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Z okazji zbli¿aj¹cych siê
wi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku ¿yczymy Pañstwu
wi¹t pachn¹cych choink¹,
spêdzonych w ciep³ej,
rodzinnej atmosferze.
wi¹t radosnych, pe³nych wymarzonych
prezentów i przepe³nionych spokojem.
wi¹t obfituj¹cych w mi³oæ i nadziejê,
daj¹cych radoæ i odpoczynek, przynosz¹cych
szczêcie, które sprawia, ¿e wszystkie podjête
dzia³ania koñcz¹ siê sukcesem.

Burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski

(V68401)

(V20501)

W ten przepiêkny
wi¹teczny czas
pragniemy przes³aæ Pañstwu
moc ¿yczeñ szczêcia,
zdrowia i pomylnoci.
Niech Gwiazdka Betlejemska
przyniesie ka¿demu
mnóstwo radosnych chwil
w nadchodz¹cym
Nowym Roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Karol Sobczak

Mieszkañcom powiatu oleckiego
i Gociom ¿ycz¹

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu,
radni i Starosta Olecki z pracownikami

(K26601)

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

(V60905)

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

(V20602)

ZPHU IMPULS

(V59806)

Rys. Waldemar Rukæ

(V65603)
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 16.12.2009 r. o godz. 12.35 w Sulejkach na w¹skim odcinku drogi kieruj¹cy Autosanem oraz osobowym
Volkswagenem nie zachowali nale¿ytej ostro¿noci oraz bezpiecznego odstêpu w trakcie manewru wymijania, w
wyniku czego dosz³o do bocznego otarcia
obu pojazdów. Policjanci obs³uguj¹cy
zdarzenie zastosowali pouczenia wobec
obu kieruj¹cych.
 16.12.2009 r. o godz. 10.50 w Olecku na al. Zwyciêstwa kieruj¹cy pojazdem marki Fiat Panda podczas w³¹czania siê do ruchu nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu, w wyniku czego dosz³o do zderzenia bocznego z Fiatem
Seicento. Sprawcê kolizji ukarano mandatem w wysokoci 500 z³.
 15.12.2009 r. ok. godz. 13.30 w
Olecku na ul. Letniej kieruj¹cy osobowym Fiatem nie dostosowa³ prêdkoci
do panuj¹cych warunków drogowych,
wpad³ w polizg i uderzy³ w murowane
ogrodzenie. Kierowcê ukarano mandatem 500 z³.
Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

Noworoczne
fajerwerki
W Sylwestrow¹ noc nad oleckim
niebem rozb³ysn¹ barwne fajerwerki.
Na centralnym placu w miecie przed
pokazem sztucznych ogni Wac³aw
Olszewski, Burmistrz Olecka, z³o¿y zebranym na placu mieszkañcom
noworoczne ¿yczenia. O pó³nocy nasze niebo rozb³ynie feeri¹ wiate³.

Serdeczne podziêkowania Panu Starocie Stanis³awowi Ramotowskiemu i Radzie Powiatu
Oleckiego za okazan¹
¿yczliwoæ i pomoc w zagospodarowaniu terenów zielonych, wybudowanie chodnika oraz parkingu wokó³ wyremontowanego budynku Przychodni sk³adaj¹
pracownicy
Przychodni w Olecku

(L18001)

Kolizje

UWAGA

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku oraz Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate w dniu 24 grudnia 2009 r. bêd¹
nieczynne.

Pracownicy
Przychodni w Olecku
¿ycz¹
mieszkañcom
pogodnych
i zdrowych
wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz pomylnoci
w Nowym 2010 Roku.

DY¯URY APTEK

(K134021)

MORENA

(L17402)

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

*
*
*
*
*
*
*
*

22.12.2009r.,
23.12.2009r.,
24.12.2009r.,
25.12.2009r.,
26.12.2009r.,
27.12.2009r.,
28.12.2009r.,
29.12.2009r.,

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

Zielona 35
Sk³adowa 6
Zielona 37
Kolejowa 15
11 Listopada 9
Wolnoci 25
Zielona 35
Sk³adowa 6

Redakcja

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

w godzinach 12 00-1700

Znaleziono cia³o
mê¿czyzny

13 grudnia na Osiedlu Lesk oleccy
policjanci podczas wykonywania czynnoci s³u¿bowych odnaleli cia³o mê¿czyzny. Zw³oki znajdowa³y siê w budynku gospodarczym. Wstêpne czynnoci z udzia³em lekarza i prokuratora
wykluczy³y udzia³ osób trzecich.
Kilka minut po godzinie 9.00 dy¿urny oleckiej komendy otrzyma³ informacje od funkcjonariuszy wydzia³u
kryminalnego o znalezieniu zw³ok mê¿czyzny. Cia³o zosta³o znalezione w
opuszczonym budynku gospodarczym.
Policjanci pod nadzorem prokuratora
przeprowadzili oglêdziny miejsca. Obecny
na miejscu lekarz nie wykluczy³, i¿ zgon
móg³ nast¹piæ na skutek wyziêbienia organizmu. Nastêpnie funkcjonariusze
ustalili to¿samoæ mê¿czyzny. Okaza³o siê ¿e jest to 53- letni Mieczys³aw
K., od ponad pó³ roku bez sta³ego miejsca
zamieszkania. Wstêpnie wykluczono
udzia³ osób trzecich. Cia³o zosta³o zabezpieczone w prosektorium szpitala w
Olecku.
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:

 Igor Cichowicz
 Józefina D¹bek
 Andrzej Kalisiak
 Jerzy Makal
 Henryk Milewski
 Mariusz Zamalewski
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ GAMED  Ilona Gajewska
√ 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

Przysz³a zima i sypnê³o kolizjami

 12.12.2009 r. w Olecku na ul. Nocznickiego dosz³o do
potr¹cenia pieszego. Kieruj¹cy samochodem osobowym marki
Toyota nie zachowa³ ostro¿noci podczas manewru cofania i
potraci³ na przejciu dla pieszych kobietê. Pokrzywdzona z urazem g³owy i kciuka trafi³a do szpitala w Olecku. Po wykonaniu
wstêpnych badañ i przewietleniu obra¿enia okaza³y siê niegrone. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizjê, a sprawcê, Arkadiusza M., ukarano mandatem w wysokoci 250 z³otych.
 14.12.2009 r. o godz. 16.30 w Kukówku kieruj¹cy autobusem na oblodzonej nawierzchni drogi podczas omijania
unieruchomionego samochodu marki Daf, zaparkowanego po
lewej stronie, najecha³ na krawê¿nik chodnika i nastêpnie
zsun¹³ siê, w wyniku czego uszkodzi³ bok ciê¿arówki. Sprawca
zdarzenia, Grzegorz W., zosta³ pouczony.
 14.12.2009 r. o godz. 17.30 w miejscowoci Doliwy
kieruj¹cy samochodem osobowym marki Fiat na prostym odcinku drogi wpad³ w polizg, straci³ panowanie nad pojazdem i zjecha³ do przydro¿nego rowu, gdzie uderzy³ w drzewo. Kieruj¹cy, Tomasz D., jecha³ sam i zosta³ pouczony.
Zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu.
 14.12.2009r o godz. 13.30 na drodze wojewódzkiej nr
655 kieruj¹cy pojazdem Daewoo na ³uku drogi zjecha³ na
prawe pobocze, wpad³ w polizg i straci³ panowanie nad
pojazdem, w wyniku czego zjecha³ do rowu. Kierowca by³
trzewy, jecha³ sam. Zosta³ Pouczony. Zatrzymano dowód
rejestracyjny pojazdu.
 14.12.2009 r. o godz. 12.25 na trasie wiêtajno  Po³om kieruj¹cy samochodem ciê¿arowym marki Man, wyje¿d¿aj¹c
z lasu i wykonuj¹c manewr skrêtu w prawo, na oblodzonej
nawierzchni straci³ przyczepnoæ, w wyniku czego przekroczy³ o jezdni, natomiast kieruj¹ca samochodem osobowym
marki Seat chc¹c unikn¹æ zderzenia z ciê¿arówk¹ zjecha³a
do przydro¿nego rowu. Sprawca kolizji, Grzegorz P., zosta³
ukarany mandatem w wysokoci 350 z³.

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

(V67631)

POLICJA APELUJE O ZACHOWANIE
OSTRO¯NOCI Z UWAGI NA POGORSZENIE
SIÊ WARUNKÓW DROGOWYCH !!!
Tomasz Jegliñski, KPP Olecko

ZAPRASZAMY

do zakupu choinek sztucznych, ciêtych
i w doniczkach oraz ozdób wi¹tecznych.

(K19804)

(V56309)

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
21 grudnia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
* up³ywa termin sk³adania ofert w przetargu na Hotel Asystenta (TO 48, s. 13)
10.00 i godz. 12.00  musical Metamorfozy, sala kina Mazur
16.00  CASTING do musicalu w re¿yserii Piotra Witaszczyka, sala kina Mazur (szczegó³y: www.przystanek.pl)
23 grudnia (roda)
* pocz¹tek zimowej przerwy wi¹tecznej w nauce
25 grudnia (piatek)
19.00  turniej darta 501DO  pub Pod ABC (wejcie od
ul. Cichej)
28 grudnia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
11.00  koncert gitarowy wychowanków Waldemara Milewskiego, galeria ROK MG
30 grudnia (roda)
11.00  Sesja Rady Miejskiej
31 grudnia (czwartek)
* koniec zimowej przerwy wi¹tecznej w nauce
24.00  pokaz sztucznych ogni na placu Wolnoci
1 stycznia (piatek)
12.00  noworoczny mecz pi³ki no¿nej  stadion MOSiR

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

(V65903)

AUTOMYJNIA

a
ka w ³ y m
r t yd k
y a li
r a je e n
b a my t o
m
to
w
e!

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)
St

(V67701)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 800 do 1800

(V67801)
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Pomagaj¹ uczniom dobrze zdaæ maturê
i w³aciwie zaplanowaæ przysz³oæ
KAPITA£ LUDZKI  NAJLEPSZA INWESTYCJA
Jest to g³ówne has³o Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki. W ramach priorytetu IX. Rozwój wykszta³cenia i
kompetencji w regionach z dzia³ania 9.1.2. mo¿liwe jest
wdro¿enie programu rozwojowego Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego w Olecku zak³adaj¹cego miêdzy
innymi realizacjê bezp³atnych zajêæ dydaktyczno-wyrównawczych, kó³ zainteresowañ, zajêæ z doradztwa zawodowego i
przedsiêbiorczoci. Dziêki unijnej dotacji utworzono tak¿e
pierwszy w powiecie Szkolny Orodek Kariery.
Od wrzenia 2009 roku rozpoczêto nowy projekt pt. JÊZYK
OBCY CORAZ MNIEJ OBCY . rodki finansowe na
jego realizacjê w wysokoci 321.805 z³ pozyskano za porednictwem Powiatu Oleckiego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Stanowi¹ one
100% kosztów realizacji projektu.
G³ównym celem projektu jest uzupe³nienie braków programowych i doskonalenie sprawnoci jêzykowych z wybranego jêzyka obcego przez uczniów LO w Olecku. M³odzie¿ udoskonali swoje umiejêtnoci w zakresie mówienia,
s³uchania, czytania, pisania oraz wzbogaci zakres s³ownictwa. Jednym z g³ównych za³o¿eñ projektu jest dobre przygotowanie uczniów do egzaminu na poziomie rozszerzonym,
ale tak¿e umo¿liwi im poznanie obcej kultury, tradycji i
literatury.
Zajêcia pozalekcyjne prowadz¹ nauczyciele liceum, któ-

rzy znaj¹ potrzeby, ale te¿ umiejêtnoci uczniów. Dodatkowe
zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone s¹ od padziernika 2009 r. w 11 grupach (od 10 do 15 osób). Odbywaj¹ siê wed³ug ustalonego harmonogramu w godzinach popo³udniowych po dwie godziny lekcyjne dla ka¿dej grupy. Projekt bêdzie realizowany do lipca 2011 roku.
Dziêki wsparciu z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
szko³a wyposa¿y³a uczniów w niezbêdne podrêczniki, æwiczenia, s³owniki, testy i materia³y pimiennicze. W ramach
projektu zakupiono liczne pomoce dydaktyczne oraz 20-stanowiskow¹ pracowniê jêzykow¹ wraz z meblami. Wierzymy,
¿e dodatkowe zajêcia i wsparcie dydaktyczne przyczyni siê
do sukcesu m³odzie¿y na maturze.
Serdecznie zapraszamy na stronê projektu
www.projekt.lo.olecko.pl
Halina Bogdañska
 kierownik projektu
Projekt wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

