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Odznaczenia
dla oleckich
dzia³aczy sportowych
Du¿e wyró¿nienie z okazji podsumowania sezonu lekkoatletycznego 2009
spotka³o dwóch znanych w Olecku dzia³aczy sportowych  trenera sekcji lekkoatletycznej Klubu Czarni Olecko Romualda Wojnowskiego oraz dyrektora MOSiR w Olecku Andrzeja Kamiñskiego.
Szczegó³y na s. 19.

Gminne drogi
Wypowied burmistrza Wac³awa Olszewskiego na temat utrzymania dróg
gminnych (sesja Rady Miejskiej, 27 listopada 2009) zamieszczamy na s. 4.

Otwarcie filii
Fundacji Feminoteki

10 grudnia w sali kina Mazur odby³o siê uroczyste otwarcie filii Fundacji
Feminoteki.
Szczegó³y na s. 3.

WARTO PRZECZYTAÆ
* Dzia³ania Zero Tolerancji
 s. 2.
* Materia³y pirotechniczne  s. 2.
* Miko³aje w miko³ajki  s. 6.
* Filmowe reminiscencje z £odzi
 s. 8.
* Sztama 2009  s. 10-11.
* 95. urodziny Eleonory Stankiewicz
(2)  s. 12.
* Konkurs nz najpopularniejszego sportowca powiatu oleckiego w 2009 r.
 s. 18.

G³osuj na najpopularniejszego sportowca powiatu oleckiego.
Kupon wewn¹trz numeru!

(K134020)

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961
Teresa Popko

Aleje Lipowe 1b

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V60904)

19-400 Olecko

Konkurs!
- kup zabawki - wype³nij kupon
- wygraj atrakcyjna nagrodê
Dzia³ zabawek zaprasza!

MARKET BUDOWLANY

JU¯ W SPRZEDA¯Y!
NOWA KOLEKCJA KARNISZY
DZIECIÊCYCH DISNEY AUTA
A TAK¯E: SZEROKI WYBÓR ASORTYMENTU
DREWNIANYCH WYROBÓW KUCHENNYCH
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V20601)

ZPHU IMPULS

(V59805)

Rys. Waldemar Rukæ

(V65602)
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Dzia³ania
Zero Tolerancji

W dniu 9.12.2009r w godz. 15.0020.00 przeprowadzono kolejne dzia³ania porz¹dkowe Zero Tolerancji, które
prowadzono na terenie gminy Olecko.
Celem prowadzonej akcji by³o zapobieganie zdarzeniom kryminalnym, zapewnienie ³adu i porz¹dku publicznego oraz
bezwzglêdne represjonowanie sprawców
wykroczeñ. W dzia³aniach uczestniczyli policjanci Wydzia³u Prewencji i Ruchu Drogowego oraz funkcjonariusze
Oddzia³ów Prewencji KWP w Olsztynie. W sumie w dzia³aniach wziê³o udzia³
12 mundurowych.
Policjanci wylegitymowali 33 osoby. Ujawniono 20 wykroczeñ, za które
na³o¿ono 13 mandatów karnych i zastosowano 7 pouczeñ. Skontrolowano
ponadto 31 pojazdów i zatrzymano jeden dowód rejestracyjny. Równolegle
prowadzono cykliczne dzia³ania prewencyjno-operacyjne pn. Chroñ dzieci przed
alkoholem, podczas których funkcjonariusze kontrolowali sklepy i lokale gastronomiczne pod k¹tem sprzeda¿y alkoholu osobom nieletnim.
Tomasz Jegliñski
KPP Olecko
Z g³êbokim
¿alem ¿egnamy

Tadeusza
Gryczana
wieloletniego Dyrektora Domu
Dziecka w Olecku oraz Prezesa
Ko³a Powiatowego Zwi¹zku
Kombatantów RP i By³ych
Wiêniów Politycznych w Olecku
Jego Rodzinie oraz Najbli¿szym
wyrazy szczerego wspó³czucia
sk³adaj¹
Przewodnicz¹cy Rady
i Radni Powiatu Oleckiego
oraz Starosta Olecki
wraz z pracownikami

MORENA

(L17401)

KOPALNIA KRUSZYWA

Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 509-776-769
www.kopalniakruszywamorena.pl
oferuje

piasek, ¿wir ze z³o¿a i sortowany
do 32 mm, kamienie otoczaki,
brukowce oraz g³azy ozdobne

Materia³y
pirotechniczne

Zbli¿aj¹cy siê okres wi¹teczno-noworoczny zwi¹zany jest tak¿e z zakupem ro¿nego typu materia³ów pirotechnicznych i sztucznych ogni. Osoby dokonuj¹ce zakupu materia³ów pirotechnicznych i fajerwerków powinny pamiêtaæ,
ze s¹ one szczególnym zagro¿eniem dla
dzieci i m³odzie¿y  z uwagi na ich brak
umiejêtnoci pos³ugiwania siê nimi i czêsto
nie przestrzegania rodków bezpieczeñstwa.
Wyroby pirotechniki widowiskowej,
wy³¹czone spod koncesjonowania, zwane s¹ potocznie fajerwerkami  ze wzglêdu
na swój sk³ad chemiczny zawsze stwarzaj¹ znaczne zagro¿enie po¿arowe i
wybuchowe. Popularne zimne ognie równie¿ zaliczane s¹ do materia³ów pirotechnicznych.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami istnieje ca³kowity zakaz sprzeda¿y materia³ów pirotechnicznych
dzieciom i m³odzie¿y do lat 18. Powy¿szy zakaz wynika z ustawy z dnia
22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi , broni¹, amunicja oraz wyrobami
i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (DZ. Uz 2001 r.
nrr 67, poz. 679).
Artyku³ 37. ustawy stanowi:
Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne wy³¹czone spod koncesjonowania lub broñ, a na podstawie której nie
jest wymagane pozwolenie, osobom niepe³noletnim - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
Ponadto zgodnie z wydam 28 padziernika 2009 r. Rozporz¹dzeniem
Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego na

DY¯URY APTEK
*
*
*
*
*
*
*
*

15.12.2009r.,
16.12.2009r.,
17.12.2009r.,
18.12.2009r.,
19.12.2009r.,
20.12.2009r.,
21.12.2009r.,
22.12.2009r.,

pl.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
pl.
ul.

Wolnoci 7B
Zielona 35
Sk³adowa 6
Zielona 37
Kolejowa 15
11 Listopada 9
Wolnoci 7B
Zielona 35

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700

terenie województwa zabrania siê u¿ywania w miejscach publicznych petard
oraz innych wyrobów pirotechnicznych
wy³¹czonych spod koncesjonowania.
Zakaz nie obowi¹zuje w dniach 31 grudnia
2009 r. i 1 stycznia 2010 r. oraz podczas imprez okolicznociowych, po
uzyskaniu zgody w³aciwego terytorialnie
wójta lub burmistrza. Za naruszenie tego
zakazu grozi kara grzywny do 500 z³.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami dopuszcza siê sprzeda¿ fajerwerków w centrach handlowych czy sklepach wielobran¿owych, jednak pod warunkiem spe³nienia pewnych wymogów:
· sprzeda¿ winna odbywaæ siê na stoiskach z obs³ug¹, gdzie towar podaje
klientowi tylko uprawniony sprzedawca,
· wyroby takie winny byæ posortowane
w sposób widoczny, wg klas dopuszczenia do sprzeda¿y,
· stoisko powinno byæ wyposa¿one w
sprzêt ganiczy oraz tablice informacyjne o zakazach otwierania opakowañ na terenie obiektu, wnoszenia tych
wyrobów do innych czêci obiektu
oraz u¿ytkowania fajerwerków w
obiekcie i jego s¹siedztwie.
Tomasz Jegliñski
KPP Olecko

NASZ 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:

 Beata Brodowska
 Aneta Burgman
 Józefina D¹bek
 Ryszard Marciniak
 Zofia Turowicz
 Andrzej Zapasik
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ Fundacja Niewidzialna Rêka
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna
1A
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul.
Kolejowa 32
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku, al. Wojska
Polskiego 13
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
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OLECKI TERMINARZ

Otwarcie filii
Fundacji Feminoteki

10 grudnia w sali kina Mazur odby³o siê uroczyste otwarcie
filii Fundacji Feminoteki. O Fundacji i jej zamierzeniach
oraz o wspólnej kampanii Feminoteki i Avon Avon kontra
przemoc opowiedzia³a Joanna Piotrowaka  prezeska Fundacji.
Nastêpnie odby³a siê projekcja filmu Milenium. Mê¿czyni, którzy nienawidz¹ kobiet. W dyskusji po filmie udzia³
wziê³a Sylwia Chutnik  laureatka Paszportu Polityki, który otrzyma³a za ksi¹¿kê Kieszonkowy atlas kobiet.
W spotkaniu uczestniczyli wicestarosta Maria W. Dzienisiewicz i wiceburmistrz Henryk Trznadel.
Przedstawicielem Feminoteki w Olecku zosta³a Agnieszka
nie¿yñska. Tygodnik przypomina, ¿e Agnieszka i Maciej nie¿yñscy byli autorami projektu Kobieta to brzmi
dumnie. Moment kulminacyjny i najbardziej widowiskowy
projektu zbieg³ siê z dzia³aniami ostatniego Przystanku Olecko.
W przeuroczym, wspania³ym spektaklu wziêli udzia³ wszyscy uczestnicy projektu, a co najmniej dwustu widzów wype³ni³o do granic mo¿liwoci Teatr AGT.
(m)

Nietrzewy kieruj¹cy

10.12.2009r o godz. 19.30 w Olecku na ul. rodkowej
policjanci zatrzymali nietrzewego kieruj¹cego. Podczas kontroli
drogowej i badaniu na alkomacie okaza³o siê, ¿e 23-letni
Andrzej M. prowadzi³ samochód maj¹c ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Kolizja

WYPRZEDA¯ MEBLI U¯YWANYCH
ul. Kopernika 10 (piwnica)
www.meble-zachodnie.eu

(V54831)

9.12.2009r ok. godz. 18.30 na drodze wojewódzkiej nr
W655 w miejscowoci Dunajek dosz³o do kolizji drogowej.
Kieruj¹ca samochodem marki VW Passat, jad¹c od miejscowoci wiêtajno, straci³a panowanie nad pojazdem, nastêpnie zjecha³a na przeciwleg³y pas ruchu i czo³owo zderzy³a z
jad¹cym z przeciwka BMW. Sprawca kolizji zosta³ ukarany
mandatem karnym.
Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

WYPRZEDA¯ CEBUL KWIATOWYCH

Zapraszamy od 1 grudnia do zakupu choinek
i ozdób wi¹tecznych.

Centrum Ogrodowe, ul. Rzenicka 6

PORCELANA
www.tocada.pl
Du¿y wybór serwisów 12-osobowych, serwisy
6-osobowe, galanteria sto³owa, liczne dodatki.
19-400 Olecko, Kopernika 10 (piêtro),
tel. 724-993-906

(V65902)

AUTOMYJNIA
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(V54410)

NAJTANIEJ W MIECIE

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON ............................ 3,69 z³
Pb95 ......................... 4,22 z³
PB98 ........................ 4,42 z³
LPG .......................... 2,02 z³
Olej opa³owy............ 2,35 z³ (powy¿ej 1000 litrów)

Zapraszamy od 800 do 1800

(K19802)

(V56307)

WYSTAWY STA£E
 40. rocznica debiutu literackiego Wac³awa Klejmonta 
wystawa, Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej
 Wyprawa do Peru i Boliwii  Andrzej Malinowski, wystawa, Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej
 Solidarnoæ  powstanie i historia (teren powiatu oleckiego), wystawa w siedzibie Stowarzyszenia Zamek, plac
Zamkowy
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
 Wystawa malarstwa Krzysztofa Pasztu³y, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
14 grudnia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
15 grudnia (wtorek)
9.00  Powiatowa Liga Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t (szko³y
podstawowe), hala w Wieliczkach
17 grudnia (czwartek)
17.00  Czar Bo¿ego Narodzenia  koncert charytatywny,
kino Mazur
18 grudnia (piatek)
17.00  [REC] 2, film  kino Mazur
19.00  Nigdy nie mów nigdy, film  kino Mazur
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od
ul. Cichej)
19 grudnia (sobota)
17.00  [REC]2, film  kino Mazur
19.00  Nigdy nie mów nigdy, film  kino Mazur
20 grudnia (niedziela)
17.00  [REC]2, film  kino Mazur
19.00  Nigdy nie mów nigdy, film  kino Mazur
21 grudnia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
* up³ywa termin sk³adania ofert w przetargu na Hotel Asystenta (TO 48, s. 13)

(V54410)
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Wypowied burmistrza Wac³awa Olszewskiego na temat utrzymania dróg gminnych (sesja Rady Miejskiej, 27 listopada 2009).

