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Za³o¿ony w 1997 r.

Tolerancja jest to gotowoæ przyznania
przedstawicielowi innego wiatopogl¹du tej
samej inteligencji i dobrej woli, co sobie.
Karl Rahner

Cena 1,50 z³

5 stycznia 2010 r.

W rodê 29 i w czwartek 30 grudnia odby³y siê sesje 
powiatowa i miejska  powiêcone uchwaleniu bud¿etu na
rok 2010.
Szczczegó³y na s. 4.

Infolinia
dla osób bezdomnych

Do 31 marca 2010 r. w Wojewódzkim Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego funkcjonuje bezp³atna ca³odobowa
infolinia dla osób bezdomnych.

0 800 165 320

1 stycznia 2010 r. o godz. 12.00 na boisku ze sztuczn¹
nawierzchni¹ w Olecku rozegrano XI Noworoczny mecz pi³ki
no¿nej Czarni Olecko  Reszta wiata. Mecz sêdziowa³ Dariusz Karniej.
Mimo trudów sylwestrowej nocy przed meczem zg³osi³a
siê spora grupa zawodników. W przewa¿aj¹cej wiêkszoci
byli to pi³karze Czarnych Olecko oraz Weterana Olecko. Tê
drug¹ dru¿ynê zasili³ by³y pi³karz Czarnych, a obecnie zawodnik II ligowej Boruty Zgierz  Andrzej Kozubowski.
Przed meczem zawodnicy pozdrowili przyby³ych kibiców oraz pozowali do wspólnej, pami¹tkowej fotografii.
Mecz rozpocz¹³ siê z kilkuminutowym opónieniem. Na
pocz¹tku spotkania zarysowa³a siê przewaga pi³karzy Czarnych. Gronie strzelali m.in. Kamil Szarnecki, Adam Wyszyñski i Micha³ Wasilewski, jednak¿e albo pi³ka nieznacznie mija³a bramkê Reszty wiata, albo na posterunku by³
Jan Topolski. Wreszcie ok. 9 min. spotkania kibice zobaczyli pierwsz¹ bramkê w 2010 roku.
C.d. na s. 19.

Rys. Waldemar Rukæ

Pod numerem telefonu
osoby zainteresowane mog¹ uzyskaæ informacjê na temat miejsc
noclegowych, jad³odajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie ca³ego
województwa warmiñsko-mazurskiego.

Czarni Olecko
- Reszta wiata  3:3

(K21601)

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961

ZPHU IMPULS

Teresa Popko

Aleje Lipowe 1b

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V69202)

19-400 Olecko

Wszystkim Klientom
oraz Przyjacio³om naszej firmy
w nadchodz¹cym Nowym Roku 2010
¿yczymy wszelkiej pomylnoci
oraz sukcesów.

MARKET BUDOWLANY

(V59808)

Sesje bud¿etowe
 powiatowa i miejska

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

(V20604)
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KOLIZJE DROGOWE

 21.12.2009r o godz. 13.25 w Wieliczkach kieruj¹ca samochodem osobowym
marki Daewoo na oblodzonej jezdni
straci³a przyczepnoæ, wjecha³a na skrzy¿owanie, gdzie nie udzieli³a pierwszeñstwa przejazdu jad¹cemu pojazdowi
marki Opel i nastêpnie uderzy³a w
budynek mieszkalny. Sprawcê zdarzenia,
29-letni¹ El¿bietê M., ukarano mandatem w wysokoci 250 z³.
 23.12.2009r oko³o godz. 10.50 w Sedrankach kieruj¹cy Nissanem nie zastosowa³ siê do znaku ust¹p pierwszeñstwa przejazdu i uderzy³ w jad¹cy od strony Olecka w kierunku Go³dapi pojazd Renault. Sprawcê kolizji 50-letniego Wies³awa D. Ukarano
mandatem karnym 250 z³.
 23.12.2009r o godz. 10.30 w miejscowoci Rosochackie kieruj¹cy Fordem
nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oci
podczas manewru wymijania, w wyniku czego uderzy³ w pojazd marki
Opel. Sprawca tego zdarzenia, 19-letni
Bart³omiej M., zosta³ ukarany mandatem w wysokoci 300 z³.
 23.12.2009r o godz. 16.00 w Drozdowie kieruj¹cy VW Golfem, jad¹c od
strony Kowal Oleckich, zjecha³ na pobocze drogi a nastêpnie na przeciwleg³y pas ruchu i czo³o zderzy³ siê z
jad¹cym z naprzeciwka samochodem
Audi. Kierowca Golfa, Stanis³aw T.,
zosta³ ukarany mandatem w wysokoci 200 z³.
 23.12.2009r o godz. 13.35 na drodze
krajowej nr 65 pomiêdzy miejscowociami Kowale Oleckie  Pogorzel
kieruj¹cy Volkswagenem nie dostosowa³ prêdkoci do panuj¹cych warunków drogowych, wpad³ w polizg,
zjecha³ do rowu po lewej stronie drogi. Auto przewróci³o siê na lewy bok.
Sprawca kolizji, 35-letni Krzysztof M.,
zosta³ ukarany mandatem 250 z³.
 23 grudnia na terenie powiatu dosz³o
a¿ do 7 zdarzeñ drogowych. W wiêkszoci zaistnia³ych kolizji przyczyna
jest wci¹¿ ta sama  niedostosowanie
prêdkoci do panuj¹cych warunków
drogowych. Policjanci apeluj¹ o zachowanie szczególnej ostro¿noci
podczas jazdy w trudnych, zimowych
warunkach atmosferycznych.
Tomasz Jegliñski

Redakcja

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

w godzinach 1200-1700

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Aukcja
WOP
Lokalna Organizacja Turystyczna
Ziemi Oleckiej zebra³a przedmioty przeznaczone do licytacji, która zostanie przeprowadzona podczas Wielkiej Orkiestry
wi¹tecznej Pomocy. Dochód w ca³oci zostanie przeznaczony dla Akcji.
Wstêpna lista przedmiotów przeznaczonych do licytacji:
1) dwie miniaturki masek weneckich 
cena wywo³awcza  1 z³;
2) ksi¹¿ka  Wojciech Fortuna, Szczêcie w powietrzu osobicie podpisana przez autora i przekazana do licy-

UWAGA
 OSZUCI!

W ostatnim okresie na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego pojawi³y
siê przypadki wykorzystywania starszych
osób dokonuj¹cych przestêpstw metod¹ na tzw. wnuczka. Maj¹c na wzglêdzie bezpieczeñstwo starszych mieszkañców naszego powiatu policjanci apeluj¹ i radz¹:
· nie b¹d ³atwowierny i nie oddawaj
pieniêdzy nieznajomym osobom;
· jeli kto podaj¹c siê za wnuczka lub
innego cz³onka rodziny telefonicznie
poprosi Ciê o po¿yczenie pieniêdzy,
nigdy nie zgadzaj siê na przekazanie
mu sumy przez inn¹ osobê której nie
znasz;
· nie wpuszczaj do mieszkania osób,
których nie znasz, nawet dzieci;
· z nieznajomymi rozmawiaj przy zasuniêtym ³añcuchu w drzwiach;
· od osób podaj¹cych siê za pracowników ró¿nego rodzaju instytucji ¿¹daj
legitymacji, a nastêpnie sprawd ich
dane i cel wizyty w podanym przez
nich miejscu pracy.
POLICJA OSTRZEGA
 zadzwoñ - 997
Tomasz Jegliñski

Awans zawodowy
nauczycieli

17 grudnia zosta³a zorganizowana
komisja egzaminacyjna dla nauczyciela
ubiegaj¹cego siê o stopieñ awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Przewodnicz¹cym zosta³ Jan Grzyb.
(um-we)

tacji podczas WOP 2010  cena wywo³awcza  15 z³;
3) piêæ oprawionych rysunków Marka
Pacyñskiego  cena wywo³awcza
 1 z³;
4) piêæ oprawionych rysunków Waldemara Rukcia  cena wywo³awcza
 1 z³;
5) dwie prenumeraty Tygodnika Oleckiego (tylko mieszkañcy Olecka, lub
na adres olecki)  cena wywo³awcza
 1 z³;
6) 3 bloczki znaczków Poczty Kurierskiej wydany z okazji 450. rocznicy
nadania praw miejskich  cena wywo³awcza 1 z³;
7) g³owa Chrystusa, rzeba ok. 30 cm
 cena wywo³awcza  10 z³.
KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(L17404)
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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

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:

 Józefina D¹bek
 Roberta Lotkowska
 Jerzy Makal
 Henryk Milewski
 Adam Wydrzyñski
 Andrzej Z¹biñski
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

(V70801)

Oleccy policjanci zatrzymali Wies³awê N., która ugodzi³a no¿em kuchennym swojego mê¿a. 39-letnia mieszkanka
gminy Wieliczki trafi³a do policyjnego aresztu. Prokurator
przedstawi³ kobiecie zarzut spowodowania ciê¿kiego uszczerbku
na zdrowiu.