KONKURS
O LAD

a jednak po nas co zostanie...
Jest to konkurs przeznaczony dla
m³odszej (sta¿em, nie wiekiem) generacji piewaj¹cych autorów. Na podstawie
nades³anych zg³oszeñ zaprosimy do uczestnictwa w Zajedzie Bardów najbardziej
interesuj¹cych wykonawców  wiêc na
nasz¹ imprezê przyje¿d¿acie ju¿ jako
laureaci, bez niepotrzebnego stresu i atmosfery wycigów. Jedyn¹ nagrod¹ bêdzie presti¿ i mo¿liwoæ wystêpu wród
kamieni milowych tego nurtu, reklama w rodkach masowego przekazu, oraz
profesjonalne nagranie z koncertu bed¹ce wietnym materia³em demo, otwieraj¹cym drogi wszelakie. Preferowane bêd¹
wykonania autorskie. Zakwalifikowani na
podstawie zg³oszeñ (nagranie audio  3
utwory, krótka notka biograficzna) laureaci bêd¹ zobowi¹zani do wykonania
co najmniej 30 minut programu, w tym
co najmniej 20 minut piosenek z w³asnym tekstem lub muzyk¹.

Niedopuszczalne jest piewanie
tekstów z kartki i u¿ywanie wszelkich
form sztucznego akompaniamentu
(pó³playbacki itp.)!
Zg³oszenia mo¿na nadsy³aæ drog¹
tradycyjn¹, jednak ze wzglêdu na niewielk¹ iloæ czasu sugerujemy i preferujemy drogê elektroniczn¹, czyli e-mail
z za³¹cznikami, lub JESZCZE LEPIEJ
 wskazuj¹cym materia³y odnonikiem.
Zg³oszenia mo¿na nadsy³aæ do 15
stycznia 2010 r. pod adres: Stowarzyszenie Archiwici Pó³nocy, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kociuszki 16/5, tel.
(87) 523 82 78, e-mail: zajazd@andryszczyk.com
Uczestnikom zapewniamy zwrot kosztów podró¿y w wys. 200 z³ (bez wzglêdu na iloæ osób w zespole i poniesione
koszty), nocleg, wy¿ywienie, dobr¹ zabawê, nagrany materia³ i jego emisjê w
rodkach masowego przekazu.

Szczegó³y i aktualne dane na stronie: http://www.zajazd.andryszczyk.com
Adam Andryszczyk na stronie Zajazdu pisze:
wiate³ko w tunelu (13.12.2009 r.)
Mamy ju¿ miejsce, sprzêt i obs³ugê
imprezy. Dobrze by by³o jeszcze znaleæ pieni¹dze na choæby symboliczne
honoraria dla artystów i zwrot kosztów
dojazdu dla laureatów Konkursu o lad.
Noclegi i wy¿ywienie te¿ trzeba op³aciæ... Potrzebujemy pieniêdzy jak kania
d¿d¿u... Planujemy tê imprezê w ciemno, trochê na wariata, ale ju¿ wiadomo,
¿e IX Zajazd Bardów odbêdzie siê w
Augustowie (klub Szekla) w dn. 56 lutego 2010...
i dalej:
...Gdyby kto zainteresowany chcia³
poznaæ szczegó³y organizacyjne i finansowe, proszê o kontakt e-mail: ap@andryszczyk.com  a wszystkich chêtnych
do finansowego wsparcia naszej imprezy proszê o wp³aty na konto stowarzyszenia Archiwici Pó³nocy (www.ap.andryszczyk.com) nr konta: 75 9339 0006
0030 0306 7293 0001 z dopiskiem Zajazd
Bardów 2010.
Adam Andryszczyk
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU
REGIONALNEGO

S¹siedzi w dzia³aniu

Rozwój turystyki transgranicznej - dziedzictwo dla przysz³ych pokoleñ, Transgraniczna Wspó³praca M³odzie¿y

Posiedzenia Grup Steruj¹cych
10 grudnia 2009 r. w Urzêdzie Miejskim w Olecku
odby³y siê posiedzenia Grup Steruj¹cych dwóch
projektów: Transgraniczna wspó³praca m³odzie¿y
oraz Rozwój turystyki transgranicznej  dziedzictwo kulturowe dla przysz³ych pokoleñ.
W spotkaniu udzia³ wziêli: Algirdas Bagusinskas  Mer Wi³kowyszek, Odeta Lusciauskiene
z Powiatu Wi³kowiszki, Aurimas Trunce  Dyrektor Administracji, Sonata Dumbliauskiene, Jolita
Gruzienskiene z rejonu Alitus, Dariusz Kipling
 z-ca burmistrza Orzysza, Henryk Trznadel
 z-ca burmistrza Olecka i Pawe³ Modrakowski.
Celem spotkania by³o omówienie postêpów
w realizacji projektów, ewentualnych zagro¿eñ
i sposów ich eliminowania w ramach wdra¿anych dzia³añ.

Uczestnicy posiedzenia przedstawili zakres prac, które
zrealizowali do tej pory i nakrelili plany do dalszej realizacji. Zgodzili siê, ¿e projekty s¹ wdra¿ane w sposób poprawny i ma do tej pory nie wyst¹pi³y zak³ócenia w harmonogramie i zakresie prowadzonych dzia³añ.

wi¹teczny prezent

21 grudnia br. o godz. 15.15 w Przedszkolu Publicznym
z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku burmistrz Wac³aw
Olszewski wcieli siê w rolê Miko³aja. Prezenty, tj. zabawki
i pomoce dydaktyczne kupione ramach projektu Równym
krokiem przeka¿e do nowoutworzonych Zespo³ów Wychowania Przedszkolnego. Samochody, lalki, wózki i wiele innych zabawek powinny ucieszyæ dzieci uczêszczaj¹ce na zajêcia.
Nie tylko Iskierki i Mali Odkrywcy spotkaj¹ siê w
przedszkolu. To równie¿ doskona³a okazja do tego, by poznali siê rodzice dzieci uczêszczaj¹cych na zajêcia. Projekt przewiduje utworzenie Klubu Rodzica, czyli cyklu spotkañ, które
maj¹ na celu wspó³organizacjê wycieczek, imprez dla dzieci,
zatwierdzanie scenariuszy zajêæ dotycz¹cych równoci p³ci oraz
otwartoci na innoæ wród dzieci.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Projekty Transgraniczna wspó³praca m³odzie¿y i Rozwój
turystyki transgranicznej  dziedzictwo kulturowe dla przysz³ych pokoleñ wdra¿ane s¹ w ramach Celu 3: Europejska
Wspó³praca Terytorialna Program Wspó³pracy Transgranicznej
Litwa-Polska, który ma na celu wspieranie zrównowa¿onego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, spo³ecznej i terytorialnej
spójnoci. Program s¹ wspó³finansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl
Fot. Archiwum Urzêdu Miejskiego w Olecku.

(V61704)
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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 (w trakcie
realizacji)
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. 87 5203078, wew.
230.

Projekt Mo¿e byæ lepiej wspó³finansowany jest ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Po wielu miesi¹cach na trasê kolejow¹ E³kOlecko-E³k powróci³ szynobus, dziêki które mo¿na dostaæ siê szybko (30 minut), tanio i wygodnie
z Olecka do E³ku i z powrotem. Na szczêcie nie
spe³ni³y siê czarne scenariusze, które mówi³y, ¿e
z dniem 1 stycznia 2010 roku zostan¹ zawieszone
po³¹czenia kolejowe z Olecka.
Przypominamy, ¿e rano do E³ku wyje¿d¿amy
o godz. 6.55, a po po³udniu z E³ku do Olecka
wyjedziemy o godz. 14.45. Zmieni³a siê te¿ godzina odjazdu poci¹gu relacji Suwa³ki-OleckoOlsztyn-Wroc³aw.
Od 10 grudnia zosta³a zamkniêta kasa kolejowa w Olecku, bilet mo¿na jednak bez problemu
kupiæ u konduktora.
Bilet normalny na trasie Olecko-E³k podro¿a³
o 50 groszy. Obecnie kosztuje 7 z³.
(jod)

Rys. Waldemar Rukæ

Szynobus nadal jedzi
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Doradztwo zawodowe w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Olecku
W dniu 9 grudnia 2009 roku w Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Olecku odby³o siê spotkanie szkoleniowoinformacyjne z doradcami zawodowymi i nauczycielami
zajmuj¹cymi siê informacj¹ edukacyjn¹ i zawodow¹ w gimnazjach z powiatu oleckiego. Szkoda, ¿e w spotkaniu wziê³o
udzia³ tylko 7 osób. G³ównym celem bowiem by³o wypracowanie skutecznych metod pomocy i wsparcia uczniów w
planowaniu ich przysz³oci zawodowej oraz oddzia³ywañ w
stosunku do ich rodziców.

Gotowoæ wspó³pracy wykaza³y nastêpuj¹ce szko³y: Publiczne Gimnazjum w Wieliczkach, Zespó³ Szkó³ Gimnazjum w Judzikach, Zespó³ Szkó³ Gimnazjum nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku, Zespó³ Szkó³ Gimnazjum w
Babkach Oleckich, Publiczne Gimnazjum w Kowalach Oleckich, Publiczne Gimnazjum w Sokó³kach.
Przypominamy, i¿ od 1 padziernika 2009r. w Poradni
uruchomiony jest Zawodoznawczy Punkt Konsultacyjny. W
rody od godz.16 00 indywidualnych porad gimnazjalistom i
ich rodzicom udzielaj¹ psycholog Jadwiga Agnieszka Czajewska oraz doradca zawodowy, pedagog Krystyna Zdan
(wskazane wczeniejsze uzgodnienie terminu spotkania telefonicznie -87 523 93 3 b¹d osobicie w poradni).
Fot. Archiwum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku

£ód filmowa

£ód to wa¿ny orodek kulturalny i
centrum filmowe Polski. W³anie ona by³a
celem naszej padziernikowej wycieczki. W ramach projektu Open your eyes
and see... zwarci i gotowi wyruszylimy w nocy, aby ze wschodem s³oñca
powitaæ to interesuj¹ce miasto.
Po chwili odwie¿enia i zjedzenia
niadania, oko³o godziny dziewi¹tej, spotkalimy siê z przewodnikiem. Pierwszym
punktem programu by³a wizyta w PWSFTViT , powszechnie znanej jako ³ódzka Filmówka. Miêlimy okazjê zobaczyæ
szko³ê, w której murach kszta³ci³y siê takie znane osobistoci jak m.in.: Andrzej
Wajda, Krzysztof Zanussi, Janusz Gajos, Zbigniew Zamachowski, Pola Raksa czy Pawe³ Edelman. W Filmówce
spêdzilimy chwilê siedz¹c na s³ynnych
schodach, które by³ niegdy miejscem
spotkañ wybitnych absolwentów, w tym
samego Wajdy. Na koniec przyjrzelimy siê elementom scenografii wykorzystywanej przez studentów podczas
zajêæ.
Fabryka, domy robotnicze, remiza
stra¿acka, willa fabrykanta Herbsta  to
ciekawe zabytki XIX wieku, które widzielimy spaceruj¹c po Ksiê¿ym M³ynie (dawnej dzielnicy fabrycznej Scheiblerów).

