Budowa sieci wodoci¹gowej z Olecka do - 6 listopada 2009r.
Kukowa. Rozbudowa stacji uzdatniania - 4 grudnia 2009r.
wody przy ulicy Tunelowej. Jest to du¿a
Sporz¹dzi³a:
inwestycja i bardzo siê cieszê, ¿e ten wnioHalina E. Kasicka
sek przeszed³. Moje najszczersze gratulawww.powiat.
cje dla Pana Prezesa i ca³ego zak³adu.
olecko.pl
Opracowa³ B.M.B.
Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

MEBLE ZACHODNIE



KUPON
RABATOWY

Z tym kuponem otrzymasz rabat
na meble, komplety skórzane.

RATY!

(K28301)

Komplety skórzane, komody, witryny, segmenty dêbowe,
du¿y wybór wyrobów z mosi¹dzu, lustra.

ul. Kopernika 10,
tel. 0-608-146-978

Oficer dy¿urny oleckiej policji kilka
minut przed godzin¹ 20.00 otrzyma³ telefoniczne zg³oszenie, ¿e w Kowalach Oleckich grupa m³odzie¿y spo¿ywa alkohol
w miejscu publicznym. Natychmiast na
miejsce zosta³ wys³any patrol policji.
Mundurowi w jednej z piwnic zastali kilku m³odych mê¿czyzn. Podczas legitymowania i sprawdzenia ich w policyjnej
bazie okaza³o siê, ¿e jeden z nich, Pawe³
P., jest poszukiwany do odbycia kary
za w³amanie.
23-latek zosta³ zatrzymany i najbli¿sze miesi¹ce spêdzi w zak³adzie karnym.

Dotacje wojewody
dla dzia³añ
owiatowych

Zakoñczy³a siê realizacja dwóch programów: Razem w ho³dzie tradycji oraz
Chcê umieæ wiêcej  dajcie mi szansê.
Gmina otrzyma³a na nie dotacjê Wojewody w wysokoci ponad 58 tysiêcy
z³otych. W programach uczestniczy³o 860
dzieci. Dzia³ania dotyczy³y 4, 5 i 6-latków oraz uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjów.
Uroczyste zakoñczenie programów
nast¹pi³o 19 grudnia w sali widowiskowej ROK MG. By³ to koncert przygotowany przez uczestników programów.
(M)

OG£OSZENIE

(K26803)

Centrum Medyczne Zak³ad Opieki Zdrowotnej Olmedica w Olecku sp. Z o.o. informuje o godzinach pracy
szpitalnej pracowni RTG:
* poniedzia³ek-pi¹tek: 800-1800, dy¿ur stacjonarny  realizacja zleceñ planowych (ze skierowaniem)
* poniedzia³ek-pi¹tek: 1800-800 oraz wiêta i dni wolne od
pracy  dy¿ur pod telefonem  realizacja zleceñ lekar(L5424)
skich pilnych (urazy, wypadki)

#
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31 grudnia 2008 r. godziny 18.00 na drodze krajowej nr 65
dosz³o do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Pomiêdzy miejscowociami Sedranki  Golubki na prostym odcinku drogi zderzy³y siê czo³owo dwa samochody osobowe.
W wyniku tego zdarzenia mieræ na miejscu poniós³ 22- letni
mê¿czyzna, mieszkaniec powiatu go³dapskiego.

Tragiczny wypadek
na krajówce

Oko³o godz. 18.00 oficer dy¿urny oleckiej komendy zosta³
telefonicznie powiadomiony przez dy¿urnego stra¿y po¿arnej
o wypadku na krajówce. Policjanci ruchu drogowego, którzy
niezw³ocznie udali siê na miejsce zdarzenia ustalili, ¿e dosz³o

do czo³owego zderzenia samochodu osobowego marki VW
Passat i Ford Fiesta. Kieruj¹cy samochodem Ford Fiesta Szymon O. który jecha³ sam od strony Go³dapi, poniós³ mieræ na
miejscu. Natomiast drugim pojazdem podró¿owa³o a¿ 6 osób
w wieku 17-25 lat. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitali w
Olecku i E³ku. Stan zdrowia trzech osób, które zosta³y hospitalizowane w szpitalu wojskowym w E³ku, lekarze okrelaj¹
jako ciê¿ki. Droga krajowa nr 65 by³a zablokowana przez ponad 4 godziny, policja wprowadzi³a objazdy. Na miejscu zdarzenia by³ obecny prokurator, pod nadzorem którego policjanci
przeprowadzili oglêdziny i zabezpieczyli lady.
m³.asp. Tomasz Jegliñski

Fot. Archiwum KPP w Olecku

Kszta³cenie
w zak³adach pracy

Od wrzenia do grudnia 2008 roku 10 pracodawcom przyznano dofinansowanie kosztów kszta³cenia m³odocianych pracowników zamieszka³ych na terenie gminy Olecko. £¹czna
kwota dofinansowania przeznaczona na prowadzenie nauki
zawodu lub przyuczenie do okrelonej pracy 19 pracowników, to 119.313 z³otych. rodki na ten cel gmina otrzyma³a w
ramach dotacji celowej na zadania w³asne.
(m)

Ulica Zamostowa

W pierwszym etapie przebudowy zbudowana zosta³a kanalizacja deszczowa, wykonano czêæ krawê¿ników. Przy okazji remontu Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji zmodernizowa³o star¹, zu¿yt¹ instalacjê wodoci¹gow¹ na now¹.
Wartoæ robót pierwszego etapu przebudowy to 230 tysiêcy z³otych. Koszt ca³ego remontu to 380 tysiêcy.
Termin ukoñczenia ulicy, to 29 maja b.r.
(m)

Hala
widowiskowo-sportowa

2 grudnia gmina Olecko z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie budowy Centrum Sportowego, Rekreacyjnego i Kulturalnego, hala widowiskowo-sportowa z basenem o ³¹cznym koszcie
inwestycji 46 milionów z³otych. Gmina liczy na dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokoci ponad 22 milionów z³otych. Wniosek zosta³ przekazany do oceny formalnej. (m)

Sprzedano

... ju¿ w pierwszym przetargu piêæ nieruchomoci po³o¿onych przy ul. Armii Krajowej. Lokale s¹ przeznaczone pod
zabudowê mieszkalno-us³ugow¹. Nieruchomoæ o pow. 128
m.kw. za 40.260 z³otych naby³ Jan Kacperski, o powierzchni
99 m.kw. naby³ za 34.160 z³otych Arkadiusz Koz³owski, a trzy
pozosta³e nieruchomoci o powierzchni 319 m.kw. za 139.080
z³otych wylicytowa³a El¿bieta Jab³oñska-Szatkowska. Na trzech
ostatnich dzia³kach powstanie prawdopodobnie klinika chorób ocznych.
(m)

$
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Komentarz do... ?
Do dziwnych zaliczy³bym wyst¹pienie radnego powiatowego Leszka Ga³czyka, do którego dosz³o przed ostatni¹ sesj¹
Rady Miejskiej. Z jednej strony bowiem nie wiadomo w czyim
imieniu wyst¹pi³, z drugiej  czy mia³ prawo, by w imieniu
powiatu (czy te¿ swoim) dziêkowaæ radnym miejskim i burmistrzowi za pieni¹dze, którymi wspomagaj¹ oni Starostwo? Uwa¿am
te¿, ¿e radny pope³ni³ du¿y nietakt wypowiadaj¹c siê nieprzychylnie o dzia³alnoci Starostwa i zarz¹du. Stwierdzi³, ¿e Powiat olecki znajduje siê w sytuacji krytycznej. Zad³u¿enie jest
potê¿ne, brak dochodów w³asnych. Bez pomocy gmin s¹siednich nie jestemy w stanie realizowaæ (...) modernizacji dróg.
To jest cytat z wypowiedzi L. Ga³czyka. Trzeba jednak wiedzieæ, ¿e w sytuacji takiej s¹ wszystkie powiaty w Polsce.
Prosperuj¹ za tylko takie, jak nasz, które dogada³y siê z gminami i realizuj¹c wspólne cele, za wspólne pieni¹dze, tworz¹
co nowego. Na szczêcie mamy m¹dr¹ Radê Miejsk¹ i m¹drego burmistrza, m¹drych wójtów gmin powiatu. Widz¹ oni
wspólny cel i nie trzeba ich namawiaæ, by z powiatem wspó³dzia³ali. Wszyscy bowiem pracuj¹ dla wspólnej sprawy. Jad¹c samochodem nie musimy wiedzieæ, które drogi s¹ gminne, a które powiatowe.
Co za tyczy siê zad³u¿enia? Obecnie urzêduj¹cy starosta
przed kilku laty podj¹³ wielkie ryzyko i postanowi³ rozwi¹zaæ
sprawê szpitala definitywnie. Nie uczyni³ tego przed nim nikt.
Podj¹³ trud i jak widaæ na dzieñ dzisiejszy: UDA£O SIÊ!!!
Zad³u¿enie powiatu powsta³o miêdzy innymi te¿ z tego w³a-