Ugodzi³a mê¿a no¿em

Do zdarzenia dosz³o 22 grudnia oko³o godziny 16.00 w
jednej z miejscowoci na terenie gminy Wieliczki. Wtedy to
Wies³awa N. no¿em kuchennym dwukrotnie ugodzi³a mê¿a
w okolice klatki piersiowej i w ramiê. Rany spowodowa³y
realne zagro¿enie ¿ycia poszkodowanego. Policjanci o tym
zdarzeniu zostali poinformowani kila minut przed pó³noc¹
przez dyspozytora pogotowia ratunkowego. Ranny mê¿czyzna trafi³ do szpitala w Olecku. Nastêpnego dnia funkcjonariusze wydzia³u kryminalnego zatrzymali podejrzan¹. Pocz¹tkowo
kobieta twierdzi³a, ¿e m¹¿ sam siê okaleczy³, jednak podczas
przes³uchania przyzna³a siê do winy.
Prokurator przedstawi³ Wies³awie N. zarzut spowodowania ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu i zastosowa³ wobec
niej dozór policyjny. Podejrzana za pope³nione przestêpstwo
odpowie teraz przed s¹dem. Grozi jej kara nawet do 10 pozbawienia wolnoci.
Tomasz Jegliñski, KPP Olecko
Rys. Marek Pacyñski

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
4 stycznia (poniedzia³ek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
8 stycznia (pi¹tek)
17.00 – Renifer Niko ratuje wiêta, film, kino
19.00 – Pananormal Activity, film, kino
9 stycznia (sobota)
17.00 – Renifer Niko ratuje wiêta, film, kino
19.00 – Pananormal Activity, film, kino
10 stycznia (niedziela)
Wielka Orkiestra wi¹tecznej Pomocy
17.00 – Renifer Niko ratuje wiêta, film, kino
19.00 – Pananormal Activity, film, kino
11 stycznia (poniedzia³ek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
15 stycznia (pi¹tek)
17.00  Nowszy model - film, kino
19.00  Fame - film, kino
16 stycznia (sobota)
17.00  Nowszy model - film, kino
19.00  Fame - film, kino
17 stycznia (niedziela)
17.00  Nowszy model - film, kino
19.00  Fame - film, kino
19 stycznia (poniedzia³ek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
25 stycznia (poniedzia³ek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”

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

(V67633)

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

(V65905)

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON ............................ 3,79 z³
Pb95......................... 4,35 z³
PB98 ........................ 4,55 z³
LPG .......................... 2,02 z³
Olej opa³owy............ 2,44 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V67703)

NAJTANIEJ W MIECIE

Zapraszamy od 800 do 1800

(V67803)

Po¿ar
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Sesje bud¿etowe  powiatowa i miejska

Podczas ostatniej w 2009 r. sesji Rady Miejskiej
zaprezentowa³a siê miejska orkiestra dêta.
m¹¿ zag³osowali za bud¿etem przedstawionym przez burmistrza, bior¹c tym
samym wspó³odpowiedzialnoæ za losy
gminy.
Najpe³niej przedstawi³ to w dysku-

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 JESZ-

Przetarg na dostawê paliwa

18 grudnia rozstrzygniêty zosta³ przetarg na dostawê paliwa dla taboru samochodowego bêd¹cego w³asnoci¹ gminy
Olecko. Ze z³o¿onych dwóch ofert komisja wybra³a propozycjê firmy Adama Koz³owskiego, mieszcz¹cej siê przy alejach
Lipowych.
(um-we)

sji radny Mariusz Mi³un.
W nastêpnym numerze TO przedstawimy Pañstwu wypowied burmistrza
Wac³awa Olszewskiego oraz Mariusza
Mi³una.
(m)

CZE 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 dniach 5-6 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

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V21203)

W rodê 29 i w czwartek 30 grudnia odby³y siê sesje powiatowa i miejska powiêcone uchwaleniu bud¿etu na
rok 2010.
Zarówno bud¿et powiatowy, jak i miejski zosta³y uchwalone. W powiecie wstrzyma³o siê od g³osowania dwoje radnych.
Leszek Ga³czyk, choæ pochwali³ planowane wydatki jako proinwestycyjne,
to jednak wstrzyma³ siê od g³osu z powodu, jak okreli³, nie umieszczenia w
dokumencie wydatków na dokapitalizowanie szpitala i projekt boiska przy Zespole Szkó³ Technicznych. Radna Wawrzyn wstrzyma³a siê od g³osu bo nie
zawarto w bud¿ecie budowy przepustu
na drodze w pobli¿u miejscowoci Mazury. Pomimo wyjanieñ Starosty, ¿e tak
ma³e wydatki mog¹ zostaæ zrealizowane
bez zapisywania w bud¿ecie i apeli Jaros³awa Kuczyñskiego, tych dwoje radnych wstrzyma³o siê od g³osu.
Wielk¹ odpowiedzialnoci¹ wykazali
siê radni miejscy. Wszyscy jak jeden
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URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
Mo¿liwoci korzystania ze zwolnienia
z podatku VAT w 2010 roku!
Informujemy, ¿e przepisy przejciowe zawarte w art.
2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. nr 215, poz.1666), przewiduj¹ nastêpuj¹ce zwolnienia podmiotowe z podatku VAT w
roku 2010:
1. Dotyczy Podatnika, który wykonywa³ czynnoci podlegaj¹ce opodatkowaniu w rozumieniu ustawy od co najmniej
pocz¹tku 2009 r.
Jeli wartoæ twojej sprzeda¿y opodatkowanej w 2009 r.
przekroczy³a 50.000 z³ lecz nie przekroczy³a wartoci 100.000
z³, wówczas mo¿esz skorzystaæ ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT w roku 2010 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzêdu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2010 r.
2. Dotyczy Podatnika, który w trakcie 2009 r. rozpocz¹³ wykonywanie czynnoci podlegaj¹cych opodatkowaniu w rozumieniu ustawy.
Jeli wartoæ twojej sprzeda¿y opodatkowanej w proporcji do okresu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej przekroczy³a 50.000 z³ lecz nie przekroczy³a wartoci 100.000
z³, wówczas mo¿esz skorzystaæ ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT w roku 2010 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzêdu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2010r.
3. Dotyczy Podatnika korzystaj¹cego w 2009 r. ze zwolnienia z racji nie przekroczenia limitu wartoci sprzeda¿y
opodatkowanej w rozumieniu ustawy 50.000z³.
W roku 2010 mo¿esz nadal korzystaæ ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT do kwoty limitu wartoci sprzeda¿y opodatkowanej w rozumieniu ustawy 100.000 z³.