Z pewnoci¹ sympatycznym i jednoczenie ciekawym dowiadczenie by³a
wizyta w Muzeum Bajki przy studiu Semafor, której towarzyszy³ pokaz filmów
animowanych: Ichthys  re¿. M. Skrobeckiego i Miasto p³ynie  re¿. B. Bruszewskiej. Z okazji Jubileuszu 60-lecia
polskiej animacji studio przygotowa³o
wystawê, na której obejrzelimy lalki i
fragmenty scenografii pochodz¹ce z najbardziej znanych filmów animowanych
³ódzkiego studia. Króluj¹ tu: Mi Uszatek, Ma³y pingwin Pik- Pok, jak równie¿ arcydzie³a kinematografii nagrodzone
Oskarem np. Tango (Zbigniewa Rybczyñskiego) czy Piotru i Wilk (Suzie
Templeton).W studiu Semafor przyjrzelimy siê sk³adnikom planu filmowego
i sprzêtu wykorzystywanego do produkcji
filmowej.
Na koniec zwiedzilimy jeszcze Muzeum Kinematografii po³¹czone z pokazem kilku etiud studentów i absolwentów Filmówki.
Nasta³ wieczór, wiêc zmêczeni, ale
upojeni wra¿eniami, udalimy siê ca³¹
grup¹ do schroniska m³odzie¿owego w
centrum na nocleg.

Pi¹tek by³ drugim i zarazem ostatnim dniem naszego pobytu w £odzi. Po
niadaniu spotkalimy siê z pani¹ przewodnik. Pomimo korków ulicznych uda³o
nam siê dotrzeæ do gmachu TVP £ód,
gdzie zapoznalimy siê z tajnikami pracy w tej instytucji. Póniej zwiedzilimy cerkiew w. Aleksandra Newskiego zbudowan¹ w stylu rosyjsko-bizantyjskim przez architekta Hilarego Majewskiego.
Kolejn¹ atrakcj¹ by³ spacer ulic¹ Piotrkowsk¹  s³ynnym ³ódzkim deptakiem,
podczas którego zapoznalimy siê z architektur¹ zabytkowych kamienic.
Nastêpnie zwiedzilimy Manufakturê,
czyli dawny zespó³ fabryczny Izraela
Poznañskiego, w tym: Muzeum Fabryki
prezentuj¹ce historiê zak³adów w³ókienniczych.
Obiad, seans w kinie, kolacja, droga
powrotna  tak zakoñczy³a siê nasza krótka,
ale niezwykle edukacyjna i wartociowa wycieczka.
Wed³ug mnie £ód, pe³na magii filmu i historii, to jedno z ciekawszych miast
Polski, które z pewnoci¹ trzeba zobaczyæ. Cieszê siê, ¿e nam siê to uda³o.
Paulina Jachimska

Projekt OPEN YOUR EYES AND
SEE - DEBATING FILM CLUB
wspó³finansowany
ze rodków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
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W OSA Zamek mo¿na ogl¹daæ wystawê o S w stanie wojennym

Olecczanie pamiêtaj¹ o 13 grudnia

Patriotyczne uroczystoci, zwi¹zane
z 28. rocznic¹ wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce, rozpoczê³y siê 11
grudnia w Zespole Szkó³ Technicznych,
gdzie OSA Zamek przygotowa³o wystawê pt.: NSZZ Solidarnoæ i stan
wojenny na Ziemi Oleckiej. Kolejna,
bardzo ciekawa inicjatywa tego stowarzyszenia, prowadzonego przez Jaros³awa Wierzbiñskiego, zgromadzi³a kilkadziesi¹t osób. Jej g³ównymi bohaterami byli oleccy internowani: Zygmunt
£o i Stanis³aw Bednarek oraz Marian Lewandowski, pierwszy szef suwalskiej Solidarnoci.
Ten ostatni przypomnia³ zgromadzonym w izbie pamiêci OSA Zamek
najwiêkszy w by³ym woj. suwalskim strajk
w oleckim PBROL-u, gdzie pracowa³
wraz ze St. Bednarkiem oraz innymi
internowanymi z Olecka, których by³o
w sumie omiu (Zygmunt £o, Stanis³aw Bednarek, Jan Terlecki, Juliusz
Uss, Andrzej Bereniewicz, Miros³aw
Wijas, Romuald Pacyñski, Ryszard
Andryszczyk). ).
Jako pierwszego z Olecka internowano by³ego nauczyciela ZST Zygmunta
£osia, który by³ bardzo aktywny w czasie karnawa³u Solidarnoci. M. in. bra³
udzia³ w I Zjedzie zwi¹zku w gdañskiej hali Oliwii. Tak wspomina swoje aresztowanie 13 grudnia 1981 roku:
- Jak siê okaza³o, stawianie oporu
nie mia³o sensu, gdy¿ esbecy i tak by
weszli do mego mieszkania przy pomocy
³omu, który postawili w rogu korytarza.

Wczeniej wielokrotnie przeszukiwano
jego mieszkanie. Do tej pory nie odzyska³ wielu dokumentów i pami¹tek zwi¹zkowych, które przejê³a SB.
- Wywieziono nas najpierw do wiêzienia przy ulicy Karola Marksa do
Suwa³k, a potem trafilimy do pawilonów KW MO. Prze dwa tygodnie do
wi¹t Bo¿ego Narodzenia, kiedy pierwszy raz trafi³ do nas ksi¹dz, przebywalimy bardzo st³oczeni, w fatalnych
warunkach higienicznych. Kiedy przewo¿ono nas ko³o dworca PKP, zerkalimy z obaw¹ na bocznicê kolejow¹, czy
nie szykuj¹ dla nas wagonów do wywózki na Wschód, do ZSRR  przypomina Z. £o.
Na wczeniejszym spotkaniu z uczniami ZST by³emu internowanemu zadano
pytanie, dlaczego wst¹pi³ do Solidarnoci?
- Dla mnie by³o najwa¿niejsze to,
¿e w Solidarnoci czulimy siê wolni, , czego nam tak bardzo brakowa³o
w PRL-u. Takie pragnienie mo¿na wynieæ
z domu rodzinnego. Mój ojciec, którego pochowa³em niedawno, we wrzeniu
1939 roku broni³ Warszawy, potem wst¹pi³
do Armii Krajowej. Swoje dokumenty
z konspiracji, zakopane po wojnie, odkopa³ dopiero po 1989 roku, kiedy Polska
odzyska³a suwerennoæ  odpowiedzia³
na to pytanie b. nauczyciel ZST.
Z. £o docenia to, ¿e wreszcie w
Olecku godnie obchodzone s¹ wiêta
narodowe, chocia¿by ostatnio 11 listopada Narodowe wiêto Niepodleg³oci.

- Mamy miejskie pomniki pamiêci,
pomnik Jana Paw³a II, któremu g³ównie jestemy wdziêczni za odzyskanie
niepodleg³oci. Co prawda moim
marzeniem by³o, aby pomnik papie¿a
by³ wykonany za pieni¹dze ze sk³adek
mieszkañców  doda³ dzia³acz S.
Doceni³ jednak to, ¿e dzie³o budowy pomnika papie¿a w Olecku burmistrz
Wac³aw Olszewski doprowadzi³ skutecznie do koñca.
Gocie otwarcia wystawy chêtnie
zapoznali siê z materia³ami, które udostêpnili: Zdzis³aw Bereniewicz, Józef
Buæko, Waldemar £owczyñski i Marian Lewandowski.
13 grudnia tradycyjnie w kociele
p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a w. uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 1, prowadzeni przez Teresê Szadkowsk¹,
przygotowali monta¿ s³owno-muzyczny,
zwi¹zany z rocznic¹ wprowadzenia stanu wojennego. Prowadz¹cy Mszê w.
w intencji Ojczyzny, z udzia³em pocztu
sztandarowego NSZZ S i przedstawicieli samorz¹du, ksi¹dz pra³at Marian
Salamon w homilii snu³ rocznicowe
rozwa¿ania o wartoci mi³oci do Ojczyzny. Podzieli³ siê te¿ swoimi refleksjami z 13 grudnia 1981 roku, kiedy to
studiowa³ na lubelskim KUL-u.
Po Mszy w. cz³onkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwoci zapalili znicze
i modlili siê nad grobem .p. Antoniego Maksimowicza, nestora oleckiej S.
Wystawê w siedzibie OSA Zamek
bêdzie mo¿na ogl¹daæ przez najbli¿sze
3 miesi¹ce. 21 grudnia odwiedzi j¹
warmiñsko-mazurski pose³ PiS Jerzy
Gosiewski
Dariusz Josiewicz

Wiktor Wo³kow w oleckiej ksiêgarni
W dniu 5.12.2009 r., na zaproszenie ksiêgarni Dom Ksi¹¿ki,
w Olecku przebywa³ znany fotografik krajobrazu Wiktor
Wo³kow. Spotka³ siê czytelnikami i sympatykami dobrej fotografii. Podpisywa³ albumy autorskie, których w swoim doFot. Boles³aw S³omkowski

robku artystycznym ma kilkanacie. Wiktor Wo³kow zdradza³ tajniki warsztatu w sposób szczery i bezporedni, czym
zyska³ du¿e uznanie zainteresowanych.
BOS
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Czar Bo¿ego
Narodzenia

17 grudnia odby³ siê po raz pi¹ty Koncert Charytatywny
Czar Bo¿ego narodzenia organizowany przez spo³ecznoæ
Szko³y Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza.
W programie by³ wystêp chóru szkolnego, przedstawienie Kopciuszka oraz aukcja: obrazów, fartucha do stroju
ludowego, zdjêcia i dwóch bombek choinkowych podpisanych przez Krystynê Jandê oraz Beatê Tyszkiewicz. By³y
te¿ do licytowania ksi¹¿ki Wojciecha Fortuny Szczêcie
w powietrzu, a sam autor zaszczyci³ wspania³¹ imprezê.
W przedstawieniu Kopciuszka brali udzia³ uczniowie,
za nauczycielki w piêknych sukniach i nauczyciele w wizytowych garniturach pe³nili rolê pracowników technicznych
teatru. Wszyscy mali aktorzy byli przeuroczy w swych rolach, wspaniale tañczyli i by³y momenty... co tu du¿o mówiæ, porywaj¹ce. Najszczersze gratulacje!
Jednak najwa¿niejsz¹ czêci¹ spotkania w sali widowiskowej domu kultury by³o to, by jak najwiêcej zdobyæ pieniêdzy na paczki wi¹teczne dla najbiedniejszych dzieci z
terenu miasta i gminy.
Koncert prowadzi³a dyrektorka SP1, pani Eligia Bañkowska, za poszczególne aukcje: burmistrz Wac³aw Olszewski, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Karol Sobczak,
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Marian wierszcz oraz wi-
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ceburmistrz Henryk Trznadel, wiceprzewodnicz¹cy RM Roman
Wojnowski. Najcenniejszym przedmiotem z licytowanych okaza³a
siê bombka choinkowa podpisana przez Beatê Tyszkiewicz.
Wylicytowano j¹ za 900 z³otych. Ostatnim akcentem aukcji
by³a licytacja ksi¹¿ek Wojciecha Fortuny Szczêcie w powietrzu. Przywiezion¹ przez autora partiê oko³o trzydziestu
pozycji wyceniono na co najmniej 20 z³otych ka¿d¹, a dwie
ostatnie zosta³y zlicytowane. Podczas sprzeda¿y nie by³o jednak sumy mniejszej od 50 z³otych, a dwie ostatnie podczas
licytacji posz³y za 200 i 220 z³otych.
Organizatorom koncertu nale¿¹ siê gratulacje. Na koniec
autor tej krótkiej notatki przypomina wszystkim mieszkañcom miasta, ¿e i Ty mo¿esz zostaæ wiêtym Miko³ajem
bior¹c udzia³ we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych
organizowanych przed, podczas i po wiêtach Bo¿ego Narodzenia.
B. Marek Borawski

(V68201)

¯yczenia spokojnych
i rodzinnych wi¹t
Bo¿ego Narodzenia
i szczêliwego Nowego Roku
sk³adaj¹
w³aciciele i pracownicy
sklepów Chemix oraz
Sam przy ul. Nocznickiego.