nie powodu.
¯eby jednak inwestowaæ, powiat musia³ zaci¹gaæ po¿yczki. Nie by³oby ¿adnych dróg, gdyby powiat siê nie zad³u¿a³.
Stwierdzenie jednak, ¿e zad³u¿enie jest katastrofalne, mija siê
z prawd¹. Na koniec roku 2008 znacznie spad³o, co wyranie
mówi, ¿e jeli w poprzednich latach by³o wiêksze i nic siê nie
sta³o, to i w 2009 roku nic nie mo¿e siê staæ.
Co za tyczy z³ej dzia³alnoci i b³êdów w tym dzia³aniu, to
chcia³em przypomnieæ radnemu, ¿e nie myli siê tylko ten, kto
nic nie robi. Tak w³anie ryzykowa³ obecny starosta przekszta³caj¹c szpital w spó³kê i bior¹c d³ugi szpitala na barki
powiatu. Tutaj siê uda³o. Jednak nie wszystko siê udaje. Powiat nie otrzyma pomocy w modernizacji niektórych dróg, bo
jego wnioski o dotacje nie zosta³y zaakceptowane. Niemniej
powiat olecki ZAJ¥£ DRUGIE MIEJSCE W POLSCE POD
WZGLÊDEM POZYSKANYCH PIENIÊDZY Z UNNI EUROPWJSKIEJ. Na kilkaset powiatów... To o czy wiadczy!
Z wywiadów noworocznych zamieszczonych w Tygodniku
Oleckim zarówno starosta Stanis³aw Ramotowski jak i burmistrz Wac³aw Olszewski chwal¹ sobie wzajemn¹ wspó³pracê. Ale mo¿e radny Leszek Ga³czyk wie lepiej? A mo¿e to ju¿
taka wczesna reklama wyborcza?
Jeszcze na koniec o samym wyst¹pieniu. Rozmawialimy
w przerwie o dziwnoci tego wyst¹pienia oraz czy przewodnicz¹cy rady móg³ na nie pozwoliæ. A czemu by nie móg³? 
pytam. Wyst¹pienie nie mia³o miejsca w programie sesji. A
jakie wyjcie mia³ przewodnicz¹cy? Je¿eli kto prosi przed sesj¹
o g³os i nie koliduje to z programem, to niech mówi!
Bogus³aw M. Borawski

Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie...

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych

pozytywnie oceni³o gminny projekt bud¿etu na 2009 roku.
Opinia zosta³a zawarta w uchwale 882 z dnia 16 grudnia 2008
roku.
(m)

Dwie dzia³ki

... po³o¿one przy ul. W¹skiej  posesja
by³ego Domu Harcerza  nie zosta³y sprzedane. Trzeci przetarg nie doszed³ do
skutku.
(m)

Joanna Domelewska

... zosta³a nowym pracownikiem gminy
w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomociami.
Na konkurs wp³ynê³o 11 ofert. Trzy
z nich nie spe³nia³y wymagañ formalnych.
11 grudnia omiu kandydatów przyst¹pi³o do konkursowego testu. Dwie z nich
zosta³y zakwalifikowane do dalszego
naboru. J. Domelewska zosta³a zatrudniona po rozmowach kwalifikacyjnych.
(m)

W pierwszym
przetargu

... sprzedano lokal u¿ytkowy o powierzchni 36,2 m.kw. po³o¿ony w budynku przy
ul. Kolejowej 18. Za 55 tysiêcy z³otych
kupili go pañstwo Mrozowscy. (m)

¯yczê

... przyzna³ gminie Olecko 29.3352 z³ote na realizacjê pilota¿owego programu dotycz¹cego wsi.
(m)

powodzenia...

Ostatnio szuka³am drzwi do ³azienki
i pokoju. Oferty, jakie maj¹ w sklepach
w Olecku, to koszmar, a ceny jeszcze gorsze. Najlepszy jest sklep budowlany naprzeciwko hurtowni z owocami  reklamuj¹ drzwi (transparent z reklam¹ wisi
przed sklepem), a nie maj¹ w sprzeda¿y.

E³k-Suwa³ki te¿ nie gorsi. W sklepie
internetowym transport z drugiego koñca Polski do Olecka kosztuje 100z³, a z
E³ku za 30km chc¹ 70z³ i to z wielk¹ ³ask¹. Chcia³am kupiæ 3 drzwi za ok. 1000z³
 ¿adnego upustu czy rabatu.
Chc¹cym kupiæ drzwi ¿yczê powodzenia
Agnieszka (www.olecko.com)

%
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Osi¹gniêcia sportowców

30 grudnia 2008r. Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski przekaza³ wyrazy uznania i wrêczy³ nagrody cz³onkowi kadry narodowej juniorów w karate kyokushin  Mateuszowi Danilewiczowi za wybitne osi¹gniêcia sportowe oraz Wojciechowi
Rejteradzie za wieloletnie trenowanie m³odych sportowców.
Mateusz Danilewicz wywalczy³ w tym roku na Mistrzostwach
Europy w Warnie br¹zowy medal w karate kyokushin. Jak
dotychczas to najwiêksze osi¹gniêcie olecczan w tej dyscyplinie sportu.
Burmistrz, doceniaj¹c wyniki sportowe i wk³ad w kreowanie pozytywnego wizerunku oraz promocjê miasta, pozyska³
fundatora nagród pieniê¿nych. Fundator pragnie zostaæ anonimowy.
Fot i tekst: Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Stypendium sportowe II stopnia

Wyró¿nienie za osi¹gniêcia

Teraz siê o tym mówi...

Zuzanna £abanowska ze Szko³y Podstawowej
nr 1 w Olecku otrzyma stypendium sportowe II stopnia. 30
grudnia 2008r. Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski wrêczy³
uczennicy pami¹tkowy dyplom i stypendium w wysokoci
1000 z³. To dowód uznania za zajêcie III miejsca w Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach M³odzików w Teakwondo Olimpijskim w padzierniku br.
Gratulujemy!

Fot i tekst: Alicja Mieszuk, rzecznik prasowy UM w Olecku
www.olecko.pl

ale pamiêtam jak 7 lub 8 lat temu po lekcjach w Zespole Szkó³
Licealnych i Zawodowych w Olecku razem z uczniami i ksiêdzem swoimi samochodami jedzilimy do Zak³adu Opieki D³ugoterminowej w Jakach, by byæ razem z ludmi chorymi, czasami bardzo chorymi.
Bylimy dopóki starczy³o nam si³ i benzyny. Wydawa³o
nam siê, ¿e nic wielkiego nie robimy, powsta³ Caritas Szkolny,
potem klub Omiu Wspania³ych w szkole i trzeba tam z tymi
ludmi chorymi byæ.
Teraz jest inaczej du¿o siê mówi o wolontariacie hospicijnym, ale nie tylko siê mówi. Dostalimy ze szko³y samochód
do tych celów i du¿o dobrej woli ze strony dyrekcji szko³y,
nauczycieli i znów tam jestemy.
katecheta

&
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Wigilia w OSW w Olecku

18 grudnia br. w Orodku Szkolno-Wychowawczym dla
Dzieci G³uchych im w. Filipa Smaldone w Olecku odby³o siê
uroczyste spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli zaproszeni gocie, dyrekcja, nauczyciele, rodzice i wychowankowie
placówki.