Gminne drogi

Na ostatniej Sesji RM, w czêci G³os
wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy z pytaniem o termin remontu drogi G¹ski  widry
wyst¹pi³ so³tys widrów, Pan Makarewicz.
So³tys przedstawi³ Radzie fatalny stan
drogi: Ju¿ nied³ugo dzieci do szko³y bêd¹
woziæ ci¹gnikiem, bo autokar nie przejedzie. Dosta³em pismo z urzêdu, ¿e drogi
tej nie bêd¹ remontowaæ, bo nie ma obiektów
turystycznych. To co wie ma zrobiæ, jeli nie ma obiektów turystycznych? A przecie¿ szlak turystyczny przez nasz¹ wie
przechodzi. Ta droga jest w tej chwili
zgracona jak stary pegeerowski ci¹gnik.
Trudno ni¹ przejechaæ. Nie dziwo, ¿e s¹
wypadki.
Burmistrz Wac³aw Olszewski:  Pan
so³tys poruszy³ sprawê drogi gminnej. Ja
wiem, ¿e stan dróg gminnych nie jest najlepszy. W tym roku wiosn¹ gmina wyda³a
naprawdê du¿e pieni¹dze na remont dróg.
Uwa¿am, ¿e remonty te by³y wykonane
nale¿ycie. Najlepiej z wszystkich ostatnich lat.
Proszê Pañstwa! Najlepiej gdyby wszêdzie by³y drogi utwardzone. Nie ma w¹t-

pliwoci. Przyjêlimy jednak tak¹ zasadê, ¿e w pierwszej kolejnoci robimy drogi
o najwiêkszym ruchu, gdzie s¹ dowo¿one do szkó³ dzieci, itd. Wydajemy naprawdê znaczne pieni¹dze na transport i
drogi. Wspomagamy równie¿ budowê dróg
powiatowych le¿¹cych na terenach wiejskich.
Oczywicie tê drogê doskonale znam.
Wiem o problemach. Trzeba j¹ teraz bezwzglêdnie poprawiæ. Na pewno j¹ poprawimy. Ale w tej chwili trudno robiæ takie
remonty. Mamy tak¹ pogodê. Remont
ukoñczony, ale leje deszcz. Natê¿enie ruchu
jest coraz wiêksze. Po drogach tych coraz czêciej je¿d¿¹ ciê¿kie samochody,
czy to po mleko, czy z drewnem. Wtedy,
kiedy by³a dobra pogoda, nie by³o takich
k³opotów. Wszystkich remontów nie jestemy w stanie wykonaæ.
Pewnie mielibymy dobre drogi gminne
i pewnie lepsze ni¿ powiatowe, gdybymy dbali tylko o nasze. Musimy jednak
dbaæ o wszystko. Gmina w tej chwili nie
mo¿e te¿ szar¿owaæ. Mówi³em ju¿ tutaj
o trudnociach z realizacj¹ tegorocznego
bud¿etu. W tym roku bardzo znacz¹co

odczuwamy kryzys, jeli chodzi o realizacjê bud¿etu. Mamy mniejsze wp³ywy z
bud¿etu Pañstwa, z podzia³u podatku
dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Spadek ten to oko³o 8-10%. Jeli
chodzi o sprzeda¿ nieruchomoci komunalnych, to jest zastój na rynku. Nie sprzedalimy Skarpy, nie id¹ po³o¿one w bardzo
atrakcyjnych miejscach dzia³ki budowlane. Nie pójdê na taki uk³ad, ¿e, wykonamy w ca³oci zaplanowane dochody i nie
zrobiê przeceny dzia³ki, która warta jest
100 tysiêcy i nie sprzedam jej za 20 tysiêcy. Chyba ¿ebym by³ samobójc¹?!?
Jeli chodzi o wydatki to prosi³bym o
rozwagê. W Urzêdzie oszczêdzamy na
papierze, na telefonach, na wyjazdach
s³u¿bowych, na szkoleniach,... na wszystkim. Prosi³bym wiêc o zrozumienie, bo
to naprawdê jest rok szczególny. Ciê¿ki
dla nas wszystkich.
Wiem i rozumiem pana so³tysa. Tê
drogê na pewno naprawimy. Czeka na
naprawê jeszcze kilka dróg, ale nie ma
pieniêdzy. To nie jest tak, ¿e ja nie chcê
tego zrobiæ!
Apelujê do wszystkich, do radnych,
¿eby naprawdê ograniczaæ siê w wydatkach. To jest bardzo ciê¿ki rok. Brakuje
nam dwa miliony w bud¿ecie. Tniemy teraz
wydatki tam, gdzie to jest mo¿liwe. Mimo
to spi¹æ bud¿et bêdzie bardzo trudno. Proszê
wiêc o wyrozumia³oæ.
Opracowa³ B. Marek Borawski

By jedzi³o siê bezpieczniej

Portal egoturystyka.pl
Na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl 23 listopada 2009 r.,
ukaza³a siê lista projektów do dofinansowania ze rodków
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 20072013 w ramach Osi Priorytetowej 2. Turystyka, Dzia³ania
2.2 Promocja województw i jego oferty turystycznej.
Cieszy nas fakt, ¿e znalaz³ siê na niej projekt egoturystyka.pl  produkt turystyczny Krainy EGO z³o¿ony przez
powiat e³cki. Bêdzie on realizowany w latach 2009-2011 we
wspó³pracy z powiatem oleckim i powiatem go³dapskim, a
kwota dofinansowania wynosi 548.528,83 z³.
Projekt egoturystyka.pl  produkt turystyczny Krainy EGO
jest kontynuacj¹ Wirtualnego przewodnika po krainie EGO.
Zak³ada on miêdzy innymi rozszerzenie treci zawartych w
portalu, przeprowadzenie seminariów bran¿owych  hotelarstwo, gastronomia, agroturystyka w powiatach, udzia³ w krajowych i zagranicznych targach turystycznych, wydanie materia³ów promuj¹cych Krainê EGO oraz promocjê portalu w
prasie bran¿owej.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

1 grudnia 2009 r. zakoñczy³a siê procedura oceny strategicznej wniosków z³o¿onych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 z zakresu
Osi Priorytetowej V. Infrastruktura Regionalna i Lokalna,
Poddzia³anie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkuj¹ca rozwój regionalny.
Projekt Powiatu Oleckiego na przebudowê drogi nr 1857N
na trasie Or³owo-Wronki-Po³om-Straduny o d³ugoci 1,8 km
uzyska³ pozytywn¹ ocenê i przyznano mu dofinansowanie w
wysokoci 70% kosztów inwestycji. W ramach projektu w
Po³omie zostan¹ wykonane chodniki i zatoka autobusowa, na
odcinku 1,8 km zostanie po³o¿ona nowa nawierzchnia jezdni, przebuduje siê przepusty, wykona odwodnienia i pobocza
¿wirowe, a tak¿e zajazdy gospodarcze i wjazdy bramowe.
Planowany koszt inwestycji to oko³o 6,2 mln z³, za pozyskane dofinansowanie siêga 4,35 mln z³. Powiatowy Zarz¹d
Dróg planuje rozpoczêcie inwestycji w II kwartale 2010 r., a
zakoñczenie z koñcem 2011 roku.
Ponadto 30 listopada 2009 r. Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji zatwierdzi³ listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2010 r. w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, tak zwanych Schetynówek. Znajduje siê na niej wniosek powiatu
zak³adaj¹cy przebudowê 7 ulic powiatowych w Olecku (Grunwaldzka, Kociuszki, pl. Zamkowy, Zamkowa, Mazurska, Norwida,
D¹browskiej). Wartoæ inwestycji to kwota oko³o 6,13 mln z³.
Prace rozpoczn¹ siê ju¿ w I kwartale 2010 r. i zakoñcz¹ siê do
koñca roku.
H. Bogdañska, www.powiat.olecko.pl
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Lokalna
Organizacja Turystyczna

W Maj¹tku Gi¿e pañstwa Marczaków odby³o siê walne
zebranie LOT. Celem zebrania by³o m.in. wprowadzenie poprawek do Statutu, które usprawni³y dzia³alnoæ LOT oraz
wybór nowego cz³onka komisji rewizyjnej na miejsce ustêpuj¹cego. Zosta³ nim Mieczys³aw Golis z Krzywego (gm.
wiêtajno).
(m)

ELIPSA
ul. Letnia 15
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(V61703)

Trzydzieci szeæ lalek, szeæ ³ó¿eczek, dziewiêæ wózków, zestawy edukacyjne i wiele innych zabawek trafi³o do
utworzonych od 1 wrzenia br. Zespo³ów Wychowania Przedszkolnego. To jedna z pierwszych partii zabawek kupionych
w ramach projektu. Do koñca miesi¹ca powinnymy otrzymaæ kolejne. W 2010 r. zakupy zwi¹zane z uzupe³nieniem
pomocy dydaktycznych i wyposa¿enia bêd¹ kontynuowane.
Rozpoczê³y siê ju¿ zajêcia w ramach projektu Równym
krokiem. Kilkadziesi¹t dzieci w wieku od 3 do 5 lat przez
cztery godziny dziennie po po³udniu, piêæ dni w tygodniu
uczestniczy w zajêciach dydaktyczno-wychowawczych. Dwa
Zespo³y Wychowania Przedszkolnego otrzyma³o ju¿ prezent
Miko³ajkowy. Dzieci powinny byæ uszczêliwione- nowe zabawki zawsze ciesz¹ milusiñskich.
Na realizacjê projektu pt.: Równym krokiem otrzymalimy 623 723,50 z³ z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Wk³ad w³asny gminy wynosi 10 012, 50 z³.
Celem projektu jest zwiêkszenie udzia³u dzieci w wieku
od 3 do 5 lat w edukacji przedszkolnej.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl
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Cz³owiek
 najlepsza inwestycja

(K19903)

£ - zimne przek¹ski
W
- napoje bezalkoholowe
Y
- kawa, herbata, ciasto
W
- szampan
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Rezerwacja do 23.12.2009 r.,
tel. 87 520 29 77,
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W niedzielê, 6 grudnia, Olecka Rada M³odzie¿owa zorganizowa³a Miko³ajki
dzieciom z Olecka. Jej cz³onkowie, wraz z opiekunem - Gra¿yn¹ Obuchowsk¹ obdarowywali milusiñskich zabawkami i s³odyczami.

Miko³aje w miko³ajki

Po weso³ej i udanej akcji w Olecku, m³odzie¿owcy zawitali w Kukowie
u Martynki, która ma za sob¹ kilka bardzo
powa¿nych operacji. Niestety, dziewczynki nie by³o na ten czas w domu,
jednak Miko³ajów gocinnie przywita³
jej dziadek, któremu przekazali prezenty.
Zbiórka zabawek odby³a siê w oleckim Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana
Kochanowskiego oraz Zespo³ach Szkó³
w Olecku i Judzikach. Dzia³ania wsparli:
kwiaciarnia Irys, PPHU Agat oraz
Art-Styl w Olecku, za co serdecznie
dziêkujemy. S³odycze natomiast zosta³y zakupione z bud¿etu Oleckiej Rady
M³odzie¿owej.

Fot. Adrian Obuchowski
Miko³aje, w których wcielili siê:
Karolina Sznurkowska, Damian Wilke, Gra¿yna Obuchowska oraz Adrian
Bagieciel, powitali dzieci w centrum mia-

sta i wrêczyli im prezenty. Na twarzach
maluchów malowa³a siê radoæ. Równie¿ rodzice i dziadkowie nie kryli mi³ego zaskoczenia.