Centrum Integracji Kulturalnej
Projekt pt. Przebudowa budynku przedszkola na Centrum Integracji Kulturalnej przy ul. Kopernika 6 w Olecku
z³o¿ony do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i
Mazury 2007-2013 na dzia³anie 4.2. Rewitalizacja miast otrzyma³
dofinansowanie w wysokoci 1 759 749,52 z³.
W ramach projektu przebudowany i doposa¿ony zostanie
budynek, w którym obecnie mieci siê Warsztat Terapii Zajêciowej. Zakres prac wewn¹trz budynku obejmuje rozebranie starych, wyeksploatowanych elementów konstrukcyjnych
budynku, wiêby dachowej. Przewidziano równie¿ zainstalowanie windy dla osób niepe³nosprawnych, zmodernizowanie
pomieszczeñ, u³o¿enie nowych pod³óg i posadzek, wymianê
okien i drzwi. W budynku zostan¹ po³o¿one nowe instalacje
elektryczne, telefoniczne, komputerowe, alarmowe, owietleniowe.
Obiekt zostanie doposa¿ony w meble, sprzêt biurowy oraz
narzêdzia do pracowni technicznych. Budynek bêdzie ocieplony i wykonana zostanie nowa elewacja. W ramach projektu powstanie równie¿ ogród zimowy (oran¿eria).
Przewidziano tak¿e zagospodarowanie terenu. Powstan¹
nowe parkingi, chodniki. Pomylano o terenach zielonych 
³¹czna powierzchnia trawy i nasadzeñ wyniesie 1539m2. Na
terenie posesji wybudowana zostanie ska³ka wspinaczkowa o
wysokoci 2,7 m oraz betonowy stó³ do ping-ponga.
Docelowo w budynku znajdowaæ siê bêdzie Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna z wypo¿yczalniami i czytelniami dla
doros³ych i dla dzieci oraz Warsztaty Terapii Zajêciowej.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Inwestycje gminne

Wniosek na budowê centrum sportowo-reklreacyjno-kulturalnego hala widowiskowo-sportowa z p³ywalni¹ otrzyma³
dofinansowanie z RPO Warmia i Mazury 2007-2013 w wysokoci 16 milionów 829 tysiêcy 88 z³otych. Ca³kowity koszt
budowy to blisko 46 milionów 131 tysiêcy z³otych. Trwa
procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót w trybie
przetargu nieograniczonego.
28 padziernika nast¹pi³o otwarcie 13 zg³oszonych ofert.
Wykonawcy wycenili prace od 34 milionów 153 tysiêcy do
45 milionów 22 tysiêcy z³otych. Od rozstrzygniêcia przetargu w sprawie wyboru wykonawcy wniesione zosta³y do prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych w Warszawie dwa protesty. Protesty zostan¹ rozpatrzone 12 stycznia.
(um-wb)

PODZIÊKOWANIE

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta i Gmin
Ziemi Oleckiej Zdrowe Olecko za okaza³¹ pomoc w postaci 1% nale¿nego podatku przekazanego Fundacji Zdrowe
Olecko wszystkim podatnikom miasta Olecko, Powiatu oraz
podatnikom innych regionów Polski sk³ada serdeczne podziêkowanie.
Zarz¹d Fundacji
(V70201)
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T³umaczenie z niemieckiego dziêki staraniom Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej
dzia³aj¹cego przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Przypisani Pó³nocy. Przedruki  za zgod¹ Ko³a.

Z powag¹, o dzieci ludzkie
Z Prus Wschodnich

Z powag¹, o dzieci ludzkie, serce wnet uzdrowi grzesznika
Spokój zsy³a bohater wieczny, sam Bóg w ³asce swej
wiat³o wiatu przynosi, obiecuje ¿ycie,
Nie pominie nikogo.
Przygotuj starannie drogê mu, to zacny goæ, zadbaj o jego cie¿kê,
Porzuæ wszystko, czego nienawidzi, czyñ prostymi wszelkie szlaki, wype³niaj doliny,
Obni¿aj wszystkie wzniesienia, wyg³adzaj ka¿d¹ nierównoæ.
Serce, co pokorê umi³owa³o, Bóg najwy¿ej ceni,
Serce, co wyznaje odwagê, ugasza w sobie strach,
Serce, które prawe jest i pod¹¿a za cie¿kami Pana,
Ono ju¿ siê na przyjcie Chrystusa gotuje.
Ach, obejmij mnie w tych wiêtych czasach z dobroci i litoci,
Sam Pan Jezus jest gotowy! Wst¹p w me serce ze stajni i ze ¿³oba,
A serce to i usta w wiecznej wdziêcznoci pozostan¹!

***

Gwiazda adwentowa zapowiada
nadejcie nocy chrystusowej
Autorstwa Adolfa Pogody

Niedzielna cisza nad mazursk¹ wsi¹. Zamarzniêta wiejska
droga jest ca³kowicie pusta. Tylko fale na jeziorze cicho uderzaj¹ o brzeg, otoczony milcz¹cym krêgiem gêstego wierkowego lasu. Wieczorny zmrok wkroczy³ na te ziemie. Las, jezioro i wie znikaj¹ w ciemnociach.
Lecz nagle jedno po drugim zab³ysnê³y wiate³ka. Lampy
naftowe rzucaj¹ poprzez ma³e okienka swój matowy blask,
owietlaj¹c wiejsk¹ uliczkê. Drzwi siê otwieraj¹ lub zamykaj¹,
tu i ówdzie zaszczeka pies. M³odzi ch³opcy z latarenkami w
d³oniach id¹, stukaj¹c drewniakami wiejsk¹ drog¹ w kierunku
budynku szko³y. Jest ich coraz wiêcej. Szukaj¹c ochrony przed
ostrym wschodnim wiatrem, przyciskaj¹ siê do drewnianego
p³otu. Grupa ca³y czas siê powiêksza, szepty i rozmowy staj¹
siê coraz bardziej o¿ywione. I nagle zapada pe³na oczekiwania cisza  zbli¿a³ siê przewodnik z gwiazd¹ adwentow¹. Przez
ca³y rok piewca zbli¿aj¹cych siê wi¹t Bo¿ego Narodzenia
spoczywa³ niezauwa¿any wród wszystkich innych gratów
pod strzech¹. Lecz dzisiaj, w pierwsz¹ niedzielê adwentu, m³ody
rolnik wyci¹gn¹³ j¹, starannie oczyci³ z kurzu, nat³uci³ gêsim t³uszczem kolorowy jedwabny papier tak, ¿e mo¿na siê w
nim by³o przejrzeæ. Na poziomym ramieniu na czubku laski,
umieci³ du¿¹ wiecê tak, aby gwiazda mog³a siê krêciæ.
W koñcu pojawili siê ostatni m³odzieñcy. Przewodnik odsun¹³ jedn¹ ze stron kolorowych pow³ok, zapali³ wiat³o i ponownie
zasun¹³ papierowe zas³ony, tak ¿eby wiatr nie zgasi³ s³abego
p³omienia. Równoczenie zapala³y siê latarenki, jedna po drugiej. Wyjêto piewniki z kieszeni, grupka uformowa³a pochód.
Na jego szczycie ulokowa³ siê piewak, uniós³ b³yszcz¹c¹ gwiazdê
ponad g³owy, pchn¹³ kolorowe papierowe zas³ony i pilnowa³,
by siê wokó³ p³on¹cej wiecy nieustannie krêci³y. wietlne
refleksy ró¿norodnych barw przeplata³y siê ze sob¹ w ciemnociach.
Pochód powoli posuwa³ siê na przód. Rolnik zaintonowa³

adwentow¹ pieñ, inni szybko do niego do³¹czyli:
Z powag¹, o dzieci ludzkie,
Serce wnet uzdrowi grzesznika 
unosi³ siê piew w t¹ samotn¹ noc.
Dzieci niecierpliwie czeka³y na pojawienie siê kolorowej
gwiazdy, ich nosy ca³kiem p³asko przylgnê³y do wilgotnych
szyb okiennych. W koñcu  wiatr przyniós³ ze sob¹ dwiêk
urwanych melodii; kolorowe wiat³a miga³y w ciemnociach.
Id¹! I ju¿ nic ich nie trzyma³o. G³ono stukaj¹c drewniakami, wybieg³y przed drzwi domu a¿ na wiejsk¹ drogê, ¿eby
zobaczyæ defiladê piewaków. Kolorowe, wietlne refleksy bêd¹
towarzyszyæ dzieciom w ich marzeniach, maluj¹c powiaty wiec
i radoci wi¹t.
Wszyscy starsi mieszkañcy podeszli cicho do okien, oni
tak¿e nie mogli oprzeæ siê czarowi prastarej a jednoczenie
nowej tradycji. Kolorowe wiat³o t³umi³o szaroæ codziennych
trosk, przywo³ywa³o wspomnienia z czasów m³odoci, wprawia³o ludzi w radosny nastrój wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Podchodzili do malowanych kredensów, szukali okularów i piewników:
Wst¹p w me serce ze stajni i ze ¿³obu,
A serce to i usta w wiecznej wdziêcznoci pozostan¹!
Rozbrzmiewa od strony przypiecka pocz¹tkowo niemia³o
piew, a potem z ka¿d¹ chwil¹ mocniej. Gwiazda adwentowa
wêdruje po wsi, pe³ny nadziei nastrój wi¹t rodzi siê w sercach m³odych i starych.