Po czêci artystycznej przyszed³ czas na wspólne dzielenie siê op³atkiem i z³o¿enie ¿yczeñ. Podczas tego wydarzenia
widaæ by³o, jak wa¿n¹ rolê w naszym ¿yciu odgrywa ten wi¹teczny klimat.

Kolacjê wigilijn¹, jak co roku, poprzedzi³y jase³ka przygotowane przez tutejszych uczniów oraz ich opiekunów. Wywo³a³y one wzruszaj¹c¹ atmosferê, pe³n¹ ciep³a, serdecznoci, a
tak¿e u niejednego widza ³zê w oku.

W dalszej czêci uroczystoci wszyscy uczestnicy zasiedli do sto³u pe³nego wigilijnych potraw.
Tradycj¹ jest, i¿ po wieczerzy wigilijnej wiêty Miko³aj
przynosi co roku prezenty milionom dzieci na ca³ym wiecie.
Zostawia je pod poduszk¹, w skarpetach, bucikach czy pod
choink¹. Przychodzi ubrany w czerwony p³aszcz, a na plecach dwiga ogromny wór z prezentami. Równie¿ i tym razem,
mimo braku niegu, wiêty Miko³aj nie zwiód³ czujnoci wychowanków OSW i dotar³ na czas z podarunkami.
D. Chalecka

'

Tygodnik Olecki nr 1 (573)

wi¹teczny koncert

Dziewiêtnastego grudnia 2008 r. odby³ siê koncert kolêd
w interpretacji najm³odszych. M³odzi artyci w wi¹tecznym
repertuarze prezentowali siê znakomicie. To fina³ projektu pt.:
Razem  w ho³dzie tradycji.

Wojewoda Warmiñsko-Mazurski przyzna³ Gminie Olecko
na jego realizacjê dotacjê w wysokoci 45 955 z³ . Odbiorcami
dzia³añ by³y dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie
klas I-III szkó³ podstawowych.
Projekt mia³ za zadanie pobudziæ dzieci i m³odzie¿ do uczestnictwa w ¿yciu lokalnym oraz zachêciæ do pomna¿ania dziedzictwa kulturowego.
Wszelkie dzia³ania skupione by³y wokó³ dwóch tematów
 niepodleg³oci Polski oraz wi¹t Bo¿ego Narodzenia .
Dzieci 4-5 letnie, które nie uczestnicz¹ w wychowaniu przedszkolnym, mog³y do 20 grudnia br. chodziæ nieodp³atnie na
zajêcia realizowane w Publicznym Przedszkolu z Oddz. Integracyjnymi w Olecku, Zespole Szkó³ w Olecku (Siejnik) oraz
w szko³ach podstawowych na terenach wiejskich. Ponadto
dzieci i ich rodzice mogli korzystaæ ze wsparcia psychologa i
logopedy.
Warto dodaæ, ¿e dzieciom uczestnicz¹cych w wychowaniu przedszkolnym zorganizowano dodatkowe zajêcia. Maluszki
uczestniczy³y w zajêciach przygotowanych specjalnie dla nich
w Regionalnym Orodku Kultury w Olecku.

Pomylano równie¿ o ofercie dla uczniów z klas I-III szkó³
podstawowych. Zajêæ by³o tyle, ¿e nie sposób siê nudziæ.
Trzynastego grudnia br. na centralnym placu uczestnicy projektu udekorowali choinkê wykonanymi przez siebie ozdobami. W przygotowanie specjalnych ozdób w³¹czyli siê równie¿
rodzice najm³odszych  to jest artystyczne drzewko ma³ych
olecczan. Dzieci ze szkó³ wiejskich równie¿ udekorowa³y choinki w swoich miejscowociach.
Dziewiêtnastego grudnia moglimy us³yszeæ najpiêkniejsze wykonanie kolêd w interpretacji najm³odszych.
Alicja Mieszuk rzecznik prasowy UM; www.olecko.pl

Fot. Józef Kunicki
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(28)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

Karakorum  U³an Bator , Mongolia, 26.07.2007 r.
Narancecek  kwiat s³oñca
Znowu krótka noc. Trzeba by³o wstaæ o godz. 6. O godz.
7.05 wyjechalimy z Karakorum. Przez dwie godziny jazdy mielimy
asfalt, a potem ju¿ tylko piach  takie tumany py³u, ¿e nic nie
widaæ. Trasa ruchliwa i remont g³ównej drogi, wiêc kierowcy
poruszaj¹ siê poboczami, rozje¿d¿aj¹c step, tworz¹c g³êbokie koleiny. Nie odstrasza to jednak potê¿nych drapie¿nych
ptaków, takich jak or³y, rarogi czy myszo³owy, które leniwie
odbiegaj¹ na widok zbli¿aj¹cego siê pojazdu. Jest tu ich na-

ko od drogi. Kierowca i Erka kupili od nich kumys. Mongo³ka
nalewa³a go z plastikowej beczki, która by³a zakopana w ziemi. Praktycznie wiêkszoæ mongolskich rodzin zajmuje siê
pêdzeniem tego napoju, oczywicie oficjalnie. W jurcie sta³o
wiadro z kumysem i gospodyni chcia³a nas poczêstowaæ.
Odmówilimy. Suszy³o siê te¿ baranie miêso.

prawdê du¿o. Poluj¹ na liczne gryzonie, które czêsto umykaj¹
spod kó³. Nie pogardz¹ i agam¹, mongolsk¹ jaszczurk¹ o ciekawym ubarwieniu. Ta z kolei mo¿e zafundowaæ sobie na niadanie szarañczê... Jest te¿ wielu rolino¿erców. Swoje norki w
gobijskim stepie maj¹ kolonie sus³ów. Dumnie przechadzaj¹
siê ¿urawie. Najbardziej egzotyczny jest jednak widok stada
gazeli d¿ejran na rozpalonej równinie. Tak jak ich afrykañskie
krewniaczki odbywaj¹ one sezonowe wêdrówki w poszukiwaniu wody i pastwisk. Piêkna jest przyroda Mongolii.
Zajechalimy do mongolskiej rodziny. Jurta sta³a niedale-

W jurcie.
W rodku typowe wyposa¿enie, chocia¿ ta jurta nale¿a³a
do bogatszych od tych, które widzielimy. Na dachu jurty
suszy³ siê aaruul - twaróg. Dzieci bawi³y siê nago i z zaciekawieniem siê nam przygl¹da³y. W Mongolii dzieci nie maj¹
alergii. Maj¹ bia³e zêby. Niezbyt czêsto siê myj¹. U rasy ¿ó³tej
wystêpuje fa³da mongolska  silnie rozwiniêta górna powieka, chroni narz¹d ³zowy i ga³kê oczn¹ przed zimnem; w¹ska
szpara oczna chroni przed ra¿¹cym blaskiem.
Chcia³em siê dowiedzieæ, jak maj¹ na imiê te konkretne
dzieci, pyta³em je w ró¿nych jêzykach, ale tylko patrzy³y na
mnie. Wiêkszoæ imion w Mongolii pochodzi od nazw ró¿nych zjawisk i rzeczy zwi¹zanych z przyjciem dziecka na wiat.
Wielu Mongo³ów nosi te¿ imiona oznaczaj¹ce dni tygodnia,

Susz¹ce siê miêso w jurcie.

Na dachu jurty schnie aaruul.

