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16 kwietnia w Olsztynie odby³a siê
mi³a uroczystoæ. Warmiñsko  Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespo³ów
Sportowych w Olsztynie podsumowa³o
wspó³zawodnictwo sportowe gmin za 2008
rok. Olecko reprezentowane by³o przez
Andrzeja Kamiñskiego i Romualda Wojnowskiego, który odebra³ piêkn¹ statuetkê dla Gminy Olecko, która znalaz³a siê
wród dziesiêciu laureatów najlepiej usportowionych gmin.
Wyró¿niony zosta³ równie¿ Burmistrz
Olecka Wac³aw Olszewski, który otrzyma³
 jako jeden z siedmiu podczas uroczystoci  najwy¿sze odznaczenie LZS, Z³ot¹
Odznakê Zas³u¿ony dla Ludowych Zespo³ów Sportowych.
Gratulujemy dzia³aczom i mieszkañcom Olecka wyro¿nieñ.

Mieszkañcy wsi Olszewo protestuj¹
przeciwko wycinaniu zdrowych drzew 
zw³aszcza dêbów.
Czytaj na str. 4.

SUPER TAXI
szybko, tanio, bezpiecznie

(087) 520 20 00

Rys. Marek Pacyñski

27 marca odbêdzie siê Sesja Rady
Miejskiej. Jedna z uchwa³, jak¹ podejm¹
radni, dotyczy nadania medalu Zas³u¿ony dla Olecka Januszowi Panasewiczowi.
Równie¿ w tym dniu zostanie wrêczony ów medal (jeli Rada podejmie tê
uchwa³ê). Z naszych sonda¿y wynika,
¿e uchwa³a zostanie podjêta jednog³onie.
(m)

OLSZEWO
Petycja
w sprawie
dêbów

Sportowe
wyró¿nienie olecczan

(K2706)

Zas³u¿ony
dla Olecka
dla Janusza
Panasewicza

CENTRUM HANDLOWE
Aleje Lipowe 1B
tel. (087) 520 36 92

Dzia³ Komputerowy
MAJSTER
Aleje

Tel. (87) 520 44 46

Lipowe

1B
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- realizacja
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

 27 lutego o 8.46 jeden zastêp JRG PSP
pomaga³ w Czerwonym Dworze w otwarciu zatrzaniêtych drzwi mieszkania.
 28 lutego o 17.56 jeden zastêp OSP wiêtajno gasi³ po¿ar sadzy w kominie budynku mieszkalnego w wiêtajnie.
 1 marca o 18.13 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kasprowicza po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 2 marca o 11.31 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP wiêtajno usuwa³y w
Sulejkach zagra¿aj¹ce budynkom i przechodniom gniazdo bociana.
 2 marca o 22.30 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 3 marca o 20.03 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki wypadku drogowego w
okolicach Sokó³ek.
 4 marca o 12.30 jeden zastêp JRG PSP
oraz jeden OSP Wieliczki usuwa³y w
Wieliczkach nad³amany konar drzewa.
Starszy kapitan Tomasz Milewski

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin
Ozdobnych

(V16222)

GRÜNLAND

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

Wiêcej rodków
na projekty drogowe

Powiatowy Zarz¹d Dróg przystêpuje do wykonania dokumentacji na przebudowê drogi powiatowej nr 1832N na
odcinku Krupin-Markowskie oraz przebudowê drogi powiatowej nr 1887 na
odcinku Kowale Oleckie-Sokó³ki. W tym
celu zostanie przygotowany wniosek o
dofinansowanie do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych oraz do
Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury.
W zwi¹zku z powy¿szym Zarz¹d Powiatu w Olecku wyrazi³ zgodê na dokonanie zmian w bud¿ecie PZD polegaj¹cych na zmniejszeniu kwoty na zakup
materia³ów i wyposa¿enia, a zwiêkszeniu wydatków inwestycyjnych. Dziêki
temu zosta³y zabezpieczone rodki na
wykonanie projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowê.
H. Bogdañska

DY¯URY APTEK

 23-29.03.2009r., ul. Kolejowa 15
 30.03-05.04.2009r., pl. Wolnoci 25

Kolizje
 13 marca br. o godz. 21.05 w Dziêgielach Oleckich kieruj¹cy samochodem
marki Audi jad¹c w kierunku G¹sek nie
dostosowa³ prêdkoci do warunków drogowych i na ³uku drogi straci³ panowanie nad pojazdem. W wyniku tego zjecha³ na praw¹ stronê i nastêpnie do przydro¿nego rowu. Sprawcê kolizji ukarano
mandatem wysokoci 300 z³otych.
 15.03.2009 o godz. 21.10 w Olecku
na skrzy¿owaniu ulic Al. Zwyciêstwa i
Kociuszki dosz³o do kolizji drogowej.
Kieruj¹cy Fordem nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu i wjecha³ wprost pod jad¹cego ul. Al. Zwyciêstwa Poloneza.
Sprawca zdarzenia zosta³ ukarany mandatem 300 z³otych.
m³. asp. Tomasz Jeglinski

Redakcja

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

w godzinach 1200-17 00

(13803)

Nietrzewy
kieruj¹cy

13.03.2009 o godz. 22.25 w miejscowoci Kukówko policjanci zatrzymali
nietrzewego kieruj¹cego. 28-letni Daniel
S. prowadzi³ samochód marki Audi maj¹c 0,7 promila alkoholu w organizmie.
m³. asp. Tomasz Jeglinski

Pobór krwi

- 2 kwietnia 2009r.

(Pobór odbywa³ siê bêdzie w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32 od godz. 8.15)

NASZ KONKURS

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
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ZAPRASZAMY!
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Kompleksowe
materia³y
budowlane,
atrakcyjne ceny!
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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:

 Artur Centkowski
 Józefina D¹bek
 Piotr Klejment
 Jan Moniuszko
 Regina Rojek
 Norbert Zdanio
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32,
√ KORZYCIK, ul. Kolejowa 31
√ KEY - hurtownia-sklep, 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.

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

!
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Oleccy policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci wypadku drogowego, do którego dosz³o na drodze krajowej nr 65. Ze wstêpnych
ustaleñ wynika, ¿e nastolatka wbieg³a wprost pod jad¹cy samochód.

Nietrzewa nastolatka
wbieg³a pod samochód
Do zdarzenia dosz³o w sobotê 14 marca oko³o godziny
18.00 na drodze krajowej nr 65. Kieruj¹ca osobowym Peugeotem kobieta jecha³a w kierunku Olecka. Na wysokoci przystanku autobusowego na drogê prosto pod jad¹ce auto wbieg³a piesza. Dziewczyna zosta³a uderzona prawym lusterkiem
samochodu. Kieruj¹ca by³a trzewa.
Policjanci ustalili, ¿e potr¹cona zosta³a 15-latka, któr¹ przewieziono do szpitala w Suwa³kach. Lekarze stwierdzili u niej
skrêcenie stawu skokowego oraz powierzchowne urazy g³owy. Nieletnia zosta³a w szpitalu na obserwacji na oddziale chirurgii
dzieciêcej. Badanie stanu trzewoci wykaza³o, ¿e dziewczyna
mia³a prawie 0,2 promila alkoholu w organizmie. Policjanci wyjaniaj¹ teraz okolicznoci tego wypadku oraz sk¹d 15-latka
mia³a alkohol.
m³. asp. Tomasz Jeglinski

Sortownia mieci

PGK podpisa³o umowê w ramach Funduszy Norweskich
na realizacjê linii do sortowania odpadów sta³ych. Linia zostanie stworzona przy mietnisku miejskim. W ramach inwestycji
zostanie m.in. zakupiona prasa. Nowy zak³ad przypuszczalnie
bêdzie zatrudnia³ kilkanacie osób. Realizacja projektu pozwoli równie¿ na powoln¹ i systematyczn¹ likwidacjê istniej¹cego
ju¿ wysypiska.
Bêdzie to bardzo nowoczesny zak³ad  w chwili realizacji
najnowoczeniejszy w województwie i jeden z najnowoczeniejszych w kraju. Poza tym kwota, jaka przeznaczona jest do
realizacji, zostanie przekazana w euro, co przy jego korzystnym w tej chwili stosunku do z³otówki pozwoli na rozwiniêcie
inwestycji.
(m)
(V15302)

19-400 Olecko, Kopernika 10, tel. 0-665-095-424

MEBLE STYLOWE HOLENDERSKIE
KIERMASZ MARKOWEJ PORCELANY
(komplety obiadowe szecioosobowe ju¿ od 85 z³)

RENOWACJA MEBLI

OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac Wolnoci 24
 Rysunki satyryczne Marka Pacyñskiego, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
 Staroobrzêdowcy z Wojnowa  fotografie Ewy Koz³owskiej
 galeria JazzClub w Gi¿ycku
 Na przerwistej linii egzystencji  Herbertowsa lekcja poezji
 czytelnia Biblioteki Pedagogicznej, ul. Armii Krajowej
 Odwaga tworzenia, wystawa prac uczestników WTZ 
Biblioteka Pedagogiczna
 Sybiriacy  wystawa w holu kina ROK MG
23 marca (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
17:00  Madagaskar 2  film, kino
27 marca (pi¹tek)
12.00  Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru
godz. 12:00, Damy i Huzary, sala kina Mazur
16.30  Popie³uszko. Wolnoæ jest w nas  film, kino
19.30  Popie³uszko. Wolnoæ jest w nas  film, kino
28 marca (sobota)
16.30  Popie³uszko. Wolnoæ jest w nas  film, kino
19.30  Popie³uszko. Wolnoæ jest w nas  film, kino
29 marca (niedziela)
14.00  Czarni  Sokó³ Sokó³ka, mecz pi³karski III ligi, stadion
MOSiR
16.30  Popie³uszko. Wolnoæ jest w nas  film, kino
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
19.30  Popie³uszko. Wolnoæ jest w nas  film, kino
30 marca (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
16.30  Popie³uszko. Wolnoæ jest w nas  film, kino
19.30  Popie³uszko. Wolnoæ jest w nas  film, kino
31 marca (wtorek)
* up³ywa termin uiszczenia op³aty rocznej za u¿ytkowanie
nieruchomoci wieczystej
2 kwietnia (czwartek)
* Powiatowe Sztafetowe Biegi Prze³ajowe (kl. IV, V, VI), stadion MOSiR
8.15  akcja honorowego poboru krwi, Starostwo , ul. Kolejowa 32
17.00  Wiosenne Pejza¿e  prezentacja Warsztatu Terapii
Zajêciowej w Olecku, sala kina Mazur
3 kwietnia (pi¹tek)
12.00  koncert muzyki klasycznej, sala kina Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od ul.
Cichej)
6 kwietnia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91
O N............................ 3,69 z³
Pb95 ........................ 3,88 z³
PB98 ........................ 3,99 z³
LPG .......................... 1,61 z³
Olej opa³owy........... 2,25 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V15102)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 8 00 do 1800

(V14902)

"
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Oleccy policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci znalezienia
ludzkich szcz¹tków. W jednej z miejscowoci na terenie gminy
wiêtajno w wykopie budowlanym znaleziono 10 czaszek i
liczne fragmenty koci. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a szcz¹tki ludzkie przewieziono do prosektorium, gdzie
zostan¹ poddane specjalistycznym badaniom.