Bo¿e Narodzenie w mazurskim
wiejskim domu

Wschodni wiatr wbija³ piewakom lodowe ig³y w twarze,
zdawa³o siê, ¿e zgasi niespokojnie migocz¹ce latarenki; kartki
piewnika sta³y siê mokre. Jednak m³odzieñcy przyciskali piewniki
i latarenki do swych piersi, okryli je starannie dla ochrony zawi¹zanymi kurtkami, i szli dalej wywa¿onym, spokojnym krokiem. Kolorowa gwiazda nadal siê krêci³a wprawiaj¹c w ten
sam taniec p³on¹c¹ wiecê. Przy ostatnim domostwie we wsi,
na skraju lasu, pochód zawróci³ i wraca³ na drugi koniec wsi.
Jeli nie starczy³o pieni adwentowych, rozbrzmiewa³y pieni
bo¿onarodzeniowe.
Dwie, trzy godziny piewacy pod¹¿ali za wiruj¹c¹ gwiazd¹.
Nieli radosn¹ nowinê a¿ do ostatnich gospodarstw. W koñcu
pochód zatrzyma³ siê ponownie przed budynkiem szko³y. Opuszczono laskê z gwiazd¹ adwentow¹, piewniki znowu zniknê³y
w przepastnych kieszeniach; rêce chwyci³y czapki i z³o¿y³y siê
do cichej modlitwy. Przewodnik zgasi³ dopalaj¹c¹ siê wiecê,
latarenki gas³y. piewacy pieszyli do domów, by ogrzaæ przy
piecu zmarzniête palce.
A cisza znowu rozla³a siê nad samotn¹ wsi¹, jednak z serc
ludzkich spad³ ciê¿ar. B³yszcz¹ca gwiazda zapowiada nadejcie
pomocnika.
W nastêpn¹ niedzielê adwentow¹ przewodnik umieci dwie
wiece na kolorowym ramieniu sztangi z gwiazd¹, w trzeci¹
jeszcze jedn¹ wiecê, a w czwart¹ zap³on¹ ju¿ cztery, co oznaczaæ bêdzie rych³e przybycie Zbawiciela. Nawet w biednych
zagrodach ludzie rozpoczn¹ przygotowania do wi¹t, wszêdzie
zapanuje pe³na oczekiwania cisza.
M³odzi piewacy jednak, mimo ¿e przebrzmia³y ju¿ ostatnie
pieni, chodzili od drzwi do drzwi i prosili o datki na naftê i
wiat³o. Jednak gwiazda, zwiastun radoci wiat, powróci³a znowu
pod strzechê. Zapomniana, niezauwa¿ona, spoczywa ca³y rok,
¿eby potem zwiastowaæ ponowne przyjcie nocy chrystusowej.

7

Tygodnik Olecki/rok 2010/ nr 1 (625)

WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(8a)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

Melbourne/Australia, 12 lipca 2008 r.
To nie takie proste zrozumieæ Australiê
Kazia odwioz³a mnie na dworzec kolejowy w Albion (w
zasadzie jest to stacja). Umówiony by³em tutaj z grup¹. Kazia
pokaza³a nam wszystkim jak nale¿y kupowaæ bilety w automacie. Trzeba wykonaæ trzy konkretne ruchy i oczywicie w³o¿yæ
pieni¹dze. W moim przypadku 6,50 dolarów australijskich (14
z³) na przejazdy przez ca³¹ dobê (bilety na konkretne strefy w
ró¿nych cenach). Tradycyjnych kas jest ju¿ ma³o. Po chwili
przyjecha³ pan Janek  fajny goæ, miejscowy Polak, który
przyby³ tu kilkanacie lat temu i pracuje w lekarskiej firmie
odszkodowawczej. Na szczêcie jest jednym z tych, którzy
piêknie mówi¹ po polsku, nie zapominaj¹c jêzyka od razu po
wyjedzie z Polski.

Australijczyk kupuje w automacie bilet na przejazd.
Po przyjedzie do centrum zwiedzilimy miejscowe akwarium
znajduj¹ce siê tu¿ przy rzece Yarra. Bilet 13 dolarów. Tego
typu miejsca s¹ na ca³ym wiecie takie same, wiêc to australijskie nie wywar³o na mnie ¿adnego wra¿enia. Po prostu
by³em, zaliczy³em. Z drugiej strony zapozna³em siê z faun¹
morsk¹ Australii. I to by³ ten jedyny plus. W rodku znajduje siê oceanarium umieszczone 7 metrów poni¿ej poziomu
rzeki Yarra.

Na bazarze.
Zachwyci³o mnie z kolei Muzeum Imigracji (bilet 6
dolarów). Mieci siê ono w odnowionym budynku Old Customs Mouse i ukazuje dzieje migracji i osobiste relacje osadników
przybywaj¹cych do stanu Wiktoria i do innych stanów Australii. S¹ te¿ zdjêcia i rzeczy przywiezione w tamtych czasach przez imigrantów. Póniej zobaczylimy miejsce pracy
pana Janka  zwyczajny gabinet w 30. piêtrowym biurowcu.
Pojechalimy tak¿e na targowisko Queen Victoria Market.
Jest to jedno z ulubionych miejsc mieszkañców Melbourne.
Mnóstwo straganów z ró¿nym asortymentem. Mo¿na tu kupiæ taniej i siê targowaæ. Miód, ryby, miêso, jajka, ubrania,
owoce, warzywa, 1001 drobiazgów, a nawet ¿ywe kury i
kaczki. Wielu Wietnamczyków, W³ochów i Greków prowadzi punkty z dobrym jedzeniem. Warto zobaczyæ to miejsce
i kupiæ autentyczne pami¹tki z Australii.
Spacerowalimy te¿ po najstarszej chiñskiej dzielnicy w

W Muzeum Imigracji.

Akwarium i rzeka Yarra.

Australii, która powsta³a w po³owie XIX wieku w okresie
gor¹czki z³ota. Wraz z wyczerpaniem siê z³ó¿ nast¹pi³ nap³yw Chiñczyków do miasta.
C.d.n.
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Powiatowy Konkurs Literacki Mistrz Pióra
zorganizowany przez Zespó³ Szkó³ w Olecku.