Jurta.
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Pastuch.

w których siê urodzili. Ciekawe jest te¿ to, ¿e wa¿niejsze jest
imiê ni¿ nazwisko. Imienia u¿ywa siê w ca³oci (np. przy podpisywaniu siê, w adresie, na wizytówce), natomiast nazwisko
pisane jest tylko skrótowo w postaci pierwszej litery i kropki.
Najpopularniejsze imiona mongolskie to: Baatarsuch - dzielny
topór, Tomorsuch - ¿elazny topór, Gambaatar - miedziany topór, Selenge  têcza, Enchtuja (Enktoja) - spokojny promyk,
Narancecek - kwiat s³oñca, Naranchuu - syn s³oñca, Cecegma  kwiatuszek, Erdene  skarb, Alima  jab³ko, Ojun  rozum, Purew  czwartek, Baasan  pi¹tek, Biamba  sobota,
Niam  niedziela.
Dzieci na ca³ym wiecie s¹ takie same, mongolskie nie s¹
wyj¹tkiem. Bawi¹ siê, s¹ ciekawskie, p³acz¹, miej¹ siê i lubi¹
s³uchaæ bajek.
Ka¿dy ma³y Mongo³ zna historiê morin-khura. Dawno temu
¿y³ na stepie m³ody pasterz o imieniu Sukhe. Pewnej zimowej
nocy obudzi³o go jêczenie konia. Tu¿ obok jego jurty orebi³a
siê klacz, która zaraz póniej zdech³a. Ma³y bia³y rebaczek
sta³ ko³o niej na niepewnych nogach. Sukhe zaj¹³ siê nim,
pielêgnowa³ go i po kilku latach rebak zamieni³ siê w piêknego wycigowego rumaka.
Niebawem w stolicy prowincji og³oszono s³ynny naadam
 wycigi konne, turniej zapasów i zawody ³ucznicze. Nasz
mia³ek postanowi³ wzi¹æ w nich udzia³. Nie wiedzia³, ¿e miejscowy chan, cz³owiek znany z okrucieñstwa, wys³a³ na zawody kilka swoich ulubionych koni. ¯aden z nich nie móg³ siê
równaæ z bia³ym rumakiem, a ¿aden jedziec nie by³ bardziej
dowiadczony jak Sukhe. M³odzieniec wiêci³ triumf, ale chan

Znakowanie owiec.

przyrzek³ mu zemstê. W nocy po zawodach do uszu ch³opaka
dobieg³ koñski jêk. Gdy wybieg³ z jurty, zobaczy³ w wietle
ksiê¿yca, ¿e jego ukochany bia³y koñ le¿y z przebitym strza³¹
sercem. Sukhe pad³ zemdlony. W nocy nie móg³ d³ugo zasn¹æ z bólu i rozpaczy. Kiedy jednak sen sklei³ mu powieki,
zobaczy³ we nie swego bia³ego konia i ten przemówi³ do
niego:  Nie p³acz, mój panie. Wiem, ¿e ci ciê¿ko i bardzo za
mn¹ têsknisz. Dam ci jednak radê. Zrób instrument, a jako
strun u¿yj w³osów z mego ogona. Gdy bêdzie ci ciê¿ko, graj
na nim, a wtedy ja bêdê z tob¹.
Po obudzeniu Sukhe zrobi³ instrument, tak jak go opisa³
bia³y koñ. Nazywa siê on morin-khur, a jego dwiêki wydaj¹
siê p³yn¹æ prosto z serca ukochanego zwierzêcia do serc s³uchaczy. Do dzisiaj towarzyszy on mongolskim muzykom.

Ma³y Mongo³.
Osa lata³a wokó³ chana, ale nie mog³a powiedzieæ ni s³owa, gdy¿ nie mia³a jêzyka. Wydawa³a tylko dwiêk bzzz, bzzz,
bzzz. Zniecierpliwi³ siê chan i kaza³ j¹ s³ugom przegnaæ. Teraz
musia³a odpowiedzieæ jaskó³ka.  Panie, najsmaczniejsze jest
miêso wê¿y. Od tego czasu wszystkie or³y, soko³y i inne drapie¿ne ptaki poluj¹ na wê¿e i ¿mije. Mora³: Je¿eli upadniesz
siedem razy, podniesiesz siê osiem razy.
Praktycznie ca³a rodzina zajêta by³a znakowaniem owiec i
kóz. Po drodze zajechalimy do restauracji. Typowa prowincja. Sto³y zas³ane klej¹cymi siê ceratami, zero klientów i tylko
dwa dania do wyboru, pierogi i makaron. Wziêlimy pierogi.
O godz. 15. bylimy ju¿ w U³an Ude, czyli kawa³ek cywilizacji. Smog i korki na drogach. Zajechalimy od razu do hostelu Golden Gobi i tu siê okaza³o, ¿e s¹ dla nas bilety na
jutro do Chin, do miasta Jining. Wyjazd poci¹giem o godz.
20.05. Bilet kosztowa³ 53 tys. tugrików.
Po¿egnalimy siê z Sorenem i Erk¹, ale nie ronilimy ³ez.
Po prostu by³o fajnie i siê skoñczy³o. Kierowca podrzuci³ nas
do naszego hostelu Gandan. Tutaj dostalimy pokój na poddaszu  malutki i nieciekawy. Wszystko mamy brudne, plecaki, wiêkszoæ ubrañ i my sami te¿. Ale za to ³ó¿ka wygodne,
na sprê¿ynach. Szybki prysznic  w miarê normalny, przebranie siê w czyste rzeczy, krótka rozmowa z Polakami, którzy
zatrzymali siê w tym samym hostelu i do miasta. Bylimy w
najwiêkszym domu towarowym stolicy. Przygniot³y nas ceny.
Na najwy¿szym piêtrze kupilimy trochê tandetnych mongolskich rzeczy na pami¹tkê. Wybór doæ du¿y.
Dzisiaj w U³an Ude by³a wysoka temperatura, bo a¿ plus
37°C.

C.d.n.
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T³umaczenie z niemieckiego dziêki staraniom Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹cego przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Przypisani Pó³nocy. Przedruki  za zgod¹ Ko³a.

Ciuchcia odchodzi w przesz³oæ

Wraz z kolejk¹ w¹skotorow¹ do Olecka
Kurt Soyka. Erkrath

Dwie kolejki w¹skotorowe z Garbasia i ze wiêtajna do
miasta powiatowego Olecko by³y chêtnie u¿ywane przez okolicznych mieszkañców, bo mo¿na siê nimi by³o wygodnie dostaæ do miasta, urzêdów, lekarzy, prokuratorów i oczywicie
do rynku, gdzie mo¿na by³o dokonaæ szczególnych zakupów.
¯eby zabraæ wszystkich chêtnych do podró¿y pasa¿erów w
dniach targowych (wtorki i soboty) do kolejki do³¹czano dwa
dodatkowe wagony trzeciej i czwartej klasy. Ostatnie zajmowa³y zazwyczaj handlarki ze swoimi wielkimi koszami, w których przewozi³y wiejskie produkty wszelkiego rodzaju, grzyby i jagody. Sta³ymi pasa¿erami kolejki bylimy my, uczniowie szkó³ miejskich, wiejskich i rednich oraz liceów.
Wagon osobowy kolejki mia³ dwa przedzia³y: druga klasa
(z wycie³anymi siedzeniami) i w koñcu przedzia³ trzeciej klasy z oko³o 20 miejscami, który uznawany by³ za przedzia³ dla
uczniów. Niestety nie by³ tak nazwany oficjalnie i bardzo czêsto chcieli do niego wsiadaæ doroli. Ale kiedy ju¿ przechodzili przez drzwi z wielu dzieciêcych garde³ wydobywa³ siê
ostrzegawczy okrzyk: przedzia³ dzieciêcy!. Wielu doros³ych
okrzyk ten odstrasza³, ale nie zawsze wychodzili. Musieli potem znosiæ nasze ró¿norodne wariactwa.

Pewnego targowego dnia przyjecha³ do wiêtajna ziêæ kupca
Czerniskiego, który handlowa³ tekstyliami i pasmanteri¹, Max
Gutt i wsiad³ do naszego przedzia³u. Chêtnie zaprosilimy go
do rodka, poniewa¿ by³ niez³ym zgrywusem. Opowiadano o
nim, ¿e podczas I wojny wiatowej z³apa³ jakiego wiênia
rosyjskiego, który siê gdzie ukry³. Gutt pilnowa³ rozwieszonego na ³¹ce nad jeziorem w okolicach wiêtajna prania, a¿
nagle zauwa¿y³ Rosjanina uzbrojonego w laskê, pod¹¿aj¹cego w jego kierunku. Gutt siêgn¹³ do kieszeni kamizelki, wyj¹³
ma³e no¿yczki krawieckie i wycelowa³ nimi niczym rewolwerem w Rosjanina. Ten odrzuci³ kij i uniós³ rêce do góry. Dlatego uwa¿alimy Gutta za mocnego cz³owieka. Poprosilimy,
¿eby zamkn¹³ oszklone drzwi do naszego przedzia³u, co mia³o
zniechêciæ kolejnych nieproszonych goci. W³anie wtedy
jak Gutt zd¹¿y³ zamkn¹æ drzwi przedzia³u, przed nimi pojawi³o
siê dwóch zuchwa³ych typów. Oczywicie zaczêli szarpaæ drzwi,