NIE DAJ SZANSY AIDS,
ZRÓB TEST NA HIV
PUNKT KONSULTACYJNO  DIAGNOSTYCZNY W KIERUNKU HIV W
OLSZTYNIE
Badania bezp³atne i anonimowe
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
10-561 OLSZTYN
ul. ¯o³nierska 16, parter, pokój 15
CZYNNY:
WTORKI I CZWARTKI
W GODZINACH 15.00 -18.00
tel. (89) 524-83-59
PUNKT KONSULTACYJNO  DIAGNOSTYCZNY
W KIERUNKU HIV W E£KU
PRZY PORADNI DERMATOLOGICZNO-WENEROLOGICZNEJ SZPITALA WOJSKOWEGO
Badania bezp³atne i anonimowe
19-300 E³k, ul. Kociuszki 30
CZYNNY:
PONIEDZIA£KI I CZWARTKI W GODZINACH
16.00 -17.30
TEL. (87) 621-98-79
Emilia Naruszewicz
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

M³odzi radni s¹ bardzo zadowoleni
z pomys³u, który uda³o im siê zrealizowaæ. Ten szary, grudniowy dzieñ rozwietli³o kilkadziesi¹t ciep³ych, dzieciêcych
umiechów. Mi³o jest dostawaæ, ale jeszcze
milej  ofiarowaæ.
Karolina Sznurkowska
Przewodnicz¹ca ORM

Trwaj¹ prace zwi¹zane
z wdro¿eniem ISO 9001

Od kwietnia 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku
trwaj¹ prace zwi¹zane z wdra¿aniem Systemu Zarz¹dzania Jakoci¹ zgodnego z norm¹ PN-EN ISO 9001:2009. Realizowane s¹ one w ramach projektu ISO 9001 w administracji samorz¹dowej Polski Wschodniej.
Projekt jest realizowany przez Euroregion Niemen w ramach Poddzia³ania 5.2.1. Modernizacja zarz¹dzania w administracji samorz¹dowej Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Obecnie Zespó³ pilotowy wraz z Pe³nomocnikiem i Administratorem ds. Zarz¹dzania Jakoci¹ opracowuje ksiêgê jakoci oraz procedury systemowe, tj. procedurê nadzoru nad dokumentami i zapisami, audytów wewnêtrznych i dzia³añ koryguj¹cych, nadzoru nad produktem niezgodnym oraz dzia³añ zapobiegawczych. Przy sporz¹dzaniu niezbêdnej dokumentacji pomoc¹ i doradztwem s³u¿y Konsultant  Krystyna Milczarek.
Tworzone w Systemie Zarz¹dzania Jakoci¹ procedury systemowe i wydzia³owe przyczyni¹ siê do systematyzacji i ujednolicenia zasad pracy, które wynikaj¹ z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa  mówi Maria Dzienisiewicz, pe³nomocnik ds.
Systemu Zarz¹dzania Jakoci¹  Dokumenty te nie narzucaj¹
nowego sposobu postêpowania, lecz go porz¹dkuj¹.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl
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Razem mo¿na wiêcej

Powiat jest jednostk¹ administracyjn¹ pañstwa, natomiast
parafia to najmniejsza jednostka administracyjna kocio³a.
Miêdzy tymi dwoma podmiotami, tak odmiennymi co do celów
i zadañ jakie realizuj¹, mo¿e zachodziæ zgodna i harmonijna
wspó³praca.
Przyk³adem jest wspó³praca Powiatu Oleckiego z Parafi¹

Rzymsko-Katolick¹ pw. w. Stanis³awa Bpa i Mêczennika
w Szczecinkach. W 2008 r. Parafia jako jedna z trzech w
kraju otrzyma³a dofinansowanie na realizacjê projektu z dzia³ania
9.1.2. Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Jest to projekt RÓWNY START  kompleksowy program pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z parafii w Szczecinkach. Jest realizowany w ramach umowy partnerskiej z
Powiatem Oleckim. Partnerstwo reprezentuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku. W ramach dzia³añ zdiagnozowano potrzeby edukacyjne uczniów z terenu parafii,
do czerwca 2010 r. prowadzone bêd¹ zajêcia z jêzyka angielskiego, odrabiania lekcji, zajêcia kompensacyjno-wyrównawcze, a w ferie zimowe kurs informatyczny.
Kolejnym przyk³adem jest zakoñczony w listopadzie br.
projekt Kraina mego dzieciñstwa. Powiat równie¿ by³ partnerem
w tym projekcie. W ramach podpisanego listu intencyjnego
samorz¹d zapewni³ wsparcie merytoryczne w przygotowaniu
i realizacji projektu, doradztwo, jak te¿ pomoc w promocji
projektu na stronach internetowych www.powiat.olecko.pl
oraz www.egoturystyka.pl.
H. Bogdañska, www.powiat.olecko.pl

POWIATOWY URZ¥D PRACY W OLECKU
BIURO PROJEKTU
ul. Armii Krajowej 30
Tel. 87 5202533, 5203078
Fax 87 5202746

Szanowni Pañstwo!
Z dniem 16 listopada 2009 r. Powiatowy Urz¹d
Pracy w Olecku rozpocz¹³ realizacjê projektu pod
nazw¹ MO¯E BYÆ LEPIEJ, wspó³finansowanego
ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Projektodawc¹ jest
Powiat Olecki.
W ramach projektu udzielone bêd¹ DOTACJE
wraz ze wsparciem pomostowym, a tak¿e realizowane bêd¹ BEZP£ATNE SZKOLENIA ZAWODOWE oraz zajêcia z psychologiem, doradc¹
zawodowym i porednikiem pracy skierowane
do osób bezrobotnych z powiatu oleckiego, z którymi rozwi¹zano stosunek pracy w okresie ostatnich 6 m-cy.

Proponujemy Pañstwu udzia³ w nastêpuj¹cych szkoleniach:
1. Operator suszarni drewna
2. Spawanie Metod¹ MAG i TIG
3. Sprzedawca  magazynier z obs³ug¹ wózków
wid³owych
4. Ma³a przedsiêbiorczoæ (dla osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Pani¹
Ma³gorzat¹ Marszelewsk¹ w Biurze Projektu, które mieci siê w siedzibie Powiatowego Urzêdu Pracy
w Olecku ul. Armii Krajowej 30, tel. 520 30 78
wew. 230.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII  Regionalne kadry gospodarki
Dzia³anie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiêbiorstw w regionie
Poddzia³anie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Projekt Mo¿e byæ lepiej wspó³finansowany jest ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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Ju¿ po raz kolejny uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku, uczestnicz¹cy w trwaj¹cym ju¿ prawie rok projekcie Open
Your Eyes And See  Debating Film Club, realizowanym przez Powiat Olecki
i finansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, mogli zwiedziæ
miejsca cile zwi¹zane z filmem i kinem.

FILMOWE REMINISCENCJE Z £ODZI
Tym razem wybralimy siê do £odzi,
która nie bez przyczyny uwa¿ana jest za
filmow¹ i telewizyjn¹ stolicê Polski.
Ten jesienny wyjazd studyjny rozpoczêlimy od zwiedzenia £ódzkiej Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera. Tam, oprowadzani przez jednego z
pracowników naukowych tej wymienitej szko³y, moglimy na w³asne oczy
zobaczyæ sale wyk³adowe, korytarze, studia,
w których uczyli siê sztuki filmowej najwybitniejsi polscy twórcy kinowi.
Budynek rektoratu, który na pocz¹tku
by³ jedynym budynkiem szko³y, przepe³niony jest duchem wybitnych postaci
przemierzaj¹cych jego korytarze oraz
dyskutuj¹cych o filmie, i nie tylko, w
jego wnêtrzach. Z kolei nowy budynek
dydaktyczny, z doskonale wyposa¿onymi
studiami i wietnym zapleczem filmowoteatralnym, stanowi wyrany symbol kierunku, w którym zmierza polskie kino 
nowoczesne, profesjonalne, na wiatowym poziomie. Nawet studenci nie s¹
tu tacy sami jak w innych uczelniach
wy¿szych  czuæ w nich niepokornego
ducha, ka¿¹cego inaczej ni¿ wszyscy
patrzeæ na wiat i wznosiæ siê na wy¿yny artystycznego kunsztu.
Po niezwykle przejmuj¹cej i emocjonuj¹cej wizycie w ³ódzkiej filmówce,
udalimy siê na spacer po Ksiê¿ym M³ynie,
dawnej dzielnicy fabryczno-rezydencjonalnej Scheiblerów, Grohmanów i Herbsta. Zobaczylimy tam fabrykê, domy
robotnicze, remizê stra¿ack¹ z zabytkow¹ pomp¹, willê Herbsta, s³ynne beczki Grohmana  zabytkow¹ bramê. S¹ to
miejsca, w których znakomity polski filmowiec, Andrzej Wajda, nakrêci³ jedn¹
z najwybitniejszych adaptacji powieci
polskiej  Ziemiê obiecan¹.
Kolejnym, niezwykle interesuj¹cym
punktem naszej wycieczki by³a wizyta w
Muzeum Bajki przy Studiu Filmowym SEMA-FOR. Mielimy tam okazjê zapoznaæ
siê z tajnikami animacji kukie³kowej, rysunkowej i komputerowej. Ponadto zobaczylimy z bliska naszych idoli bajkowych z dzieciñstwa, m.in. misia Uszatka, Colargola, Muminki oraz bohatera
najnowszej produkcji Studia, która wkrótce
zagoci na ekranach telewizorów, królika Parauszka.
Nie mniej ciekawymi okaza³y siê pro-

jekcje filmów wspó³produkowanych przez
Studio. Obejrzelimy filmy Ichthys (re¿.
Marek Skrobecki), Miasto p³ynie (re¿.
Balbina Bruszewska) oraz dokument z
realizacji oscarowej produkcji pt. Piotru i wilk.
Ichthys to niekonwencjonalnie
opowiedziana, metaforyczna, filmowa
przypowieæ o wytrwa³oci oczekiwania,
nadziei i spe³nieniu. Bohater filmu to
mê¿czyzna w sile wieku. Zjawia siê w
restauracji, której wnêtrze przypomina
budowlê sakraln¹. Jest tam jedynym klientem. Wita go kelner o twarzy cherubina.
Kelner przyjmuje zamówienie, po czym
wychodzi. Klient oczekuje na jego powrót... Czas mija, pokrywaj¹c wszystko
patyn¹ staroci. Kiedy wreszcie ci¹gle
m³ody kelner zjawia siê z zamówionym
daniem, klient sprawia wra¿enie martwego.
Z kolei Miasto p³ynie to s³odkogorzka refleksja na temat ¿ycia w Polsce. M³odzi i starzy opowiadaj¹ o poszukiwaniu mi³oci, nocy polubnej,
mundurkach szkolnych, obowi¹zkach
premiera, zapinaniu pasów, religii i w³adzy. Bogaty kola¿ wypowiedzi, rozmów,
utworów muzycznych i materia³ów reporterskich. Film porusza najbardziej newralgiczne dla spo³eczeñstwa tematy, takie jak: bezrobocie i bieda, strajki rolników, pseudokibice i przestêpczoæ. Natomiast w warstwie obrazowej g³ówn¹
bohaterk¹ jest £ód, jej mieszkañcy i
postpeerelowskie krajobrazy.
Po obiedzie udalimy siê do Muzeum
Kinematografii. Siedzib¹ muzeum jest
pochodz¹cy z po³owy XIX w. neorenesansowy pa³acyk Karola Scheiblera, jednego z najwiêkszych ³ódzkich przemys³owców pochodzenia niemieckiego,
zwanego królem bawe³ny.
Spokojna, wywa¿ona fasada budynku kontrastuje z bogactwem wielostylowych, eklektycznych wnêtrz, w których
zachowa³y siê w dobrym stanie lub s¹
konserwowane sztukaterie, kominki i piece,
dekoracje malarskie, boazerie i meble,
tkaniny obiciowe, tapety, mozaika, pod³ogi
i witra¿e. Obejrzelimy tam wystawê ROMAN POLAÑSKI. AKTOR. RE¯YSER,
prezentacjê dorobku jednego z najwybitniejszych i najbardziej znanych polskich twórców filmowych, który s³awê i
popularnoæ w kinie wiatowym zawdziêcza takim filmom jak: Nó¿ w wodzie,