Fot. Archiwum KPP Olecko

Wykopali ludzkie szcz¹tki

19 marca, kilka minut po godzinie 12.00 oficer dy¿urny oleckiej
policji otrzyma³ zg³oszenie o tym, ¿e na budowie w jednej z
miejscowoci w gminie wiêtajno znaleziono szcz¹tki ludzkich

koci. Na miejsce skierowano grupê dochodzeniowo-ledcz¹.
Policjanci pracuj¹cy na miejscu ustalili, ¿e w przeddzieñ
operator koparki prowadz¹c wykop na prywatnej posesji zauwa¿y³ ludzkie koci. Znajdowa³y siê one oko³o 1 metra pod
ziemi¹. W wykopie odnaleziono 10 ludzkich czaszek i liczne
fragmenty koci. O znalezisku powiadomiono Prokuraturê Rejonow¹ w Olecku. Nastêpnie policjanci przeprowadzili oglêdziny miejsca zdarzenia. Na polecenie prokuratora szcz¹tki
zosta³y zabezpieczone i przewiezione do prosektorium celem
wykonania badañ specjalistycznych. Teraz policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci, w jakich czaszki i koci tam siê znalaz³y.
m³. asp. Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

OLSZEWO
Petycja w sprawie dêbów

Policja w Warsztacie
Terapii Zajêciowej

My, ni¿ej podpisani mieszkañcy wsi Olszewo, protestujemy przeciwko wycinaniu zdrowych drzew  zw³aszcza dêbów.
Odk¹d pamiêtamy, ros³y daj¹c poczucie bezpieczeñstwa w trakcie
burzy  nie by³o przypadku po¿aru budynku od pioruna, bo
drzewa stanowi³y naturalny piorunochron. To w³anie dêby
rosn¹ce przy drodze prowadz¹cej przez wie s¹ nieod³¹cznym
elementem krajobrazu, a nawet znakiem rozpoznawczym Olszewa. O ich piêknie wspominaj¹ ród³a historyczne. S¹ wród
drzew bowiem i takie, które mog³yby pretendowaæ do miana
pomnika przyrody. I takie w³anie drzewo (o zgrozo!!!) zosta³o przeznaczone do wyciêcia! A dêby ¿yj¹ przecie¿ tysi¹c lat!
Apelujemy o przemylenie i zmianê niefortunnej decyzji 
do wyciêcia przeznaczono stary, zdrowy, piêkny, ogromny
d¹b  nasze wspólne dobro. ciête drzewo pozostawi po sobie pustkê. Nawet zasadzenie nowego szybko jej nie wype³ni
(dêby rosn¹ bardzo powoli).
Korony drzew daj¹ cieñ i chroni¹ przed s³oñcem. Droga
bez drzew  w pe³nym s³oñcu  dla mieszkañców Olszewa
mo¿e wkrótce staæ siê drog¹ przez mêkê (sklep znajduje siê
na koñcu wsi).
Uwa¿amy, ¿e decyzje dotycz¹ce nas i jakoci naszego ¿ycia powinny byæ z nami konsultowane. Nie chcemy biernie
przygl¹daæ siê niszczeniu rodowiska naturalnego!
(Pod petycj¹ podpisy mieszkañców)

Gospodarka odpadami

Projekt na budowê sk³adowiska odpadów w Siedliskach
ko³o E³ku przeszed³ wszystkie procedury, zosta³ zaakceptowany i przeznaczony do realizacji.
26 marca w E³ku beneficjenci projektu (wszystkie gminy regionu EGO) uroczycie podpisz¹ umowê o jego realizacji. W

W ubieg³ym tygodniu gocilimy m³. asp. Tomasza Jegliñskiego, funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w
Olecku. W trakcie spotkania poruszono tematy przestêpczoci wród m³odzie¿y, omówiono typowe wspó³czesne przestêpstwa oraz konsekwencje kierowania pojazdem po spo¿yciu alkoholu. Spotkanie odby³o siê w ramach szeroko rozumianej prewencji prowadzonej przez funkcjonariuszy policji.
Jestemy ju¿ umówieni na kolejne spotkanie wiosn¹. Tematem spotkania bêdzie bezpieczeñstwo nad wod¹.
Fot. Archiwum WTZ Olecko

uroczystoci uczestniczyæ bêdzie Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i pose³ na Sejm RP Adam Krzyków. Delegacji z Olecka przewodniczyæ bêdzie Burmistrz Wac³aw Olszewski.
Projekt po zrealizowaniu rozwi¹¿e problem odpadów sta³ych na naszym terenie na dziesi¹tki lat.
(m)

#
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XXVII Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udzia³u w XXVII Sesji Rady Miejskiej w
Olecku, która odbêdzie siê w dniu 27 marca 2009 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. Kontrola Wydzia³u Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomociami pod k¹tem gospodarowania zasobami gminnymi w
latach 2007-2009.
6. Analiza dzia³alnoci Regionalnego Orodka Kultury w Olecku
Mazury Garbate.
7. Opieka i wspieranie dzieci i m³odzie¿y szczególnie uzdolnionej w Gminie Olecko.
8. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Wnioski radnych i Komisji Rady.
10. Uwagi i wnioski So³tysów oraz Przewodnicz¹cych Rad Osiedli
dotycz¹ce projektów uchwa³.
11. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) nadania medalu Zas³u¿ony dla Olecka;
(V11904)

b) okrelenia wysokoci dotacji celowej Samorz¹dowi Województwa Warmiñsko-Mazurskiego;
c) utworzenia obwodu g³osowania w Centrum Medycznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Olecku OLMEDICA w Olecku
sp. z o.o.;
d) og³oszenia tekstu jednolitego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszka³ym na terenie gminy Olecko;
e) ustalenia sieci przedszkoli, oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Olecko;
f) zawarcia Porozumienia z Gmin¹ Miasto E³k dotycz¹cego pokrycia
kosztów dotacji udzielonej przez Gminê Miasto E³k dla Przedszkola Niepublicznego Promyk w E³ku w odniesieniu do
uczniów bêd¹cych mieszkañcami Gminy Olecko;
g) zawarcia Porozumienia z Miastem Suwa³ki dotycz¹cego pokrycia
kosztów dotacji udzielonej przez Gminê Olecko dla Przedszkola Niepublicznego Jedyneczka w Olecku w odniesieniu do uczniów bêd¹cych mieszkañcami Miasta Suwa³ki;
h) przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany czêci miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych czêci
miasta Olecka obejmuj¹cych tereny po³o¿one w s¹siedztwie
torów kolejowych pomiêdzy drogami wyjazdowymi do Swiêtajna
i Gi¿ycka, tereny przyleg³e do drogi wyjazdowej w kierunku
E³ku, teren przy ul. Wojska Polskiego, teren miêdzy ulicami
Kasprowicza, Rzenick¹, Kociuszki i targowic¹, teren przy
skrzy¿owaniu ulic Al. Zwyciêstwa i Kociuszki, tereny przyleg³e
do ulic Wiejskiej i Lenej, teren po³o¿ony w s¹siedztwie
osiedla mieszkaniowego Lesk oraz tereny w s¹siedztwie jeziora Oleckie Wielkie:
i) wyra¿enia zgody na wniesienie aportu rodków trwa³ych
do Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z o.o.
19-400 Olecko, ul. Tunelowa 17;
j) wk³adu pieniê¿nego na podwy¿szenie kapita³u zak³adowego
dla Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej Spó³ka z o.o.
w Olecku;
k) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu;
l) zmiany bud¿etu gminy na 2009 rok.
12. Wrêczenie medalu Zas³u¿ony dla Olecka.
13. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy .
14. Zamkniêcie obrad sesji.
Karol Sobczak

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Ruszy budowa Zak³adu
Unieszkodliwiania Odpadów
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY
Sp. z o.o. z siedzib¹ w E³ku ma zaszczyt zaprosiæ Pañstwa na
uroczyste przekazanie dokumentów Ministerstwa rodowiska,
potwierdzaj¹cych przyznanie dofinansowania z Funduszu Spójnoci dla Projektu pn. Budowa Zak³adu Unieszkodliwiania
Odpadów komunalnych wraz ze sk³adowiskiem odpadów w
Siedliskach k/ E³ku.
Uroczystoæ odbêdzie siê w dniu 26 marca 2009 roku o
godzinie 13.00 w Sali Koncertowej Szko³y Artystycznej w E³ku
przy ul. Armii Krajowej 21.
Wartoæ projektu szacowana jest na kwotê 80 144 000 PLN
z czego 52% bêdzie stanowiæ dotacja z Funduszu Spójnoci.
Planowane przedsiêwziêcie inwestycyjne ma s³u¿yæ dla
rodowiska oraz spo³eczeñstwa ca³ego regionu wschodniej
czêci Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, tj. 12 gmin (Miasto
E³k, Gminy miejsko-wiejskie: Olecko, Go³dap, Bia³a Piska, oraz
Gminy wiejskie: E³k, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, Kowale
Oleckie, Wieliczki, wiêtajno, Dubeninki).
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Wronki  Brama do lasu

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej podjê³a siê przygotowania wniosku do funduszy norweskich na utworzenie orodka
kulturalno-edukacyjnego Wronki  Brama do lasu. Zarz¹d
powiatu wyrazi³ zgodê na udzia³ w projekcie jako jeden z partnerów. W zwi¹zku z tym 5 marca br. mia³o miejsce spotkanie
przedstawicieli Powiatu Oleckiego, Fundacji RZO, Gminy wiêtajno oraz szefów Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Bia³ymstoku i Nadlenictw Olecko i Czerwony Dwór.
Starosta Olecki  Stanis³aw Ramotowski potwierdzi³ swoje poparcie dla podjêtej inicjatywy tworzenia orodka edukacji ekologicznej na terenie powiatu. Maria Dzienisiewicz, Wicestarosta Olecki, przypomnia³a pocz¹tki podjêcia tej inicjatywy i jej g³ówne za³o¿enia.
Projekt dotyczyæ bêdzie miêdzy innymi modernizacji ciekawie po³o¿onego przedwojennego budynku na skraju Puszczy
Boreckiej. Jeszcze kilka lat temu mieci³a siê tam szko³a, w
której prê¿nie dzia³a³o ko³o ekologiczne. Zrodzi³ siê pomys³,
aby podj¹æ starania i w s¹siedztwie Puszczy Boreckiej utworzyæ orodek edukacji przyrodniczej. Takie te¿ za³o¿enie zawarte jest w Strategii Rozwoju Powiatu Oleckiego na lata 2003
2015.
Wójt wiêtajna  Janina Trus przekaza³a informacjê, ¿e
rada gminy podjê³a ju¿ wczeniej decyzjê o przekazaniu budynku na cele edukacyjne. Bardzo chcia³aby, aby powsta³
tam orodek s³u¿¹cy zarówno spo³ecznoci gminy jak i szerszemu ogó³owi.  Takie centrum kulturalne i edukacyjne na pewno
przyniesie wiele dobrego  powiedzia³a Wójt wiêtajna.
Ryszard Ziemblicki, dyrektor Lasów Pañstwowych w Bia³ymstoku, powiedzia³, ¿e projekt jest interesuj¹cy i jest gotowy w³¹czyæ siê do jego realizacji. W najbli¿szym czasie podjêta zostanie decyzja o wysokoci dofinansowania od partne-

Promocja Olecka na Podlaskich
Targach Turystycznych
Gmina Olecko zaprezentowa³a ofertê turystyczn¹ na Podlaskich Targach Turystycznych, które rozpoczê³y siê 20 marca br. Od pi¹tku do niedzieli przedstawiciele z Olecka proponowali potencjalnym turystom nasze produkty turystyczne.
Poza przewodnikiem turystycznym przygotowano broszurowe publikacje, które w zwiêz³ej formie prezentuj¹ poszczególne atrakcje. Zachêcano do spaceru Wiewiórcz¹ cie¿k¹.
W innej broszurze amatorom aktywnego wypoczynku proponnowano szeæ tras turystycznych wyznaczonych po najpiêkniejszych krajobrazowo, przyrodniczo i kulturowo terenach. Kolejne wydawnictwo zachêca³o do udzia³u w imprezach przygotowywanych z myl¹ o ofercie wakacyjnej, m.in.
w Przystanku Olecko i Mazurskich Spotkaniach z Folklorem.
Tym, którzy ceni¹ historiê miasta przygotowano wycieczkê
po Olecku pt.: ladami zabytków. Na ten sezon pakiety materia³ów promocyjnych zosta³y uzupe³nione o kolejne wydawnictwa: kalendarz imprez (oferta wakacyjna), bazê noclegow¹
i gastronomiczn¹, nowe edycje widokówek z Olecka, m.in. ze
zdjêciem parku miejskiego. Uzupe³nieniem oferty s¹ mapy i
gad¿ety promocyjne z logo turystycznym Olecka. Na oleckim
stoisku by³ te¿ s³odki poczêstunek. Cukierki krówki z lokalnej
spó³dzielni mleczarskiej prezentowa³y siê w etykietach z logo
promuj¹cym 450t¹ rocznicê za³o¿enia Olecka. Miejscem targów po raz kolejny by³a Hala Sportowa Uniwersytetu w Bia³ymstoku przy ul. wierkowej 20 A.