Spotkanie z poezj¹ w tle (3)
Katarzyna Truchan
Spotkanie w Bogdañcu  14 lipca 1405 roku
Drogi pamiêtniczku!
Pamiêtasz, jak pisa³am o wyjedzie do
pana na Bogdañcu? By³ ranek, s³oñce
dopiero co wytoczy³o swój z³oty rydwan
na niebosk³on, by rozpocz¹æ sw¹ kolejn¹ po nim wêdrówkê, trawa by³a jeszcze
sk¹pana w rosie, której drobne krople
lni³y niczym per³y wród zielonych fal
oceanu. Tego w³anie dnia mia³am udaæ
siê na wie i z niecierpliwoci¹ wyjazdu
tego oczekiwa³am. Trudno siê temu dziwiæ, albowiem sam Maæko z Bogdañca
ze swoim bratankiem do siebie mnie zaprosili, gdymy razem u ksiê¿nej Anny
Danuty na mazowieckim dworze bawili. Zaraz po porannej toalecie wysz³am
z mojej izby i razem z rodzin¹ usiad³am do sto³u. Koñczylimy w³anie
niadanie, kiedy nagle wpad³ nasz s³uga i oznajmi³, ¿e konie gotowe do drogi i ¿e mogê ju¿ jechaæ. Gdy tylko to
us³ysza³am, zerwa³am siê od sto³u, szybko
wziê³am swoje baga¿e i po¿egnawszy
siê z rodzin¹, wsiad³am do powozu, po
czym odjechalimy.
Podró¿ trwa³a doæ d³ugo, albowiem
konie kilka razy stawa³y dla popasu.
Mijalimy rozleg³e bory, obsiane zbo¿em
pola i kwitn¹ce ³¹ki. W powietrzu unosi³
siê cudowny zapach kwiatów. Szczególnie
s³odka by³a woñ lip, nad którymi kr¹¿y³y brzêcz¹ce roje pszczó³. Rozgl¹da³am
siê z ciekawoci¹, albowiem nigdy jeszcze têdy nie przeje¿d¿a³am i strony te
by³y dla mnie zupe³nie obce. Zastanawia³am siê, jak wygl¹da bogdaniecki dwór.
Czy okolica jest piêkna, a ludzie mili, tak
jak moi znajomi? Aby siê o tym przekonaæ, musia³am jednak jeszcze trochê
poczekaæ. Po kilku godzinach wêdrówki, która tym uci¹¿liwsz¹ by³a, ¿e upa³
panowa³ dzi okrutny, stanêlimy w koñcu
przed domostwem zacnego Maæka z
Bogdañca. Zamierza³am w³anie wysi¹æ
z powozu, gdy dobieg³y mnie serdeczne s³owa powitania:
- Witamy, witamy w Bogdañcu!
By³am pewna, ¿e to g³os Zbyszka i
siê nie myli³am. Zaraz pomóg³ mi on
wysi¹æ, po czym uciskalimy siê serdecznie, albowiem ju¿ kilka miesiêcy minê³o od naszego spotkania na dworze
ksi¹¿êcym. Pacho³kowie zanieli baga¿e
do mojej izby. Ja za postanowi³am, ¿e

pójdê na spacer, albowiem Zbyszko pilnie wezwany do Zgorzelic zosta³, gdzie
od rana sam Maæko w jakiej wa¿nej sprawie z Zychem rozprawia³.
Okolica by³a piêkna i, jak siê zdawa³o, spokojna. Sz³am lasem, gdy nagle
ujrza³am dziewczynê. By³a zgrabna, mia³a czarne w³osy w warkocz splecione, wiêc
pomyla³am, ¿e to niechybnie Jagienka,
o której mi tyle Zbyszko przed paru miesiêcy opowiada³. Postanowi³am jednak,
¿e nie bêdê jej wo³aæ, bo to mo¿e nie
ona. Poza tym nie wypada³o tak krzyczeæ za dziewczyn¹, która je¿eli mnie zna,
to tylko z opowieci bratanka Maækowego. Po chwili przemknê³a mi przez g³owê
myl, ¿e mo¿e to w ogóle nie Jagienka,
jeno zmora jaka b³¹ka siê po lesie. Ludzie powiadaj¹, ¿e mo¿na licho w lesie
spotkaæ, które postaæ ró¿n¹ przybraæ
potrafi. Nagle dziewczyna siê obejrza³a i
po chwili podesz³a do mnie.
- Kto ty?  zapyta³a, przygl¹daj¹c
mi siê z zaciekawieniem.
- Jestem Kasia  znajoma Zbyszka z
Bogdañca i stryja jego. Razem na dworze ksiê¿nej pani na Mazowszu bawilimy. Ty, jak mniemam, zowiesz siê
Jagienka. Zbyszko du¿o mi o tobie opowiada³.
Jagienka wci¹¿ przygl¹da³a mi siê z
uwag¹, a po chwili radosnym g³osem
powiedzia³a:
- Tak, jestem Jagna i radam, ¿em
ciê pozna³a. Ale co ty sama w lesie robisz? Pewno siê zgubi³a?
Musia³am siê broniæ przed pytaniami, bo inaczej wysz³oby, ¿e siê naprawdê zgubi³am.
-Nie, nie  powiedzia³am wiêc stanowczo  Przechadzam siê tylko. Chcia³am stary bogdaniecki las zobaczyæ. Po
chwili za doda³am:
- Jagienko mo¿e pospacerujemy razem, a po drodze opowiesz, co siê u
was dzia³o. Dobrze?
- Zgadzam siê, chodmy  odpar³a
ochoczo.
No i dziewczyna zaczê³a opowiadaæ:
- Wiesz pewno, ¿e poczciwy Maæko by³ ranny
- Ranny?!  krzyknê³am  Jak to siê
sta³o?
- To d³uga historia. Opowiem ci póniej. Dobrze?  uspokoi³a mnie dziew-

czyna.
- Dobrze  odpar³am.
- A zatem, ani u nas, ani w Bogdañcu nie by³o sad³a niedwiedziego, wiêc
Zbyszko postanowi³, ¿e zapoluje na niedwiedzia.
- Jaki on jest nierozwa¿ny  wtr¹ci³am.
- Pochopna by³a to decyzja i nieprzewidziane jej skutki  odpar³a dziewczyna i zaczê³a opowiadaæ dalej:
- Wiêc, Zbyszko wybra³ siê na polowanie, gdy tylko zapad³ mrok. Ja tam
znam wszystkie k¹ty w tym lesie, wiêc
postanowi³am pójæ za nim, by w razie
potrzeby s³u¿yæ mu pomoc¹  tak na wszelki wypadek  a serce mi mówi³o, ¿e pomoc ta niechybnie bêdzie potrzebna.
- Jeste bardzo odwa¿na. Ja bym chyba
siê nie odwa¿y³a pójæ sama w nocy do
lasu  podziwia³am Jagienkê.
- Dziêkujê, mi³o mi, ¿e tak mówisz
o mnie  odpar³a  pozwól jednak, ¿e
bêdê mówi³a dalej. Sz³am tak za Zbyszkiem i sz³am. Gdy on zatrzyma³ siê, ja
postanowi³am schowaæ siê za drzewo.
Jak pomyla³am, tak te¿ zrobi³am. Nagle
ni st¹d, ni zow¹d pojawi³ siê niedwied.
Wtem Jagienka zatrzyma³a siê i zawiesi³a g³os, po czym mówi³a dalej:
- Pomyla³am, ¿e albo Zbyszko wyczu³ obecnoæ niedwiedzia, albo chce
mnie przestraszyæ.
-Jagienko, proszê powiedz mi, ¿e za
nami niema niedwiedzia  wtr¹ci³am nagle
przestraszona t¹ opowieci¹.
- Mo¿esz byæ spokojna, tu na pewno go nie ma  zamia³a siê Jagna i dalej
ci¹gnê³a swoj¹ opowieæ:
- Niedwied rzuci³ siê na Zbyszka,
a ten zacz¹³ siê broniæ. Wydawa³o siê,
¿e ju¿ go zabije, ale drasn¹³ go tylko,
co jeszcze bardziej rozwcieczy³o zwierzê.
- A gdzie ty wtedy by³a?  zapyta³am
- Ja? No w³anie, nie przerywaj mi 
poprosi³a Jagna
Ja ju¿ tylko skinê³am g³ow¹ na znak
zgody, a dziewczyna poczê³a mówiæ dalej:
- Ja chwyci³am za dzidê i próbowa³am niedwiedzia odci¹gn¹æ od Zbyszka, ale ten nie chcia³ odejæ od niego.
Postanowi³am tedy podj¹æ próbê walki
z potworem. Po wielu nieudanych ciosach  i znowu zawiesi³a g³os  zabilimy niedwiedzia  powiedzia³a dumnie Jagienka.
- To podziwiam ciebie  powiedzia³am z uznaniem.
Sz³ymy jeszcze czas jaki w milczeniu, gdy nagle zachcia³o mi siê wróciæ
do domu.
- Chcia³abym ju¿ wróciæ do domu.
Mo¿e pójdziemy przez pola?  zapropo-
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nowa³am.
- Ale to d³u¿sza droga  odpar³a Zychówna.
- Dla mnie to nie przeszkadza, chcia³abym bardzo iæ wród zbó¿  nalega³am.
- No dobrze, ale jak ciê bêd¹ nogi
boleæ, to nie bêdziesz narzekaæ?
- Dobrze, zgadzam siê  powiedzia³am zadowolona.
Sz³ymy dró¿k¹, która wiod³a przez
rozleg³y ³an pszeniczny. Podczas tej
wêdrówki zrywa³am maki i chabry, które
ros³y wród k³osów. By³am szczêliwa,
¿e mog³am spotkaæ Jagienkê, ¿e rozmawia³ymy razem. Gdy ju¿ dosz³ymy do
chaty, mia³am wielki bukiet kwiatów, który
pobieg³am wstawiæ do wazonu. Jagna
wesz³a za mn¹ do izby. Gdy by³o ju¿ blisko zachodu s³oñca, a ja siedzia³am wraz
z Jagienk¹ w chacie, pomyla³am, ¿e mo¿na
by³oby pójæ na dwór. Ale postanowi³am, ¿e nic nie bêdê mówiæ. Nagle jednak odezwa³am siê, by przerwaæ przed³u¿aj¹ce siê milczenie:
- Lubisz Zbyszka?  zaczê³am od pytania, na które odpowied bardzo chcia³am poznaæ
- Pewno, ¿e go lubiê  powiedzia³a.
Mia³am w³anie zadaæ Jagnie kolejne pytanie, kiedy do izby wszed³ sam
Zbyszko i powiedzia³:
- Mo¿e wyszlibymy przed dom.
Jest tak ciep³o i s³oñce piêknie dzi