Matnia, Wstrêt, Dziecko Rosemary, Chinatown, Tess czy Pianista.
Postaæ Romana Polañskiego zosta³a ukazana poprzez ekspozycjê plakatów, zdjêæ,
werków, fotosów z filmów, które re¿yserowa³ i w których wyst¹pi³ jako aktor.
To wyj¹tkowy zbiór archiwaliów, który
dot¹d nie by³ w Polsce prezentowany.
Z kolei w sali projekcyjnej obejrzelimy trzy niezwyk³e filmy: Katedra (re¿.
Tomasz Bagiñski), Piotru i Wilk (re¿.
Suzie Templeton) i Dwaj ludzie z szaf¹ (re¿. Roman Polañski).
Piotru i Wilk to trwaj¹ca zaledwie
trzydzieci minut animacja, która zapiera dech swoj¹ wielkoci¹  nie tylko inscenizacji, ale tak¿e przes³ania. Opowiadana w niej historia nie jest bajk¹, a bani¹,
bo pozwala nam oswoiæ chaos w³asnego ja i otaczaj¹cego nas wiata. Suzie
Templeton  scenarzystka i re¿yserka filmu
 s³usznie podjê³a decyzjê o tym, by
pokazaæ mroczne si³y i okrucieñstwo, jakich
doznajemy w ¿yciu. Piotru i Wilk, pierwotnie napisany jako utwór symfoniczny przez Sergiusza Prokofiewa, doczeka³ siê wielu adaptacji, ¿adna z nich jednak nie dramatyzowa³a w wyrany sposób skomplikowanej relacji Piotrusia i Wilka. W twórczej wizji Suzie Templeton owa
relacja to j¹dro opowiadanej historii i jednoczenie najmocniejsza jej strona. Piotru, który staje w oko w oko z Wilkiem,
nie tylko konfrontuje siê z si³ami zewnêtrznymi, Wilk nie stanowi jedynie zagro¿enia, które przysz³o z lasu, ch³opiec musi
siê skonfrontowaæ z w³asnym wnêtrzem
 ujarzmiæ dzik¹ bestiê w sobie, by ostatecznie jej zaufaæ i uwolniæ j¹.
Katedra to film, który opowiada
historiê pielgrzyma zwiedzaj¹cego tajemnicz¹ gigantyczn¹ konstrukcjê budz¹c¹
skojarzenia ze szkieletem redniowiecznej katedry. Wraz z g³ównym bohaterem przemierzamy korytarze, przygl¹damy siê motywom zdobi¹cym ciany i...
zaczynamy podejrzewaæ, ¿e to nie jest
zwyk³a budowla. Tajemnica objawia siê
w momencie, gdy katedrê owietla
wschód s³oñca. Katedra to siedmiominutowy film animowany zrealizowany
na podstawie opowiadania Jacka Dukaja. Jest on wêdrówk¹ do metafizycznych
interpretacji naszych emocji, naszego
¿ycia.
Dwaj ludzie z szaf¹ to najg³oniejsza etiuda szkolna Polañskiego. Jest ona
metaforyczn¹ opowieci¹ o dwóch mê¿czyznach wêdruj¹cych poprzez nieprzyjazny im wiat z nieporêcznym brzemieniem  tytu³ow¹ szaf¹. Polañski pojawi³
siê tutaj w roli wyj¹tkowo brutalnego
chuligana, który pobiwszy dotkliwie jednego z mê¿czyzn z satysfakcj¹ wraca do
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poznaæ siê z tradycjami oraz liturgi¹
Autokefalicznego Kocio³a Prawos³awnego. Potem skierowalimy nasze kroki
na ulicê Piotrkowsk¹, przy której podziwialimy doskonale zachowane kamienice, pa³ace fabrykantów i poznawalimy historiê £odzi oraz postaci blisko z
ni¹ zwi¹zanych, np. Artura Rubinsteina.
Ostatni¹ atrakcj¹ by³a wizyta w ³ódzkiej
Manufakturze  zrewitalizowanym imperium
w³ókienniczym Izraela Kalmanowicza
Poznañskiego  gdzie moglimy zwiedziæ
Muzeum Fabryki pokazuj¹ce historiê rodu
Poznañskich oraz budowy ogromnego
kompleksu fabrycznego. Zapoznalimy
siê tam tak¿e z technologi¹ produkcji
tkanin bawe³nianych przy u¿yciu do dzi
dzia³aj¹cych krosien mechanicznych.
Zwieñczeniem naszej wizyty by³o
obejrzenie w nowoczesnym Multikinie
najnowszej produkcji Brucea Willisa pt.
Surogaci, która w³anie trafi³a do kin.
Jeden z uczestników, Piotr Tryt z klasy

Przeciwdzia³anie
przemocy domowej

2c, tak wspomina ten wyjazd: By³em
bardzo mile zaskoczony £odzi¹  dotychczas s¹dzi³em, ¿e jest to zaniedbane, szare, postindustrialne miasto. Okaza³o
siê jednak, ¿e jest to miasto ludzi m³odych, prê¿nych, pe³nych pomys³ów na
ciekawe ¿ycie, miasto, które kandyduje
do miana Kulturalnej Stolicy Europy
2016. Wyjazd ten pozwoli³ mi tak¿e poznaæ
specyfikê pracy w telewizji. Zobaczy³em najciekawsze miejsca zwi¹zane z
histori¹ polskiej kinematografii, a tak¿e najwiêksz¹ fabrykê jak¹ kiedykolwiek
widzia³em. Niezwyk³a historia Izraela
Poznañskiego uwiadomi³a mi, ¿e wystarczy bardzo chcieæ, a mo¿na spe³niaæ
najskrytsze marzenia i staæ siê cz³owiekiem sukcesu.
Zmêczeni, ale usatysfakcjonowani i
bogatsi o nowe dowiadczenia, nad ranem 10 padziernika wrócilimy do naszego ukochanego Olecka.
Mariusz Piotr Bartnicki
kierownik projektu

Projekt OPEN YOUR EYES AND
SEE - DEBATING FILM CLUB
wspó³finansowany ze rodków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.

Od 30 listopada do 2 grudnia br. w Olecku odby³o siê
szkolenie pt. Przeciwdzia³anie przemocy domowej  podstawy pracy osoby interweniuj¹cej skierowane do ró¿nych grup
zawodowych stykaj¹cych siê w swej pracy z problemem przemocy domowej.
Kilkadziesi¹t osób zjecha³o z terenu czterech powiatów:
gi¿yckiego, wêgorzewskiego, go³dapskiego i oleckiego. Organizatorem szkolenia by³ Pe³nomocnik Zarz¹du Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego ds. Wdra¿ania Wojewódzkiego Programu
Profilaktyk i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych we
wspó³pracy z Pe³nomocnikiem Burmistrza Olecka.
Grupa oko³o 60 osób zapozna³a siê z procedurami postêpowania w przypadkach przemocy domowej, ze szczególnym
uwzglêdnieniem wspó³dzia³ania ró¿nych instytucji w tym zakresie. Uczestnicy spotkania zapoznali siê podstawowymi metodami i nowymi formami us³ug zwi¹zanych z bezpieczeñstwem psychologicznym i socjalnym skierowanych do osób
pokrzywdzonych.
Z Olecka, w szkoleniu prowadzonym metod¹ warsztatow¹, wziê³o udzia³ 14 osób, tj.: pedagodzy szkolni, pracownicy
socjalni, pielêgniarka rodowiskowa, kurator zawodowy, instruktor z Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy i funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji.
Szkolenie jest elementem realizacji Krajowego Programu
Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie w ramach wzmocnienia systemu wsparcia osób dotkniêtych problemem przemocy
domowej.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

8) aktywizacji spo³ecznoci lokalnych na obszarach wiejskich
9) pomocy spo³ecznej
10) wsparcia rozwoju sektora pozarz¹dowego województwa
warmiñsko-mazurskiego.
Szczegó³owe informacje o konkursie s¹ dostêpne na stronie organizacji pozarz¹dowych Województwa WarmiñskoMazurskiego www.wim.ngo.pl.
Oferty dotycz¹ce wsparcia realizacji zadañ publicznych
nale¿y z³o¿yæ do dnia 29 grudnia 2009 r. Dla ofert z zakresu
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego ustalono dwa terminy sk³adania ofert, tj.: I termin: 29 grudnia 2009 r. i II
termin: 31 maja 2010 r.
Halina E. Kasicka

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V50010)

swych kompanów. Ten groteskowy, ale
i przygnêbiaj¹cy obraz wiata jest interesuj¹co skonstruowan¹ metafor¹ wspó³czesnoci z jej wszechobecnym brakiem
tolerancji i zrozumienia dla wszelkiego
rodzaju odmieñców. Film otrzyma³ wiele
cennych nagród miêdzynarodowych.
Po dniu pe³nym wra¿eñ udalimy siê
na spoczynek do hostelu w centrum
miasta.
Rankiem drugiego dnia wybralimy
siê do siedziby ³ódzkiego Oddzia³u TVP.
Mielimy tam okazjê z bliska przyjrzeæ
siê pracy redaktorów i realizatorów telewizyjnych. Zwiedzilimy nowoczesne
studia nagraniowe, a tak¿e zobaczylimy
re¿yserkê, z której w³anie nadawano
program. W jednym ze studiów mielimy
unikatow¹ mo¿liwoæ spróbowania w³asnych si³ w operowaniu kamer¹ telewizyjn¹ i realizowaniu programu na ¿ywo.
Przy okazji poznalimy bardzo bogat¹ i
ciekaw¹ historiê najstarszego oddzia³u
polskiej telewizji.
Nastêpnym punktem wycieczki by³a
cerkiew katedralna p.w. w. Aleksandra Newskiego, gdzie oprócz podziwiania
unikatowej architektury i bogatego wyposa¿enia wnêtrza, mielimy okazjê za-

Monitoring

Zosta³a rozszerzona sieæ monitoringu wizyjnego w Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika. Na realizacjê zadania
gmina otrzyma³a dotacjê wojewody warmiñsko-mazurskiego
w wysokoci 8722 z³otych w ramach rz¹dowego programu
Monitoring wizyjny w szko³ach i placówkach (um-weks)

GACEK

Ukaza³ siê nowy nurem GACKA, miesiêcznika Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich. Czytamy w
nim o warsztatach andrzejkowych, o akcji Lub klub zorganizowanej przez Fundacjê Niewidzialna Rêka z Monet, o
wizycie dzieci w Domu Pomocy Spo³ecznej oraz o II Targach Organizacji Pozarz¹dowych Superregionu EGO.
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Sztama 2009

Maj¹ca ju¿ trzydzieci lat SZTAMA dla olecczan, i nie
tylko, jest swego rodzaju wiêtem, które bardzo mocno wpisa³o siê w krajobraz Olecka. Na SZTAMÊ chodzi siê chêtnie, dla wielu jest swojego rodzaju obowi¹zkowym elementem ich ¿ycia na prze³omie listopada i grudnia. W tym roku
Sztama odby³a siê w grudniu.
Spektakle, które s¹ g³ówn¹ czêci¹ Spotkañ ze Sztuk¹,
budz¹ du¿e zainteresowanie nowych pokoleñ widzów. Obecnoæ m³odych ludzi na pewno cieszy organizatorów, jak
i samych artystów.
4 grudnia, w pi¹tek, mielimy okazjê uczestniczyæ w dwóch
spektaklach teatralnych: Ma³a pasja, czyli historia o psie
Pana Jezusa Teatru Wierszalin i Wydech, Teatru Krzyk.

...etcetera..., Teatr K3.
naj¹ zastêpowaæ symbole, media, obcy ludzie. To doæ bolesne, ale jednoczenie prawdziwe, bo ojcowie z dawnych patriarchów rodziny, g³ów rodów zaczynaj¹ spe³niaæ raczej rolê
partnerów, którzy odgrywaj¹ role dodatkowe, uzupe³niaj¹ce
itd. St¹d te¿ brak odniesienia do charyzmatu ojca jest wype³niany, ale nie zastêpowany, przez bardzo sztuczne twory naszej
cywilizacji i rozwijaj¹cej siê kultury konsumpcyjnej, które
tylko pog³êbiaj¹ pustkê, samotnoæ i odosobnienie w t³umie.
Wydech to bardzo dobry spektakl, który d³ugo pozostaje w
g³owie i wymusza na cz³owieku refleksjê i potrzebê obejrzenia siê wokó³: bo mo¿e to w³anie o mnie?

Ma³a pasja, czyli historia o psie Pana Jezusa,
Teatr Wierszalin.
Wra¿enie na mnie zrobi³ Teatr Krzyka. Ich Wydech
naprawdê ogl¹da³o siê na niez³ym wydechu. Rzadko ogl¹da
siê tak brawurowe spektakle niezawodowe, gdzie aktorzy graj¹
z tak¹ pasj¹. Treci¹ sztuki by³ ojciec, a konkretnie bardzo
symboliczne i sugestywne odniesienia do roli ojca w dzisiejszym wiecie. Widaæ by³o w tym przedstawieniu wiele prawd,
jakie towarzysz¹ naszemu wiatu aktualnie. wiat staje siê
globaln¹ wiosk¹, gdzie kontakt z najbli¿szymi zastêpuj¹ media:
sieæ komputerowa  internet, telefony komórkowe. Rola rodziców, a konkretnie ojców, zamienia siê w co w rodzaju
cienia  ci¹gle nam towarzyszy, jest obecny, a jednak bardzo
odleg³y, prawie obcy i niezauwa¿alny. Rola ojca staje siê
niemal symboliczna, obdarta z cz³owieczeñstwa. Ojca zaczy-

Wydech, Teatr Krzyk.

Wysatawa malarstwa Krzysztofa Pasztu³y.
Wystawa obrazów Krzysztofa Pasztu³y w Galerii Sztuki
Prawdziwej im. Andrzeja Legusa, to by³a uczta dla oczu.
wiat kolorów na obrazach tego artysty fascynuje swoj¹ ró¿norodnoci¹. Kolorystów w wiecie sztuki jest niewielu.
Operowanie i opowiadanie barw¹, ciep³em, banalnoci¹ jest
bardzo trudne. Wymaga naprawdê bardzo dobrego warsztatu.
Mimo ¿e obrazy przedstawia³y prosty i zwyczajny wiat, to
przemawia³y swoim piêknem opowiadania o tej prostocie.
Có¿ mo¿e byæ monumentalnego i wielkiego w prostym rowerku, parkowej karuzeli, zwyk³ych ludziach... Wit Stwosz,
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którzy swoim rzebom wiêtych da³ twarze ludzi, których
spotyka³ na krakowskich ulicach, czyli tych przeciêtnych i
nijakich, stworzy³ wielkie dzie³o. Obrazy Krzysztofa Pasztu³y nie zawieraj¹ wielowymiarowej symboliki, nie nios¹ za
sob¹ podtekstów, a przyci¹gaj¹ widza barwn¹ plam¹, która
wiêcej opowiada ni¿ najbardziej rozbudowane symbole. To
w³anie wielokolorowa kreska ma wiêcej do oddania i przekazania widzowi ni¿ inne formy artystycznego przekazu. Obrazy
tego artysty sprawiaj¹, ¿e cz³owiek w ich otoczeniu czuje siê
dobrze, chce ch³on¹æ ich pozytywn¹ energiê i przekaz.