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku

rów z Lasów Pañstwowych. Nadlenictwo Olecko ju¿ uczestniczy w pracach przygotowawczych. Dokona³o inwentaryzacji drzewostanu w parku we Wronkach. Podjê³o siê tak¿e odtworzenia alei parkowych. Nadleniczy Tomasz Liwak przypomnia³ o wieloletnich tradycjach edukacyjnych Nadlenictwa Czerwony Dwór. Organizowalimy w Budrach ju¿ X Spotkania ekologiczne. Istnieje potrzeba przybli¿ania ludziom tych
zagadnieñ. Pewne rzeczy jednocz¹ ludzi, a to jest inicjatywa,
która jednoczy  powiedzia³ Nadleniczy.
Obecni na spotkaniu Andrzej Wojczulewicz  prezes Fundacji
RZO, Edward Adamczyk  wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Warmiñsko-Mazurskiego, Romualda Kalejta  naczelnik Wydzia³u Rolnictwa i rodowiska rozmawiali tak¿e o mo¿liwociach
pozyskiwania funduszy na Bramê do lasu z innych róde³.
Przed pisz¹cymi projekt stoi wielkie wyzwanie. Od jego powodzenia zale¿¹ dalsze losy obiektu.
H. Bogdañska
www.powiat.olecko.pl
Regionalny Orodek Kultury w Olecku zaprasza na wystawê rysunku satyrycznego Marka Pacyñskiego. Galeria im.
Andrzeja Legusa otwarta jest w godzinach pracy orodka.
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Sieæ Szerokopasmowa
Polski Wschodniej
Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku.
24 lutego 2009 roku w Starostwie
Powiatowym w Olecku odby³o siê spotkanie konsultacyjne dotycz¹ce projektu Sieæ Szerokopasmowa Polski Wschodniej. To ju¿ drugie spotkanie robocze

zwi¹zane z tym projektem. Pierwsze odby³o siê 12 lutego w Olsztynie. Projekt
ten jest jednym z kluczowych przedsiêwziêæ realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschod-

niej, a jego ³¹czna wartoæ to oko³o 8
mln z³.
Celem projektu jest zapewnienie do
2013 r. dostêpu do us³ug szerokopasmowych dla 90% gospodarstw domowych
oraz 100% instytucji publicznych i przedsiêbiorców w województwach Polski
Wschodniej (warmiñsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i wiêtokrzyskie).
Podczas spotkania ustalono zakres
planowanych dzia³añ, harmonogram prac
oraz wp³yw lokalnych samorz¹dów na
kszta³t projektu. Zaplanowano tak¿e rozmieszczenie punktów styku wybudowanej infrastruktury sieciowej na terenie
poszczególnych gmin.
Wk³ad w tworzenie sieci bêd¹ mia³y
wszystkie gminy z terenu województwa.
Za pomoc¹ szczegó³owych ankiet przekazywane bêd¹ dane dotycz¹ce stanu
infrastruktury sieciowej z danej gminy.
H. Bogdañska
www.powiat.olecko.pl

wicz spotka³a siê z Koordynatorem projektu Grzegorzem Karczmarzem. Podczas
gimnazjalnych Polski Wschodniej. Jest spotkania omówiono miêdzy innymi zaon dofinansowany z Programu Opera- ³o¿enia i zakres dzia³añ oraz korzyci dla
cyjnego Kapita³ Ludzki w ramach pod- uczniów i szkó³ wynikaj¹ce z realizacji
projektu w naszym powiecie.
dzia³ania 3.3.4.
W po³owie marca zostanie podpisaProjekt jest realizowany na terenie wone
porozumienie
o wspó³pracy pomiêjewództwa warmiñsko-mazurskiego, poddzy
powiatem
oleckim
a lubelskim odlaskiego, lubelskiedzia³em
firmy
Unizeto
Technologies
S.A.
go, podkarpackiena
realizacjê
projektu.
go i wiêtokrzyskieUczniowie klas I i II Liceum Ogólnogo. Jego celem jest
kszta³c¹cego
im. Jana Kochanowskiego,
zwiêkszenie potenZespo³u
Szkó³
Technicznych oraz Zespo³u
cja³u zawodowego
Szkó³
Licealnych
i Zawodowych w Olecku
i
spo³ecznego
bêd¹
uczestniczyæ
w bezp³atnych zajêuczniów szkó³ pociach
pozalekcyjnych
z informatyki, przednadgimnazjalnych
siêbiorczoci
oraz
jêzyka
angielskiego.
Polski WschodDodatkowo
uczniowie
bêd¹
mieli szanniej.
sê
zdobycia
miêdzynarodowych
certyfi24 lutego 2009
katów
oraz
licznych
nagród
rzeczowych.
r. Wicestarosta
H. Bogdañska
Maria Dzienisiewww.powiat.olecko.pl
Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku

Akademia Kompetencji Kluczowych
Z przyjemnoci¹ informujemy, ¿e
Powiat Olecki jako jeden z trzech powiatów z naszego województwa zosta³ zakwalifikowany do udzia³u w projekcie pn.
Akademia Kompetencji Kluczowych 
program rozwoju uczniów szkó³ ponad-

Naczelnik Urzêdu Skarbowego
w Olecku informuje
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w
Olecku informuje, ¿e 28 marca 2009 r.
(sobota) jest
DNIEM OTWARTYM
w Urzêdzie Skarbowym w Olecku

 z³o¿enie formularzy NIP i ich aktualizacja,
 sprawdzenie zgodnoci wp³at zaliczek na podatek dochodowy dokonywanych w trakcie roku przez osoby prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹,
 fachow¹ pomoc pracowników urzêdu przy wype³nianiu zeznañ podatkowych.

Urz¹d bêdzie czynny w godz. od 9.00-13.00
DZIEÑ OTWARTY umo¿liwi podatnikom:
 sk³adanie zeznañ podatkowych oraz uzyskanie informacji
zwi¹zanych z rozliczeniem rocznym podatku za 2008 rok,

Strona internetowa: www.szybkipit.pl  tu znajdziesz formularze podatkowe, broszury informacyjne, informacje, które
u³atwi¹ Ci rozliczenie roczne podatku za 2008 rok.
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Komentarze i refleksje
Od jakiego ju¿ czasu chcia³em dokonaæ analizy zmiany kierunku PiS i jej prezesa Jaros³awa Kaczyñskiego, og³oszonego
na krakowskim kongresie tej partii. Jak
wiêkszoæ wykszta³ciuchów z rezerw¹ podchodzê do przeprosin Kaczyñskiego, a
zmianê wizerunku z wojennego na pokojowy uwa¿am raczej za chwyt marketingowy, który ma przynieæ korzyæ partii prezesa i jemu samemu.
Analizy Odnowionego PiS dokona³
za mnie Miros³aw Czech w Gazecie Wyborczej z 2.03.2009 r. W artykule Amnestia  tak, amnezja  nie. Nie bêdê wiêc
siê powtarza³, tym bardziej, ¿e analiza Czecha jest przedniej marki, oparta na wielu
faktach i cytatach z wyst¹pieñ prezesa
Kaczyñskiego.
Przeciwnicy jak zwykle bêd¹ zarzucaæ
Wyborczej propagandê, manipulacje i k³amstwa, ale ja przeczyta³em tekst Czecha bardzo
uwa¿nie i gotów jestem postawiæ wiadro
dolarów za wiadro orzechów, je¿eli jaki
mi³onik Kaczyñskiego, np. w rodzaju PACa,
znajdzie jedno k³amstwo.
Skoro analizê przemienionego w Anio³a
Kaczyñskiego mam z g³owy, przejdê do
analizy twórczoci kolejnego guru PACa
 Rafa³a A. Ziemkiewicza,w jego ostatnich ksi¹¿kach Czas wrzeszcz¹cych staruszków i >>Michnikowszczyzna<<.
Zada³em sobie sporo trudu, ¿eby przebrn¹æ przez dwa tomy (licz¹ce sobie po
blisko 500 stron ka¿dy) ksi¹g o z góry
postawionej tezie i zbieraj¹cych w ca³oæ
przyk³ady maj¹ce tê tezê potwierdzaæ, a
Czytelnikom  jakoby  otwieraæ oczy
naprawdê. Teza stawiana przez Ziemkiewicza to obwinianie SALONU i AUTORYTETÓW oraz obozu michnikowszczyzny wyros³ego z etosowej opozycji skupionej wokó³ Michnika, Kuronia, Mazowieckiego czy Geremka, do którego do³¹czali póniej inni, uwiedzeni przez Michnika pó³- i æwieræinteligenci, za wszystkie nieszczêcia, jakie dotknê³y Polskê po
roku 1989. G³ówne, to niedokoñczona rewolucja solidarnociowa, brak lustracji i
dekomunizacji, wyprzeda¿ narodowego
maj¹tku i uw³aszczenie postkomunistycznej nomenklatury.
Ziemkiewicz czyni z Michnika demiurga, a jego Gazetê Wyborcz¹ uwa¿a za narzêdzie szerzenia propagandy, nieprawdy,
dyskredytowania patriotów, ludzi inaczej
myl¹cych. Michnik i jego publicystyka
w Gazecie Wyborczej, ku bezsilnej z³oci,
a mo¿e zawici Ziemkiewicza, zaw³adn¹³
duszami bardzo wielu Polaków, którzy wybrali
racje Michnika, a nie racje Kaczyñskiego,
Ziemkiewicza, Krasnodêbskiego czy Legutki.
Uwiedzeni przez Michnika czytelnicy
Wyborczej, których Ziemkiewicz z³oliwie
okrela pó³- i æwieræinteligentami, stanowi¹ tzw. obóz michnikowszczyzny,

 nie tylko polityczne

g³uchy na prawdy g³oszone przez Kaczyñskiego, Krasnodêbskiego czy samego Ziemkiewicza. Wed³ug Ziemkiewicza to Kaczyñski
mia³ zawsze racjê, a w ca³ym dwudziestoleciu niepodleg³ej i demokratycznej III RP
tylko rz¹dy Olszewskiego i Jaros³awa Kaczyñskiego zas³uguj¹ na pozytywn¹ ocenê. Tyle, ¿e III RP to wg Ziemkiewicza i
Kaczyñskiego potworek urodzony przy
Okr¹g³ym Stole z demokracj¹ fasadow¹,
rz¹dzony przez bli¿ej niesprecyzowany
UK£AD.
Odnowa moralna (cokolwiek by to mia³o
znaczyæ) podjêta przez Jaros³awa Kaczyñskiego poprzez zapowied budowy IV RP,
zosta³a zahamowana przez michnikowszczyznê. Ziemkiewicz sypie jak z rêkawa
przyk³adami wypowiedzi pó³- i æwieræinteligentów, nagonki medialnej, opinii
SALONU i AUTORYTETÓW, które jakoby wypacza³y zamiary i dokonania Jaros³awa Kaczyñskiego. Pó³gêbkiem wspomina
jedynie lapsusy i nietakty Kaczyñskiego,
które te¿ zaraz usprawiedliwia celami wy¿szymi. Twierdzi, ¿e w polityce nie ma miejsca
na moralnoæ i namiewa siê z ró¿nych
moralizatorów, dowodz¹c, ¿e polityka musi
byæ przede wszystkim skuteczna. Tym samym
rozgrzesza Kaczyñskiego za ró¿ne knowania,
zdrady i uk³ady, zwyk³e nietakty i zamierzone wiñstwa, które jakoby czyni³ w celach
wy¿szych. Natomiast z luboci¹ powtarza
po kilkakroæ ostre wypowiedzi tzw. AUTORYTETÓW, nie bacz¹c, ¿e by³y one
jedynie reakcj¹ na wczeniejsze s³owa Kaczyñskiego. Czasem nawet siêga do cytatów internautów z obozu michnikowszczyzny, jakby nie wiedz¹c, ¿e ludzie anonimowi, jakimi s¹ blogerzy, pisz¹ ró¿ne
g³upstwa i nie przebieraj¹ w s³owach. Niech¿e zacytowa³by blogerów PiS-u albo s³uchaczy Radia Maryja  dopiero mielibymy smakowite kêsy! S³owem  moralnoæ
Kalego, któr¹ Ziemkiewicz zarzuca innym,
jest stosowana w obu ksiêgach z luboci¹.
Ziemkiewicz zdaje siê s¹dziæ, ¿e gdyby dokoñczono rewolucjê solidarnociow¹, dokonano lustracji i dekomunizacji, to
w Polsce ¿y³oby siê sielsko i anielsko. Nie
by³oby z³odziei, gangsterów, niekompetentnych urzêdników, ³apowników i ca³ej tej
swo³oczy, a Polska sk³ada³aby siê z samych anio³ów, prawych i szlachetnych patriotów z demokracj¹ rzeczywist¹ (podobn¹ zachodniej), a nie fasadow¹.
¯yczenie piêkne, ale naiwne, wynikaj¹ce z infantylizmu albo maj¹ce uzasadniaæ ca³e z³o michnikowszczyzny. Stawiana za wzór przez Ziemkiewicza demokracja amerykañska czy angielska nie zosta³a zbudowana w drodze rewolucji w kilkanacie dni ani nawet lat, ale by³a budowana przez lat bez ma³a 200 krok po kroku, jak mawia Leo Benhaker.