zachodzi.
- Ja wyjdê bardzo chêtnie. Lubiê zachody s³oñca. A ty Jagienko? Chod z
nami  poprosi³am
- Ja nie wiem, mo¿e trzeba co pomóc w obrz¹dkach?  Jagienka widocznie próbowa³a siê wymigaæ od tego
wyjcia.
- Jagienka, chod, gospodarstwo nie
popadnie w ruinê jeli pójdziesz z nami
 powiedzia³am stanowczym g³osem.
Dziewczyna po d³ugim namyle zgodzi³a siê.
- Pójdziemy na wzgórze  powiedzia³
Zbyszko.
Szlimy przez pole. Czu³am, ¿e Jagna chcia³a siê przytuliæ do Zbyszka,
ale wiedzia³a, ¿e jest on ju¿ ca³ym sercem oddany Danusi i ¿e w gospodzie
pod Tyñcem luby jej sk³ada³, wiêc trzyma³a siê na dystans. Gdy weszlimy
na wzgórze, s³oñce chowa³o siê w³anie za horyzont, roztaczaj¹c p³omienne blaski po niebie. By³o cicho, tylko
wierszcze gra³y w trawie, a wiatr delikatnie ko³ysa³ k³osy zbó¿ na pobliskim polu. Chyba nigdy nie widzia³am
piêkniejszego zachodu s³oñca. Z zachwytem spogl¹da³am to na niebo, to na piêkny
krajobraz i myla³am o wielu sprawach:
o mamie i tacie, którzy gdzie hen daleko
siedz¹ przy stole, o Jagience, o Zbyszku i Danusi. Czu³am, ¿e Jagna kocha
Zbyszka, ale on nie wie o tym i kocha

FOTO ART

Autor: Dorota Klewicka

Danusiê. Dosz³am do wniosku, ¿e wszystko to jest strasznie skomplikowane i
nie powinnam siê tym interesowaæ, wtr¹caæ w ich sprawy. By³o mi smutno.
¯a³owa³am Jagienki, ale ¿yczy³am te¿
jak najlepiej Zbyszkowi i Danusi.
Gdy s³oñce zgasi³o swe ostatnie blaski,
wszyscy postanowilimy wróciæ do chaty.
Szlimy t¹ sam¹ drog¹. Weszlimy do
domu i usiedlimy do sto³u, ja siedzia³am obok Zbyszka i Maæka, za Jagienek naprzeciwko mnie. Razem spo¿ylimy posi³ek i ka¿dy poszed³ do swojej
izby. Gdy pomodli³am siê do Najwiêtszej Panienki, po³o¿y³am siê i znów rozmyla³am. Nagle us³ysza³am rozmowê
gospodarzy, by³a bardzo g³ona, chyba
dotyczy³a mojego pobytu, ale wiem, ¿e
nie³adnie pods³uchiwaæ, a ponadto by³am ju¿ zmêczona, odwróci³am siê wiêc
do ciany i wkrótce usnê³am. W nocy
nili mi siê: mama, tata i Zbyszko.
Po tygodniu wróci³am do domu, ale
pobytu w Bogdañcu nigdy nie zapomnê.
Ci¹gle wracam wspomnieniami do tych
chwil, które spêdzi³am wraz ze swoimi
przyjació³mi. Têskniê za nimi, ale mam
nadziejê, ¿e jeszcze siê zobaczymy. Chyba
by wypada³o, abym teraz ja zaprosi³a
ich do siebie. Nie ma u nas tak piêknych lasów piewaj¹cych prastare pieni, ani tych z³otych, rozko³ysanych ³anów zbó¿, ale mo¿e im siê spodoba
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Warto zobaczyæ

Andrzej Malinowski

GÓRY KLEWIÑSKIE
i JEZIORO
CZUPOWSKIE
Góry Klewiñskie to pasmo wzniesieñ
morenowych o bardzo bogatej rzebie
po³o¿one niedaleko Bañ Mazurskich.
Dojazd z Olecka: Go³dap-Juchnajcie-JanyRogale-Klewiny. Wiêksza czêæ gór jest
pokryta Lasami Skaliskimi, których ³¹czna powierzchnia wraz z czêci¹ po³o¿ona na terenie Niecki Skaliskiej wynosi
12610 ha. Pó³nocno-zachodni kraniec gór
nie jest zalesiony.

Konrad nad Jeziorem Czupowskim.
Wzniesienia morenowe oddzielone
s¹ najg³êbszymi na Mazurach w¹wozami. Najwy¿szy punkt znajduje siê na
wysokoci 200,8 m n.p.m. (oznakowany s³upkiem topograficznym  znak pomiarowy). Dominuj¹cymi gatunkami
drzew s¹ sztucznie wprowadzona sosna
i naturalnie rosn¹cy wierk i brzoza. We
wschodniej czêci wystêpuje doæ licznie buk. Najcenniejszym zbiorowiskiem
jest jednak borealna wierczyna na torfach. W lasach wystêpuje bogata fauna,
w tym wilki i rysie. Pospolite s¹ kuny,
lisy, jenoty i borsuki. Wystêpuj¹ tak¿e
wydry i bobry (najwiêksza ostoja w Polsce;
ich lady bytowania spotyka siê co krok).
Gniazduj¹ ¿urawie (jedna z wa¿niejszych
ostoi  do 3000 osobników), a tak¿e
or³y bieliki. Mo¿na zobaczyæ orlika krzykliwego, jarz¹bka, dziêcio³a redniego
i bia³ogrzbietego, a tak¿e derkacza i sowy
w³ochatki. Wystêpuj¹ te¿ bociany czar-

Wzgórza morenowe.
ne i rybo³owy.
Niesamowite wra¿enie robi Jezioro
Czupowskie o powierzchni 24 ha i g³êbokoci 13,2 m. Otoczone jest stromymi wzgórzami, ale brzeg jest ³atwo dostêpny.
U podnó¿a gór le¿¹ wsie: Gry¿ewo,
Jezierzyny i Klewiny ze star¹ architektur¹. Góry Klewiñskie to ju¿ ostatnia
enklawa Mazur, gdzie na znacznym obszarze zachowa³ siê doskonale krajobraz
kulturowy i przyrodniczy. To wspania³e
miejsce do odpoczynku i pieszych wêdrówek.
**
W pochmurn¹, ale nie deszczow¹,
rodê 11 listopada 2009 r. w Górach
Klewiñskich byli i doko³a Jezioro Czupowskie obeszli: Cezary Lasota, Konrad Radzewicz i Andrzej Malinowski.