Kampania spo³eczna Papierosy po¿eraj¹ Ciê ¿ywcem
Ministerstwo Zdrowia oficjalnie zainaugurowa³o pierwsz¹ od wielu lat
kampaniê spo³eczn¹, która ma na celu
przestrzec miliony polskich palaczy tytoniu przed powa¿nymi skutkami tego
na³ogu. Spoty telewizyjne emitowane w
telewizjach ogólnopolskich i regionalnych pod has³em Papierosy po¿eraj¹
Ciê ¿ywcem i Papierosy po¿eraj¹
¿ywcem Ciebie i Twoje dzieci przypominaj¹, ¿e palenie papierosów jest
szkodliwe nie tylko dla osób czynnie
pal¹cych, lecz zagra¿a tak¿e zdrowiu ich
dzieci i bliskich. W ramach kampanii
zostanie uruchomiona Telefoniczna Poradnia Pomocy Pal¹cym (0801-108-108).
Kampania, stworzona przez Departament Zdrowia Miasta Nowy Jork, mia³a
ju¿ swoje ods³ony w innych krajach na
wiecie, w tym m.in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Rosji i na Ukrainie, wszêdzie przynosz¹c pozytywne rezultaty. Na potrzeby kampanii zaadaptowano dwie ró¿ne ods³ony spotu telewizyjnego, które bêd¹ powtarzane przez

4 tygodnie w telewizji ogólnopolskiej,
regionalnej i kablowej.
W ramach kampanii bêdzie równie¿
aktywna specjalna Telefoniczna Poradnia Pomocy Pal¹cym  Quitline (0801108-108), pomagaj¹ca w walce w na³ogiem. Quitline bêdzie pe³niæ dodatkowo narzêdzie ewaluacji skutecznoci kampanii. Dzia³ania medialne kampanii bêd¹ wzmocnione przez liczne wydarzenia, happeningi lokalne organizowane przez Wojewódzkie i Powiatowe
Stancje Sanitarno-Epidemiologiczne.
Kampania spo³eczna pod has³em Papierosy po¿eraj¹ Ciê ¿ywcem oraz Papierosy po¿eraj¹ ¿ywcem Ciebie i Twoje
dzieci w sposób drastyczny pokazuje,
jak istotne szkody mo¿e powodowaæ
palenie tytoniu. Mowa tu o powa¿nych
problemach zdrowotnych, takich jak:
zwiêkszone ryzyko zawa³u serca, raka
p³ucz a nawet mierci. Dotyczy to zarówno osób doros³ych, jak i dzieci, wród
których a¿ 70% jest nara¿onych na bierne
palenie w domu. Warto pamiêtaæ, i¿ w

Polsce regularnymi palaczami jest oko³o
29% spo³eczeñstwa, a co roku prawie 70 000 osób umiera z powodu
chorób odtytoniowych. Dodatkowo, a¿
90% pal¹cych rodziców w Polsce przyznaje siê do palenia w obecnoci swoich
dzieci, nara¿aj¹c je miedzy innymi na
powa¿ne choroby uk³adu oddechowego, rozwój astmy czy problemy w rozwoju psychofizycznym.
Realizacja kampanii jest jednym z
elementów strategii zmniejszenia konsumpcji tytoniu rekomendowanym przez
wiatow¹ Organizacjê Zdrowia. Kampania zosta³a wsparta technicznie i finansowo przez World Lung Foundation
(wiatow¹ Fundacjê P³uc).
Informacji nt. kampanii udziela:
Krzysztof Suszek, Dyrektor Biura Prasy i Promocji Ministerstwo Zdrowia,
telefon 022 634 9303.
Promocja Zdrowia
i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku
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wiat³o s³owa

Urodzi³em siê, rozwija³em i dojrzewa³em w najnaturalniejszym pod s³oñcem rodowisku ³¹k, pól i lasów. Nad
moim dzieciñstwem od ko³yski po próg
szko³y redniej czuwa³ Anio³ Stró¿ 
babka Bronis³awa z jej niezm¹conym
poczuciem zdrowego rozs¹dku i humoru. Pamiêtam, jak milicjantowi, który
pod nieobecnoæ domowników pyta³, czy
mo¿e wejæ na strych i czy nie za³ami¹
siê pod nim trepy (gwarowa nazwa schodów), odpowiedzia³a bez namys³u: Niech
pan policjant siê nie boi! Nie poleci do
nieba, ty³o do ziemi....
W s³ynnym suwalskim elitarnym
Technikum Mechanicznym CZSP 
koledzy, gdy wychowawca wpisywa³ do
dziennika moje miejsce urodzenia: Hañcza,
skandowali chórem: Na 108 metrze!.
W¹tpliwa g³êbia tego dowcipu otworzy³a
mi kolejny raz oczy na ironiê. Jeszcze
szerzej  Cyprian Norwid stwierdzeniem,
¿e Ci b³¹dz¹, co maj¹ ironiê za z³o
ludzkiego serca. St¹d ze stoickim spokojem i pokor¹ przyj¹³em s³owa znanego teoretyka literatury i poety z Uniwersytetu Gdañskiego, który nam  wie¿o
opierzonym studentom  obrazowo t³umaczy³ istotê rzeczy: Jestecie, pañstwo
w sytuacji lepych szczeni¹t wrzuconych
na g³êbok¹ wodê. Wyp³yn¹ albo nie
wyp³yn¹.
Dociekanie g³êbi tak wesz³o mi w
krew, ¿e odkrywa³em j¹ i w prostych
s³owach wiejskiej kobiety i w zdaniu
brygadzisty-elektryka, uziemiaj¹cego
epokê lamp naftowych, i w spolegliwym
niedzielnym kazaniu proboszcza z Paw³ówki czy Przeroli, i w g³êbolotnej
frazie profesora uniwersytetu.
Gdzie woda czysta i trawy zielone,
ród³o natury syci³o rozbudzon¹ dzieciêc¹ wyobraniê i ³agodzi³o m³odzieñcze burze uczuæ. Te wi¹teczne i wiête godziny przedumane w samotnoci
na zboczach stromego jaru Kuzikówki
po drodze z kocio³a z Paw³ówki, w
miejscu, gdzie dwa polodowcowe g³azy na skraju rodzinnych pól ods³ania³y
widok na pokrêtny nurt potoku, sp³ywaj¹cego meandrami ku Turtulowi i
Czarnej Hañczy przez poros³e olszynami i osikami podmok³e ³¹ki, które pracowite bobry zamieni¹ z czasem w rozlewiska. Ze szczytu doliny, hen za pastewnikami, widaæ by³o na horyzoncie
sosnowy las  cel letnich wypraw na
poziomki, carnicy, maliny, a pod jesieñ
 na pijanicy, borówki, ¿urawiny do
po³o¿onych w bok lasu starych potorfowych trzêsawisk. Odurzaj¹cy zapach

bagna czyni³ z tych wypraw elizejsk¹
podró¿ w krain¹ deszczu i mg³y, bo w
tak¹ tylko pogodê wioskowi znajdowali czas na zaopatrywanie spi¿arni i apteki domowej.
Wyprawami tymi dowodzi³a zwykle
babka Bronis³awa, wyd³ubuj¹c po drodze z mszarów przedziwnych kszta³tów
korzonki kurzego ziela, pachn¹ce k³¹cza waleriany czy upychaj¹c do lnianej
torby licie bobrka.
Odkrywalimy wtedy coraz to inne
karty zagadkowej Ksiêgi Natury. wiñskiej trawy nie uskrzydla³a jeszcze szkolna
nazwa rdest ptasi, a pijanicy nie
s³ysza³y, ¿e s¹ czarn¹ jagod¹ - borówk¹ bagienn¹. Na dzikich ³¹kach strzela³y w niebo na kszta³t odpustowej cukrowej waty pióropusze we³nianki obok
przewy¿szaj¹cego j¹ wzrostem  ¿ó³tawo kwitn¹cego w wielkich kiciach 
parzyd³a.
Intymny bagienny zakamarek doliny mojej wioski kryje pêpek  ród³o
rzeki, wpadaj¹cej niezad³ugo do najg³êbszego na Ni¿u rodkowoeuropejskim
jeziora, by wyp³yn¹æ po przeciwleg³ej
na ukos stronie ko³o Bachanowa, a cilej  Osady Wróbel, znacznie szerszym
korytem Czarnej Hañczy. Zatem przystañmy chwilê nad wod¹ wielk¹ i czyst¹  wielk¹ nie tyle obszarem, co g³êbi¹  by w pogodny dzieñ znad jeziornego Kopca wypatrzyæ ciemn¹ smugê
nurtu rzeki na po³udniowym wschodzie
po prawej stronie tafli.
Do jeziora ci¹gnê³a mnie zawsze jaka
nieprzeparta si³a w wolne chwile poobiedniej sjesty skwarnego letniego

Anio³ stró¿ - babka Bronis³awa.