Grzegorz Kudrzycki

O lustracji pisa³em wczeniej w TO,
ale w¹tpiê w jej ozdrowieñcz¹ moc  jakoby prawda mia³a nas wyzwoliæ. Pytanie:
czy prawda i jaka prawda? Taka prawda
nigdy nie by³a ani zupe³nie czarna, ani zupe³nie bia³a, a raczej mia³a tyle odcieni szaroci,
ilu ludzi dotyczy³a. I o tym wiedzia³o rodowisko Gazety Wyborczej, z³o¿one przecie¿ z wielu by³ych opozycjonistów.
Przekrelanie opozycyjnej walki Michnika, Kuronia czy Lecha Wa³êsy, a nawet
czynienie z nich agentów bezpieki musia³o
wzburzyæ wszystkich porz¹dnych ludzi.
Upadek rz¹du Olszewskiego, okrelany przez obóz Kaczyñskiego jako zamach
stanu za próbê lustracji, sam Ziemkiewicz
okrela jako nieunikniony, a przyczyny widzi
w braku wiêkszoci parlamentarnej i braku
zdolnoci premiera Olszewskiego do wspó³pracy i podejmowania decyzji.
Przyznam, ¿e ja równie¿ zapamiêta³em
premiera Olszewskiego jako prawego poczciwca z zawodowym skrzywieniem prawniczego pierdo³y, rozstrz¹saj¹cym na czworo
ka¿dy problem, ale nie potrafi¹cym podejmowaæ jednoznacznych decyzji, jakich
wymaga siê od szefa rz¹du.
Niecnemu obozowi michnikowszczyzny i postkomunistycznej nomenklaturze
(sojusz ró¿owych z czerwonymi) Ziemkiewicz przeciwstawia zdrow¹ tkankê narodu
 prawdziwych robotników i prawdziwych
patriotów. To odmienianie przez wszystkie mo¿liwe przypadki s³owa PATRIOTYZM
nie czyni z Ziemkiewicza ani Kaczyñskiego wiêkszych patriotów od np. Tadeusza
Mazowieckiego, pierwszego premiera III RP,
który mo¿e pope³ni³ trochê b³êdów, ale
przysz³o mu dokonywaæ rzeczy niezmiernie trudnych  z komunistycznej gospodarki niedoborów przejæ do wolnorynkowej gospodarki kapitalistycznej.
Wym¹drzanie siê po latach, ¿e to lub
tamto mo¿na by³o zrobiæ lepiej lub szybciej jest polityczn¹ g³upot¹. Mo¿e to cecha nie tylko polska, ale w³anie my swoich bohaterów, ludzi wybitnych, potrafimy doceniæ dopiero po wielu latach. Tak
by³o z Pi³sudskim, Sikorskim czy Mi³oszem.
Pomówienia i oskar¿enia s¹ obecnie udzia³em
Michnika, Kuronia, Mazowieckiego, Geremka,
Wa³êsy  jacy targowiczanie próbuj¹ nam
zohydziæ bohaterów i wykreowaæ w³asnych.
I na koniec dygresja osobista  uwa¿am, ¿e gdyby swego czasu Ziemkiewicz
czy Wildstein zostali dopuszczeni do SALONU, dzisiaj nie pisaliby ksi¹g pe³nych
jadu i nienawici do niego. Jednak SALON to towarzystwo ludzi przyzwoitych,
mo¿e wybaczyæ pewne nietakty, ale nie b³êdy
kardynalne  knucie, szczucie, rzucanie
inwektyw, ho³dowanie ko³tuñstwu i teoriom spiskowym.
Grzegorz Kudrzycki
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28 lutego 2009 roku zbiory Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku
wzbogaci³y siê o niezwykle ciekawy dokument. Jest to kronika Teatru Poezji
Meluzyna z Olecka.

Kronika Teatru Poezji
Meluzyna w bibliotece

teatr  nowoczesny, ambitny zarówno
w treci, jak i w rodkach wyrazu. Wszystkie prezentowane przedstawienia by³y wydarzeniami artystycznymi na amatorskich
scenach. Stawia³y one Meluzynê w krajowej czo³ówce amatorskich teatrów poezji.
Katarzyna Je¿ewska

Fot. Boles³aw S³omkowski
Teatr zainaugurowa³ swoj¹ dzia³alnoæ monta¿em poetyckim: Ziemia w
cud zaklêta, na który sk³ada³y siê teksty poetyckie (Ga³czyñskiego, Jastruna, Sikiryckiego,
poetów mazurskich)
tematycznie zwi¹zane z regionem Warmii i Mazur . Zespó³
w sk³adzie: Stanis³aw Miedziewski,
Jadwiga Malinowska, Stanis³aw Szuliñski, Józef PurPrzekazanie kroniki do biblioteki.
wiñski, Teresa Póniak, Krystyna Zieniewicz i Leokadia Urbanowicz zaj¹³ trzeKalendarium Meluzyny
cie miejsce wród najlepszych w kraju 1965  Ziemia w cud zaklêta (III miejamatorskich teatrów poezji uczestnicz¹sce w finale ogólnopolskiego Festicych w finale Festiwalu Kulturalnego
walu Kulturalnego Zwi¹zków ZawoZwi¹zków Zawodowych.
dowych)
Chêtnych do pracy aktorskiej by³o 1967  Niobe K.I. Ga³czyñski (III miejwielu. Pocz¹tkowo zespó³ liczy³ 15 cz³onsce na ogólnopolskim festiwalu teatrów
ków. Byli wród nich: murarze, handlowpoezji w Poznaniu.)
cy, nauczyciele, uczniowie. Sk³ad ci¹- 1968  Kwiaty polskie Juliana Tuwima
gle zmienia³ siê, ale ambicje i umiejêtno- 1968  II nagroda Ministra Kultury i Sztuki
ci zespo³u pozostawa³y na bardzo wyza ca³okszta³t dzia³alnoci
sokim poziomie. By³ to naprawdê dobry 1969   Dwunastu Aleksandra B³oka
1969  Wit Stwosz K.I. Ga³czyñskiego
1970  S³owo o Jakubie Szeli Brunona
Jasieñskiego
1972  Ballada o poecie i mierci (wyró¿nienie podczas Dekady Kultury
Bu³garskiej)
1973  Pugaczow Sergiusza Jesienna
1973  Kopernik na podstawi tekstów
Dantego Alighieri, Giordana Bruno,
Tadeusza liwiaka, Hieronima Morstina,
Sobczka
1974  I nagroda na Miêdzynarodowym
Festiwalu Teatrów Poszukuj¹cych w
Kazincbarcika (Wêgry)
1976  I nagroda w konkursie Polskiego Radia  Jarmark Niedzielny
1977  II nagroda na Ogólnopolskim
Przegl¹dzie Teatrów Poezji w Koninie
1977  Pugaczow Sergiusza Jesienna
w re¿yserii L. Dudanowicza
1978  Olsztyn, Kielce, Kraków, Konin,
Na zdjêciu: osoby obecne podczas przekazania kroniki prezentuj¹ plakat
Augustów, E³k  prezentacje spektaspektaklu Kopernik wystawianego przez Teatr Poezji Meluzyna. Pierwszy
klu Pugaczow w nowej re¿yserii
z lewej Roman J. Maciejewski, który uzupe³ni³ kronikê.
L. Dudanowicza

Kronikê prowadzi³ od pocz¹tku powstania Meluzyny pan Józef Bojar 
opiekun teatru, kierownik Klubu Powszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców (PSS-Spo³em)
w Olecku, a o w³asne archiwalia i komentarze uzupe³ni³ j¹ Roman J. Maciejewski.
Ksiêgê na rêce kierownika biblioteki
Katarzyny Je¿ewskiej przekazali uroczycie byli cz³onkowie grupy Meluzyna. Pani
kierownik obieca³a obecnym przy przekazaniu aktorom Meluzyny, ¿e ksiêga
bêdzie pieczo³owicie przechowywana i
udostêpniana wszystkim, którzy bêd¹
chcieli siê z ni¹ zapoznaæ.
Teatr Poezji Meluzyna powsta³ w
1965 roku przy klubie Oddzia³u WSS w
Olecku. Jego za³o¿ycielem, inspiratorem
i d³ugoletnim re¿yserem by³ Stanis³aw
Miedziewski. W roku 1975 prowadzenie
Meluzyny obj¹³ Lech Dudanowicz, uczeñ
S. Miedziewskiego.
Od pocz¹tku dzia³alnoci Meluzyny
przewinê³o siê przez teatr wielu m³odych
ludzi. Byli to miêdzy innymi: Jadwiga
Miedziewska, Lech Dudanowicz, Jerzy
Olszewski, Barbara Jusiñska, Danuta
Rant, Irena Paj¹czkowska, Tadeusz Maksimowicz, Henryk Filipowicz, Maria So³tysiak. Wieloletnim opiekunem i dobrym
duchem teatru by³ kierownik klubu WSS
w Olecku Józef Bojar.
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Cudze chwalicie, swego nie znacie..., czyli VII Regionalny Konkurs Recytatorski Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, pod honorowym
patronatem Burmistrza Olecka, Starosty Powiatu Oleckiego oraz Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin EGO Krainy Bociana, odby³ siê 13 marca (w
pi¹tek) w sali konferencyjnej internatu ZSLiZ przy ulicy Go³dapskiej.

Cudze chwalicie, swego
nie znacie...  poezji czar...

Organizatorzy tej imprezy, czyli wspó³pracuj¹ce ze sob¹ szko³y: ZSLiZ z Go³dapskiej i Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja
Kopernika, ze swoimi przedstawicielkami i pomys³odawczyniami: Dorot¹ W³odarsk¹ i Romuald¹ Much¹-Marciniak,
podkrelaj¹, ¿e celami tego konkursu
s¹, przede wszystkim, pielêgnowanie
twórczoci naszych poetów regionalnych
oraz zainteresowanie m³odych s³owem pisanym.
Konkurs uroczycie otworzy³a dyrektor ZSLiZ Beata Stypu³kowska, która
wprowadzi³a wszystkich w niezwyk³¹ atmosferê poezji oraz przywita³a goci: wicestarostê Mariê Dzienisiewicz, wiceprzewodnicz¹cego Sejmiku Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Edwarda
Adamczyka, wiceburmistrza Olecka Henryka Trznadla, wizytator Delegatury w
E³ku Sabinê Musia³, przewodnicz¹cego
Komisji Zdrowia, Owiaty i Bezpieczeñstwa przy Starostwie Powiatowym w
Olecku Miros³awa Matusiaka oraz poetê, satyryka, eseistê Wac³awa Klejmonta.
Komisja w sk³adzie: El¿bieta Rowiñska  kierownik Biblioteki Pedagogicz-

nej w Olecku, Marta Je¿ewska  dyrektor Regionalnego Orodka Kultury Mazury Garbate, Teresa Galias  przedstawicielka Biblioteki Pedagogicznej w
E³ku, Bogus³aw M. Borawski  wydawca i redaktor Tygodnika Oleckiego, poeta,
prozaik, Jan Jastrzêbski  prozaik, cz³onek Zwi¹zku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Literackiego w Suwa³kach,

Miros³aw S³apik  go³dapski poeta, dziennikarz i wydawca, wys³ucha³a recytacji
ogó³em 50 uczniów ze szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu e³ckiego, go³dapskiego i oleckiego.
Szczególnie popularne wród m³odych uczestników by³y wiersze m.in.: A.
Andryszczyka, G. Dobreñko, W. Kassa,
T. Kaczorowskiej, M. S³apika, M. Zientary-Malewskiej, J. Domasza, M. Kajki.
Natalia Andryszczyk (Gimn. w wiêtajnie), zdobywczyni I miejsca w kategorii: Gimnazja  klasy III oraz Angelika
Kamiñska (Gimn. nr 1 w Go³dapi) zdobywczyni III miejsca w kategorii: Gimnazja  klasy I i II, zgodnie twierdz¹, ¿e konkurs ten pozwoli³ im rozwin¹æ warsztat recytatorski i przekonaæ siê, ¿e poezja na-

Tabela wyników
Kategoria I: szko³y podstawowe
Imiê i nazwisko ucznia
Miejsce
Klaudia Wojnowska
I
Klaudia Wójcik
I
Paulina Tyszka
II
Jolanta £abacz
III
Dominika GrzebieWyr.
niewska
Kategoria II: gimnazja – klasy I i II
Aleksandra Steckiewicz
I
Karolina Milewska
II
Angelika Kamiñska
III
Marta Hny³ycia
III
Anna Kacprzyk
Wyr.
Patrycja Makowska
Wyr.
Kamila Mroziewska
Wyr.
Adrianna wiêczkowska Wyr.
Kategoria III: gimnazja – klasy III
Natalia Andryszczyk
I
Marlena Guziejko
II

Szko³a
Sz. Podst. W Wieliczkach
Sz. Podst. w G¹skach
Sz. Podst. nr 7 w E³ku
Sz. Podst. nr 2 w Go³dapi
Sz. Podst. nr 1 w Go³dapi

Publ. Gimn. w Wieliczkach
Publ. Gimn. w Wieliczkach
Gimnazjum nr 1 w Go³dapi
Gimn. w Baniach Mazurskiech
Gimn. nr 3 w E³ku
Gimn. nr 2 w E³ku
Gimn. nr 2 w E³ku
Gimn. nr 2 w Olecku