Teatr ognia.
Jubileuszowe wiêto teatru nad Leg¹

Sztama ma nowych mi³oników

Koncert Julii Marcell.
W sobotê spektakl Teatru K-3 pt. ...Etcetera... zaskoczy³ swoj¹ prostot¹ przekazu. Jak mo¿na pokazaæ przy pomocy trzech aktorek i kilku identycznych lalek nasze ¿ycie?
Dla K3 nie by³o to trudne. Sztuka o ¿yciu, pe³na symboli z
naszego otoczenia: pêd do kariery, przez ¿ycie, spotkania z
innymi ludmi, nasze reakcje na odmiennoæ, potrzeba realizacji ¿yciowych celów, marzeñ, przeszkody i trudnoci, jakie piêtrz¹ siê na drodze ludzkiego ¿ycia. Pokazana w prosty
i bardzo czytelny sposób koniecznoæ dokonywania wyborów, które czêsto nie podlegaj¹ ¿adnym regu³om czy zasadom. Powo³ywane do ¿ycia symboliczne postacie, którym
przydarza siê to samo co nam wszystkim: wypadki, przeszkody, trudnoci, problemy  w wykonaniu aktorek wydaj¹
siê zupe³nie przypadkowe, oparte o jakie wewnêtrzne przeczucia, sympatie, które w po³¹czeniu z identycznymi lalkami
wydaj¹ siê budziæ w odbiory wra¿enie, ¿e jednak nie podejmujemy niektórych wyborów racjonalnie opieraj¹c siê o to,
co jest niewyt³umaczalne czy nieracjonalne. Takie w istocie
jest nasze ¿ycie. Czy nie czujemy siê czasem jak te lalki,
które po spe³nieniu okrelonej roli, zadania by³y odwieszane, jakby zapominane...
W tym roku na Sztamie nr XXX bawi³em siê dobrze.
Choæ s³owo bawiæ siê nie oddaje tego, ¿e ta zabawa by³a
te¿ pe³na refleksji i zastanawiania siê.
Marek Pacyñski

Widzowie podczas spektakli dla dzieci.

Ju¿ po raz 30-ty w dniach 4-5 grudnia spotkali siê w
oleckim ROK Mazury Garbate mi³onicy teatru i sztuki
alternatywnej. XXX Sztama rozpoczê³a siê w sali Teatru
AGT przy ul Partyzantów od spektaklu Teatru Wierszalin
z Suprala.
Ma³a pasja, czyli historia o psie Pana Jezusa, to opowieæ jednego aktora, u¿ywaj¹cego prostych technik aktorskich, ale przez to bardzo prawdziwie i przejmuj¹co. Aktor
Wierszalina, graj¹cy ubogiego, wiejskiego ch³opa, który
bardzo kocha swojego psa, mistrzowsko prowadzi sw¹ opowieæ do tego, ¿e jego czworonóg najpierw staje siê przyjacielem Pana Jezusa i przyjacielem cz³owieka.
Drugi spektakl tego dnia zagra³a bardzo brawurowo i ekspresyjnie grupa Teatru Krzyk z Suwa³k. Spektakl pt. Wydech to sztuka o trudnej roli ojca  jego poszukiwaniu to¿samoci, odnajdywaniu zagubionych relacji z synem, lêku
przed odpowiedzialnoci¹ oraz zamieraniu naturalnych wiêzi
rodzinnych na skutek toksycznego zanurzenia w sieci komputerowej. Wirtualny wiat nieumiejêtnie u¿ywany niszczy
psychikê m³odego cz³owieka
Wród uczestników jubileuszowej Sztamy da³o siê zauwa¿yæ wielu m³odych mi³oników sztuki teatralnej, na pewno miêdzy innymi dziêki aktywnej pracy grup z ROK MG.
W sentymentalnej podró¿y znalaz³em wród nich ju¿ doros³e
dzieci tych, którzy tworzyli olecki Teatr AGT w latach 80tych ubieg³ego wieku, czy uczestników Sztamy.
Darek Josiewicz

Fotografie: Boles³aw S³omkowski

SZTAMA Dzieciom.
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95. urodziny Eleonory Stankiewicz (2)

Dedykowane mojej Mamie.

nego przez maszynistê parowozu, Mama
Eleonora wioz³a z kolejnym transportem swój skarb, dziewiêciomiesiêczne
dziecko, które zd¹¿y³o urodziæ siê w
polskim Wilnie. Prze¿yæ i przygód, które
zapisa³y siê do legend rodzinnych, by³o
wiele. Przystanek w Sokó³ce by³ pogodny.
Dobra mo¿liwoæ zamieszkania i lepsza ni¿ w Wilnie wy¿ywienia siê, przy
intensywnej pracy ojca, mianowanego
starost¹ sokólskim, na rzecz przybywaj¹cej
transportami ludnoci wileñskiej.
Wkrótce ojciec przyjmuje propozycjê objêcia Starostwa Powiatowego w
Olecku. Ca³a nasza rodzina na pocz¹tku wrzenia 1945 r. przeprowadza siê
do Olecka i zamieszkuje w przekazanym starocie domu przy ul. Kwiatowej 5. Olecko wydaje siê rodzicom rajem, w dodatku jest piêkne jezioro, jak
Eleonora Stankiewicz, Wilno 1943 r.
na Wileñszczynie. Tak rozpoczê³a siê
historia naszych zwi¹zków z Oleckiem,
nie na narodziny drugiego syna, Leszka
trwaj¹ca do dzisiaj.
Mama Ela dziedzicz¹c po swojej Ryszarda, który na wiat przyszed³ w
Mamie stanowczoæ i pragnienie nie- maju 1952 r.
Tata znany z otwartoci do ludzi,
zale¿noci, przynale¿¹c do m³odej polpogodnego
usposobienia i dobrego huskiej inteligencji z wy¿szym wykszta³moru
lubi³
tworzyæ okolicznociowe
ceniem, nie zamierza³a pozostawaæ w
wierszyki,
jak
przedstawiona w ramce
domu. Powierza opiekê nade mn¹ Babfraszka
na
imieniny
¿ony w 1956 r.:
ci Maryni (niezamê¿nej siostrze Antoniego, ojca Taty)
Do pewnej Pani
z pomoc¹ mazurskiej pia- Jak¿e mi³oæ jest straszliwa, gdy j¹ trapi pech,
stunki i zatrudnia siê w Ubez- gdy Jedyn¹, tê szczêliw¹ kocha ch³opców trzech.
pieczalni Spo³ecznej. Kon- Dobrze wiesz, ¿e o Twe serce wiecznie walka trwa,
tynuuje rozpoczêt¹ w Brze- trzech rywali na kobiercu: Lesio, Jurek, ja.
ciu pracê. Wykorzystuj¹c Najciê¿ej jest w ³ó¿eczku, serduszko tak drga,
swoje wykszta³cenie praw- gdy poprawiasz poduszeczkê, to mylê, ¿e... ja!
nicze z uporem przygotowuje O, jak bardzo zakochanym ¿yæ na wiecie le!
siê do egzaminu sêdziow- Przestañ wreszcie zdradzaæ z Lesiem - Jureczka i mnie.
skiego, który zdaje z wyJest to ci¹gle okres pierwszej stabinikiem pozytywnym w S¹dzie Apelacyjnym w Olsztynie na wiosnê 1949 lizacji, odbudowy ¿ycia po wojnie, jeszcze
r. Staje siê jedn¹ z pierwszych ko- przed fal¹ stalinizmu i ca³kowitego upobiet-sêdziów na naszych terenach, która litycznienia stosunków spo³ecznych.
w majestacie prawa odrodzonego pañ- Potrzeba budowania, pracy od podstaw,
stwa i ku zdziwieniu petentów, pro- ogromny zapa³ do wspólnego dzia³ania
wadzi codzienne rozprawy w S¹dzie s¹ bardzo silnie zakorzenione w ludziach.
Powiatowym w Olecku przy ul. Ko- Z inicjatywy Mamy ju¿ jesieni¹ 1945 r.
lejowej. Okazuje wiele charakteru, pod- powstaje w Olecku ko³o Spo³ecznoczas przes³uchañ wiadków i oskar- Obywatelskiej Ligi Kobiet, przekszta³¿onych, s¹dzi, wydaje sprawiedliwe, cone nastêpnie w Ligê Kobiet, której
ale stanowcze wyroki i ich uzasad- kolejny zarz¹d w 1959 r. pod kierunnienia. Praca w zawodzie sêdziego Ele- kiem mec. Stankiewiczowej otwiera
onory Stankiewicz trwa do wiosny 1952 Poradniê Spo³eczno-Prawn¹. Jest to przez
r. Nieco wczeniej Ojciec, po zakoñ- ponad trzydzieci lat piêkna karta praczeniu pracy w administracji pañstwo- cy spo³ecznej naszej Mamy, wespó³ z
wej, otwiera w Olecku pierwsz¹, jeszcze wieloma oleckimi paniami. Wyczerpuwtedy w pe³ni prywatn¹, kancelariê j¹ca dokumentacja przedstawiona zosta³a
adwokack¹. Wobec konfliktu obu ich niedawno na ³amach Tygodnika Oleczawodów, sêdziego i adwokata, Mama kiego (2009, nr 33-36).
Olecko, 13 grudnia 2009 r.
Eleonora i Romuald Stankiewiczowie postanawia zrezygnowaæ z pracy w
Wspomnienia zanotowa³ syn,
z synami Leszkiem i Jurkiem na spacerze s¹downictwie i przejæ do adwokatuJerzy Stankiewicz
w parku, Olecko 1955 r.
ry. Nie bez zwi¹zku jest tu oczekiwa-

Okrutny czas okupacji niemieckiej,
w³adzy sowieckiej i litewskiej nasza Mama
Eleonora przeby³a z rodzin¹ w Wilnie.
Jadwiga, matka Taty Romualda, op³akiwa³a zaginiêcie m³odszego syna Tolka, który zg³osi³ siê do koszar na wezwanie sowietów rzekomo tworz¹cych
wojsko polskie do walki z hitlerowcami i wieæ o nim zaginê³a. Nie chcia³a
s³yszeæ, ¿eby starszy syn Romuald szed³
na wojnê. Tata pozosta³ wiêc w Wilnie,
znalaz³szy pracê w miejskich wodoci¹gach. Opiekowa³ siê rodzicami i ¿on¹,
stara³ siê o ¿ywnoæ, utrzymywa³ kontakt z kolegami ze studiów. U schy³ku
wojny, która wyniszczy³a ludzi i miasto, w trudnych warunkach bytowych,
w czerwcu 1944 roku urodzi³ siê pierwszy
syn, Jerzy Bohdan, pisz¹cy te s³owa.
Stryjek Antoni Zenon nigdy nie wróci³
i jego tragiczny los rozstrzelanego w
Katyniu, pozostawi³ g³êboki cieñ, dla
dziadków i rodziców nie by³ nigdy znany. Serce babci Jadwigi jednak to odczuwa³o. Odchodz¹c w styczniu 1945 r.,
zosta³a pochowana na Cmentarzu Bernardyñskim. I tylko ona sama pozosta³a
w Wilnie. Grobu jej, pomimo wielu starañ,
nie uda³o siê odszukaæ. Wczesn¹ wiosn¹ 1945 roku ca³a nasza rodzina, zdecydowa³a siê, jak wiêkszoæ Polaków, do opuszczenia rodzinnego Wilna. Ojciec dopomóg³ w za³atwianiu litewskich dokumentów emigracyjnych, zapisa³ nas do transportów repatriacyjnych do Polski, po czym sam wyjecha³ jednym z pierwszych transportów.
Wkrótce wezwana przez Tatê do
Sokó³ki, za porednictwem listu poda-
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Szanowni Pañstwo!

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej
otrzyma³a dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Olsztynie na realizacjê projektu Wiêcej mo¿liwoci
wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i z dniem 1grudnia 2009r.
rozpoczê³a jego realizacjê.
Projekt skierowany jest do rolników
i domowników rolników z powiatu oleckiego i go³dapskiego, którzy wykonuj¹
dzia³alnoæ rolnicz¹ na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego (osoby
podlegaj¹ce ubezpieczeniu spo³ecznemu
w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Spo³ecznego - KRUS). W ramach projektu realizowane bêd¹ bezp³atne szkolenia zawodowe, dziêki którym uczestnicy
bêd¹ mogli podnieæ swoje kwalifikacje i umiejêtnoci, umo¿liwiaj¹ce im podjêcie zatrudnienia poza sektorem rolniczym.