Ok³adka wydawnictwa.
popo³udnia. Starsi ucinali sobie wtedy
drzemkê na sianie, a nas rw¹cych siê
do wody ostrzegali przed wyp³ywaniem
na g³êbiê, strasz¹c widmem diabolicznego topielca Bajdziuka, wci¹gaj¹cego
lekkomylnych p³ywaków na dno w
miejscach jakich tajemniczych wirów.
By³o w tym co z niepokoju Dedala o
Ikara, choæ zagro¿enie czai³o siê w przestrzeni innego ¿ywio³u. Ostrzegali i rodzice, którym wierzy³o siê jak Panu
Jezusowi, gdy wiêtego Piotra uczy³
chodzenia po falach.
Jesieni¹ grzybów by³o w bród: rydzów w wierkowym m³odniaku za Prze³omk¹, a wszelkiego innego autoramentu
 w chojkach pod Kruszkami, gdzie prym
wiod³y zaszyte w poszyciu i przysypane suchym igliwiem malaki z przekory
i dla ich lepkoci limakami przezywane. Trafia³y siê czasem kruche winiowe spodeczki surojadek, trudne do
wytropienia pikiety dostojnych borowików i ca³e watahy z³owrogich muchorajow w pstrych wyzywaj¹cych czerwonobia³ych kapeluszach. Na orzechy znów
chodzi³o siê do chrostu na leszczynowe wzgórza zachodniego brzegu jeziora Hañcza.
Na zawsze pozostanie co niedookrelonego w magii bagien, leszczynowych
chruniaków, ³¹k, pól, lasów nawiedzanych
o ró¿nych porach roku na wycigi z
pracami domowymi i polowymi, których
w ku³ackim gospodarstwie nie brakowa³o. Spod uroku ba³wochwalczego
pogañskiego kultu Natury wyzwoli³o mnie,
choæ nie do koñca, ³aknienie s³owa, które
nie tylko nazywa, ale utrwala w pamiêci i wiadomoci wra¿enia, wzruszenia,
uczucia i porz¹dkuje wiat. Tak mi siê
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wydawa³o, gdy ³apczywie zacz¹³em
poch³aniaæ treci ksi¹¿ek z bibliotecznego kufra wujka i so³tysa wsi Hañcza
 Kaziuka Sowula. Trafi³em dobrze, bo
wród nich by³o ozdobione rycinami
Andriollego piêkne stare wydanie Pana
Tadeusza. Poemat Mickiewicza pomóg³ nazwaæ nienazwane. Natura przenika³a siê w nim z kultur¹ i histori¹.
I tu chyba zaczê³a siê kolejna  o
wiele trudniejsza  próba gruntowania
g³êbi.
Jak¿e blisko po latach brzmi¹ s³owa
Jana Paw³a II: Nie lêkajcie siê! Wyp³yñcie na g³êbiê!. Zmieniaj¹ one lêk
w ufn¹ nadziejê, przenosz¹c¹ w nowy
wymiar umiaru na skrzyd³ach s³owa steruj¹cego zmys³ami wewnêtrznymi. Jak¿e odmienna jest g³êbia prze¿yta i przemylana! Ona dope³nia istoty teluryzmu
ziemi, jezior, bagien, puszcz, ukwieconych ³¹k z przepastnymi ob³okami nad
g³ow¹. Jak nie zachwycaæ siê Nieogarnionym?
G³êbia i blask olnienia... Olnieni,
patrz¹c sercem, ³owimy naj³agodniejsze
wiat³o. Kto choæ raz ws³uchiwa³ siê nad
rodzinnym jeziorem w ciszê brzasku dnia,
ten mimowolnie pielêgnowa³ w sobie
bêdzie kontemplowanie g³êbi w ciszy i
wietle. Mo¿e to jest ten wiêty Spokój, którego braknie wrzaskliwej doczesnoci? Gdy nas wci¹ga zmys³owy wiat
barw, dwiêków, zapachów, z harmonii
natury dobywajmy dog³êbn¹ harmoniê
wewnêtrzn¹. Choæ harmonia idealna bywa
nieuchwytna, to twórcze ¿ycie zdaje siê
byæ prób¹ zbli¿enia do niej.
Na pocz¹tku by³o S³owo. Poeta zbli¿a
siê s³owem. Innej drogi nie ma, ni¿
odpowiednie daæ rzeczy  s³owo!. Dla
mnie s³owo  klucz wiolinowy Tej Ziemi brzmi: Hañcza.
Ró¿owa powiata od B³askowizny
nad domowym jeziorem wielokroæ otwiera³a moje dni pachn¹ce chlebem pieczonym na kalmusie, st¹d kresowej ja
rzeczy chcê - ta serce uleczy!. Nie
zrobi³em kariery, nie odszczepi³em siê
od korzeni, pozostaj¹c w pobli¿u starzej¹cych siê rodziców po ich ostatnie
pogodne dni w ¿yczliwej im i mnie wiosce
z polodowcowej doliny pod krejg¹ chaty
przykrytej now¹ s³om¹ na drug¹ setkê
lat. Domowe drzewa: stareñka lipa,
dorodne jesiony, mê¿niej¹cy d¹b ugodzony piorunem wielkiej burzy, studnia
z najczystsz¹ w okolicy wod¹, sadek
owocuj¹cy co drugi rok... Nawet wie¿y asfalt przez Hañczê u³o¿y³ siê spolegliwie; ³agodnie, pokornie i dyskretnie
cieraj¹c z okien sêdziwej chaty wieczny kurz dróg minionych.
Hañcza  to doskona³e miejsce na

Jezioro Hañcza.
epopejê i wielki dramat natchniony
wolnoci¹ czasu i przestrzeni. Pokornie
na miarê swych si³ póki co z okruchów
odk³amanego s³owa mozolnie uk³adam
magiczne zwierciad³o patrzenia w g³¹b.
Nurzam siê w czystych s³ownych prabrzmieniach i znaczeniach odpominanych po ten kwiat paproci, po ten ka***
Tekst opublikowany w:
Kraina Hañczy: XXX lat Suwalskiego
Parku Krajobrazowego,
Koncepcja, redakcja i korekta
Zbigniew Fa³tynowicz, Marianna RantTanajewska, Teresa wierubska.
Oprac. graf. Stanis³aw J. Wo.
Turtul 2007.
© Copyrightby Wac³aw Klejmont, Suwa³ki 2009
Wydano w nak³adzie dziesiêciu numerowanych egzemplarzy.

Fot. Boles³aw S³omkowski

mieñ filozoficzny. Staram siê za rad¹
przyjaciela  poety Czes³awa Miros³awa Szczepaniaka pisaæ tak, a¿eby s³owa sobie nie dziwi³y siê. wiat³o s³owa  oto czego szukam w mêtach odmêtów Hañczy, w zgie³ku medialnej agory,
a przede wszystkim  w duszy. Gra?
Wac³aw Klejmont

S¹dzê, ¿e zarówno wiersz Pejza¿
ogl¹dany ze wzgórza ko³o Smolnik Wies³awa Kazaneckiego, jak i wiat³o s³owa
Wac³awa Klejmonta tworzyæ bêd¹ kanon literatury o Suwalszczynie.
Zbigniew Fa³tynowicz: Pejza¿ nieopisany, w: Kraina Hañczy: XXX lat
Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
Turtul 2007
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95. urodziny Eleonory Stankiewicz (3)
Na prze³omie lat 1950/51 ulegaj¹ zmianie zasady wykonywania zawodu adwokata. Wszystko zmierza w kierunku
powszechnej kolektywizacji. Na szczêcie adwokatura doznaje tylko swoistego uspó³dzielnienia, daj¹cego podstawê
do tworzenia Zespo³ów Adwokackich,
które mia³y zatrudniaæ minimum trzech
obroñców. Taki pierwszy Zespó³ Adwokacki w Olecku zak³ada nasz Tata,
adw. Romuald Stankiewicz i zostaje jego
kierownikiem, przy ulicy ju¿ nie Kolejowej, a teraz Lenina 17, I piêtro (wejcie jak do zak³adu Foto-Wacusia). Zapotrzebowanie na porady prawne, obronê
przed s¹dem, by³o ogromne i trudne do
zaspokojenia. Po kilku latach w Go³dapi powstaje dodatkowo filia zespo³u
oleckiego z dwoma dy¿urami w tygodniu. Oba zespo³y obs³uguj¹ Rodzice,
a Mama specjalizuje siê w prawie rodzinnym i pomocy kobietom. Pamiêtam
ludzi przychodz¹cych grupami do obroñcy, klientki i klientów siedz¹cych po
godzinach pracy w korytarzu w domu
lub oczekuj¹cych na podwórzu.
Intensywna praca, wystêpowanie w
rozprawach przed s¹dami w Suwa³kach,
E³ku i w s¹dzie wojewódzkim w Bia³ymstoku, stanowi³y o dniu codziennym.
Jednak¿e Tata nie zapomina³ o swojej
pasji poznawania innych krajów i kultur, rozbudzonej przedwojenn¹ podró¿¹ do Skandynawii. Odkry³ i wykorzysta³ mo¿liwoæ wyjazdu z pierwszymi
wyjazdami grupowymi na Zachód, jakie
oficjalnie zaczê³o organizowaæ jedyne
pañstwowe biuro podró¿y Orbis. W
1956 r. Rodzice wyjechali do W³och,
do Brukseli na wystawê Expo 58, póniej do Francji. Prze¿ycia ze zwiedzania Rzymu, Neapolu, Pompei i przede
wszystkim cmentarza ¿o³nierzy polskich
w Monte Cassino, gdzie Rodzice bezskutecznie poszukiwali tabliczki z nazwiskiem Zenon Stankiewicz, by³y bardzo g³êbokie. W Olecku relacje z podró¿y i wspomnienia uroków pejza¿y
w³oskich powraca³y na ka¿dym spotkaniu, kolacji i bryd¿u. ¯ycie towarzyskie
kwit³o wtedy bardzo intensywnie, w krêgu
towarzyskim Wis³ockich, Siemaszków,
Rymszów, Stankiewiczów, do którego
przystawali pañstwo Lenkiewiczowie i
Buskowie. Kr¹g ten poszerzony by³ o
codzienne kontakty w E³ku z mec. Sergiuszem Dekiem oraz z wielk¹ przyjani¹ Mamy Eleonory, jak¹ by³a pani Danuta
Dekowa, a tak¿e z mec. Feliksem So³tanem i jego ¿on¹.
Reorganizacja administracyjna kraju w czerwcu 1975 r. doprowadzi³a do

likwidacji s¹du w Olecku, a tym
samym Zespo³u Adwokackiego,
miejsca pracy Rodziców. Musieli
oni przejæ do Zespo³u Adwokackiego w Suwa³kach. Wkrótce nadmiar adwokatów w Suwa³kach spowodowa³, ¿e Rodzice przenieli
siê do Zespo³u w E³ku. Anga¿uj¹ca praca sta³a siê trudniejsza,
zwi¹zana z codziennymi dojazdami,
do których dochodzi³y wyjazdy na
rozprawy do okolicznych s¹dów.
Mama Eleonora zaanga¿owanie w pracy adwokackiej dzieli³a
ci¹gle z prac¹ na rzecz Ligi Kobiet i w pewnym okresie jako radnej
miejskiej. Niewiele zostawa³o czasu
na
zami³owania
i odpoczynek, wród których by³
oczywicie ogród i hodowla wysokich, kolorowych dalii. Pozosta³o to jak wspomnienie z dzieciñstwa, z dalekiego, tajemniczego
ogrodu pe³nego kwiatów dalii jej
dziadków w Witebsku, wokó³ domu
zbombardowanego wraz z ca³¹
dzielnic¹ kolejarsk¹ w tym miecie, w czwartej wojnie (od wojny rosyjsko-japoñskiej), któr¹
prze¿y³a nasza rodzina.
W 1983 r. spotka³a nas tragedia. Na sali s¹dowej w Suwa³kach
podczas procesu u naszego Taty rozpocz¹³ siê rozleg³y zawa³ serca. Zmar³ w
wieczór wigilijny. Na grobie Ojca ustawilimy g³az narzutowy, jakich wiele na
naszej ziemi rodzinnej, na Wileñszczynie.
Mama w Olecku pozosta³a praktycznie
sama, bowiem nikt z dwójki synów, razem
nie mieszka³ na sta³e. Wiedzia³a, ¿e wietnoæ ¿ycia ma ju¿ za sob¹. Mec. Stankiewiczowa jeszcze przez kilka dobrych
lat udziela³a porad prawnych wiernym
klientom, którzy wiedzieli do kogo mog¹
siê udaæ z k³opotami, w koñcu ostatecznie
przesz³a na zas³u¿on¹ emeryturê.
¯ycie toczy³o siê spokojnie i ciszej,
wyznaczone zmiennoci¹ piêknych, oleckich pór roku, spacerami nad jezioro w
stronê skoczni. Ograniczone do zajmowania siê domem i ogrodem, rozmowami z gosposi¹, wizytami s¹siadów i
zw³aszcza oczekiwanej Jadzi Szyjkowskiej, ostatniej ³¹czniczki ze wspomnieniami m³odoci w Wornianach i w Wilnie, w koñcu na sta³ym oczekiwaniu
powrotu którego z synów, Leszka z
Chicago i Jurka z Krakowa. Po przedwczesnej mierci nieod¿a³owanego mecenasostwa Deków w E³ku, jedyn¹ wiê
ze rodowiskiem adwokackim utrzymywa³a Mama za porednictwem adw. Piotra

Dedykowane mojej Mamie.