Gimn. w wiêtajnie
Zespó³ Szkó³ Samorz¹dowych
w Stradunach
Cezary Topczy³ko
III
ZS Gimn. nr 1 w Olecku
Paulina Budziñska
Wyr.
Gimn. w Baniach Mazurskich
Kategoria IV: szko³y ponadgimnazjalne
Piotr Pi¹tkowski
I
ZS nr 2 w E³ku
Piotr Wasilewski
II
LO w Go³dapi
Katarzyna Ratuszna
III
ZSL i Z w Olecku

prawdê mo¿e byæ wartociowa i piêkna.
Wielokrotni uczestnicy i laureaci: Paulina Gliñska (LO w
Olecku), Patrycja Makowska i Kamila Mroziewska (Gimn. nr
2 w E³ku) oraz Micha³ Saliñski (Gimn. nr 2 w Olecku) podkrelaj¹ wietn¹ organizacjê imprezy, szczególne zaanga¿owanie
nauczycieli w przygotowaniach do udzia³u w konkursie oraz
mo¿liwoæ miêdzyszkolnej integracji.
- Du¿o satysfakcji daje nam fakt, ¿e ten coroczny konkurs wci¹¿ cieszy siê zainteresowaniem m³odych recytatorów, którzy stawiaj¹c czo³a rywalizacji i prezentuj¹c swój
talent, przyczyniaj¹ siê do propagowania twórczych postaw
i poezji regionalnej  wyznaje Dorota W³odarska, wspó³organizatorka przedsiêwziêcia.
Podczas przerw rozbrzmiewa³a poezja piewana w wykonaniu Katarzyny i Zygmunta Waraksów. W tym roku równie¿ ja mia³am przyjemnoæ uczestniczyæ w tej ciekawej i wartociowej imprezie, prezentuj¹c kilka swoich utworów.
Uczestnicy otrzymali ksi¹¿ki, dyplomy, a zwyciêzcy nagrody ufundowane przez Zak³ad Produkcyjno-Us³ugowy Prawda.
Laureaci wszystkich typów szkó³ 19.03.2009 r. wyst¹pili
na Koncercie laureatów, który mia³ miejsce w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego.
Paulina Jachimska
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Podsumowanie realizacji projektu
Trzymaj formê dla uczniów klas I  III gimnazjum
Fot. Archiwum ZS w Olecku

W dniu 6 marca br. w Gimnazjum nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi  Zespó³ Szkó³ w Olecku podsumowalimy program profilaktyczny Trzymaj formê, który nasza szko³a realizowa³a od padziernika tego roku szkolnego. Program proponowany jest dla gimnazjalistów w ca³ej Polsce ju¿ od trzech
lat. Organizatorami s¹ G³ówny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów ¯ywnoci, koordynatorem  Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Olecku.

Cele:
· propagowanie zdrowego stylu ¿ycia,
· propagowanie aktywnego wypoczynku wród uczniów i nauczycieli,
· pog³êbianie wiedzy na temat sk³adników potrzebnych do
prawid³owego funkcjonowania organizmu cz³owieka,
· pog³êbienie wiedzy na temat znaczenia zbilansowanej diety i
aktywnoci fizycznej dla organizmu cz³owieka.
Przebieg dnia:
· apel w sali gimnastycznej, przedstawienie programu dnia,
czêæ artystyczna,
· przekazanie zadañ do wykonania dla klas: opracowanie prawid³owego jad³ospisu na 1 dzieñ dla ch³opca/dziewczyny,
wykonanie plakatu na temat wylosowanego powiedzenia
(zwi¹zane z prawid³owym ¿ywieniem, aktywnym wypoczyn-

kiem),
· filmy edukacyjne na temat zaburzeñ od¿ywiania (bulimia,
anoreksja), prawid³owego ¿ywienia, u¿ywania sterydów w
3 salach: klasy pierwsze, drugie, trzecie,
· po filmie klasy wykonywa³y powierzone zadania  prawid³owy jad³ospis i plakat,

· bieg patrolowy. W biegu bra³y udzia³ wszystkie klasy gimnazjalne. Startowa³y kolejno klasy pierwsze, drugie i trzecie. Na trzech stanowiskach klasy wykonywa³y zadania, które
by³y cile zwi¹zane z tematyk¹ programu Trzymaj formê!.
Sprawdzano formê uczniów (bieg na czas w sali gimnastycznej,
wiedzê (pytania dotycz¹ce zdrowego od¿ywiania, zadania z
ró¿nych przedmiotów tematycznie zwi¹zane z programem).
· apel w sali gimnastycznej, podsumowanie punktów zdobytych przez klasy, wy³onienie zwyciêskich klas. Na apelu podsumowuj¹cym uczniowie przedstawili przygotowywane wczeniej prezentacje zwi¹zane z tematyk¹ zdrowego od¿ywiania.

W naszym turnieju zwyciê¿y³a klasa II b, drugie miejsce
zdoby³a klasa III a, miejsce III  klasa I b.
Opracowa³y: W. Stankonowicz,
D. Witkowska, J. Wojtkowska
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OD STEPÓW MONGOLII
PO CHIÑSKIE METROPOLIE

(37)

Andrzej Malinowski

Dziennik z dwumiesiêcznej wyprawy
do Mongolii i Chin 2007

W drodze z Xian do Chengdu, Chiny, 04.08.2007 r.
Jeszcze du¿o wody up³ynie zanim Chiñczycy naucz¹ siê wrzucaæ mieci do kosza
¿eby pozbyæ siê z³u- go na pó³nocy kraju.
Do godz. 12. siedzielimy w pokoju. sz¹ boczn¹ uliczkê,

By³ niesamowity upa³ i nie chcia³o siê
nam nic robiæ, ani wychodziæ. Po 12.
znielimy plecaki do recepcji i koczowalimy siedz¹c na fotelach, a¿ do godz.
16. W miêdzyczasie wyszed³em zobaczyæ,
jak wygl¹da sprawa przed dworcem kolejowym. U muzu³manów kupi³em dwa
ma³e bia³e chlebki. Spacerowa³em wzd³u¿
murów.
W Xian

O godz. 16. wyszlimy na dworzec
(5 minut drogi z hotelu). Oczywicie przewietlanie baga¿u, sprawdzanie biletów,
szukanie poczekalni. Ludzi mrowie.
Wszystkie ³awki zajête. Stalimy. Dwóch
bia³ych i Chiñczycy! Z ka¿d¹ minut¹ Chiñczyków przybywa³o. O godz. 17.30 mielimy odjazd naszego poci¹gu  nr 2119
(cena biletu 117 juanów). O godz. 16.50
otwarto
dwie
bramki.
I jak na komendê wszyscy wstali z ³awek i t³um ruszy³ tratuj¹c wszystko, co
by³o na drodze. Po dotarciu do poci¹gu
odnalelimy swój wagon i miejsca.
Nasze le¿anki by³y jedna na dole, druga
trochê wy¿ej. Na rodkowej usadowi³ siê
dziadek, na dolnej babcia, a na samej
górze córka z matk¹  zajmowa³y jedn¹
le¿ankê i m³oda dziewczyna, która tylko
jad³a i spa³a.
Pasa¿erowie, jak zwykle, du¿o jedli,
wrzeszczeli, piszczeli, miecili. Serce mi
siê kraja³o widz¹c, jak bezdusznie wyrzucali mieci przez okna. Jeszcze du¿o
wody up³ynie zanim Chiñczycy naucz¹
siê wrzucaæ mieci do kosza, nie wylewaæ brudu na ulicê, nie pluæ w autobusach itp. Centra miast s¹ zwykle w miarê czyste, lecz wystarczy wejæ w pierw-

dzeñ.
Chiny maj¹ dwie twarze. Pierwsz¹:
nowoczesn¹, nastawion¹ na wolny rynek, id¹c¹ na przód, patrz¹c¹ na Zachód.
I drug¹: twardog³ow¹, propagandow¹,
bezsensown¹, unikaj¹c¹ trudnych tematów,
gdzie pracê znajduje siê tylko po guanxi
(znajomoci), goci siê za pañstwowe pieni¹dze i organizuje fety na wiêta narodowe.
Sytuacja w dziedzinie rodowiska
naturalnego w Chinach jest dramatyczna i stale siê pogarsza. 90 proc. naturalnych terenów zielonych dotkniête jest
procesami degradacji
i pustynnienia, prowadz¹cymi do burz
piaskowych. Coraz
brudniejsze jest powietrze w du¿ych,

A tak w ogóle urbanistycznie Chiny
s¹ brzydkie i zamiecone. Nie widaæ tego
w centrach wielkich miast, gdzie króluj¹
nowoczesne budynki ze szk³a i stali, ani
w miejscach t³umnie odwiedzanych przez
turystów, gdzie sprz¹taj¹cych spotyka
siê co krok. Widaæ to wyranie, jeli zapuciæ siê na peryferia, widaæ z okien
poci¹gów czy autobusów brzydkie, szare budynki, w kiepskim stanie, a wród
nich  mieci.
Guiyu w po³udniowych Chinach jest
najwiêkszym elektronicznym wysypiskiem
wiata, gdzie koñcz¹ ¿ycie stare komputery, telewizory, gry komputerowe, telefony komórkowe. Jak oceniaj¹ eksperci,
to tu l¹duje 70 proc. zu¿ytej wiatowej
elektroniki  20 do 50 mln ton. Reszta
jedzie przede wszystkim do Indii i biednych krajów afrykañskich.
Jeszcze dziesiêæ lat temu Guiyu by³o
sielsk¹ wsi¹. Ale miejscowe w³adze zamieni³y j¹ w strefê inwestycyjn¹. Wszêdzie piêtrz¹ siê góry rozbebeszonych

przeludnionych miastach; gronie zanieczyszczone s¹ rzeki, do
których wyciekaj¹ miliony ton truj¹cych
substancji.
Niepohamowana
dzia³alnoæ cz³owieka,
a zw³aszcza zanieczyszczenia, prze³owienie i
budowa tam spowodowa³y, ¿e w Rzece
¯ó³tej, wzd³u¿ której
powstawa³a cywilizaW Xian
cja chiñska, wyginê³a
jedna trzecia gatunków ryb. Coraz bardziej rozpaczliwy stan rzeki zagra¿a równie¿ rozwojowi gospodarki. Rzeka ¯ó³ta
 druga co do d³ugoci z chiñskich rzek,
zaopatruje w wodê ponad 150 mln ludzi.
Nawadnia 15 proc. cennej ziemi uprawnej w kraju, w którym ponad 70 proc.
powierzchni zajmuj¹ wy¿yny i góry.
Wzd³u¿ Huang he 5 tys. lat temu
powsta³a kolebka chiñskiej cywilizacji,
a obecnie los rzeki jest cile zwi¹zany
z przysz³oci¹ kraju, poniewa¿ bez wody
niemo¿liwe jest utrzymanie obecnego zawrotnego tempa rozwoju ekonomiczne-

drukarek i stacji dysków. Pracuje tu 5,5
tys. firm utylizacji mieci, które zatrudniaj¹ 150 tys. chiñskich ch³opów. P³ac¹
im po 3 dol. dziennie.
Na wysypisku pracuj¹ ca³e rodziny, tak¿e 11-letnie dzieci. Miejscowa
rzeka Linjiang ma kolor sosu sojowego, p³ynie przez ziemiê lepk¹ od przemys³owego brudu. Dziewiêciu na dziesiêciu mieszkañców Guiyu cierpi na
choroby skórne, dusznoci i problemy ¿o³¹dkowe. Wielu umiera na nowotwory.
C.d.n.