Jezioro Czupowskie.
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Listy
do redakcji
Pani Romualda Mucha-Marciniak
Witam Pani¹,
przypadkowo trafi³em na Pani artyku³
w Tygodniku Oleckim z dnia 8 wrzenia br. o suwalskim limerykobraniu.
By³a Pani uprzejma napisaæ s³owo o mojej
skromnej osobie, dziêkujê, ale...
Z wielk¹ ¿yczliwoci¹ pragnê zauwa¿yæ, ¿e na w/w konkurs wys³a³em 5 limeryków i tylko jeden  czyli 20% materia³u konkursowego  by³, jak Pani ³askawie nazwa³a, limerykopeanem. Czy to
wystarczy³o, aby wygraæ? Je¿eli tak, to
jest mi smutno, koñczê z limerykami 
czas na epitafia i elegie.

A mo¿e  jednak!  wartoci literackie zdecydowa³y o przyznaniu mi nagrody? Nie wiem, nale¿a³oby zapytaæ Szanowne Jury. Bo na pewno nie Pana Prezydenta który, jak Pani otwarcie pisze
nie mia³ wyjcia i Piórem Prezydenckim
laureata przyozdobi³. Przyozdobi³, owszem, ale w obradach Jury nie uczestniczy³ (jak mniemam). A tak na marginesie, mam nadziejê (przysiêgam, ¿e nie wiem),
¿e Prezydent Gajewski zas³uguje na dobre s³owo?
Niniejszym ja, poddany Pani Hani
Gronkiewicz-Waltz, niech ¿yje w pokoju!, na dowód, ¿e urazy w sercu do nikogo nie noszê (dlaczego, dlaczego? bo
wazeliniarstwo mnie siê, kuwa!, zarzuca, dlatego!!!) owiadczam, ¿e gród nad
Czarna Hañcz¹ rozs³awia³ bêdê, na tra-

* * *
Kraju powstañ, kraju wojen,
wierzb, Szopena i Ich Troje;
bzu, buraka,
imion na k,
lip, bocianów... Ja siê bojê.

* * *
pi¹ u bram zamkowe stra¿e,
muchy robi¹... jak Pan ka¿e;
król w komnacie
warczy w gacie...
A, tak sobie czasem marzê.

* * *
Czasów cz³owiek nie wybiera,
ale czemu mi - cholera! ¿ycia jakoæ,
tworzy - psiakoæ! kult jednostki lub kult zera?

* * *
Nie wymawiam... tej z tektury,
ani tej... ze wiñskiej skóry;
na zatrzaski,
czarnej, w paski...
Bo nie by³em konfi... tury!

* * *
Tak siê mno¿y, jak na xero,
(setki kopii) jedno zero.
I, cholera,
kopia zera,
orygina³em... poniewiera.

* * *
Ró¿e pachn¹ zawodowo,
rzek³ Lec, wierzê mu na s³owo.
Zapach ró¿y
jak odurzy...
Nawet dupa krêci g³ow¹.

* * *
Mnie upaja s³ów uroda;
chocia¿ brzydsze s¹ ni¿ Doda,
czipendelsi,
Sandry piersi,
Mandaryna, Frytka... Szkoda.

* * *
Siedzê w Starym ja Teatrze,
lornetujê  znaczy  patrzê.
Lear kutyka
a publika
£o³! - geriatra przy geriatrze.

* * *
Z jednej strony krocz¹ geje,
z drugiej goje, co siê dzieje?
A¿ siê bojê,
czy te goje
to nie geje... Mam nadziejê.

* * *
Gdy na drzewach, zamiast lici,
bêd¹ wisieæ... (gdy siê zici),
wszystko jedno,
i tak zwiêdn¹
i podepcz¹ TO turyci.

Epitafium pijaka
Nie wiesz, kiedy Bia³a Mysz,
de profundis ciê zawo³a.
I czy bêdzie jak ty, ty¿
nawalona jak stodo³a.

Epitafium rolnika
Umar³ w trakcie
kiedy ora³.
Tak wyora³
w³asny mora³.

Epitafium Jurora
Tutaj le¿y Juror,
spec od klap i furor.

Epitafium malkontenta
Wci¹¿ na ¿ycie cholerzy³
i cholera  je prze¿y³.

sie od Placu Konstytucji (ródmiecie)
gdzie pracujê, po Olszynkê Grochowsk¹
(Praga P³d.) gdzie mieszkam. Wilanów
odpada, Szanowna Pani, za wysokie progi
na skromnego satyryka. W ogóle, Wilanów i skromnoæ to jest oksymoron, jak
bonie dydy!, wróæmy na Ziemiê. Rozs³awia³ bêdê, houk!
Chcia³bym (chcê!) zakoñczyæ trawestacj¹ Pani s³ów, z artyku³u o którym tutaj
monologujê: mia³em sen, ¿e teksty (w
za³aczniku) od autora entuzjastycznie
przyjê³a, ¿yczliwego komentarza odmówiæ
sobie nie mog³a i do publikacji Redakcjê TO przekona³a R. M-M. (Limeryki
o grodzie nad Leg¹ i okolicach  dojrzewaj¹ do przyjcia na wiat).
Pozdrawiam
Maciej Gardziejewski

Przyjaciel mnie opuci³. (Speleolog)
A serce nie s³uga. (Lokaj)
Co mnie korci. (Tenisista)
Krêcê siê po ³¹ce, od rana po kielichu. (B¹k)
PCHATA WUJA TO MA. (Wenerolog)
Nie zabijaj. (Æwiek)
Przeka¿cie sobie znak pokoju. (Zorro)
Sursum morda. (Fryzjer)
Wy³aziæ zza pieca! (Pan Bóg)
Winny! (Ocet)
Kartofle s¹ cool. (W. Elemelek)
Strzelimy sobie po lampce? (Æma do æmy)
Napastowa³ buty. (Pedantyczny fetyszysta)
Kanio³ka  anio³ka. (¯ulik o aureoli)
Prawo Czapki. (Bakier)
Z kim Kim kima? (Korea)
Pchniêcia kul¹. (?)
Figi suszone. (Znaczy siê, prane)
Ugruntowana pozycja. (Grób)
¯adna praca nie hañbi. Pracodawców.
Pozna³em wiele jêzyków. Kobiet.
Nogi ugiê³y siê pode mn¹. Jej nogi.
Cz³owiek z klas¹. Nauczyciel.
Strojê fochy. Dlatego!!!
Francjo! Dziêkujê ci za mi³oæ.
Poladki dzieli przepaæ.
Co za typy wymyli³y stereo?
Nie szczypta smaku!
Wszystkie palta w szatni a pucita teatr z dymem.
Z rubryki: Sprz¹tanie. Omiatam spojrzeniem.
Chirurgia plastyczna pomaga zachowaæ twarz.
Co diabe³ robi z tak¹ iloci¹ ogarków?
Nudysta nie podgl¹da, nudysta siê spodziewa.
Nie donocie na te, które nie chc¹ donosiæ.
Zawsze protestujê od niechcenia.
Jak wieæ niesie?
Kto lubi na zimno? Dmucham w kaszê.
Czy pêpki dziewczynek nie powinny byæ wi¹zane
na kokardkê?
wie¿a dama nie rozk³ada siê.
Maciej Gardziejewski
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VI Powiatowy Konkurs Plastyczny Ja i Moja Rodzina
Kategoria kl. IV - VI
2. Dorota Kondratowicz SP 4
3. Joanna Joanna Leszczkowicz SP3
Wyró¿nienie:
Agata Jasionowska SPI
£ukasz Motulewicz SP3
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W po³owie kwietnia 2008 rozpoczê³a siê kampania spo³eczna polskiej policji.
Jej tytu³ jest nieco szokuj¹cy. Brzmi: Idzie wiosna, bêd¹ warzywa. To niecodzienne has³o ma zwróciæ uwagê na zagro¿enie, które na drodze sprawiaj¹
nieodpowiedzialni motocyklici. Wiemy jednak, ¿e mi³onicy szybkiej jazdy nie
musz¹ byæ tylko kojarzeni z makabrycznymi wypadkami. Mo¿e po prostu spójrzmy na motocykle od strony sportowej