przeklinaæ i groziæ, poniewa¿ myleli, ¿e Gutt je przytrzymuje.
On przestraszy³ siê ich grób i otworzy³ zamek. Pe³ni oburzenia krzykacze wpadli do rodka przedzia³u i sprali s³abiutkiego Gutta na kwane jab³ko, a my przewiduj¹c, co siê wiêci,
rozbieglimy siê po przedzia³ach drugiej klasy i w baga¿owni.
Nasz przedzia³ by³ na kolejnych stacjach zajmowany przez
kolejnych nieuprawnionych do tego pasa¿erów, zw³aszcza
¿e nie bylimy ju¿ tacy pewni siebie, ¿eby krzykn¹æ: przedzia³ dzieciêcy!.
Najlepsze prze¿ycia z podró¿y poci¹giem mielimy zawsze
zim¹, kiedy ma³e wagoniki po prostu utknê³y w niegu. Godzina do dwóch zabaw w niegu sprawia³a nam oczywicie
wiêcej frajdy ni¿ dwie godziny lekcyjne w szkole. Podczas
tych szaleñstw w niegu postanowi³em jednego dnia wypchaæ
niegiem liczn¹ mufkê Evy Weinberger. Och, jaka¿ by³a z³a,
kiedy wsunê³a zmarzniête d³onie do niegowej papki! Po po³udniu, w czasie powrotnej drogi poci¹giem zemci³a siê. Kiedy nie podejrzewaj¹c niczego podnosi³em do ust kubek od
termosu z kaw¹, szturchnê³a mnie w rêkê, tak ¿e obla³em sobie kaw¹ ca³¹ kurtkê i ko³nierzyk. Kiedy w dwa dni póniej
znowu chcia³em napiæ siê z mojego kubka, rzuci³a mi grub¹
kopertê: ¯eby siê wiêcej nie upaæka³! W kopercie znalaz³em liniak dla dziecka.
Umiechaj¹c siê z zadowoleniem motorniczy poci¹gu przechodzi³ obok naszego przedzia³u dzieciêcego, gdzie spokojnie siedzielimy na swoich miejscach, zatopieni w lekturze.
Po stukaniach i pukaniach rub do naszych uszu dolatywa³
dwiêk pisku i zgrzytu pracuj¹cej ma³ej lokomotywy parowej,
a jej uspakajaj¹ce bim bim i tu tu rozbrzmiewa³o wród
ciszy naszej ojczyzny.

Bilet do przesz³oci
Wtedy jedzili ze mn¹: rodzeñstwo Bandilla: Maria, Oskar,
Gertrud i Else, potem córki pastora Eva i Ursula Weinberger,
w Dutkach dosiada³ siê Paul Huhmann a w Gi¿ach rodzeñstwo Nitsch, Else Richard i Kurt, dalej bracia Hans i Herbert
Pawlowski oraz piêkna Kathe Wenzel i jej brat (Hans?). W
maj¹tku Gi¿e wsiada³o rodzeñstwo Salewski: Wilhelm i Karl,
oraz ich dwie m³odsze siostry, których imion niestety nie pamiêtam. Na koniec dosiada³ siê jeszcze Walter Dormeyer z
Zajd.
Stara, dobra kolejka ju¿ dzisiaj nie istnieje. Przy okazji moich
wizyt stwierdzi³em, ¿e Rosjanie musieli powykradaæ nie tylko
same czêci taboru, ale tak¿e hangar na lokomotywê, zak³ady,
budynki dworcowe i ca³¹ infrastrukturê, szyny i belki oraz
wywieæ je na Wschód. Tylko poroniête rolinnoci¹ nasypy kolejowe by³y dowodem tego, ¿e w tym miejscu przebiega³a trasa poci¹gu, na ladach której ros³y teraz osty i trawa.
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Wspomnienia Haliny Drozdowskiej (9)

Nie wiem jak cz³owiek
to wszystko prze¿y³...

Czyta³am w Tygodniku Oleckim artyku³ pana Malinowskiego o tym jak by³
w Studzienicznej.

Ksi¹dz Zygmunt Kopiczko, co jest
tam proboszczem, to jest mój bardzo bliski kuzyn. Do Studzienicznej chodzi³am

na odpusty jak by³am ma³¹ dziewczynk¹. Chodzi³o siê piechot¹. Matka da³a
zawsze kilka groszy ¿eby potem cukierków kupiæ. Zalecimy na ten odpust. Idziemy do kocio³a. Pomodlimy siê i potem
wracamy z powrotem. Pamiêtam, ¿e którego razu wracamy, a by³a to ju¿ Dowspuda, a tam taki las, potê¿ne drzewa.
Burza siê zerwa³a. Jakie pioruny bi³y?
My, wszystkie dzieci pod te najwiêksze
drzewa. Bo tam nas nie zmoczy. Mylê
sobie teraz: Bo¿e, mój Bo¿e, ¿e ten piorun w nas nie uderzy³. Pewnie tak nie
musia³o byæ?. Bo przecie¿ trzeba siê
po³o¿yæ jak burza, uklêkn¹æ, siê nie ruszaæ. A my, jako dzieci, wszystkie pod
tymi najwiêkszymi drzewami przeczekalimy tê burzê i wrócilimy sobie do domu.
W³anie w tej Studzienicznej proboszczem teraz jest ten mój kuzyn. To mojej
ciotecznej siostry syn.
Pani Halina Drozdowska
i Pan Jan Drozdowski.

(V72203)

Przepusta sta³a z Bari.
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(K27601)

GRÜNLAND

"
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AUTO-MOTO
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
V22410
(V67110)

Marcin Sienica
ul. Paderewskiego 3A

 naprawa pojazdów samochodowych
 czêci zamienne do wszystkich modeli samochodów
Tel. 0-509-746-264

(K28001)

T anie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

AUTO - CZÊCI - SPRZEDAM

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K22420
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V67110
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87
-520-01-11
V64302
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87
-520-12-88
V71717
* Fiat CC, 900B, 1996, tel. 0-696-417-445
L9417
* KIA Sportage, 1995, 2,0gaz, 15 900 z³otych, tel. 0-609144-600
V65531
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V65031
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V65021
* VW Passat Combi, 2001, 1,9TDI, 26 900 z³otych, tel. 0-609144-600
V65521

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

(V75605)

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

L11705

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

V2152

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L11110
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V76304
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L11208
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07V1752
* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250
K22511

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

(K28101)

V27402

(V70108)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

Agencja Kredytowa KORZYCIK

tel. (087) 520-01-89

Krupin 14A

tel. 0-503 804 741; 0 512 217 654

SERWIS OGUMIENIA

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V70508
ul. Kolejowa 31

V71707

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. (087) 520 01 11

US£UGI

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.

V71607

(V69808)

* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (087) 520-12-88

(V26903)

AUTO-MAX

* regularna linia autobusowa Olecko-Gusiew, Gusiew-Olecko, tel. 0-87-520-40-29, 0-504-065-770
V69629

* Agroturystyka  Sadyba, pokoje z ³azienkami, tel. 0-500-073960
V68610
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. K27502
* Dembus - us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V69619
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16

* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V66810
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V76004
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50 V71107

V72406

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

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (087) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so  od 1000 do 2 00

(V76414)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V76204)

* przewozy zagraniczne: Niemcy, Belgia, tel. 0-501-033-921 K26007

RARYTAS  restauracja  katering, imprezy okolicznociowe,

wesela, chrzciny, urodziny, stypy, bilard.
Obiady abonamentowe (dwa dania  9 z³, dzieci  6 z³)
Tel. 0-696-058-124
(V66910)

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L11903
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V75105
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

K31419
V71207

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V67210
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L11507
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 0-602-117-509. ZAPRASZAMY

(V70308)

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (087) 520 15 78

* fundusze inwestycyjne ofe, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V70610

US£UGI
V70008

* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
K26206

WYWÓZ MIECI
(K21214)

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.