We wczeniejszym okresie rolnicy
mogli braæ udzia³ w projekcie Nowy
zawód  nowa praca. Bezp³atne szkolenia dla rolników i domowników rolników, oferowane w ramach tego projektu cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem, a dzia³ania w nim podjête
nie by³y w stanie zaspokoiæ potrzeb rozwojowych wszystkich chêtnych. St¹d te¿
projektodawca zdecydowa³ siê na realizacjê kolejnego projektu skierowanego
do tej grupy odbiorców.
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej
proponuje udzia³ w nastêpuj¹cych szkoleniach:
1. Opiekun osób z zaburzeniami psychicznymi i osób starszych  10 osób;
2. Spawanie metod¹ MAG i TIG  15
osób;
3. Operator koparko-³adowarki oraz
operator urz¹dzeñ udarowych  20 osób;
4. Operator walca drogowego kl. III 
20 osób.

Po ukoñczeniu szkolenia, ka¿dy uczestnik projektu objêty zostanie us³ug¹ doradcz¹. Doradca zawodowy pomo¿e ustaliæ
indywidualn¹ cie¿kê poszukiwania zatrudnienia poza rolnictwem z wykorzystaniem kwalifikacji zdobytych w trakcie szkoleñ.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w
siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej
w Olecku, ul. Plac Wolnoci 2, tel.
728 123 175, tel./fax. 87 520 21 59.
Od stycznia 2010 r. funkcjonowaæ
bêdzie równie¿ strona internetowa projektu www.szkolenia.efs.olecko.pl,
na której dostêpny bêdzie formularz
zg³oszeniowy oraz bie¿¹ce informacje
na temat projektu.
O rozpoczêciu procesu rekrutacji na
poszczególne szkolenia bêdziemy informowaæ w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej projektu.
Mamy nadziejê, ¿e udzia³ w projekcie spe³ni oczekiwania uczestników.

Projekt Wiêcej mo¿liwoci wspó³finansowany jest ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Szanowni Pañstwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Dzia³ania Lider w EGO (LGD) rozpoczyna proces wdra¿ania Lokalnej
Strategii Rozwoju Obszaru EGO (LSR)
na podstawie umowy zawartej z Samorz¹dem Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.
Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje
swym zasiêgiem obszar 10 gmin tj.: Bañ
Mazurskich, Dubeninek, Go³dapi, Olecka,
Kowal Oleckich, Wieliczek, wiêtajna,
Starych Juch, Kalinowa i Prostek.
Blisko 83 tys. mieszkañców tych
terenów w sposób bezporedni lub poredni odczuje wp³yw dzia³añ, które mog¹
byæ realizowane w ramach wdra¿ania
LSR.
Realizacja LSR odbywa siê w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(PROW). Kwota, któr¹ dysponuje LGD
na dzia³ania zapisane w LSR na lata
2009-2014 wynosi 9 365 376,00 z³. W

ramach LSR mog¹ byæ realizowane
nastêpuj¹ce operacje:
1) odpowiadaj¹ce warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³ania Odnowa i rozwój wsi ;
2) odpowiadaj¹ce warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³ania Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoci
nierolniczej;
3) odpowiadaj¹ce warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³ania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw;
4) ma³e projekty, tj. operacje, które
nie odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³añ Osi 3,
ale przyczyniaj¹ siê do osi¹gniêcia
celów tej osi.
O rodki dostêpne w poszczególnych
dzia³aniach mog¹ ubiegaæ siê m.in.: osoby
fizyczne, rolnicy, domownicy rolników,
przedsiêbiorcy, organizacje pozarz¹dowe,
parafie, jednostki samorz¹du terytorialnego.

Realizacja LSR to szansa na aktywizacjê spo³ecznoæ lokalnych, na stworzenie swoich ma³ych ojczyzn, na wzrost
identyfikowania siê mieszkañców ze swoj¹
gmin¹, wsi¹, so³ectwem.
Bli¿sze informacje na temat mo¿liwoci skorzystania ze rodków osi Leader oferuje Pañstwu Biuro Stowarzyszenia, które mieci siê pod podanym
ni¿ej adresem:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania Lider w EGO, ul. Plac
Wolnoci 2, 19-400 Olecko, tel./fax (87)
610 11 83, godz. 8.00-16.00
oraz na stronie internetowej:
www.liderwego.pl
Zachêcamy do skorzystania oferty
Biura Stowarzyszenia LGD Lider w
EGO.
Z powa¿aniem,
Jaros³aw Franczuk
Prezes Zarz¹du LGD

14

Tygodnik Olecki/rok 2009/ nr 50 (622)

AUTO-MOTO

V36327

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K19404

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
K18707

* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V56608

Krupin 14A

tel. 503 804 741; 512 217 654

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503804-741
V65722
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K19414
* BMW 528, gaz, 1996, czarny metalik, 20.000 z³otych, tel.
609-144-600
V54720
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
K18717
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V59316
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V65732
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V59825
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V59815
* Opel Vectra HB, 2,5B, 1996/1997, tel. 783-962-666 V59326
* opony zimowe 15:195:65, tel. 508-644-429
L16902
* Suzuki Grand Vitara, 1,6B, 2007, 13.000 km przebiegu,
jeden w³aciciel, 66.000 z³otych, tel. 784-566-665 V54730
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V65712

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V66701
* Elipsa  hotel, restauracja, bar, SYLWESTER 2009,
ul. Letnia 15, tel. 87-520-29-77
K19914
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78
V59705
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-20-59

Tel. (87) 520-31-32, sms 505-314-536

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 1000-0 00, pt-so  od 1000 do 200

* super zespó³ muzyczny, tel. 666-706-100

US£UGI

(V66501)

(V62003)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

K18507

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V18807
L17002

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891

(V61004)

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

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V2549

D@RKOMP

Przemys³aw Atkielski

Plac Wolnoci 15A, tel. (87) 520-10-89

* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 668-662-516.

V58806

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049 L16703
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V56328
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-4373
V63503
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50 V58506
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L17102
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K19108
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47 V58606
* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31 L17301
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 87-520-31-70 L16205
* LUKAS, kredyty, plac Wolnoci 20/2U, tel. (87) 520-22-47 V43502
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V57707
(V57807)

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
Tel. (87) 520-14-98

L17202

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

(V57907)

SERWIS OGUMIENIA

K20801

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)
Nowa dostawa ozdób
i dekoracji wi¹tecznych
Serdecznie zapraszamy
tel. 608-146-978
www.meble-zachodnie.eu

* mikropo¿yczki 0%, tel. (87) 520-18-17

(V54810)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

* biuro rachunkowe Anda, tel. 509-783-774
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30

(V54710)

V59306
(V65702)

* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88

L17601

V19006

* Obróbki blacharskie na zamówienie, tel. 501 818 834
V62204
* OC i AC, atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci
cywilnej przedsiêbiorców i firm, te. 603-100-524, tel. 87520-46-76
V56108
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V54420
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V66601
* remontowo-budowlane, CEKOLOWANIE, malowanie,
tel. 507-231-684
K20102
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095424, www.tocada.pl
V65922

US£UGI
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Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K748)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V20701)
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V60924
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V478215
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L16603
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
K13520
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L16504

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V54910)

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55;
kom. 509-338-320; 508-097-660
CZNNE CA£¥ DOBÊ

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V61903)

ul. 11 Listopada 24C  us³ugi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73  leczenie zwierz¹t dotel. (87) 520-27-89 mowych
kom. 660-422-476  badanie miêsa
Czipowanie, paszporty europejskie
(psy, koty, fretki)

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

(K19703)

WYWÓZ MIECI

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364

INNE
* artyku³y zoologiczne WYPRZEDA¯ 30%, ¯uczek, ul.
Rzenicka 4
V60804
* przystojny, kawaler, 197 / 100, matrymonialne, uczciwy,
wysportowany, wykszta³cony, w³asne mieszkanie, pani ³adna,
25-45, sta³y zwi¹zek, rodzina, mi³oæ, Olecko okolica, SMS
nie odbieram, powa¿ne, tel. 519-773-924
K20003
KUPIÊ
* gara¿ ulicy Zielonej, tel. 603-754-128
K21001
PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L16404
* zatrudniê piekarza z Olecka do pizzerii, tel. 509-839-995
V62013

*
*
*
*

KOMPUTER INTELX2/2GB RAM/
500GB... ZA 999Z£;
MONITOR 23" FULLHD HDMI 36 M-CY GW... ZA 730Z£
ZAPRASZAMY PL. WOLNOCI 6C
(V56318)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V54820
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V65804
* mieszkanie 2 pokoje, 37,7 m.kw., umeblowane, tel. 87523-01-03, 515-151-503
K20901
* mieszkanie 64 m.kw., centrum, tel. 601-152-460 V61304
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V54430
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V65912
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V54820
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603L17501
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V54620
* tanio sprzedam domek, dzia³ka 30 arów, Golubki, krajówka, tel. 505-296-433
K20302
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K848
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V61713
WYNAJEM

 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

(V54610)

SPRZEDAM (c.d.)

SPRZEDAM
ci¹gnik C330, stan bdb, silnik Mercedes 124 3D, tel. 87523-99-63
K20402
deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V60914
dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V57817
dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K18906

* do wynajêcia lokal handlowy, tel. 604-557-693
V50030
* do wynajêcia pomieszczenie 8 m.kw., parter, Kamienna
1A, tel. 602-354-963
K20203
* kosmetyczka podnajmie lokal dla fryzjerki, 26 m.kw., ul.
Kamienna 1, tel. 602-354-963
V63513
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 604-557-693
V50020
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 505036-183
L16803
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

EXPRESS
SZKOLNY
Redakcja Tygodnika Oleckiego zaprasza do wspó³pracy przy redagowaniu Ekspresu Szkolnego wszystkich
uczniów oraz nauczycieli oleckich szkó³. Artyku³y oraz zdjêcia przyjmowane s¹ w godzinach pracy redakcji.
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.

WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEÑ ROBOCZY
NOWOÆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW
(RÓWNIE¯ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PE£NE
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
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Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02
kom.
502-200-024

(V55509)

Rys. Marek Pacyñski

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

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczêcie
B. Bo³tryka.
kursu

tel. 520-23-36

(K20601)

(V61803)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
Owies w domowej apteczce

Przy potliwoci stóp: po 3 ³y¿ki domy owsianej i kory dêbowej zalaæ 2 szklankami wody, gotowaæ pod przykryciem 20 minut. Ostudziæ, przecedziæ odwar
do miski z 1 litrem cieplej wody i moczyæ nogi 20 minut.

Rzepa na suchy kaszel

30 dag rzepy obieramy, cieramy na tarce, zalewamy
litrem wrz¹tku i odstawiamy na 15 minut. Gdy ostygnie,
pijemy jak herbatê, s³odzon¹ miodem.

Cudowny propolis
 kuracja naturalna

W domowej i ludowej medycynie popularnym lekiem
byt propolis czyli kit pszczeli.
Przepis na p³yn do p³ukania ust i na ból zêbów pochodzi
ze starego kalendarza pszczelarskiego. Niepe³n¹ ³y¿eczkê
od herbaty kitu pszczelego rozpuciæ w æwiartce spirytusu.