!
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Przechytrzyæ rybê na Hitrze...(4)
Czarniaki
Wstajemy, niadanko i na wodê!
Op³ywamy wczorajsze ³owiska, efekty
bardzo s³abe. Na d³u¿ej zatrzymujemy siê
przy piêknej skalnej pó³ce, przy której
dryfuj¹ ju¿ dwie ³odzie. Pokazuj¹ siê czarniaki. Bardzo waleczne ryby, atakuj¹ce
przynêty z wielk¹ agresj¹ i podobnie
zachowuj¹ siê na wêdce, mimo, ¿e nie
s¹ zbyt du¿e. Zmieniamy przynêty, sposoby prowadzenia, jednak czarniaki nie
bardzo nas lubi¹. Na s¹siednich ³ódkach
³owi¹ du¿o wiêcej. Nawet bardzo du¿o.
Podgl¹damy kolegów, jednak efekty nadal s¹ kiepskie.  Jak oni to robi¹? Pytamy siebie wzajemnie. Odpowiedzi brak.
Podp³ywamy bli¿ej, jednak czarniaki równie¿
u s¹siadów ³owi¹ siê coraz rzadziej. 
Odesz³y  stwierdzi³ kolega z s¹siedniej
³ódki. To prawda, jeszcze tylko Wiktor i
Miecio ³owi¹ po dwa i cisza, nic nie
mo¿emy z³owiæ!
- Na patole!  proponuje Witek. P³yniemy. Przyp³yw. Skalistych wysp zupe³nie
nie widaæ. Wystaj¹ce z wody tyczki ob³awiamy dok³adnie, jednak ma³o skutecznie. Pojedyncze dorsze. Dwie ma³e molwy, plamiak. S³abo. Próbujemy na kawa³ki fileta namówiæ karmazynki, które
w tych miejscach skutecznie po³awialimy w ubieg³ym roku. Mhhy, có¿, to by³o
w ubieg³ym roku, teraz karmazynów brak.
Wyjmujemy jeszcze kilka ryb z omiometrowej p³ycizny. Godziny mijaj¹ szybko. Jest piêknie, pogoda wymarzona. Lekki
wiatr, s³oneczko, bardzo, bardzo przyjemnie, chocia¿ po³owy pozostawiaj¹ wiele
do ¿yczenia. Zupe³nie jednak nas to nie
martwi. miejemy siê, dowcipkujemy,
opowiadamy przeró¿ne historyjki, po
prostu fantastycznie spêdzamy czas. A

Arnold Hoci³³o

ryby? Bêdzie co skrobaæ, zawsze jest!
Wieczorem narada. Ustalilimy, ¿e nastêpnego dnia p³yniemy w drug¹ stronê
cieniny, za most. Jak postanowilimy,
tak zrobilimy. Bladym witem zasuwa
40 konna Yamaha. £ód idzie piêknie!
Czujemy siê znakomicie. Mijamy malow-

nicze, wystaj¹ce z wody, skalne góry.
Mijamy pojedyncze domy, a tak¿e jakie
ma³e miasteczko, nawet koció³ek. Mijamy kolejn¹ ma³¹ stoczniê remontow¹. Przy
tej szybkoci wskazania echosondy nie
s¹ dok³adne, jednak Krzy zauwa¿y³ skalne
stoki. Zatrzymujemy siê oko³o pó³ kilometra za koció³kiem. £owimy. Siadaj¹
rednie dorsze, takie patelniaki. Ale najprzyjemniejsze jest to, ¿e po prostu namierzamy kolejne ³owisko. Dryfujemy kilka
razy i... dalej! Wiatr zaczyna coraz bardziej wiaæ. Wp³ywamy w kolejne zatoki.
Znajdujemy tak¹ piêknie os³oniêt¹ ska³ami, gdzie wiatru prawie nie ma. £owi-

my dorsze, miêdzy nimi niedu¿e czarniaki. Witlinki  ryby, które bardzo skutecznie ³owilimy w roku ubieg³ym w podobnej porze roku, teraz zupe³nie siê
nie pokazuj¹. Ten rybostan, który mamy
obecnie, zupe³nie nas zadawala. Dorsze,
molwy, plamiaki, czarniaki, no i... halibuty! Czego chcieæ wiêcej!? A jednak
chcemy czego wiêcej i ci¹gle szukamy.
Po obiedzie p³yniemy ponownie za most.
Wyniki s¹ podobne. Wracamy na kolacjê. Ryby na stó³ i do skrobania, Witek

do garów. Jest ju¿ prawie ciemno gdy
ostatnia ³ód z naszej Mariny przyp³ywa do przystani. Piotr Bolo, kolega z
Warszawy, wraz ze swoj¹ za³og¹ zdejmuj¹ z ³odzi sporo fajnych czarniaków!
 Namierzylimy je!  umiecha siê Piotr
triumfalnie unosz¹c rêce. Po krótkiej rozmowie z Piotrem ju¿ wiemy gdzie to jest.
Aby do rana...
Tym razem nie oci¹gamy siê ze niadaniem. Zbiornik pe³en, rura! I nasza ³ód
ju¿ jest za mostem. Przygladaj¹c siê mapie otrzymanej od w³aciciela Mariny z
³atwoci¹ znajdujemy czarniakowe eldorado. Jest zaznaczone na mapie. Trochê daleko, 40 minut p³yniêcia. Bylimy
ju¿ za Hitr¹. Przed nami Froya, a pod
nami piêkne spadki dna. Od kilkunastu
metrów tu¿ przy skalnych wyspach, a¿
do 150 m po kilkunastominutowym dryfie. Na miejscu ju¿ by³y dwie ³odzie naszych kolegów, a tak¿e cztery ³odzie z
wêdkarzami niemieckimi. Miejsca jednak
i ryb starczy³o wszystkim. Co za emocje... Piêknie ³owi siê te ryby. Niestety,
jak to na morzu, pogoda zmienia siê prawie w sekundzie. Wiej¹cy od otwartego
oceanu wiatr by³ ju¿ tak silny, ¿e ³owienie sta³o siê bardzo trudne i niebezpieczne.
Uciekamy. W pewnym momencie Witek,
sternik, wydziera siê, przekrzykuj¹c szum
morza.  Koledzy! Awaria, nie mam sterownoci!!!
C.d. za tydzieñ.

"
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AUTO-MOTO

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 0-502-954-863 L807

Krupin 14A

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

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO - CZÊCI - SPRZEDAM

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K2616
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 0-509-746-264
V3230a
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V13513
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-520-12-88V6618
* Mercedes 124, 2,5D, 1991, tel. 0-513-054-401
V14812
* Opel Corsa, 1,5TD, 1999, tel. 0-508-097-660
V14822
* VW Multivan, 2,5TDI, 2006, pe³na opcja, 85 tysiêcy z³otych,
tel. 886-304-221
V14832

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA
* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (087) 520-25-68. K13903
* DART  turnieje (pi¹tki), Bar Pod ABC
K410
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-25-16
* wiêta na wsi, weekendy, pokoje, tel. 0-502-710-196 V13703
V8407

(V11005)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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. 1000-0 00, pt-so  od 1000 do 200

(V11505)

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

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (087) 520-20-55 V4609

Agencja Kredytowa KORZYCIK

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

(V10506)

tel. (087) 520-01-89

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (087) 520-22-07.

V2511

* CYKLINOWANIE, tel. 0-508-216-250

K3602

D@RKOMP

L210

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.

V5408

* fundusze inwestycyjne OFE, ubezpieczenia kapita³owe, Compensa
Vienna Finanse, tel. 0-603-100-524, tel. 0-87-520-46-76 V3610
* HIT-TECH, komputery, serwis, naprawa, sprzeda¿; tel. (087)
520-05-15.
V1810a
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V10905
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (087) 520-01-50

V5308

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L1302
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
K1110
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (087) 520-47-47

V5208

* KREDYTY, plac Wolnoci 20/2U, tel. 0-87-520-22-47 V3510
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 0-87-520-31-70 L1003
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

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41.
V4309
* MEBLE NA ZAMÓWIENIE. US£UGI STOLARSKIE, tel.
0-669-587-564.
V8007
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (087)
520-29-23
V3410

(V15902)

ul. Kolejowa 31
T anie kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe,
chwilówki, bez BIK, odszkodowania.
T³umaczenia zwyk³e i przysiêg³e.
Op³aty, do³adowania komórek, tanie listy!

Tel. 0-508-328-776

MEBLE

biurowe, kuchenne,
garderoby, dzieciêce

(V3205)

SERWIS OGUMIENIA

V13503

(V4209)

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

(V12204)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

*02 us³ugi: kompleksowa obs³uga firm
Szkolenia, protoko³y powypadkowe

(V15202)

V6608
(V3704)

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L1704
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V11405

(V4809)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 0-509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
2V3210a

V1712

(V4409)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (087) 520 01 21
K2506

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

* mikropo¿yczki 0%, tel. (087) 520-18-17

V6508

US£UGI

#
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CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9
(V8607)

Ka¿da sobota od 1000 do 1500
Rejestracja: 0-501-267-347

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V15112
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (087) 520-26-93. K13603
* PRZEPROWADZKI, REMONTY, WYKOÑCZENIA
WNÊTRZ, TANIO. Tel. 0-888-956-204

K4503

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V15002)

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)

* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe
Impuls, tel. 0-87-520-36-92
V16111
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V2916

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K710)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V7307
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 0-506-462-495
L10821
* Taxi Super Taxi, tel. 0-87-520-20-00
K27230
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K4203
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-888-605-885
L12012

(V14802)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
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)

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

(V11305)

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

* wywóz mieci, sprzeda¿ koszy niemieckich, TUH Kret,
tel. 0-509-805-008
V13403

(K30405)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364
INNE

* oddam psa w dobre rêce, pudel czarny, tel. 0-87-520-30-73L1102
* zamieniê mieszkanie 36,7 m.kw. na wiêksze, tel. 0-609-720913 po 18.00
L309

KUPIÊ
* stare rega³y sklepowe do magazynu  piwnicy, tel. 0-503474-074
L1502
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
V15132
PRACA
* kierowcê do rozwo¿enia pizzy zatrudniê, tel. 0-87-520-31-32 V11015
* ró¿ne oferty pracy, zapraszam, tel. 0-87-520-01-89, 0-601943-967
V15912
* szukam pracy (sprz¹tanie lub opieka), tel. 0-694-310-289 K4801
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 0-602-709-756
L10525
* zatrudniê barmankê, piekarza, tel. 0-87-520-31-32
V11025
SPRZEDAM
* 30% przecena obuwia zimowego, Agat, plac Wolnoci 13 V5218
* brama gara¿owa uchylna + automatyka + piloty, tel. 0-509746-264
V3220a
* dawna szko³a, Markowskie, tel. 0-510-189-301
Vh102
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
V16121
* dwie dzia³ki budowlane, ka¿da 2500 m.kw., Jaki ko³o Olecka, 600 metrów od jeziora, uzbrojone, na obie dzia³ki wydane warunki o zabudowie, tel. 0-604-212-741
V15402
* dzia³kê 0,5 ha, Mo¿ne ko³o Olecka, tel. 0-604-218-519 K5001
* dzia³kê budowlan¹, Mo¿ne, tel. 0-510-189-301
Vh202
* dzia³kê budowlan¹, Sedranki, tel. 0-87-520-26-12
Vh302
* dzia³kê na Ruczaju z murowan¹ altan¹, ogrodzon¹ odsprzedam, tel. 0-502-264-901
V7008
* dzia³kê pod inwestycjê, E³cka 2, tel. 0-501-611-961
V7327
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 0-502-088-402
K4602
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, tel. 0-608-146-978 L1402
* mieszkanie 40 m2, parter, Grunwaldzka, tel. 0-87-520-26-12 Vh402
* mieszkanie 44 m2, tel. 0-510-189-301
Va402
* mieszkanie 54 m2, urz¹dzone, aleja Zwyciêstwa, tel. 0-509909-945
L1202
* mieszkanie 64,1 m2 tel. 0-509-088-949
V14842
* mieszkanie dwupokojowe 48,6 m.kw., osiedle Siejnik, tel.
0-502-710-196
V6518
* mieszkanie 72 m2, tel. 0-513-728-804
V14852
* mieszkanie, dwa pokoje, parter, 50 m2, aleja Zwyciêstwa,
tel. 0-722-012-260
K4601
* mieszkanie, wiêtajno, tel. 0-510-189-301
Va412
* mieszkanie w Lenartach, 60,8 m.kw., II piêtro, 3 pokoje, 2
gara¿e, dzia³ka 5,5 ara z wod¹, 100 tysiêcy z³otych, tel. 0500-308-689
K2806
* naturalny miód pszczeli z w³asnej pasieki, 1 kg  15 z³. Mo¿liwoæ dostawy na terenie Olecka. Tel. 0-698-579-383
K4901
* notebook, promocja, superceny, du¿y wybór, Hit-Tech,
tel. 0-87-520-05-15
V1820a
* nowe mieszkanie 2 pokoje, 64 m.kw. w Kowalach Oleckich,
65 000 z³otych, tel. 0-87-523-81-80, 0-609-181-486
K4003
* nowe mieszkanie, 3 pokoje na parterze z ogródkiem + wszystkie
media w Kowalach Oleckich, 125 000 z³otych, tel. 0-87-52381-80, 0-609-181-486
K3903
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 0-87-520-41-91 V15122
* porcelana markowa, tanio, meble, sklep TOCADA, ul. Kopernika 10
V15312
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel-0-602-293-333 V15012
* sprzedam mieszkania jednopokojowe 33m2
Tel. (087) 520 21 60 (do 1500 ), 0-604-456-732
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 0-87-520-22-33

(V8307)

OKULISTA

K810
V4114

WYNAJEM
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-502-264-901
K3803
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
V7317
* pomieszczenia produkcyjno-magazynowe, Kukowo k. Olecka,
tel. 0-721-587-468
K2007
* poszukujê mieszkania do wynajêcia, (1-2 pokoje) w Olecku, tel. 0-694-310-289
K4701

$
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MEDYCYNA ALTERNATYWNA
W marcu nie szar¿uj
Bardzo zmienna i czêsto stosunkowo wilgotna pogoda
marcowa nie s³u¿y naszym organizmom. Biometeorolodzy
twierdz¹, ¿e jest to jeden z najgorszych miesiêcy dla zdrowia, zw³aszcza osób starszych i chorych. Dlatego te¿ w najbli¿szych tygodniach znacznie czêciej mo¿emy odczuwaæ
znu¿enie, nawet zniechêcenie, albo te¿ sennoæ. Nasilaæ siê
te¿ mog¹ dolegliwoci reumatyczne, kr¹¿eniowe, sercowe.
Zw³aszcza gdy szybko spadaæ bêdzie cinienie bêdziemy
te¿ bardziej niespokojni i rozdra¿nieni. W marcu wiêc warto
oszczêdzaæ organizm i sporo przebywaæ na wie¿ym powietrzu, gdy pogoda pozwala.
Czy dobrze siê od¿ywiasz?
Odpowiedz szczerze na szeæ poni¿szych pytañ:
* Czy Jadasz codziennie gruboziarniste pieczywo zamiast
bu³eczek?
* Czy czêsto zastêpujesz wo³owinê i wieprzowinê drobiem,
rybami, bia³ym serem i warzywami str¹czkowymi?
* Czy ka¿dego dnia fundujesz sobie 100 g twarogu, 2 szklanki
mleka i - jeli nie masz wysokiego cholesterolu - plasterek

¿ó³tego sera?
* Czy zjadasz codziennie choæby 400 g warzyw
i owoców, najlepiej surowych albo gotowanych na parze?
* Czy nie zapominasz o jogurcie zawieraj¹cym
¿ywe kultury bakterii, tzw. dobrych, usprawniaj¹cych procesy fermentacji w jelitach?
* Czy pijesz co najmniej 2 litry p³ynów ka¿dego dnia, najlepiej wody niegazowanej, która wyp³ukuje toksyny i rozpuszcza kamienie nerkowe?
Jeli nie na wszystkie pytania odpowiedzia³e twierdz¹co, to nie tragedia. Przyzwyczajenia kulinarne trudno zmieniæ, ale jest to mo¿liwe. Im szybciej to zrobisz, tym lepiej dla
Twego zdrowia.
Cravisol
Jest zio³owym wyci¹giem z³o¿onym, zawieraj¹cym: wyci¹g z kwiatostanu g³ogu i ze wie¿ego ziela jemio³y. Stosowany jest w terapii schorzeñ serca, spowodowanych os³abieniem kurczliwoci miênia sercowego czy zmianami mia¿d¿ycowymi, nadcinieniem têtniczym.