Eleonora Stankiewicz nad morzem
w Ostendzie, 1958 r.
Fot. Romuald Stankiewicz
Wiszniewskiego, ale i on te¿ odszed³.
Odeszli w³aciwie ju¿ wszyscy, z bardzo nielicznymi wyj¹tkami.
Szczególne upodobanie Mamy Eleonory do koloru niebieskiego, jak do
b³êkitu nieba oleckiego w czerwcowe,
pe³ne s³oñca dni, w strojach, ubiorach i
przedmiotach codziennego u¿ytku, w
ca³ym otoczeniu wprowadza³o w domu
atmosferê pogody, ³agodnoci i uspokojenia. Zauwa¿y³ to nawet ks. Cezary,
który odwiedzaj¹c Mamê mówi³, ¿e
przychodzi do niebieskiej pani.
Zawsze w naszej rodzinie mielimy
poczucie, ¿e naprawdê d³ugowiecznym
by³ pochodz¹cy z najbardziej odleg³ych
kresów znad Jeziora Szwakszty, dziadek Ignacy Lewicki, który zmar³ w wieku
86 lat. ¯y³ a¿ pod dziewiêædziesi¹tkê,
mówiono. We wspó³czesnym wiecie te
proporcje uleg³y zmianie. Jego ukochana córeñka Eliczka, rodem z tych silnych i niez³omnych ludzi kresowych,
przekroczy³a tak znacznie wiek ¿ycia
swego Ojca.
Niech Bóg bêdzie ³askawy i naszej
Mamie b³ogos³awi. Szczêæ Bo¿e!
Olecko, 13 grudnia 2009 r.
Wspomnienia zanotowa³ syn,
Jerzy Stankiewicz

13

Tygodnik Olecki/rok 2009/nr 51 (623)

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)

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)
8. Regina Jakubowska (lekka atletyka, sport nies³ysz¹cych).

KARTA DO G£OSOWANIA

Kupony nale¿y dostarczaæ osobicie lub korespondencyjnie do redakcji TO przy ul. Zielonej 37 albo zostawiaæ w
sklepie zoologicznym (obok redakcji).

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.

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V21201)

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC
POWIATU OLECKIEGO 2009

Ma³a Akademia P³ywania

19 grudnia br. odby³o siê podsumowanie drugiej tury zajêæ
z nauki p³ywania prowadzonych w ramach programu Ma³a
Akademia P³ywania. Organizatorzy zaplanowali wyk³ad i
pokaz podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz
pokaz sprzêtu ratowniczego. Na ostatnich zajêciach uczniowie us³yszeli o zasadach bezpiecznego zachowania nad wod¹
i w wodzie. Tej wiedzy nigdy nie jest za du¿o. Po raz ostatni
w tym roku uczniowie skorzystali z uroków zajêæ na p³ywalni w Hotelu Colosseum w Olecku.
W drugiej turze zajêæ, które odbywa³y siê od wrzenia do
grudnia br., uczestniczy³o 120 uczniów z klas I-III Szko³y
Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, Szko³y
Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II w Olecku, Szko³y Podstawowej nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku oraz
Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w G¹skach. Program Ma³a Akademia P³ywania rozpocz¹³ siê w marcu br. Z Ministerstwa
Sportu i Turystyki otrzymalimy na ten cel dotacjê w wysokoci 20 tys. z³. W programie uczestniczy³o ogó³em 240 uczniów
z 6 szkó³ podstawowych z terenu gminy Olecko. Koszt ca³ego przedsiêwziêcia wyniós³ ok. 60 tys. z³.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl
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AUTO-MOTO

V36325

V59307

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V65703)

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

Krupin 14A

SERWIS OGUMIENIA 11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
OPONY, FELGI
Tel. (87) 520-14-98
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

(V57908)

tel. 503 804 741; 512 217 654

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* biuro rachunkowe Anda, tel. 509-783-774
K20802
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30
L17203
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V25450
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 668-662-516.

V58807

* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049

L16704

* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V56329
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-4373
V63504

* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503804-741
V65723
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K19415
* Corsa 1,2B, 1999, tel. 509-805-008
V68301
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
K18718
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V59317
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V65733
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V59826
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V59816
* Opel Vectra HB, 2,5B, 1996/1997, tel. 783-962-666 V59327
* opony zimowe 15:195:65, tel. 508-644-429
L16903
* Renault Espace 1,2TD, 1997, tel. 508-097-660
V67911
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V67921
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V65713

* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V66702
* Elipsa  hotel, restauracja, bar, SYLWESTER 2009,
ul. Letnia 15, tel. 87-520-29-77
K19913
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25-16
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78
V59706

MEBLE ZACHODNIE

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

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

(V66502)

(V62004)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

K18508

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

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

(V61005)

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V18808

L17003

V58507

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L17103
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K19109
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47

V58607

* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31 L17302
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 87-520-31-70 L16206

(V57808)

KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY

* LUKAS, kredyty, plac Wolnoci 20/2U, tel. (87) 520-22-47 V56009
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V57708
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. (87) 520 29-23.

ul. Kopernika 10 (piwnica)
Nowa dostawa ozdób
i dekoracji wi¹tecznych
Serdecznie zapraszamy
tel. 608-146-978

(V67601)

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
K18708

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L17602
* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V56609

www.meble-zachodnie.eu

* mikropo¿yczki 0%, tel. 502-710-196.

V19007

* Obróbki blacharskie na zamówienie, tel. 501 818 834

V62204

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V59606)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K19405

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V67711
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V66602
* remontowo-budowlane, CEKOLOWANIE, malowanie,
tel. 507-231-684
K20103
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095424, www.tocada.pl
V65923

US£UGI
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* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V60925

Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K749)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V478216
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V20702)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885

L17701
K13521
L16505

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V67901)

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

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.
 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

SPRZEDAM (c.d.)
KOMPUTER INTELX2/2GB RAM/
500GB... ZA 999Z£;
MONITOR 23" FULLHD HDMI 36 M-CY GW... ZA 730Z£
ZAPRASZAMY PL. WOLNOCI 6C
(V56319)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V67621
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V65805
* mieszkanie 2 pokoje, 37,7 m.kw., umeblowane, tel. 87523-01-03, 515-151-503
K20902
* mieszkanie 64 m.kw., centrum, tel. 601-152-460 V61305
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V67721
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V65913
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V67611
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603L17502
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V67511
* tanio sprzedam domek, dzia³ka 30 arów, Golubki, krajówka, tel. 505-296-433
K20303
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K849
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V61714
WYNAJEM
* do wynajêcia lokal handlowy, tel. 604-557-693 K21301
* do wynajêcia lokal handlowy 47 m.kw., tel. 600-377-469
K21105

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

(V61904)

(V67501)

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)

(K19704)

WYWÓZ MIECI

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364

(K19704)

WYWÓZ MIECI

Wywóz mieci na telefon
 tel. 509-809-008

Sprzeda¿ pojemników na mieci 120 i 240 litrów.
INNE

* artyku³y zoologiczne WYPRZEDA¯ 30%, ¯uczek, ul.
Rzenicka 4
V60805
K21002

PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L17801
* zatrudniê piekarza z Olecka do pizzerii, tel. 509-839-995 V62014
SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402

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

EXPRESS SZKOLNY

FUH KRET

KUPIÊ
* gara¿ przy ulicy Zielonej, tel. 603-754-128

* do wynajêcia pomieszczenie 8 m.kw., parter, Kamienna
1A, tel. 602-354-963
K20204
* kosmetyczka podnajmie lokal dla fryzjerki, 26 m.kw., ul.
Kamienna 1, tel. 602-354-963
V63514
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 604-557-693
K21401
* poszukuje lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 505036-183
L16804

V60915
V57818
K18907

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

(V55510)

Anio³ i... Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

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

(K20602)

(V61804)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA

Antymia¿d¿ycowe orzechy

W okresie Bo¿ego narodzenia jemy wiêcej ni¿
zwykle orzechów w³oskich, laskowych, pistacjowych. S¹ one jad³em nie tylko smacznym, uwielbianym
przez dzieci, ale jednoczenie bardzo zdrowym. Wed³ug
hinduskich lekarzy, zawarte w nich substancje hamuj¹ rozwój nowotworów, zw³aszcza przewodu pokarmowego. Cenny
i zdrowy t³uszcz orzechów ma przede wszystkim dzia³anie
antymia¿d¿ycowe oraz reguluje poziom cukru we krwi. Taka
informacja zainteresuje ka¿dego diabetyka. Jednak nie powinno siê jeæ zbyt du¿o orzechów arachidowych, bo czêsto zawieraj¹ alfatoksyny  substancje wywo³uj¹ce raka w¹troby.
Orzechy na kataraktê: kilka orzechów w³oskich ut³uc
na miazgê, dodaæ 2 ³y¿ki owsa, zalaæ szklank¹ wody i gotowaæ przez 15 minut. Odcedziæ i piæ przed posi³kiem.
Orzechy na urodê: kilka orzechów ut³uc w modzierzu,
dodaæ 2 ³y¿ki mleka i sok z pomarañczy. Na³o¿yæ na twarz,
po 20 minutach zmyæ. Dzia³a pojêdrniaj¹co.

Orzechy na przykry zapach z ust: zjeæ na czczo kilka
laskowych orzechów.

Na w¹trobê i woreczek ¿ó³ciowy

W trakcie wi¹t czêciej musimy myleæ o w¹trobie.
Popularnym domowym lekiem przy ró¿nych boleciach, z³ej
pracy w¹troby i woreczka ¿ó³ciowego, ale równie¿ nawet
przy gronej ¿ó³taczce, by³y herbaty i odwary z korzenia
cykorii podró¿nika. Roliny rosn¹ pospolicie przy polnych
drogach i maj¹ niebieskie kwiaty. Przygotowanie domowych
leków jest bardzo proste. £y¿kê dobrze rozdrobnionego, albo
nawet zmielonego korzenia cykorii zalaæ szklank¹ wrz¹tku i
pozostawiæ pod przykryciem na kilkanacie minut. Potem
przecedziæ.
Piæ najlepiej po pó³ szklanki lekko ciep³ej herbaty pó³
lub godzinê przed posi³kiem. Mo¿na te¿ kuracjê prowadziæ
herbat¹ przygotowan¹ w inny sposób. Pó³tora ³y¿ki zió³ zalaæ wod¹, podgrzaæ do wrzenia, gotowaæ pod przykryciem
na wolnym ogniu 3-5 minut. Odstawiæ. Piæ po pó³ szklanki
trzy razy dziennie pó³ godziny przed jedzeniem. Specyfik
dzia³a ¿ó³ciopêdnie, tak¿e wspomaga trawienie.
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Kalendarz imion

Cytaty na ten tydzieñ

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

wii, Teresy
Alberta, Eugeniusza, Grzymis³awa, Natana, Piotra, Rafa³a, Spirydona
26 grudnia (Drugi Dzieñ wi¹t)
Dionizego, Djoznizjusza, Kaliksta, Stefana, Szczepana, Wróciwoja
27 grudnia
Fabii, Fabioli, Gabrieli, Janiny, Przybys³awy, Teodory, ¯anety, ¯anny
Cezarego, Dariusza, Grzegorza, Jana,
Maksyma, Mateusza, Przybyrada, Radomys³a, Teodora
28 grudnia
Antonii, Dobros³awy, Emmy, Teofili,
Teofilii
Antoniego, Antoniusza, Cezarego, Dobrowiesta, Dobrowira, Gerarda, Godzis³awa, Godzisza, Inocentego, Radomys³a, Teofila

Pascha

Choinka:
- gdy widzimy j¹ we nie, oznacza szczêcie rodzinne;
- gdy zapalamy na choince wieczki oznacza to, ¿e sprawimy innym jak¹ radoæ;
- gdy ubieramy j¹ we nie oznacza to
szczêcie rodzinne.

1/2 kg wie¿ego bia³ego sera,3 ¿ó³tka, kostka mas³a, 1/2 szklanki cukru pudru,
laska wanilii, 10 dkg rodzynków, szklanka
mietanki kremówki, 2 ³y¿ki skórki cytrynowej, szczypta soli.
Ser zemleæ w maszynce i prze³o¿yæ
do specjalnej misy do ucierania. Dodaæ
ma³ymi porcjami mas³o, ¿ó³tka, cukier
i ucieraæ drewnian¹ pa³k¹ tak d³ugo, a¿
masa stanie siê puszysta. Wlaæ mietanê i ucieraæ jeszcze przez kilka minut.
Dodaæ rodzynki i posiekan¹ skórkê cytrynow¹. Jeszcze raz dok³adnie wymieszaæ. Masê prze³o¿yæ do formy i wstawiæ do lodówki na oko³o 4 godziny.