Dodaæ pó³ ³y¿eczki salicylu, przecedziæ i zlaæ do butelki.
£y¿eczkê tego roztworu dodaje siê do szklanki letniej wody
i u¿ywa do p³ukania gard³a. Tym samym p³ynem zwil¿yæ
kawa³ek waty i wcisn¹æ do ubytku w bol¹cym zêbie, ponadto
natrzeæ nim dzi¹s³o.
Przed laty w u¿yciu by³a maæ goj¹ca pomocna w ró¿nych przypad³ociach zewnêtrznych m.in. grzybicach, przygotowywana z równych iloci wieprzowego niesolonego smalcu,
wosku, kitu i miodu. Wszystkie sk³adniki wk³adano do emaliowanego naczynia i podgrzewano do oko³o 80°C, ucieraj¹c
a¿ do momentu ich roztopienia siê. Po dok³adnym wymieszaniu maæ zlewano do s³oików i przechowywano w ch³odzie.
Powszechnie u¿ywa siê ró¿nych maci z propolisu. Obecnie dostêpne s¹ one te¿ w sklepach zielarskich... Mo¿na jednak w prosty sposób samemu przyrz¹dziæ tak¹ maæ na wazelinie. W tym celu 10 g propolisu wymieszaæ trzeba ze 100
g podgrzanej, czystej wazeliny. Maæ stosuje siê w leczeniu
chorób skóry, zajadów, egzem, grzybic. Przy katarze mo¿na
odrobinê maci wetrzeæ w nozdrza po wewnêtrznej ich stronie. Smaruje siê zawsze bardzo cienk¹ warstewk¹. Trzeba
sprawdziæ te¿ czy siê nie jest przypadkiem na maæ uczulonym.
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Kalendarz imion

Cytaty na ten tydzieñ

15 grudnia
Celiny, Drogos³awy, Fortunaty, Krystiany,
Krystyny, Marii, Niny
Drogos³awa, Ignacego, Ireneusza, Karola, Krystiana, Maryna, Mcigniewa,
walerego, Waleriana, Wiktora, Wolimierza
16 grudnia
Adelajdy, Albiny, Alicji, Aliny, Beaty,
Euzebii, Zdzis³awy
Adolfa, Albina, Androna, Dietera, Euzebiusza, Sebastiana, Zdzis³awa
17 grudnia
Aleny, Jolanty, Oli, Olimpii
Floriana, Leona, £azarza, £ukasza,
Macieja, Modesta, Olimpiusza, ¯eros³awa
18 grudnia
Deotymy, Gracjany, Gracji, Larysy,
Laurencji, Laury
Bogus³awa, Daniela, Gocimira, Gracjana, Mi³os³awa, Rufusa, Wiktora,

Wilibalda
19 grudnia
Beniaminy, Darii, Eleonory, Estery,
Gabrieli
Abrahama, Anastazego, Atanazego,
Beniamina, Dariusza, Dominika, Gabriela,
Grzegorza, Mcigniewa, Tymoteusza,
Urbana
20 grudnia
Bogumi³y, Dagmary, Dagny, Dominiki, Igi, Ignacji
Abrahama, Amona, Bogumi³a, Dominika, Feliksa, Ignacego, Jowisza, Juliana, Juliusza, Liberata, Makara, Makariusza, Makarego, Teofila, Urbana,
Zefiryna
21 grudnia
Balbiny, Honoraty, Jenny, Seweryny,
Tomis³awy
Anastazego, Balbina, Honorata, Jana,
Piotra, Seweryna, Tomasza, Tomis³awa

Nasz przepis

tak by wszystkie resztki wymy³y siê i
wyp³ynê³y na wierzch. Odcedzamy starannie i ucieramy przepuszczaj¹c trzy
razy przez maszynkê.
mietanê ubijamy wraz z czterema
³y¿kami cukru tak, by otrzyma³a konsystencjê kremu. Tak przygotowan¹ dodajemy do maku i starannie mieszamy.
Moczymy teraz 10 listków ¿elatyny.
Moczymy je w letniej wodzie i wk³adamy tak zmiêkczone do szklanki gor¹cego mleka, aby siê ¿elatyna rozpuci³a. Jeli mamy j¹ w torebce granulowan¹, to dwie takie torebki wsypujemy
bezporednio do gor¹cego mleka. S³odzimy do smaku co najmniej po³ow¹
szklanki cukru pudru. Teraz przyrz¹dzony roztwór wlewamy do maku i
dok³adnie mieszamy.
Po wymieszaniu wlewamy masê do
salaterki i sch³adzamy.

Kilogram filetów solonych ledzi,
2 cebule, 3-4 ogórki kiszone, winne jab³ko, szklanka d¿emu z ¿urawin, szklanka
majonezu, cukier, sól, rodzynki, cynamon, litr mleka
ledzie moczymy w mleku.
W miêdzyczasie przygotowujemy sos.
¯urawiny mieszamy z majonezem dodaj¹c dwie ³y¿ki cukru, ³y¿eczkê cynamonu oraz szczyptê soli. Odstawiamy
na dwie, trzy godziny aby siê przegryz³o. Teraz do sosu dodajemy starte na
tarce o du¿ych oczkach jab³ko.
Teraz na ka¿dy wymoczony w mleku filet k³adziemy cienki plasterek ogórka
i cebuli. Zwijamy i spinamy wyka³aczk¹. Rolmopsy uk³adamy w salaterce i
zalewamy sporz¹dzonym wczeniej sosem.
Podajemy z razowym chlebem lub
jako danie obiadowe z ziemniakami
ugotowanymi w mundurkach. Jeli chcemy
przyrz¹dziæ je bardziej pikantnie, dodajemy tylko jedn¹ ³y¿kê cukru i odrobinê pieprzu zio³owego.

Krem z maku

Pó³ kilograma grubego bia³ego maku,
250 ml mietany 17%, cukier, cukier
puder, ¿elatyna, szklanka mleka
Jest to danie wigilijne. Mo¿na je podaæ
zamiast klusek z makiem.
Mak parzymy i odstawiamy na noc



Rolmopsy z ¿urawin¹
po olecku

F kupiê

 Ca³y wiat i wszystko na nim jest
piêkne, ale najpiêkniejsza jest kochaj¹ca kobieta.
Mahomet
Bardzo niebezpiecznie jest spotkaæ
kobietê, która nas ca³kowicie rozumie.
Koñczy siê to zawsze ma³¿eñstwem.
Oscar Wilde
Piæ albo nie piæ? 
Oto jest pytanie.
Piæ, ale tylko
Z kultur¹, mój panie.
T. Fangrat

PRZYS£OWIA
 Im zima tê¿sza, tym dola ciê¿sza.
 Zgni³a zima, zgni³e lato  przepowiedzia³ stary tato.
 Zima, czas ziemi na spoczynek dany.
 Z grudniem kto ziemiê pod ³¹ki nie
gnoi³, ju¿ w marcu póno i bêdzie
siê boi³.
 W adwenta spoczywa ziemia wiêta.
 Zim¹ trzymaj siê blisko komina.

wiêty Miko³aj z Miry
... biskup Miry w dzisiejszej Turcji, urodzony oko³o 280 roku w Patarze, zmar³
oko³o roku 345 lub 352.

Mity o pieni¹dzach

Nie nale¿y mi siê, nie zas³ugujê 
jeli podwiadomie w to uwierzymy,
wydaje nam siê, ¿e wszyscy inni maj¹
pieni¹dze, podczas, gdy nam ich ci¹gle
brakuje.

S³oñce

... ma rednicê 109 razy wiêksz¹ ni¿
Ziemia, wiêc zmieci³oby siê w nim ponad
milion takich planet jak nasza.

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: .................................................................................................................
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NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC
POWIATU OLECKIEGO 2009

Zachêcamy wszystkich mieszkañców Ziemi Oleckiej (i nie
tylko) do wziêcia udzia³u w Plebiscycie na najpopularniejszego sportowca i trenera powiatu oleckiego 2009 roku.
Poni¿ej przedstawiamy listê nominowanych do tytu³u.
Oczywicie ka¿dy kibic mo¿e tê listê uzupe³niæ o w³asne
kandydatury. I tylko od Was, Drodzy Pañstwo, zale¿eæ bêdzie kto znajdzie siê na tej licie i kto wygra Plebiscyt.
G³osowaæ bêdzie mo¿na tylko na specjalnych kuponach,
zamieszczanych co 7 dni w ,,Tygodniku Oleckim. Ka¿da
osoba g³osuje tylko raz i mo¿e na jednym kuponie zaznaczyæ
piêciu najlepszych (wg w³asnego uznania) sportowców i jednego trenera. Na kuponie nale¿y podaæ swój nr pesel lub nr
legitymacji szkolnej i oczywicie podpisaæ w³asnorêcznie swoim
nazwiskiem.
W g³osowaniu wezm¹ udzia³ tylko oryginalne i podpisane
kupony. Ponadto ka¿dy kupon wemie udzia³ w losowaniu
cennych nagród!
Lista nominowanych sportowców:
1. Ewa Boguszewska (tenis sto³owy)
2. Mateusz Danilewicz (karate kyokushin)
3. Karolina Domañska (biegi rednie)
4. Rados³aw G¹siorowski (pi³ka no¿na)
5. Joanna Grzyb (szachy)
6. Kamil Gryglas (szachy)
7. Marta Gryglas (szachy)
8. Kornel Interewicz (sport nies³ysz¹cych)
9. Micha³ Januszko (sport nies³ysz¹cych)

KARTA DO G£OSOWANIA

10. Robert Karniej (tenis sto³owy)
11. Dariusz Koz³owski (bryd¿ sportowy)
12. Leszek Krasiñski (sport nies³ysz¹cych)
13. Paulina Maciejewska (tenis sto³owy)
14. Justyna Miszczak (taekwondo)
15. Maurycy Miszczak (taekwondo)
16. Bartosz Nieszczerzewski (karate kyokushin)
17. Aleksandra Olszewska (lekkoatletyka)
18. Dominika Olszewska (taekwondo)
19. Rados³aw Olszewski (lekkoatletyka)
20. Dawid Paszkowski (pi³ka no¿na)
21. Paulina Sienkiewicz (karate kyokushin)
22. Kamil Szarnecki (pi³ka no¿na)
23. Przemys³aw Szlaszyñski (lekkoatletyka)
24. Ma³gorzata Szpunar (lekkoatletyka)
25. Waldemar wirydowicz (pi³ka siatkowa)
26. Szymon Wrzyszcz (pi³ka siatkowa)
27. Adam Wyszyñski (pi³ka no¿na)
Lista nominowanych trenerów:
1. Marzena Jasiñska (tenis sto³owy)
2. Dorota Miszczak (taekwondo)
3. Tomasz Miszczak (taekwondo)
4. Wojciech Rejterada (karate kyokushin)
5. Karol Sobczak (pi³ka no¿na)
6. Romuald Wojnowski (lekkoatletyka)
7. Adam Wyszyñski (pi³ka no¿na)
Kupony nale¿y dostarczaæ osobicie lub korespondencyjnie do redakcji TO przy ul. Zielonej 37 oraz zostawiaæ w
sklepie zoologicznym (obok redakcji).

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC
POWIATU OLECKIEGO 2009

OG£OSZENIE O PRZETARGU

G³osujê na sportowca (imiê i nazwisko, dyscyplina)
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
3. ..................................................................................................
4. ..................................................................................................
5. ..................................................................................................
G³osujê na najlepszego trenera (imiê i nazwisko)
1. ..................................................................................................
.....................................................................................................
(imiê i nazwisko zg³aszaj¹cego

.....................................................................................................
PESEL lub nr legitymacji szkolnej)

.....................................................................................................
(podpis)
Uwaga! Ka¿dy mo¿e g³osowaæ tylko jeden raz. Brane pod
uwagê bêd¹ tylko oryginalne kupony wyciête z Tygodnika
Oleckiego. Kserokopie i innego rodzaju kartki nie bêd¹
brane pod uwagê.

Wszechnica Mazurska w Olecku og³asza
przetarg ofertowy na zbycie nieruchomoci po³o¿onej w Olecku przy ul. Ludowej 1 (dawny Hotel Asystenta);
powierzchnia dzia³ki: 1771 m2; powierzchnia u¿ytkowa budynku: 251 m2. Cena
minimalna brutto: 400 000 z³ (czterysta tysiêcy z³).
Oferty nale¿y sk³adaæ od dnia og³oszenia do dn. 21.12.2009 do godz. 10.00
 osobicie w Rektoracie Uczelni lub
poczt¹ na adres: Wszechnica Mazurska, 19-400 Olecko, Plac Zamkowy 5
z dopiskiem OFERTA.
Informacji udzielamy pod numerem
telefonu 87 520 13 24 od rody do
niedzieli w godz. 800-15 00.
Zastrzega siê prawo odwo³ania przetargu bez podania przyczyn.

(K20002)
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Dokoñczenie ze s. 1.

Siatkówka

Odznaczenia
dla oleckich
dzia³aczy sportowych
Decyzj¹ Zarz¹du W-MZLA oraz Dzia³u Sportowego Urzêdu Marsza³kowskiego w Olsztynie
Romuald Wojnowski zosta³ odznaczony Medalem za wybitne osi¹gniêcia sportowe i wk³ad
w rozwój lekkiej atletyki w województwie warmiñsko-mazurskim. Podobny medal, za wk³ad pracy w rozwój lekkiej atletyki otrzyma³ Andrzej
Kamiñski.
Odebrane przez obu panów odznaczenia to
powód do dumy i olbrzymiej satysfakcji. Ta dzia³alnoæ, promuj¹ca nasze miasto i powiat, w pe³ni
potwierdza, ¿e ich dzia³ania s¹ dostrzegane nie
tylko w naszym miecie.
W imieniu redakcji Panom Andrzejowi Kamiñskiemu i Romualdowi Wojnowskiemu serdecznie gratulujemy i ¿yczymy wytrwa³oci w
dalszej pracy.