#
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Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V69009
biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V27004)

MEBLE

NA ZAMÓWIENIE
Dariusz Wasilewski, tel. 0-503-125-236

* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91

V71307
K27811

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. K17302

(K28201)

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

* przeprowadzki, transport, tel. 0-880-017-569
K26405
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V75025

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(V4451)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V59315
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V72206
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10811
* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K5244
* Taxi osobowe, tel. 0-87-520-17-17
K952
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K1052
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27223a
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K1552
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L12001

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

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

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

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

* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609-720913 po 18.00
L11606
KUPIÊ
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182

K27831

PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32
V76214

* potrzebna dyspozycyjna pani do opieki nad starsz¹ pani¹
od zaraz, godziny do ustalenia, tel. 0-693-841-421
L3334
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
K28011
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10514
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V76224
SPRZEDAM
* agencjê reklamow¹, tel. 0-604-193-413
K27911
* dawna szko³a, Markowskie, tel. 0-510-189-301
V72309
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V75015
* dzia³kê budowlan¹ Babki Oleckie, 30 arów, tel. 0-87-520
-26-12
V72319
* dzia³kê budowlan¹, Mo¿ne, tel. 0-510-189-301
V72329
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, tel. 0-87-520-26-12
V72339
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V72226
* mieszkanie 40 m.kw., parter, Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-12
V72349
* mieszkanie 60 m.kw. Nory, tel. 0-87-520-26-12
V72359
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V71327
* notebook, promocja, superceny, du¿y wybór, Hit-Tech,
tel. 0-87-520-05-15
V66820
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 K27821
* siedlisko ko³o Zatyk, tel. 0-510-189-301
V72369
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333K28211
* sprzedam mieszkania jednopokojowe 33m2
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732

(V76104)

(K27701)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA

INNE

(V72706)

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V44607
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-52022-33
V77213
C.d. reklam na s. 16.

$
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WYNAJEM
* lokal na dzia³alnoæ gospodarcz¹, ul. Targowa 12, tel.
0-508-945-732
K101
* lokal us³ugowy do wynajêcia, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-604557-693
K27611
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V72216

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk
Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl,
zabezpieczenia serwerów, system unilock.Oprogramowanie, sprzêt,
integracja z P³atnikiem, wdro¿enia, wszystko w siedzibie klienta.
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
(V26703)
(K26701)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

Listy do redakcji
Panie Prezydencie, Pan siê nie martwi,
co mówi¹... Pan robi swoje...

Dzisiaj rozpoczê³o siê ¯ydowskie wiêto wiat³a  Cahnuka. Po raz pierwszy od zakoñczenia II wojny wiatowej polski
prezydent uczestniczy³ w tym wiêcie, zapalaj¹c w synagodze warszawskiej jedn¹ z omiu wiec  symboli wiat³a. Ma
to zapewne s³u¿yæ ociepleniu stosunków polsko-¿ydowskich,
wpisuj¹c siê tym samym w g³oszon¹ tezê, ¿e nie s¹ one poprawne. Tylko ¿e je¿eli niepoprawne s¹ stosunki polsko-¿ydowskie, to jak nazwaæ stosunki ¿ydowsko-polskie?
Antypolskoæ jest wszechobecna. Wystarczy przypomnieæ
rozmowê z Marcelem Reichem-Ranickim, zwanym papie¿em
niemieckiej krytyki literackiej (Gazeta Wyborcza, Du¿y format z 27.10.2008 r.), która dowodzi jego niechêci do Polski i
Polaków, mimo i¿ wraz z ¿on¹ prze¿y³ wojnê w³anie dziêki
Polakom. I dla porz¹dku warto wspomnieæ  przechowano
ich nie dla pieniêdzy i nie dla kosztownoci!
To w³anie Marceli Reich-Ranicki w tej¿e rozmowie mówi,
i¿ Polacy nie zas³uguj¹ na poezjê Tuwima, bo nie darowano
mu pochodzenia. I zdumienie: Szymborska, nagroda Nobla?
Poetka? A chocia¿ dobra?
A zdanie podsumowuj¹ce wielkoæ Kafki, Einsteina, Freuda, Mahlera: to nie przypadek, ¿e wszyscy oni byli niemieckojêzycznymi ¯ydami, mam wra¿enie, ¿e to po³¹czenie daje
geniusz  czym¿e jest, jeli nie potwierdzeniem rozdêtego
do monstrualnych rozmiarów ¿ydowskiego ego?
Jako niespieszno Marcelemu Reich-Ranickiemu porzuciæ
na chwilê Niemcy i przyjechaæ do Polski, ju¿ choæby po to,
aby zobaczyæ gdzie prze¿y³ i dziêki komu.
Ale do rzeczy. Panie Prezydencie  w Polsce dzia³a wiele
kocio³ów, ¿e wymieniê kilka (Warszawa):
- Koció³ Adwentystów Dnia Siódmego Rzeczypospolitej Polskiej
 Foksal 8,
- Koció³ Chrzecijañski  Smulikowskiego 6/8, lok. 517,
- Koció³ Ewangelicko-Metodystyczny  Mokotowska 12 (to
by³ dobry adres, w swoim czasie, na naukê jêzyka angielskiego, có¿, kiedy bardzo trudno by³o tam siê dostaæ),
- Koció³ Zborów Chrystusowych  Pu³awska 114, lok. 4,
- Koció³ Zielonowi¹tkowy  Naczelna Rada Kocio³a, ul.
Sienna 68/70,
- Prawos³awna Metropolia Warszawska  Al. Solidarnoci 52.
Wystarczy ustaliæ najwa¿niejsze wiêta, ich terminy i zachowaæ równowagê w ich wiêtowaniu.
Ale..., Pan siê nie martwi, co mówi¹...
Gra¿ka
21 grudnia 2008 r.

Rozpoczêcie kursu
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Orodek
Galeria Wies³awa B. Bo³tryka.
czynny
stycznia
codziennie
w godz. 800-1800
tel. 520-23-36
(V69609)

REGULARNA LINIA AUTOBUSOWA
Olecko-Gusiew  odjazd o 13.30
Gusiew-Olecko  przyjazd ok. 20.00
Tel. 0-504-065-770

(087) 520 40 29

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
(V67010)

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

%
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Kalendarz imion

6 stycznia
Andrzeja, Baltazara, Bolemierza, Bolomira,
Jêdrzeja, Kacpra, Kaspra, Melchiora, Mi³owita, Normana
7 stycznia
Seweryny, wiatos³awy, Walentyny,
Wilmy
Chocies³awa, Izydora, Juliana, Kevina,
Lucjana, £azarza, £ucjana, Rajmunda, Seweryna, Teodora, Walentego
8 stycznia
Ariny, Arleny, Arletty, Seweryny
Alberta, Artura, Baldwina, Erharda, Juliusza, Mcis³awa, Rajmunda, Seweryna, Sylwestra, Teofila
9 stycznia
Alicji, Juliany, Julianny, Marceliny, Marcjanny, Teresy

Adriana, Antoniego, Borzymierza, Juliana,
Marcelego, Marcelina, Witalisa, W³adymira
10 stycznia
Ady, Agi, Danuty, Dobros³awy, Gabrieli
Agatona, Dobros³awa, Grzegorza, Jana,
Kolombina, Nikanora, Paw³a, Wilhelma
11 stycznia
Aleksandry, Honoraty, Marty, Matyldy,
Ofelii
Aleksandra, Feliksa, Hilarego, Krzesimira,
Teodozego, Teodozjusza, Teozjusza
12 stycznia
Cezarei, Czes³awy, Ernestyny, Grety, Melanii, Tacjanny, Tatiany
Antoniego, Arkadiusza, Benedykta, Bernarda, Czes³awa, Dominika, Rajmunda,
Remigiusza

VI ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE OSLO 1952
Pierwszy raz miejscem zimowych
igrzysk olimpijskich by³a stolica pañstwa.
Znicz olimpijski nie przyby³ do Oslo z
Olimpu, lecz z malej wioski Morgedal,
gdzie urodzi³ siê Sondre Nordheim - pionier
narciarstwa norweskiego. Zdaniem Norwegów grecka Olimpia nie mia³a ¿adnego zwi¹zku ze sportami zimowymi. Mylili siê o tyle, ¿e w przypadku znicza wcale nie chodzi o sporty letnie czy zimowe,
lecz o ideê olimpijsk¹.
Pochodniê zapalon¹ od ognia w kominku domostwa Nordheima norwescy
biegacze ponieli do odleg³ego o 200 km
Oslo. Znicz olimpijski zapali³ Egil Nansen. wnuk stawnego badacza polarnego Fridtjófa Nansena.
Igrzyska w Oslo (14-25 II 1952) zgromadzi³y 732 zawodników (w tym 108 kobiet) z 30 krajów wiata. Po raz pierwszy
od zakoñczenia II wojny wiatowej w igrzyskach uczestniczy³a reprezentacja Nie-


F kupiê

mieckiej Republiki Federalnej. W ekipie
polskiej licz¹cej 41 osób znalaz³y siê ,5
panie: B. Grochoi-ska, T. Kodelska i M.
Kowalska. Jedynym polskim akcentem
na Olimpiadzie by³o 6. miejsce hokeistów.