Pasztet z ciastem
francuskim

30 dag gotowego mro¿onego ciasta
francuskiego, jajko, 3 ³y¿ki posiekanych
orzechów w³oskich, 15 dag drobno pokrojonych grzybów, 75 dag ugotowanego miêsa (ró¿nych gatunków), 25 dag
pieczeni cielêcej, 2 ³y¿ki drobno posiekanych cebulek, 2 ³y¿ki pokrojonej natki pietruszki, 2-3 ³y¿ki koniaku.
Miêso dwukrotnie mielimy i mieszamy
starannie z pozosta³ymi sk³adnikami.
Formê do pieczenia smarujemy mas³em.
Na dno uk³adamy jeden p³at ciasta. Na
nie wyk³adamy nadzienie i przykrywamy je drugim p³atem ciasta. Wierzch
smarujemy ¿ó³tkiem. Na wierzchu mo¿emy ewentualnie u³o¿yæ ozdoby wykonane z pozosta³ego ciasta. Pieczemy w
piekarniku w temperaturze 200°C oko³o
40 minut, a¿ do zarumienienia powierzchni.

Sennik

Post wigilijny

Obowi¹zek postu wigilijnego zniesiono w Kociele katolickim w roku 1983.
Obecnie post w Wigiliê jest jedynie
zalecany.

Przebarwienia

... po kolorowej wiecy znikaj¹, gdy po
usuniêciu wosku przetrze siê plamê denaturatem i nastêpnie upierze tkaninê.



Nasz przepis

F kupiê

Z przypowieci pana We³dysza
Kiedy jedziæ  to ju¿ sann¹,
Kiedy szaleæ  to za pann¹,
Kiedy ³adna  romansowaæ,
Gdy zalotna  to figlowaæ,
Gdy uczciwa  to polubiæ,
Gdy wzajemna  to polubiæ,
Gdy rozs¹dna  to j¹ ceniæ,
A gdy m¹dra  strze¿ siê ¿eniæ.
Wincenty Pol (1807-872)

PRZYS£OWIA
 Mrony grudzieñ i wiele niegu, ¿yzny
roczek bêdzie w biegu.
 Na pasterkê po wodzie, Alleluja po
lodzie.
 Wigilia jasna, stodo³a ciasna.
 Kiedy w Adama i Ewy (24 grudnia)
mróz i piêknie, zima wczenie pêknie.
 Gdy Wigilia pogodna, czêsto letnia
pogoda urodna.
 Gdy choinka stoi na lodzie, to pewnikiem utonie w wodzie.
 Mrone Gody (Bo¿e Narodzenie),
wczesne wody, a jak s³ota, póne
b³ota.
 Mrone Gody (Bo¿e Narodzenie),
³adne lato, przepowiedzia³ stary tato.
 Gdy na Gody (Bo¿e Narodzenie)
le¿y nieg srogi, to na Wielkanoc
zielone od³ogi.
 Komu wiêta, to wiêta, a brzuch
zawsze o g³odzie pamiêta.

Mity o pieni¹dzach

Dla wszystkich nie starczy  jeli
s¹ ludzie, którzy je maj¹, musz¹ byæ i
tacy, którzy ich nie maj¹. Tymczasem w
wiecie jest wystarczaj¹co du¿o dóbr,
pieniêdzy i mi³oci dla wszystkich.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

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

F x 1
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III Turniej (Miko³ajkowy) z cyklu
Grand Prix Olecka w tenisie sto³owym
5.12.2009r. w hali Zespo³u Szkó³ w
Olecku odby³ siê III Turniej (Miko³ajkowy) z cyklu Grand Prix Olecka w tenisie
sto³owym. Organizatorzy: MOSiR Olecko,
Czarni Olecko i UKS przy ZS w Olecku. Sêdzia g³ówny zawodów: Dariusz
Karniej.
WYNIKI:
Osoby niepe³nosprawne (dziewczêta):
1. Dominika Piotrowska (Olecko)
2. Anna Zieliñska (Olecko)
3. Hanna Milewska (Olecko)
Osoby niepe³nosprawne (ch³opcy I grupa):
1. Dawid Krzy¿ewski (Olecko)
2. Micha³ Bellon (Olecko)
3. Krzysztof Interewicz (Olecko)
4. Rados³aw Pa³êga (Olecko)
Osoby niepe³nosprawne (ch³opcy II grupa):
1. Tomasz Kiczka (Olecko)
2. Kamil Milewski (Olecko)
3. Jacek Suchocki (Olecko)
4. Sebastian Sznurkowski (Olecko)
kl. I-IV SP (dziewczêta):
1. Joanna £uszczyñska (Olecko)
2. Maja Mañkiewicz (Gi¿ycko)
3. Gabrysia Maciejewska (Olecko)
4. Emilia Naruszewicz (Olecko)
5. Dominika Górecka (Gi¿ycko)
kl. I-IV SP (ch³opcy):
1. Jakub Domys³awski (Gi¿ycko)
2. Mateusz Marczykowski (Grajewo)
3. Adam W³óczko (Grajewo)
4. Jakub Mi³owicki (Olecko)
5-6. Damian Fiedorowicz (Olecko)
Patryk S³abiñski (Olecko)
7-8. Filip Mi³owicki (Olecko)
Jakub Kaszkiel (Olecko)
kl. V-VI SP (dziewczêta):
1. Natalia Kisiel (Pisanica)
2. Paulina Maciejewska (Olecko)
3. Paulina ¯ukowska (Pisanica)
4. Joanna £uszczyñska (Olecko)
5. Gabrysia Maciejewska (Olecko)
kl. V-VI SP (ch³opcy):
1. Bartosz Cudnowski (Pisanica)
2. Natalia Kisiel (Pisanica)

3. Adrian Deroñ (Grajewo)
4. Paulina Maciejewska (Olecko)
5-6. Adrian Janczenia (Olecko)
Jakub Domys³awski (Gi¿ycko)
7. Dawid S³abiñski (Olecko)
gimnazja (dziewczêta):
1. Ewelina Ma³kiñska (Mr¹gowo)
2. Ewa Boguszewska (Olecko)
3. Iga Sowulewska (Olecko)
4. Natalia Kisiel (Olecko)
5-6. Aneta Kulesza (E³k)
Paulina Chojnowska (Gi¿ycko)
7. Natalia S³owikowska (Gi¿ycko)
gimnazja (ch³opcy):
1. Konrad Bobryk (Pisanica)
2. Krzysztof W³óczko (Grajewo)
3. Piotr Ferenc (Gi¿ycko)
4. Ewelina Ma³kiñska (Mr¹gowo)
5-6. Patryk Wójcik (Kijewo)
Rafa³ Marczykowski (Grajewo)
7-8.Patryk Kaszuba (Mr¹gowo)
Adrian Winiewski (Kijewo)
9-12.Ewa Boguszewska (Olecko)
Tomasz Oberman (E³k)
£ukasz Leszczyñski (Kijewo)
Adrian Cichocki (Mr¹gowo)
13-15. Adrian Janczenia (Olecko)
Krzysztof Interewicz (Olecko)
Micha³ Bellon (Olecko)
szko³y rednie (dziewczêta):
1. Patrycja Wasilewska (Gi¿ycko)
2. Ewa Boguszewska (Olecko)
3. Katarzyna £osiewicz (Gi¿ycko)
4. Iga Sowulewska (Olecko)
5-6. Dominika ¯êgota (Pisz)
Alina Grajko (Olecko)
7. Sylwia Dziczkowska (Olecko)
szko³y rednie (ch³opcy):
1. Micha³ Trochim (Gizycko)
2. Robert Karniej (Olecko)
3. Grzegorz Najda (E³k)
4. Piotr Ferenc (Gi¿ycko)
5-6. Konrad Bobryk (Pisanica)
Krzysztof W³óczko (Grajewo)
7-8. Maciej ¯êgota (Pisz)
Rafa³ Marczykowski (Grajewo)

9-12. Micha³ Bia³ozierski (E³k)
Patryk Kaszuba (Mr¹gowo)
Mateusz Ró¿nawski (E³k)
Tomasz Oberman (E³k)
13-14.Dominika ¯êgota (Pisz)
Dawid Krzy¿ewski (Olecko)
Open:
1. £ukasz Delegacz (Olecko)
2. Kamil Sad³owski (Olecko)
3. Pawe³ Zieliñski (Pisz)
4. Roman Skrzekut (Suwa³ki)
5-6. Robert Karniej (Olecko)
Micha³ Trochim (Gi¿ycko)
7-8. Dariusz Karniej (Olecko)
Dariusz Staszkiewicz (Suwa³ki)
9-12.Janusz Or³ów (Krasnopol)
Andrzej Karniej (Olecko)
Konrad Bobryk (Pisanica)
Kazimierz ¯yliñski (Suwa³ki)
13-16. Mariusz Niewiarowski (Olecko)
Bogdan Wikarski (Go³dap)
Patryk Wójcik (Kijewo)
Grzegorz Weso³owski (Go³dap)
17-24. Dominika ¯êgota (Pisz)
Jaros³aw Dobrzyñski (Augustów)
Janusz Jurczyk (Gi¿ycko)
Tadeusz Omelianiuk (Augustów)
Bogdan Szczepanik (Gi¿ycko)
Zdzis³aw Omelianiuk (Augustów)
Alina Grajko (Olecko)
Maciej ¯êgota (Pisz)
powy¿ej lat 50:
1. Janusz Or³ów (Krasnopol)
2. Zdzis³aw Omelianiuk (Augustów)
3. Janusz Jurczyk (Gi¿ycko)
4. Jan Bagiñski (Augustów)
5-6. Józef Polakowski (Olecko)
Bogdan Szczepanik (Gi¿ycko)
7. Adam Trochim (Olecko)
Pierwsze trzy osoby w ka¿dej kategorii otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy.
Zwyciêzcy otrzymali statuetki, a zdobywcy II i III m-ca  medale. Ponadto
osoby niepe³nosprawne oraz najm³odsi
zostali obdarowani s³odyczami, które
ufundowa³ dyrektor TESCO w Olecku,
Ireneusz Szymañski.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o
110 zawodników, w tym 30 dziewcz¹t.
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W Bia³ymstoku pamiêtaj¹ o oleckich
trenerach lekkiej atletyki
Koñcz¹cy siê rok kalendarzowy sprzyja
organizowaniu ró¿nych podsumowañ i
jubileuszy.
W Bia³ymstoku w dniu 12 grudnia
odby³a siê wspaniale zorganizowana gala
sportowa z okazji 80-lecia Okrêgowego Podlaskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki. Na galê zjecha³a ca³a plejada znakomitych  obecnych i by³ych  zawodników: olimpijczyków, medalistów Mistrzostw Europy i Mistrzostw wiata,
Mistrzostw Polski oraz trenerów i dzia³aczy sportowych.
By³e województwo bia³ostockie i
suwalskie, a obecnie podlaskie  to kapita³
przedniej marki w kontekcie osi¹gniêæ
i wyników uzyskanych przez przedsta-

wicieli królowej sportu.
Przez pó³torej godziny trwa³o podsumowanie 80-letniego okresu zwi¹zanego z dorobkiem podlaskiej L-A, po
którym przyszed³ czas na wrêczanie
wyró¿nieñ i odznaczeñ.
Mi³o jest nam poinformowaæ Szanownych Czytelników, ¿e wród odznaczonych znalaz³o siê dwóch trenerów
lekkiej atletyki z naszego miasta  Pan
Leonard Mosiejko  emerytowany nauczyciel ZSR w Olecku oraz Romuald
Wojnowski  aktualny trener lekkoatletów Klubu Czarni Olecko. Obaj wymienieni trenerzy otrzymali od Prezydenta Miasta Bia³ystok oraz Prezesa OZLA
medale za zas³ugi w rozwoju lekkiej atle-

tyki w województwie podlaskim z okazji 80-lecia Okrêgowego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki.
W imieniu redakcji gazety obu wyró¿nionym sk³adamy serdeczne gratulacje.
(woj)