Tenis sto³owy
9.12.2009r. w hali ZS w Olecku odby³y
siê Mistrzostwa Rejonu VI SZS w dru¿ynowym tenisie sto³owym szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Organizatorzy: MOSiR, POSS, OTSS,
UKS przy ZS w Olecku. Sêdzia g³ówny: Dariusz Karniej
Do zawodów przyst¹pi³y reprezentacje nastêpuj¹cych szkó³: Gimnazjum
nr 2 Gi¿ycko, Gimnazjum nr 3 E³k,
Gimnazjum Kijewo, Gimnazjum nr 1
Go³dap, Gimnazjum nr 4 E³k, Gimnazjum Gawliki Wielkie i Gimnazjum nr
1 Olecko w kategorii dziewcz¹t szkó³
gimnazjalnych oraz Gimnazjum nr 2
Gi¿ycko, Gimnazjum Pisanica, Gimnazjum nr 1 Go³dap, Gimnazjum nr 3 E³k,
Gimnazjum Pisanica
Gimnazjum Kijewo i Gimnazjum nr
1 w Olecku w kategorii ch³opców szkó³
gimnazjalnych oraz II LO Gi¿ycko, I
LO Gi¿ycko, LO Go³dap, ZS nr 5 E³k,
ZSZ Go³dap i LO Olecko w kategorii
dziewcz¹t szkó³ ponadgimnazjalnych i
ZS nr 5 E³k, I LO Gi¿ycko, ZSZ Go³dap i ZSLiZ Olecko w kategorii ch³opców szkó³ ponadgimnazjalnych.
Zespo³y te zosta³y rozstawione wg
klucza i rozlosowane do drabinki turniejowej, systemem do dwóch pora¿ek.
Poszczególne mecze rozgrywane by³y
do trzech zdobytych punktów (ka¿dy po-

6.12.2009r. w hali LO w Olecku
odby³ siê Miko³ajkowy Turniej pi³ki
siatkowej ,,czteroosobowej. Organizatorzy: MOSiR Olecko i UKS
przy LO w Olecku. Sêdzia g³ówny: Andrzej Kamiñski.
Do turnieju przyst¹pi³y trzy zespo³y ¿eñskie i osiem zespo³ów
mêskich. Kobiety zagra³y systemem
,,ka¿dy z ka¿dym, a mê¿czyni
zostali rozlosowani do dwóch grup
po 4 dru¿yny, a nastêpnie po dwa
najlepsze zespo³y zagra³y w pó³fina³ach.
Koñcowa kolejnoæ - kobiety:
1. Atomówki (kapitan Karolina Sura¿yñska)
2. Brunetki (kapitan Karolina Godlewska)
3. Hefalumpy (kapitan Maja Kopiczko)

jedynek do 3 wygranych setów, do 11
pkt.)
Koñcowa kolejnoæ (dziewczêta szkó³
gimnazjalnych):
1. Gimnazjum nr 1 Olecko (Ewa Boguszewska i Iga Sowulewska)
2. Gimnazjum nr 2 Gi¿ycko (Natalia
S³owikowska i Paulina Chojnowska)
3. Gimnazjum Kijewo (Joanna Suchocka
i Anna Kaszkiel)
4. Gimnazjum Gawliki Wielkie (Sylwia Mikusek i Paulina Plato)
5-6. Gimnazjum nr 3 E³k (Aleksandra
Leszczyñska i Aneta Kulesza)
Gimnazjum nr 1 Go³dap (Magdalena Górska i El¿bieta Kornak)
7. Gimnazjum nr 4 E³k (Marta Jarosz,
Daria Ró¿añska i Hanna G¹szczak)
Koñcowa kolejnoæ (ch³opcy szkól gimnazjalnych):
1. Gimnazjum nr 3 E³k (Konrad Bobryk i Dawid Komorowski)
2.Gimnazjum nr 2 Gi¿ycko (Piotr Ferenc, Micha³ Karczewski i Patryk
Gliñski)
3. Gimnazjum Kijewo (Patryk Wójcik i
£ukasz Leszczyñski)
4. Gimnazjum Gawliki Wielkie (Przemys³aw Plato i Micha³ Sudyn)
5-6.Gimnazjum nr 1 Go³dap (Kamil
Karwel i Kamil Kotula)
Gimnazjum Pisanica (Rafa³ Kolendo i
Damian Lagiera)
7. Gimnazjum nr 1 Olecko (Kamil Fiedorowicz i Krystian Sawicki)

Koñcowa kolejnoæ - mê¿czyni:
1. Szulc Trading Suwa³ki (kapitan
Wojciech Karwowski)
2. Przyjaciele Bogusia (kapitan Daniel Plaga)
3. Czterej Pancerni (kapitan Przemys³aw Sura¿yñski)
4. wie¿aki (kapitan Maciej Ostrowski)
5-6. Zmobilizowani (kapitan Micha³
Trzcianowski)
Grot Olecko (kapitan Cezary Górski)
7-8.Króliczki Playboye (kapitan Kamil
Boguszewski)
Dru¿yna (kapitan Mariusz Andruszkiewicz)
Wszystkie dru¿yny startuj¹ce w
turnieju otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy. Po dwa najlepsze zespo³y kobiet
i mê¿czyzn otrzyma³y puchary ufundowane przez dyrektora MOSiR w
Olecku, pana Andrzeja Kamiñskiego.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o 45
zawodników, w tym 11 dziewcz¹t.
(dk)

Koñcowa kolejnoc (dziewczêta szkó³
ponadgimnazjalnych):
1. II LO Gi¿ycko (Patrycja Wasilewska, Joanna Sowula i Natalia Miecielica)
2. I LO Gizycko (Katarzyna £osiewicz,
Helena Winiarczyk)
3. ZS Nr 5 E³k (Monika Jakubowska i
Aleksandra Mików)
4. LO Olecko (Sylwia Dziczkowska i
Anna Szpunar)
5. LO Go³dap (Paula Paszkowska i Ró¿a
Pop³awska)
6. ZSZ Go³dap (Karolina Czebanik,
Paulina Bojar i Kaja Rynasiewicz)
Koñcowa kolejnoæ (ch³opcy szkó³ ponadgimnazjalnych) :
1. ZSLiZ Olecko (Robert Karniej i Daniel
Trochim)
2. ZS Nr 5 E³k (Adam Kulesza i Grzegorz Najda)
3. I LO Gi¿ycko (Jaros³aw Deneka i
Mateusz Jaworski)
4. ZSZ Go³dap (Dariusz Rokosz i Jakub Talarczyk)
Po dwa najlepsze zespo³y, w ka¿dej
kategorii awansowa³y do Fina³u Mistrzostw
woj. W-M SZS. Cztery najlepsze zespo³y równie¿ w ka¿dej kategorii otrzyma³y
pami¹tkowe dyplomy. Zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y puchary ufundowane przez
prezes POSS, pani¹ Reginê Jakubowsk¹. Ogó³em w zawodach uczestniczy³o 52 zawodników, w tym 29 dziewcz¹t.

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel./fax (0-87) 520 02 30, tel kom. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek
Borawski. Dy¿ur redakcyjny: 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

DZIEÑ 380

Waldemara Rukcia

Witam Pañstwa! Kolejny mijaj¹cy
tydzieñ zbli¿a nas nieuchronnie do Nowego Roku. Kolny tydzieñ mija te¿ od
naszego ostatniego spotkania. Mylê, ¿e
w szale wi¹teczno-grudniowych zakupów i pucowania naszych mieszkañ i
domów w³¹czamy wszyscy telewizory,
albo w tle naszej pracy i ¿ycia s³uchamy radia. Przecie¿ trudno sobie wyobraziæ,
¿e jestemy odciêci od tego, co jest niemal
czêci¹ naszego ¿ycia: wiadomoci codzienne.
Czy wyobra¿acie sobie Pañstwo, ¿e
jestecie odciêci od wiata informacji i
nie wiecie co dzieje siê w kraju i za
granic¹? Wielu by chêtnie powiedzia³o
i napisa³o, ¿e tak. By³oby to jednak nie
do koñca prawd¹. Bo tylko w dowcipach istnieje kto, kto ze zdziwieniem
reaguje na to, ¿e prezydentem RP jest
Lech Kaczyñski, a nie jest nim Bierut.
Odciêcie siê od informacji jest niemo¿liwe. Nie ma ludzi, którzy nie mieliby
telewizora, radia czy przynajmniej gazety. Nie nale¿ê do ludzi, którzy wierz¹ w cuda, bo nie wierzê w czêstotliwoæ ich czêstego wystêpowania: minê³o 2 tysi¹ce lat i kolejny cud... Musia³bym zmieniæ swoje pogl¹dy polityczne,
ale jestem wielkim sceptykiem i wiara
w cuda mi nie pasuje.
A jeli chodzi o wiarê w cuda... Czy
kto wierzy, ¿e specjalne komisje sejmowe co wyjani¹ w sprawach, którymi siê zajmuj¹? Komisja odciskowa
zamienia³a siê w przepychankê, gdzie
pan Czuma stara siê pilnowaæ, by byæ
przewodnicz¹cym grupy ludzi, którzy nie
potrafi¹ nic udowodniæ i niczego do-

wieæ. Dziennikarz Gazety Wyborczej,
która nie ukrywa swoich sympatii i tego,
komu kibicuje, stwierdzi³, ¿e zamienia
siê to w ¿a³osny spektakl grupy, która
nie potrafi siê wycofaæ z hase³ kampanii wyborczej. Stwierdzanie, ¿e komisja
ustali³a ju¿ wiele wa¿nych i kluczowych
faktów, ale nie mo¿na ich wypowiadaæ
publiczne i nawet o nich wspominaæ,
jest ¿enuj¹ce. Przecie¿ nie jest to ani
tajne, ani nie wymaga utajnienia. Jedyne co widaæ, to nieukrywan¹ potrzebê
choæby udowodnienia na si³ê wczeniej
przyjêtych tez. Na przyk³ad, do czego
doprowadzi³y przes³uchania by³ego min.
Kaczmarka, który publicznie stwierdzi³,
¿e ma prawo k³amaæ w swojej sprawie
zarówno przed prokuratur¹, s¹dem i komisj¹, a sk³adana przysiêga: mówiæ
prawdê i tylko prawdê jest nic nieznacz¹c¹ formu³k¹. Do dzi niewyjaniona
kwestia jego pobytu na 40 piêtrze hotelu Mariot, którego to faktu wg pana
Kaczmarka nie by³o, ale by³a zmowa
PiS przeciwko niemu. Bezsilnoæ prokuratury, która umarza ledztwo, bo
przecie¿ nie mo¿e nic udowodniæ id¹cemu w zaparte by³emu ministrowi. Prawo do ³gania w ¿ywe oczy jest argumentem, ¿e istnia³y naciski. Czy nie bawi
pañstwa podejcie do uczciwoci i prawa, jakie dzi obowi¹zuj¹ w naszym kraju?
Ostatnio by³a kwestia wyrzucenia z komisji hazardowej dwóch cz³onków PiS.
Coraz mêtniejsze t³umaczenia Platformy przyczyni³y siê tylko do skierowania opinii publicznej, ¿e mia³o to charakter obronny, chêæ ukrycia w³asnych
intencji i zamiatanie problemów pod dywan. Spowiadaj¹cy siê w ró¿nych programach telewizyjnych przewodnicz¹cy

komisji sam co chwila wpada³ w sid³a
w³asnych wypowiedzi. Mo¿na napisaæ,
¿e sam sobie zada³ cios ³aski stwierdzaj¹c w jednym z programów, ¿e g³osowa³ za usuniêciem ludzi z PiS, mimo
¿e nie zgadza³ siê z tym. Do tego dosz³o, ¿e na kilka opinii ekspertów strona PO wziê³a pod uwagê tylko te, które im pasowa³y, choæ wiêkszoæ ekspertyz prawnych by³a na korzyæ pana
Wassermana i pani Kopacz. Okaza³o
siê, ¿e zasada rozstrzygania wszelkich
w¹tpliwoci na korzyæ tych, którym
stawia siê zarzuty, jest w tym przypadku niewa¿na. Osamotniona w swoim przekonaniu Platforma nie mo¿e ju¿ nawet
liczyæ na PSL, które stanê³o po raz pierwszy, w tak wa¿nej sprawie, okoniem.
Innym wskanikiem s¹ sonda¿e spo³eczne,
które bardzo le reaguj¹ na k³amstwa i
krêcenie. Takiego spadku nie mia³o PO
ju¿ dawno. Premier, udaj¹cy, ¿e nie orientuje siê w tym, co siê dzieje, po wielu
dniach milczenia stwierdzi³, ¿e jego
koledzy pope³nili b³¹d. Mnie bawi sytuacja, ¿e mamy tylu naiwnych ludzi,
którzy wierz¹, ¿e Premier i przewodnicz¹cy partii nie wie co dzieje siê w jego
grupie. Czy¿by dla niego, jak w czasach Gomu³ki, drukowano gazetê tylko
z dobrymi wiadomociami? Populizm,
który zarzucano przewodnicz¹cemu PiS
jest ra¿¹cy. Tylko teraz brakuje tych,
co mówi¹, ¿e mamy powrót do czasów
Gomu³ki. Jeli kto uwa¿a, ¿e premierprzewodnicz¹cy nie mia³ pojêcia, co robi¹
jego ludzie, to gratulujê. Albo mamy
do czynienia z naiwnoci¹, albo rzeczywistym brakiem kontroli w³asnej
formacji.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