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

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

(V16001)

(V12104)

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. NOWOÆ: WYDAJEMY CERTYFIKAT
W JEDEN DZIEÑ ROBOCZY
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
(K26701)

20-lecie FIRMY
(K3504)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Orodek
Galeria Wies³awa
czynny
codziennie
w godz. 800-1600

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie kursu

B. Bo³tryka.

tel. 520-23-36

Z okazji 20-lecia firmy ka¿dy uczestnik kursu otrzyma
2 godziny darmowe jazdy.
Z uczestników kursu kategorii B zostanie wylosowana
jedna osoba, która otrzyma ca³kowity zwrot kosztów kursu!

%
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Kalendarz imion

Augusty, Ditty, Lidii, Ligii, Peregryny
Aleksandra, Benedykta, Ernesta, Humberta, Jana, Marka, Mateusza, Peregryna, Rocimira, Rocis³awa, Ruperta
28 marca
Anieli, Antoniny, Joanny, Renaty, Soni
Aleksandra, Antoniego, Bohdana, Doroteusza, Gedeona, Gustawa, Jana, Kastora, Krzesis³awa, Sykstusa
29 marca (Dzieñ Metalowca)
Amalii, Amelii, Kwiryny, Wiktoryny,
Zenobii
Bertolda, Cyryla, Czcirada, Eustachego,
Eustachiusza, Helmuta, Ludolfa, Marka,
Ostapa, Wiktora, Wiktoryna, Zenona
30 marca
Amelii, Anieli, Dobromiry, Emelii, Ernestyny, Erny, Kwiryny
Amadeusza, Czêstobora, Dobromira, Jana,
Kwiryna, Leonarda, Lutobora

24 marca
Dzier¿ys³awy, Gabrieli, Katarzyny, Lutomiry, Seweryny
Dzier¿ys³awa, Gabora, Gabriela, Lutomira,
Marka, Sewera, Seweryna, Symeona,
Szymona, Teodora, Zier¿ys³awa
25 marca
Lucji, Lutochny, £ucji, Marii, Marioli,
Tamary, Wieñczys³awy
Bolka, Cezariusza, Dyzmy, Ireneusza, Prokopa, Wawrzyñca, Wieñczys³awa, Wolimira
26 marca
Dory, Emanueli, Larysy, Ma³gorzaty,
Manueli, Olgi, tekli
Duszana, Dyzmy, Emanuela, Feliksa,
Kasjana, Ludgera, wiêtoboja, Teodora, Tworzymira, Tymoteusza, Wieñczys³awa
27 marca (Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru)

21 marca  20 kwietnia
meblowania mieszkania. W ostatnim kwartale roku Barany powinny ubieraæ siê
ciep³o, bo mo¿e groziæ im nie tylko b³ahe przeziêbienie, ale i gorsze dolegliwoci. Przede wszystkim nale¿y uwa¿aæ na
nerki.
W mi³oci i uczuciach wyj¹tkowo
dobry rok. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
nie mo¿na obiecywaæ nikomu zbyt wiele. Podejmowaæ za nale¿y tylko konkretne i przemylane decyzje. Wenus
sprzyja Baranom w nawi¹zywaniu nowych i ciekawych znajomoci.

Ten
rok
przyniesie wiele
dalekosiê¿nych
planów i zamierzeñ, z których
jednak
nie
wszystkie zostan¹ zrealizowane. Nie nale¿y jednak przyspieszaæ spraw. To pozwoli na unikniêcie k³opotów i nieporozumieñ.
Samopoczucie Barana znacznie siê
polepszy, ale tylko wtedy jeli zmieni
styl ¿ycia. Zacz¹æ mo¿na choæby od prze-

Sennik: fontanna

Zamo¿ni staro¿ytni Rzymianie u¿ywali jako pasty do zêbów wysuszonych
i sproszkowanych mysich mó¿d¿ków.



Tryskaj¹ca wod¹ oznacza szczêliwe
ma³¿eñstwo albo zwi¹zek partnerski. Niewielka fontanna to w¹t³e (na razie) uczucie,
które siê jednak rozwinie w uczucie wielkie
i piêkne. Fontanna wyschniêta to k³opoty mi³osne.

Staro¿ytna pasta
do zêbów

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

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 na nadchodz¹cy tydzieñ

Ach, gdzie te piêkne lata,
gdy finansowa³ tata?

T. Gicgier

PRZYS£OWIA

 Niech Gabriela (24.III) marcowej s³ocie nie wierzy, tylko patrzeæ, jak grom
z nieba uderzy.
 Nie ma w marcu wody, nie ma w kwietniu
trawy.
 Jakie Zwiastowanie (25 marca), takie
Zmartwychwstanie.
 W Zwiastowanie (25.III) i robaczek, i
¿mija z ziemi zmartwychwstanie.
 Na Zwiastowanie (25.III) na polskiej
ziemi bocian stanie
 Na Zwiastowanie (25.III) zlatuj¹ siê
bocianie. (Uwa¿ano, ¿e bociany winny z zimowych wêdrówek wróciæ na
Zwiastowanie Matki Boskiej. Gdy tak
siê nie stawa³o by³ to z³y znak wró¿¹cy nieurodzaj w polu w danym roku.
 Wiosna piêkna kwiatkami, a jesieñ snopkami.
 Siej owies w b³oto, bêdzie jak z³oto.
 Suchy marzec, mokry kwiecieñ i zimny maj nape³niaj¹ piwnice i spichlerze, tak¿e obfite siano daj¹.
 Mokry marzec rolnika boli, suchy marzec sprzyja roli.
 nieg marcowy, owocom niezdrowy.
 Co marzec wypiecze, to kwiecieñ wysiecze.

Nasz przepis
Karmelówka

500 ml spirytusu, 5 dag cukru, 400
ml wody, 1 dag liwek suszonych, 1
dag rodzynek, 4-6 migda³ów, 1/2 laski wanilii, 400 ml orzechówki
Migda³y sparzamy i obieramy ze
skórki. Tak przygotowane siekamy na
drobne cz¹stki. liwki i rodzynki nale¿y starannie umyæ. Ods¹czone drobno kroimy. Nastêpnie wk³adamy je do
butelki i dodajemy waniliê i migda³y.
Zalewamy to wszystko spirytusem,
szczelnie zamykamy i odstawiamy na
dwa tygodnie.
Gdy ten czas minie cukier rumienimy na karmel, mieszamy z przegotowana wod¹. Dodajemy p³yn do nalewki
i dok³adnie mieszamy.
Odstawiamy p³yn na jeden dzieñ,
po czym ca³oæ przecedzamy i dodajemy orzechówkê. Zlewamy karmelówkê
do butelek i odstawiamy na 5 dni.

&
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MECZ POLSKA - LITWA

17.03.09r. Na stadionie miejskim MOSiR w Olecku rozegrano mecz reprezentacji Polski i Litwy U-15. Dru¿yna Polska
pokona³a Litwê 3:0. Sk³ad dru¿yny polskiej: Amadeusz Skrzyniarz, Mateusz Wilk,
Kamil Rozmus, Adam Radecki, £ukasz
Talik, Krystian Nowak, Micha³ Kawiecki, Martin Kobylañski, Wiktor Bagiñski,
Piotr Zieliñski, Micha³ Fertikowski, Przemys³aw Fr¹ckowiak, Miko³aj Danielowski, Wiktor Witt, Grzegorz Kowalewski,
Alan Uryga, Adam Zdrojewski, Marcin

Stromecki
Kierownictwo dru¿yny polskiej: Marcin Dorna (trener I), Bart³omiej Zalewski (trener II), Robert Sêkowski (trener
bramkarzy), W³odzimierz Guliyan (fizjoterapeuta), Andrzej Hinc (kierownik ekipy).
Mecz rewan¿owy rozegrany mia³ byæ
19.03.09r. w Go³dapi. Niestety, gospodarze nie zdo³ali przygotowaæ p³yty boiska
do meczu ze wzglêdu na obfite opady
niegu. Ekipa MOSiR-u stanê³¹ na wysokoci zadania i odnie¿y³a stadion

pracuj¹c do pónych godzin wieczornych
oraz wczenie rano, bezporednio przed
meczem przygotowuj¹c odpowiednio p³ytê
boiska do rozegrania meczu, za co nagrodzona zosta³a przez ekipê litewsk¹ i
polsk¹ wielkimi brawami.
W drugim meczu polska reprezentacja U-15 zwyciê¿y³a rówieników z Litwy 1:0. Obie ekipy by³y bardzo zadowolone zarówno z warunków pobytowych,
jak i z przygotowania obiektu i zapowiedzia³y wizytê w najbli¿szej przysz³oci.

Fot. Boles³aw S³omkowski

Pi³ka siatkowa

Tenis sto³owy

Komunikat koñcowy z Miêdzypowiatowych Zawodów w Siatkówce Mê¿czyzn

14.03.b.r. w Olecku tenisici sto³owi Czarnych Olecko rozegrali mecz III ligi tenisa sto³owego, w którym podejmowali
dru¿ynê Moto Club Reszel. Nasi zawodnicy zdeklasowali rywali, wygrywaj¹c 17:1. Punkty dla Olecka zdobyli: Andrzej
Karniej - 4, Kamil Sad³owski - 4, Dariusz Karniej  4, Wojciech Omilian - 3 oraz w grze deblowej Kamil Sad³owski i
Dariusz Karniej - 1pkt, Andrzej Karniej i Wojciech Omilian 1pkt.
Do zakoñczenia rozgrywek III ligi pozosta³y do rozegrania 3 mecze. Tenisici Czarnych Olecko s¹ zdecydowanym
liderem, dotychczas wygrali wszystkie swoje mecze.

Organizator: MOSiR Olecko i SKS Korab przy ZST w
Olecku. Zawody odby³y siê w hali ZST w Olecku. Sêdziowie
zawodów: Pawe³ Czajkowski, Tomasz Borowski i Dariusz Karniej. Do turnieju przyst¹pi³y nastêpuj¹ce zespo³y: E³k, Augustów, Gi¿ycko, Olecko I i Olecko II.
Kolejnoæ koñcowa:
1. Augustów
7pkt 7:3
2. Olecko I
7pkt 6:3
3. E³k
6pkt 6:4
4. Gi¿ycko
6pkt 4:5
5. Olecko II
4pkt 0:8
Pierwsze trzy zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe puchary ufundowane przez Starostê Oleckiego Stanis³awa Ramotowskiego.
Najlepszym zawodnikiem zawodów zosta³ Artur Karni³owicz z
Augustowa, najlepszym oldboyem  Jerzy Wrzyszcz z Olecka.
Dru¿yna Olecko I gra³a w nastêpuj¹cym sk³adzie: Jerzy Wrzyszcz,
Szymon Wrzyszcz, Daniel Waszkiewicz i Maciej Mularczyk.