Nasz przepis
Sa³atka z fasolki
szparagowej

Pó³ kilograma fasolki szparagowej, zaprawa z cytryny i oliwy, jedna cebula, sól
M³od¹ fasolkê szparagow¹ obieramy z w³ókien. Kroimy ukonie w cienkie listki i wrzucamy na osolon¹ wodê,
by nie straci³a koloru i gotujemy do
miêkkoci. Po zagotowaniu odcedzamy j¹ na sicie i przelewamy zimn¹ wod¹.
K³adziemy do salaterki i tam mieszamy z posiekan¹ cebul¹ i polewamy
zapraw¹ z oliwy i cytryny.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................

Cytat (nie cytat)
na nadchodz¹cy tydzieñ
Falczak twierdzi, ¿e wiek bliniego mo¿na okreliæ po nogach. Im nogi
brudniejsze, tym ludzie starsi.

PRZYS£OWIA
 W zimie odkryte ucho to w lecie sucho.
 Gdy nie wymrozi zima, w sierpieñ zbieraæ co nie ma.
 Kiej w zimie piecze, to w lato ciecze.
 Zim¹ odkryte ucho to w lecie sucho.
 Gdy w styczniu deszcz leje, z³e robi
nadzieje.
 Gdy Trzej Królowie ciep³em darz¹, gospodarze o wczesnej wionie gwarz¹.
 Trzej Królowie wiatry cisz¹ i krzy¿yki na drzwiach pisz¹.
 Siedemdziesi¹t latek bije  nieg g³owê przykryje.
 Osiemdziesi¹t mija roków  trzeba
szczêdziæ kroków.
 Dziewiêædziesi¹t latek siêga  z cz³eka niedo³ega.
 Gdy lat setka na progu  poleæcie
siê Bogu.

Nasz przepis
Cocktail pikantny

Dwie czêci wytrawnego wermutu,
jedna czêæ ginu, dwie czêci soku
z grejpfruta, plasterek cytryny, kostka
lodu.
Wymieszaæ, och³odziæ.

Cocktail pomarañczowy

Dwie czêci wódki czystej, dziewiêæ czêci soku pomarañczowego,
2-3 kostki lodu, plasterek pomarañczy.
Wymieszaæ, podawaæ z lodem.

Cocktail pomidorowy

Dwie czêci wódki, dziewiêæ czêci
soku pomidorowego, odrobina pieprzu i papryki, sól, sok z cytryny.
Wymieszaæ, podawaæ z lodem.

Cocktail szampañski

Lekko podrumienion¹ kostkê cukru u³o¿yæ na plasterku cytryny,
dodaæ kostkê lodu, zalaæ szampanem.

&
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POWITANIE NOWEGO ROKU

Fot. Boles³aw S³omkowski

TAEKWONDO OLIMPIJSKIE
Uczniowski Klub Sportowy ze SP 4
najlepszym klubem w powiecie Oleckim

Ju¿ zosta³ opublikowany ranking klubów sportowych przez
Ministerstwo Sportu. Wed³ug wyników sportowych najlepszym
klubem w naszym powiecie, drugi rok z rzêdu, jest LUKS HIDORI Olecko - 47 punktow, miejsce 2. Szko³a Karate - 13
punktów, miejsce 3. Czarni Olecko punktów 3.
Punktacja tworzona jest na podstawie wyników na Mistrzostwach Polski, mistrzostwach makroregionu i mistrzostwach województwa (tylko gry zespo³owe, np. pi³ka no¿na). Wyniki dostêpne s¹ na stronie Warminsko-Mazurskiej Federacji Sportu.
***

Podczas seminarium praktycznego przekazano nowinki
odnonie wykonywania poomse. Seminarium prowadzi³ koreañski mistrz Chaoli Can /6 dan/. Na koniec przedstawiono
wymogi nowych egzaminów na czarne pasy. Szkolenie by³o
obowi¹zkowe, aby nabyæ licencjê na 2009 rok.

Dominika Olszewska, Daniel Olszewski,
Micha³ Snarski
Finalistami Mistrzostw Polski Juniorów 2009

Trzej podopieczni Doroty i Tomasza Miszczak wywalczyli
prawo startu w przysz³orocznych Mistrzostwach Polski w Taekwondo Olimpijskim. Do fina³ów bezporednio awansowa³a
pierwsza czwórka z ka¿dej kategorii wagowej. Kolejna czwórka
wywalczy awans podczas wiosennych kwalifikacji.
Najbli¿ej awansu by³a Aneta Makowska, która przegra³a
walkê daj¹c¹ bezporedni awans. Aneta i inni zawodnicy bêd¹
szukali swojej szansy na kwalifikacjach wiosennych.
***

Szkolenie dla egzaminatorów
na stopnie uczniowskie - pasy

W Warszawie odby³o siê szkolenie egzaminatorów na stopnie
Taekwondo, czyli pasy. Z olecka uczestniczyli Dorota i Tomasz Miszczak. Podczas szkolenia zapoznano egzaminatorów
z nowym regulaminem nadawania stopni.

Od lewej Tomasz Miszczak  4 dan, Chaoli Can  6
dan, Dorota Miszczak  2 dan.

'
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Po raz dziesi¹ty!

W dniu 1 stycznia 2009 roku o godzinie 12.00 rozpocz¹³ siê mecz noworoczny pomiêdzy Czarnymi Justyna Olecko
i Reszt¹ wiata. By³ to ju¿ jubileuszowy
X tego typu mecz, a wiêc mo¿na mia³o
powiedzieæ, ¿e sta³ siê on tradycj¹.
W spotkaniu uczestniczy³ miêdzy
innymi Andrzej Kamiñski, który by³ jednym z pomys³odawców rozgrywania takiego meczu i który jako jedyny uczestniczy³ we wszystkich 10 rozegranych do
tej pory meczach.
W dru¿ynie Czarnych Justyna Olecko wystapili: Marcin Grygo, Józef Wasilewski, Micha³ Wasilewski, Tomasz
Jegliñski, Ireneusz Szymañski, Tomasz
Opanowski.
W ,,Reszcie wiata wyst¹pili: Tomasz Jackiewicz, Andrzej Kamiñski, Jacek Backiel, Tomasz Karniej, £ukasz
Dêbski,Wojciech Woroniecki. Sêdziowa³ Dariusz Karniej.
Pierwsz¹ bramkê w 2009 roku zdoby³
Tomasz Jegliñski. Po pierwszej po³owie
Czarni wygrywali 3-0. Po przerwie ,,Reszta
wiata wziê³a siê za odrabianie strat i
w efekcie mecz zakoñczy³ siê wynikiem

remisowym 5-5. Zdobywcami bramek dla
Czarnych Justyna Olecko byli: Tomasz
Jegliñski - 2, Micha³
Wasilewski - 2 i Andrzej Kamiñski (gol
samobójczy). Dla
Reszty wiata gole
zdobyli: Tomasz
Karniej  2 (jedna z
karnego), £ukasz
Dêbski - 2, Jacek
Backiel - 1.
Po meczu przy
wspólnym ognisku
uczestnicy meczu
wraz z kibicami sk³adali sobie nawzajem
noworoczne ¿yczenia. Nie oby³o siê bez
lampki tradycyjnego
szampana oraz kie³baski pieczonej nad
ogniskiem.
Na nastêpny taki mecz ju¿ dzi zapraszamy serdecznie. Termin meczu to 1
stycznia 2010 roku o godzinie 12.00.
Organizator meczu: Miejski Orodek
Sportu i Rekreacji w Olecku