Spokojnych i radosnych
wi¹t Bo¿ego Narodzenia,
spe³nienia marzeñ, rodzinnego
ciep³a oraz udanego Miko³aja wszystkim sportowcom, trenerom, dzia³aczom, nauczycielom w-f i mieszkañcom
Ziemi Oleckiej ¿yczy
Dariusz Karniej
 pracownik MOSiR Olecko

Szachy
W dniu 12 grudnia 2009 r. w Gimnazjum nr 2 w Olecku odby³ siê Miko³ajkowy Turniej Szachowy Juniorów o
Puchar Pani Dyrektor Gimnazjum nr 2.
Organizatorami byli: Gimnazjum nr 2
w Olecku i MLKS Czarni Olecko. Klasyfikacjê prowadzono oddzielnie dla
dziewcz¹t i oddzielnie dla ch³opców. W
turnieju dziewcz¹t wyst¹pi³o 6 zawodniczek. Z tego wzglêdu zawody rozegrano w systemie ko³owym, tj. ka¿dy
z ka¿dym. W turnieju ch³opców udzia³
wziê³o 16 zawodników, a rozgrywki
przeprowadzono w systemie szwajcarskim na dystansie VII rund z tempem
gry 15 minut na zawodnika. W ramach
turnieju prowadzono tak¿e dodatkow¹
klasyfikacjê w nastêpuj¹cych grupach
wiekowych: gimnazjum i szko³a rednia, uczniowie kl. IV-VI szko³y podstawowej i uczniowie kl. 0-III szko³y podstawowej. W turniejach wziêli udzia³
zawodnicy z Olecka, Gi¿ycka i Wydmin.
Nasze miasto reprezentowali: Marta
Gryglas, Weronika Kisielewska, Gabriela Jegliñska, Kamil Gryglas, Konrad Konewko, Patryk Sitkowski, Jakub Mrozowski, Szymon Brynda,
Krzysztof Rzepecki, Konrad Barszczewski, Marcin Radzaj, Kamil £apszys, Piotr Turowski, Miko³aj G³êbocki.
Wyniki dziewcz¹t:
W klasyfikacji generalnej Marta Gryglas zajê³a II miejsce, IV miejsce zajê³a Weronika Kisielewska, a Gabriela

Jegliñska VI miejsce. W grupach wiekowych dziewczêta zajê³y nastêpuj¹ce
miejsca: Marta Gryglas II miejsce, a
Weronika Kisielewska III miejsce w
kategorii dziewcz¹t szko³y rednie i gimnazjum. Gabriela Jegliñska uplasowa³a
siê na II miejscu w kategorii dziewcz¹t
klasy 0-III SP.
Wyniki ch³opców:
W klasyfikacji generalnej II miejsce zaj¹³ Kamil Gryglas, III miejsce Konrad Konewko, na VII miejscu sklasyfikowany zosta³ Patryk Sitkowski. VIII
miejsce zaj¹³ Jakub Mrozowski. Pozostali zawodnicy uplasowali siê poza pierwsz¹ dziesi¹tk¹.
W grupach wiekowych ch³opcy zostali sklasyfikowani na nastêpuj¹cych
pozycjach:
III miejsce w kategorii gimnazjum i
szko³y rednie zaj¹³ Patryk Sitkowski.
W kategorii klas IV  VI szko³y podstawowe I miejsce zaj¹³ Kamil Gryglas,

II miejsce zdoby³ Konrad Konewko. W
kategorii klas 0  III szko³y podstawowe III miejsce zaj¹³ Piotr Turowski.
Najm³odszymi zawodnika turnieju
okazali siê: Gabriela Jegliñska i Piotr
Turowski.
Jak przysta³o na miko³ajkowy turniej ka¿dy zawodnik turnieju otrzyma³
niespodziankê.
Nagrody rzeczowe ufundowali: MBK
Bogus³aw Kamiñski (Olecko), Sklep
CHEMIX Jolanta Makowska (Olecko),
Piekarnia Merk (Suwa³ki), Coca Cola
Polska (Filia E³k), Jadwiga Konewko
(Olecko). Dziêkujemy za ufundowanie
nagród.
Podziêkowania sk³adam Pani Dyrektor
Gimnazjum nr 2 w Olecku, Annie Siemiatyckiej, oraz nauczycielom: Wojciechowi Jegliñskiemu i Wies³awowi Bukpa
za pomoc w przeprowadzeniu turnieju.
Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej
MLKS Czarni Olecko

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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MAGICZNE WIÊTA... MAGICZNE WIÊTA...

Waldemara Rukcia

Tegoroczne wiêta Bo¿ego Narodzenia zapowiada³y siê wyj¹tkowo magiczne. Do dzisiaj. Jak co roku wszystko by³o
ju¿ od dawna ustalone. Wieczerzê wigilijn¹ mielimy zjeæ tradycyjnie u babci
na wsi, bo gdzie najlepiej jadaæ wigiliê,
jak nie u babci. Kto ma dziadków na wsi,
ten wie, o czym mówiê. To by³y plany.
By³y, bo w³anie dzisiaj zachorowa³ mój
m³odszy brat, a potem wirusówka i mnie
wpêdzi³a do ³ó¿ka. Dom w niespe³na parê
godzin zamieni³ siê w szpital. Najbardziej
przera¿ona by³a mama i ju¿ nic nie mówi³a o wiêtach, tylko zadzwoni³a do pracy
i wziê³a wolne a¿ do wigilii.
- I po wiêtach  powiedzia³ tata, ale
w jego g³osie nie by³o wymówek.
- A babcia mówi³a, ¿e wiêta s¹ magiczne  dorzuci³em swoje trzy grosze,
bo przecie¿ wszystko trzeba odwo³aæ.
My le¿elimy w ³ó¿kach, a mama biega³a
od jednego do drugiego z lekarstwami,
zio³ami i ró¿nymi okropnymi miksturami. Kiedy z lekka opatrzy³a nasze rany,
czyli udawa³o jej siê zbiæ temperaturê,
wtedy spe³nia³a nasze wszelkie zachcianki. Mój m³odszy brat ci¹gle chcia³, by
mu mama co przeczyta³a. A ja oczywicie ta¿ za³apywa³em siê na to czytanie.
Ja wola³em, by mama opowiedzia³a nam,
jak wygl¹da³y wiêta, kiedy ona by³a ma³a.
Le¿a³a przy tym obok mnie, a jak mog³em siê w ni¹ wtuliæ. Czasami to nawet
z nami uciê³a drzemkê. Le¿elimy tak sobie
w ³ó¿kach i nikt nigdzie siê nie spieszy³,
nie pokrzykiwa³. Jak nigdy.
Kiedy tata wraca³ z pracy, wtedy on
przejmowa³ dowodzenie nad nami,
a mama robi³a przedwi¹teczne porz¹dki,
bo ¿adna mama sobie tego przed wiêtami nie odpuci. Z tat¹ gralimy ci¹gle w
karty i nawet czasami uda³o siê tacie z
nami wygraæ, choæ przy³apalimy go na
oszukiwaniu. Widocznie doroli te¿ nie

lubi¹ przegrywaæ.
I tak trwa³o a¿ do wigilii. A w wigiliê
tata szybciej wróci³ z pracy
i przywióz³ choinkê i kiedy poczulimy
siê lepiej, zaczêlimy j¹ ubieraæ. Tata musia³
biegaæ po nowy komplet wieczek, a memu
bratu uda³o siê  jak co roku zreszt¹ 
zbiæ dwie bombki. A mama opowiedzia³a
nam historiê, któr¹ opowiada³a jej babcia. Pos³uchajcie.
Dawno, dawno temu w pewnym gospodarstwie ¿y³ królik, który zakocha³ siê
nieszczêliwie. Nieszczêcie ich polega³o
na tym, ¿e ¿adna z rodzin nie chcia³a zaakceptowaæ tego zwi¹zku. Pisali do siebie listy, a zaprzyjanione ptaki przynosi³y nowe wiadomoci. Lecz nie by³y one
dobre, bo nikt, oprócz nich, nie chcia³ by
byli ze sob¹. Zbli¿a³y siê wiêta, w których têsknili do siebie tak bardzo, jak nikt
na wiecie. Kolejne wiêta, w których
nie mogli byæ ze sob¹. Tym razem têsknoty tak rozdziera³y ich ma³e serca, ¿e
oboje naraz postanowili wbrew wszystkim, wbrew ca³emu wiatu, byæ ze sob¹.
Spotkali siê za dnia w umówionym miejscu. Byli tylko oni i ich wielka mi³oæ.
- Nie bój siê, moja droga  mówi³ z
przekonaniem pan Królik  poradzimy sobie,
zobaczysz. Chod, poszukamy jakiego
miejsca.
Jego towarzyszka niedoli kiwa³a g³ow¹ z wielkim przekonaniem, bo có¿ potê¿niejszego mo¿e byæ ni¿ mi³oæ? A zaw³aszcza dzisiaj, kiedy wszyscy zaczêli
siê szykowaæ do wieczerzy wigilijnej. I
zaczêli chodziæ od domu do domu, czyli
od klatki do klatki i prosili o miejsce. Ale
nikt im nie chcia³ otworzyæ.
- Mo¿e tutaj  powiedzia³ z nadziej¹
w g³osie pan Królik stoj¹c przy nastêpnej
klatce.  Tutaj mieszka mój przyjaciel.
Ale drzwi do klatki przyjaciela te¿
by³y zamkniête, choæ w domu pali³o siê

wiat³o.
- Zostawmy ich  zadecydowa³a towarzyszka pana Królika.  Pójdmy st¹d.
I poszli, choæ sami nie wiedzieli dok¹d. Postanowili pójæ do lasu, bo nic
innego nie przysz³o im do g³owy. Kiedy
tak szli zacz¹³ padaæ gêsty nieg i nim
doszli do lenej dró¿ki wiod¹cej donik¹d, napada³o go tyle, ¿e by³o bia³o. ciskali siê za swe królicze ³apki, a serca
ich bi³y tak mocno. Na polance towarzyszka pana Królika zatrzyma³a siê. Stanê³a
pod wierkiem.
- Patrz, mój drogi  powiedzia³a 
mamy bia³y puchowy obrus, choinkê i
- nic nie mówi¹c wiêcej wyci¹gnê³a
op³atek i prze³amali siê nim , bo to by³
dzieñ wigilijny.
By³o cicho, niezbyt mronie jak na tê
porê roku, z nieba lecia³ delikatne nie¿ny puch. Mama zamilk³a i zamyli³a siê.
- I co dalej? I co siê sta³o z królikami?  dopytywalimy siê.
- Dziêcio³y mówi³y  ci¹gnê³a sw¹
opowieæ mama  ¿e ¿yj¹ nadal w lesie.
Doczeka³y siê licznego potomstwa. Prawdopodobnie w ka¿dym lesie jest takie
miejsce, takie drzewo, polanka, cie¿ka,
które ka¿demu udzieli schronienia, tylko
trzeba
Ale nie wiem, co trzeba by³o zrobiæ,
¿eby las udzieli³ takiego schronienia, bo
chyba lekko przysn¹³em na tej maminej
opowieci. A kiedy siê obudzi³em, to rodzice
nakrywali ju¿ stó³ bia³ym obrusem. Nagle rozleg³ siê dzwonek. W drzwiach stali
dziadkowie, którzy na wieæ o naszych
choróbskach postanowili spakowaæ ³azanki
i pierogi i przyjechaæ do nas.
Lubiê wiêta. I jak tu nie wierzyæ babci,
która bez przerwy powtarza, ¿e s¹ magiczne. Ale na nastêpne postaram siê te¿
zachorowaæ.
Marusia