Najbli¿sze mecze rozgrywane w Olecku

w rundzie wiosennej sezonu 2008/2009
Czarni - Sokó³ Sokó³ka - 29 marca ( niedziela ), godz. 14.00
Czarni - Olimpia Zambrów - 10 kwietnia (pi¹tek), godz. 15.00
Czarni - Pogoñ £apy - 26 kwietnia ( niedziela), godz. 15.00
Czarni - MKS Mielnik - 6 maja czerwca ( roda), godz. 17.00

'
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Taekwondo
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
Borne Sulinowo 2009
Dominika Olszewska zosta³a trzeci
raz z rzêdu Mistrzyni¹ Polski Juniorów
w kat. + 68 kg. Dominika jednoczenie
zosta³a powo³ana do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy Juniorów. W
tym tygodniu przejdzie badania w Centralnym Orodku Medycyny Sportowej
w Warszawie. Do czerwca wemie udzia³
w trzech turniejach zagranicznych w
Niemczech, Belgii i Austrii.
Daniel Olszewski zdoby³ swój trzeci br¹zowy medal na Mistrzostwach Polski
w kat + 78 kg. W pó³finale uleg³ jednym
punktem zawodnikowi z Olsztyna, póniejszemu z³otemu medalicie. W walce
o br¹zowy medal nie da³ szans zwyciêzcy repasa¿y.

Micha³ Snarski uleg³ w pierwszej walce z póniejszym z³otym medalist¹. Wygra³ repasa¿e i w walce o br¹zowy medal uleg³ zawodnikowi gospodarzy wynikiem 4:6.
W tym roku w fina³ach Mistrzostw

Pi³ka no¿na

DART

W dniu 8.03.2009. w gocinnej hali
ZSLiZ w Olecku rozegrany zosta³ eliminacyjny turniej halowej pi³ki no¿nej do
Mistrzostw Województwa LZS. W turnieju wyst¹pi³a dru¿yna z Olecka  Ekipa Siejnik. Olecczanie zajêli drugie miejsce i uzyskali awans do nastêpnej rundy. Ekipa Siejnik wyst¹pi³a w skladzie:
Piotr Fiedorowicz, Pawe³ Fiedorowicz,
Zbigniew Fiedorowicz, Andrzej Fiedorowicz, Tomasz Parfieniuk, Karol Kalipski,
Grzegorz Bomber, Kamil Pratko. Tomasz
Klimko, Piotr Klimko.
Organizatorzy: MOSiR Olecko i WMZ
LZS Olsztyn dziêkuj¹ gor¹co Dyrekcji
Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych
w Olecku p. Beacie Stypu³kowskiej za
wsparcie i umo¿liwienie rozegrania turnieju w zawsze gocinnej hali.

15.03.2009 w Pubie Pod ABC odby³ siê Turniej Okrêgowy Darta 501 DO.
Wyniki kategorii mê¿czyzn:
1. Dzienisiewicz Wies³aw - Olecko
2. Kopiczko Piotr - E³k
3. Sura¿yñski Andrzej - Olecko
4. D¹browski Zbigniew - E³k
5-6. Kudzin Pawe³ - E³k
Zalewski Tomasz - E³k
7-8 Brakoniecki Jacek - E³k
Chilicki Jacek - E³k
9-12. Niedziejko Miros³aw - Olecko
Naruszewicz Mariusz - Olecko
Krankowski Wies³aw - Olecko
Jasiñski Zygmunt - E³k
13-16. Wienikajtis Rados³aw - E³k

Polski bra³o udzia³ po 8 zawodników w
ka¿dej kategorii wagowej wy³onionych
w dwóch eliminacjach. £¹cznie wziê³o
udzia³ 130 zawodników z 44 klubów.
Zawodnicy z naszego Klubu zajêli dru¿ynowo 13. lokatê.
Czerniakowski Rafa³ - Olecko
Cimochowski Karol - Olecko
Górski Bogdan -Olecko
17-19. - Sura¿yñski
Pieni¹¿ek Rafa³ -E³k
Wielgat Krzysztof - E³k
W kategorii kobiet:
1. Bobkowska Paulina - E³k
2. Kowalewska El¿bieta - Olecko
3. Krasnoborska Katarzyna - Olecko
4. Wieczorek Karolina - Olecko
5-6. Naruszewicz Emilia  Olecko
Wziêtkowiak Izabela - E³k
7. Pieni¹¿ek Marianna - E³k
Wszystkich, którzy chc¹ wzi¹æ udzia³
w turnieju, zapraszamy w ka¿dy pi¹tek
o godz.19.00 do Pubu Pod ABC.
Dariusz Kowalewski

Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa
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Dokoñczenie ze s. 20

Równie¿ z zachwytem stwierdza, ¿e tak
na pewno wygl¹da kilka tysiêcy innych
szkó³. Ja przepraszam zwolenników obecnie
rz¹dz¹cych i rz¹dz¹cej partii, ale ja jestem taka ma³pa, która nie wierzy w opowieci o bananach, ale musi tego banana zobaczyæ i trzymaæ w rêku. Mo¿ecie
sobie Pañstwo wierzyæ w cuda i marynarskie opowieci o potworach morskich,
ale proszê mi pozostawiæ mo¿liwoæ bycia niewiernym Tomaszem... Ja tam w
cuda tak co dwa tysi¹ce lat nie wierzê,
zw³aszcza w to, ¿e mia³o to byæ masowe. Ten rz¹d ka¿d¹ przeprowadzon¹ ustawê
nazywa SUKCESEM. Milczenie Premiera w wa¿nych sprawach jest rozdmuchiwane do postawy mêdrca... Premier siê

zastanawia, co ma powiedzieæ. Jak Premierem by³ Jaros³aw Kaczyñski, to zarówno media jak opozycja wrêcz ¿¹da³y
i wymusza³y oskar¿eniami o tchórzostwo.
Obecny premier wprost celowa³ w nadu¿ywaniu s³ów o tchórzostwie i nieporadnoci w przypadku braku natychmiastowego zabrania g³osu przez Kaczyñskiego. Dzi nawet kilkunastodniowa
zw³oka w przyjêciu stanowiska urasta do
rangi czynów mêdrca. Jak to ³aska pañska na pstrym koniu jedzi. Dzi odpowied Premiera zale¿y od s³upków sonda¿owych. Od czasów okrelania jednego premiera zdalnie sterowanym mamy
ju¿ pewien postêp. Dzi zabranie g³osu
przez Pana Tuska zale¿y od tego, co chcia-

³oby us³yszeæ spo³eczeñstwo wg przeprowadzonych na grupie reprezentatywnej
sonda¿y. I jest happy! Oczeñ happy! Proste... Na razie do szkó³, przez najbli¿sze
trzy lata nieobowi¹zkowo, pójd¹ szeciolatki, co przez kilka najbli¿szych tygodni bêdzie podkrelane jako najwiêksze
osi¹gniêcie rz¹du w obecnej chwili. Martwi
mnie tylko te asekuracyjne 3 lata nieobowi¹zkowe. Obowi¹zkowoæ ju¿
pewnie spadnie na nastêpców i bêdzie
kolejna okazja do nagonki: to my wam
dalimy NAJDOSKONALSZ¥ i NAJLEPSZ¥ ustawê, a wy to wszystko psujecie
tym, ¿e nie potraficie znaleæ miejsc dla
dzieci w szko³ach i przedszkolach?...
Koñ jaki jest, ka¿dy widzi...
Do poczytania za tydzieñ.
PAC
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Ale ten czas leci... albo p³ynie. Mamy
kolejny tydzieñ poza nami. Mo¿e nie bêdê
nudziæ rozwa¿aniami pseudometeorologicznymi i od razu napiszê, ¿e mamy ju¿
wiosnê. Tak dla przypomnienia, ¿e co
takiego te¿ mamy. Co prawda nie ma jeszcze pocz¹tków kwietnia z tradycyjnymi
opadami niegu, przy których wiêkszoæ
zimy to pryszcz. Prawdopodobnie dopiero
nas to czeka.
Przejdmy od razu do polityki. Szeciolatki do szkó³! ¯eby by³o jasne 
nie jestem przeciwnikiem tej koncepcji.
Wprost przeciwnie. Uwa¿am, ¿e jak dziecko
rozpocznie wczeniej edukacjê, tym lepiej. Ka¿da s³uszna koncepcja ma zawsze
swoje wady i zalety, które te¿ wadami
mog¹ byæ. Zachwycanie siê pomys³em
to nic, obalenie veta Prezydenta  te¿ o
niczym nie wiadczy. Pomys³ z wczeniejszym kszta³ceniem te¿ dobry. Jako nie
spotka³em siê z krytyk¹ kszta³cenia szeciolatków jako pierwszaków nawet z
naszej pisowskiej strony. Ca³a krytyka zwi¹zana jest z tym: jak i gdzie kszta³ciæ te dzieci. Podobno przyjêcie szeciolatków do pierwszej klasy ma daæ miejsce dla piêciolatków w przedszkolach...
Fajne. Tylko problem jest doæ powa¿ny: w jakich przedszkolach? Dzi w szko³ach nawet drugoklasici z podstawówek urz¹dzaj¹ tzw. fale, czyli ganianie kotów, których nie mog¹ opanowaæ przedstawiciele grona pedagogicz-

nego. Niestety, ale powstrzymanie chuligañstwa w szko³ach jest praktycznie niewykonalne. Nauczyciele nie opanowali
jeszcze sztuki wy³awiania elementów
aspo³ecznych i ich neutralizacji metodami pedagogicznymi. Po pierwsze nie maj¹
dobrych narzêdzi w postaci przepisów
dotycz¹cych metod i rodków walki z
przemoc¹ w szkole. Dzieci po prostu nie
wierz¹ w sprawiedliwoæ doros³ych, która
najczêciej odbywa siê w sposób zbli¿ony do epilogu z Ballady o dwóch
koniach Wojciecha M³ynarskiego. Nie
bêdê przytacza³ tu ca³ej treci, ale chodzi o to, ¿e s¹ w niej dwa konie: pos³uszny, wykonuj¹cy wszystkie polecenia i drugi  krn¹brny i z³y. Ka¿dego
dnia wonica bierze bat i leje dobrego
konia patrz¹c na tego z³ego ze s³owami:
Jak siê bêdziesz draniu stawia³, to dostaniesz tak jak on. Podobnie jest z
egzekwowaniem pos³uszeñstwa w szko³ach: najczêciej po uszach dostaj¹ te
dzieci, którym zrobienie czego z³ego
wychodzi bardzo sporadycznie i czêciej
z nieprzemylenia konsekwencji czynu.
Najmniej karane s¹ dzieci dzia³aj¹ce z
premedytacj¹, wyj¹tkowo z³oliwe, bezczelne i aroganckie. To chyba norma. Dzieje
siê to zazwyczaj dlatego, ¿e te robi¹ce
co z³ego sporadycznie bardziej siê wstydz¹ swoich czynów i ³atwiej siê przyznaj¹ do b³êdów. Te drugie wypieraj¹
siê wszystkiego i to nawet z³apane za
rêkê. Bezsilnoæ nauczycielskiej sprawiedliwoci polega na tym, ¿e jak siê dziec-

ko nie przyzna siê, jest uznawane za niewinne, zw³aszcza, ¿e te maluszki s¹ zazwyczaj niele wygadane, maj¹ opanowan¹ grê aktorsk¹, wypróbowan¹ na rodzicach. I do takiej szko³y wysy³a siê
szeciolatki... BA! Przecie¿ przy szko³ach
s¹ zerówki wiêc do tych samych budynków trafi¹ równie¿ piêciolatki. Podobno maj¹ zrobiæ siê dodatkowe miejsca w
przedszkolach... Pytanie tylko, czy zrobi¹ siê przedszkola tam, gdzie ich nie
ma. Ustawa o szeciolatkach w szko³ach
mo¿e jest i niez³a. Co mi tam! Jest niez³a,
bo pomys³ jest bardzo dobry. Naród trzeba
kszta³ciæ! Ale przypomina to w tym momencie pomys³ na budowanie dróg w
linii prostej. Niby wszystko jest OK!
Przecie¿ linia prosta jest najkrótsz¹ drog¹ z punktu A do punktu B. Brak zakrêtów poprawia bezpieczeñstwo... I tak dalej:
same plusy. Przystêpuje siê do budowy
tej drogi i okazuje siê, ¿e jej czêæ idzie
przez rzekê, albo co gorsza  jezioro.
Przekopanie wiêkszych wzgórz jest zbyt
kosztowne i trzeba drogê dostosowaæ
do wzniesieñ i zag³êbieñ. Jeli jest rzeka
 to okazuje siê, ¿e nie ma mostu, dodatkowo nie mo¿na go postawiæ w byle
jakim miejscu. Dodatkowo linia przebiegu tej drogi idzie przez pokój i kuchniê
jakiego Iksiñskiego.
Pani Minister Hall z zachwytem w
jednym programie publicystycznym opowiada³a o jednej szkole doskonale dostosowanej do przyjêcia nowej ustawy
i razem z ni¹ szeciolatków.
Dokoñczenie na s. 19.

Rys. Waldemar Rukæ

DZIEÑ 348