Fot. Przemys³aw Omilian

TENIS ZIEMNY
W dniu 1 stycznia 2009 roku w hali
Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku
rozegrano IV Noworoczny Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora ZST.
W turnieju wyst¹pi³o 5 zawodników,
w tym dwie dziewczêta. Turniej rozegrano systemem tie-brekowym. Zawodnicy
grali ka¿dy z ka¿dym. Koñcowa kolejnoæ turnieju to:
1. Micha³ Karniej
2. Dariusz Karniej
3. Stefan Dawidowicz
4. Patrycja Supronowicz
5. Monika Maksimowicz
Zwyciêzcy serdecznie gratulujemy a
wszystkim uczestnikom dziêkujemy za
udzia³ w turnieju. Do zobaczenia za rok.
Organizatorem turnieju byli: Miejski
Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku oraz
SKS Korab

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
od 1300 do 1600 (póniej tylko fax): (0-87) 520 02 30, tel kom. w godz. 900-2000: 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm.
Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski. Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

I mamy Nowy Rok. Tak, proszê Pañstwa, zupe³nie nowy i jeszcze nie u¿ywany roczek 2009. Mo¿na zapiewaæ sobie
star¹ piosenkê: Nowy Roku ty urodzaj,
naszym polom, ³¹kom daj..., ale nie bêdziemy przecie¿ tak siê wy¿ywaæ na pocz¹tkuj¹cym.
Nowy Rok dla nas jest wielk¹ nadziej¹. Prawie wszyscy co sobie obiecujemy,
mamy nadziejê i patrzymy z optymizmem
w przysz³oæ. Ale zostawmy Nowy Rok.
Zobaczymy jaki on bêdzie i co nam przyniesie, a za 365 dni Go podsumujemy.
Za nami rok, w którym mia³o byæ wiele
cudów i zmian. Cudów oczywicie nie by³o.
Nie ma takiej mocy sprawczej, by mo¿na
by³o przewidzieæ jak¹kolwiek czynnoæ
nadprzyrodzon¹. Mój ulubiony rz¹d przeliczy³ siê wpisuj¹c tê nadprzyrodzonoæ
we w³asne dzia³ania. Na razie ca³y sens
dzia³ania w³adzy opiera siê na opisywaniu
konfliktów jakie podobno powoduj¹ decyzje Pana Prezydenta. Jak opisuj¹ to specjalici-politolodzy, to doskona³y sposób
na medialnoæ i wzrost sonda¿y, ale nie
na stwierdzenie, ¿e ten rz¹d co robi. Krzyk
wokó³ euro, jako naszej przysz³ej waluty,
jest jednym z takich baloników. Tworzenie wokó³ sprawy wprowadzenia euro takiej otoczki, ¿e jest to najwa¿niejsza rzecz
nad jak¹ rz¹d pracuje i co ma zmieniæ nasze ¿ycie jest po prostu mieszne. Nowa
waluta akurat nie jest najwa¿niejsza! Mo¿e
to ³adnie brzmi, ale jest to totalna bzdura,
¿e jest to takie wa¿ne. Chcia³bym Pañstwu
przypomnieæ to, co twierdz¹ ekonomici:
ci co zarabiaj¹ kilka tysiêcy z³otych i nie
bêd¹ to pierwsze trzy cyfry, nie odczuj¹

kwestii przyjêcia euro. Po kieszeni dostan¹ ci co zarabiaj¹ i maj¹ poni¿ej trzech tysiêcy z³otych, z których wiêkszoæ ma w
portfelu nawet poni¿ej tysi¹ca z³otych. Wprowadzenie euro to szybkie wyrównanie wielu
stawek op³at za media do poziomu kosztów w reszcie Europy. Powo³ywanie siê
na przyk³ad S³owacji, która 1 stycznia 2009
zmieni³a swoj¹ walutê na euro, jest mieszne!
S³owacja to 5 milionowy kraj, w którym
ju¿ od paru lat zosta³a wprowadzona ekonomia umo¿liwiaj¹ca szybki wzrost zarobków, aby p³ace by³y zbli¿one do tych, które
maj¹ ludzie w starej UE. W naszym kraju dzieje siê odwrotnie. Podawanie przyk³adów zarobków z wielkich miast i bogatych regionów jest tylko rzucaniem zas³ony dymnej. Jako nie pojawiaj¹ siê w tych
dyskusjach regiony i miasta ciany wschodniej. Czy to wstyd tak przy tej ca³ej dyskusji o euro wspomnieæ, ¿e s¹ miejsca gdzie
zarabianie poni¿ej tysi¹ca z³otych jest norm¹?
Przecie¿ to prawda! Czy to wstyd wspomnieæ, ¿e s¹ niskie emerytury i renty? Przecie¿
po przeliczeniu na euro, to te pieni¹dze
na ¿ycie po prostu wygl¹daj¹ jak dzienna stawka za pracê w reszcie Europy. Ale
zostawmy euro. Upór polityków we wprowadzeniu euro do Polski jakby to by³a najwa¿niejsza rzecz, jest dziwny. Tylko to nie
jest ¿aden cud, a zwyk³e mydlenie oczu.
Co nam przyniesie Nowy Rok? Wg wielu
bardzo du¿o. Inni mówi¹, ¿e bêdzie gorzej,
a pozostali zachowuj¹ racjonalny optymizm,
czyli stwierdzaj¹: na dwoje babka wró¿y³a. Nie mam osobicie wielkich nadziei i
aby tylko nie by³o gorzej ni¿ w Starym
Roku. Jest tylko jedno ale. Nie mo¿emy
nic sk³adaæ na kark kalendarza i jakiego
mistycyzmu noworocznego. Niestety!

Wszystko zale¿y od nas samych. Dlatego
ja tak uparcie stale podkrelam, by nie wierzyæ
wszystkiemu co pisz¹ i mówi¹. Panowie
i Panie z Warszawy, czy bogatych regionów, widz¹cy wiat z ³aw sejmowych, posadek w radio czy telewizjach, i innych.
Naprawdê, to co niejednokrotnie czytamy
czy s³yszymy z ust ludzi z pierwszych stron
gazet, nie jest ¿adn¹ Prawd¹ Objawian¹!
Wielokrotnie s³owa tej Prawdy Objawionej padaj¹ z ust ludzi oderwanych od
rzeczywistoci, którzy cenê kilograma ziemniaków znaj¹ tylko z tego, co przeka¿¹ im
specjalici od wizerunku. To nie s¹ ludzie,
którzy bezporednio p³ac¹ rachunki za pr¹d,
wodê, gaz. To nie s¹ ludzie chodz¹cy co
dzieñ do sklepu, czy przygotowuj¹cy posi³ki dla rodziny. Oni ucz¹ jak ¿yæ? Kiedy
dwóch pos³ów za³o¿y³o siê publicznie, ¿e
za dwa tysi¹ce z³otych prze¿yj¹ przez miesi¹c. Ca³e przedsiêwziêcie skoñczy³o siê
totaln¹ klap¹. W ca³ej rozgrywce przyjêli,
¿e za tê dwójkê bêdê ¿yæ tylko oni. Pikanterii dodaje jeszcze to, ¿e z tych pieniêdzy nie musieli ponosiæ ¿adnych p³at
zwi¹zanych z ¿yciem: p³aciæ czynszu, op³acaæ
rachunków za media itd. Jeden z pos³ów
ju¿ po dwóch tygodniach po¿ycza³ od innego 500 z³. Ci Panowie mieli po 2000 z³
na g³owê, które przeznaczali tylko na w³asne potrzeby ¿ycia i nie dali rady. A gros
ludzi w Polsce za podobn¹ sumê musi
wy¿ywiæ nie tylko siebie, ale jeszcze op³aciæ rachunki i zrobiæ tak, by z tego ¿y³a
kilkuosobowa rodzina. Wiêc nie dajmy siê
ró¿nym autorytetom i specjalistom. Rozliczajmy otwarcie tych, którzy robi¹ nas w
balona, obiecuj¹c cuda.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

Rys. Waldemar Rukæ
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