Jasna strona motocyklowych zmagañ
Motocyklistów czêsto nazywa siê
dawcami nerek. S¹ ku temu powody.
W Polsce mamy oko³o 900 tys. motocykli. W ka¿dym roku ronie liczba wypadków z ich udzia³em. W 2008 liczba kolizji
waha³a siê ok. 3 tys., mieræ ponios³o
180 osób. Przede wszystkim gin¹ ludzie
w przedziale 2030 lat. Jednym ze sposobów, ¿eby zmniejszyæ liczbê wypadków, jest pomys³, aby o prawo jazdy na
ciê¿ki motor mog³y ubiegaæ siê tylko
osoby, które ukoñczy³y 24. rok ¿ycia.
Drugim jest koncepcja przeprowadzenia
kampanii spo³ecznej o hale: Idzie wiosna, bêd¹ warzywa. W opinii policjantów ma ona zbudziæ refleksje i dyskusje
wród ludzi poruszaj¹cych siê po drogach w sposób szczególnie niebezpieczny.
I takie wywo³uje.
 Tym w³anie has³em policja da³a
przyzwolenie kilkudziesiêciu milionom
Polaków traktowaæ wszystkich posiadaczy
motocykli jako niepotrzebne z³o i zagro¿enie na drodze  ¿ali siê jeden z fanów
szybkiej jazdy. Poka¿my wiêc inne oblicze motocyklistów. Przecie¿ to s¹ tak¿e
sportowcy
Zacznijmy od dyscypliny bardzo widowiskowej. Jest ni¹ motocross. W wycigu bierze udzia³ od 20 do 40 zawodników. cigaj¹ siê na specjalnie przeznaczonych dla tych zawodów motocyklach
o pojemnoci 50450 cm3. Arena walki
tak¿e jest dosyæ specyficzna. To zamkniêty,
terenowy tor, o nieregularnej powierzchni.
Jego d³ugoæ wynosi zwykle 24 km.
Zmasowany ryk silników, unosz¹cy siê
w powietrzu kurz, dalekie skoki oraz bliskoæ cigaj¹cych siê przeciwników sprawia, ¿e rywalizacjê ogl¹da siê z du¿¹ przyjemnoci¹. Polskie zawody o Mistrzostwo i Puchar Polski odbywaj¹ siê w takich
miastach jak Radom, Gdañsk, Olsztyn,
Rzeszów czy Lidzbark Warmiñski. Jeszcze bardziej ekstremalnym sportem jest
tak zwany cross-country, czyli wycig
prze³ajowy odbywaj¹cy siê w naturalnych
warunkach. Chyba najbardziej znanym
polskim zawodnikiem, który uprawia ten
sport, jest wielokrotny uczestnik rajdu
Pary¿Dakar  Jacek Czachor.
Kolejn¹, chêtnie uprawian¹ przez
motocyklistów dyscyplin¹ sportu jest
enduro. Zawodnicy cigaj¹ siê na trasach o nawierzchniach zarówno asfal-

towych, jak i terenowych, licz¹cych zazwyczaj od 200 do 300 km. W czasie
rajdu zawodnicy zaliczaj¹ poszczególne próby czasowe. W rajdach enduro
cigaæ siê mog¹ motocykle o pojemnociach od 50 cm3 do 500 cm3 podzielone na poszczególne klasy: E1  mo-

W 2008 roku liczba kolizji waha³a siê w granicach oko³o 3 tys.,
mieræ ponios³o 180 osób. Przede
wszystkim gin¹ ludzie w przedziale
20-30 lat. Jednym ze sposobów,
¿eby zmniejszyæ liczbê wypadków,
jest pomys³, aby o prawo jazdy
na motor mog³y ubiegaæ siê tylko osoby, które ukoñczy³y 24. rok
¿ycia.

tocykle 125cm3, E2  250cm3, E3 
powy¿ej 300cm3 przy silnikach dwusuwowych oraz E1  250cm3, E2 
450cm3, E3  powy¿ej 450cm3 przy
silnikach czterosuwowych.
Nastêpn¹ odmian¹ sportów motocyklowych jest tak zwany trial. Polega na
przejechaniu lekkim motocyklem wa¿¹cym
ok. 70 kg wytyczonej trasy, na której
le¿¹ zwalone drzewa, g³azy lub znajduj¹ siê strome podjazdy. Dyscyplina
wymaga równowagi i skupienia, ponie-

wa¿ za podparcie siê stop¹ lub innymi
elementami ni¿ opony czy spód silnika
zawodnik otrzymuje punkty karne. Od
wielu lat bezkonkurencyjni w tej dyscyplinie sportu s¹ Hiszpanie.
Du¿¹ popularnoci¹ ciesz¹ siê wycigi supermoto. S¹ to motocykle, których podstaw¹ konstrukcyjn¹ by³ motocykl enduro. Supermoto ró¿ni siê od niego
mniejszymi felgami, twardszym zawieszeniem, szosowymi hamulcami, mniejsz¹
mas¹ w³asn¹ i niewielk¹ szerokoci¹.
Wycigi odbywaj¹ siê na krótkich torach. Jego trasa sk³ada siê z kompleksu
wielu trudnych technicznie prostych,
pó³prostych i zakrêtów, na których umiejêtnoci motocyklisty i mo¿liwoci jego
maszyny s¹ na wszelkie sposoby doprowadzane do fizycznych i technicznych
granic mo¿liwoci.
Wycigi motocyklowe we wszystkich
odmianach mo¿na ogl¹daæ praktycznie
w ka¿dym rejonie Polski. Wiêcej szczegó³ów na temat kalendarza poszczególnych motocyklowych zawodów sportowych mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej Polskiego Zwi¹zku Motorowego: www.pzm.pl.
Autor: Jakub Ziêbka
ród³o: Szko³a Jazdy nr 6/2009

Nagiêty do poziomu sprawców. Fot. Jan Mazurski.
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AUTO-MOTO

V70601

Krupin 14A

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V57910)

tel. 503 804 741; 512 217 654

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503804-741
V65725
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K19417
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
K18720
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V59319
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V65735
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V59828
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V59818
* Opel Vectra HB, 2,5B, 1996/1997, tel. 783-962-666 V59329
* opony zimowe 15:195:65, tel. 508-644-429
L18102
* Renault Espace 1,2TD, 1997, tel. 508-097-660
V67913
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V67923
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V65715

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V66704
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
V59708

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. 10 00-0 00, pt-so  od 1000 do 200

(V66504)

(V62006)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

K20804
L17205

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V2552
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 668-662-516.

V58809

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

L16706

* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V70821
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-4373
V63506
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V58509

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L17105
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K19111
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47 V58609
* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31 L18201
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 87-520-31-70 L17902
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY

(V57810)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

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

* LUKAS, kredyty, plac Wolnoci 20/2U, tel. (87) 520-22-47 V71001
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V57710
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
K21503

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

(V67603)

V59309
(V65705)

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L17604
* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V70901

www.meble-zachodnie.eu

* mikropo¿yczki 0%, tel. 502-710-196.

OKULISTA

V19009

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V59608)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K19407
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
K18710

* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V67713

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V18810

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V66604

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

(V61007)

US£UGI

L18301

* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095424, www.tocada.pl
V65925
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V69222

US£UGI
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Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K751)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V478218
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V20704)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L17703
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
K21801
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L18002

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V67903)

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

 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

(V61906)

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)

(K19706)

WYWÓZ MIECI

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364

(V68313)

WYWÓZ MIECI

WYNAJEM
* do wynajêcia lokal handlowy, tel. 604-557-693 K21303
* do wynajêcia lokal handlowy 47 m.kw., tel. 600-377-469
* do wynajêcia pomieszczenie 8 m.kw., parter, Kamienna
1A, tel. 602-354-963
K20206
* kosmetyczka podnajmie lokal dla fryzjerki, 26 m.kw., ul.
Kamienna 1, tel. 602-354-963
V63516
* lokal przy placu Wolnoci (przy PZU), 63 m.k., tel. 502088-402
K21601
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 604-557-693
K21403
* poszukujê lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 505036-183
L18401
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

EXPRESS SZKOLNY

FUH KRET

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.

Wywóz mieci na telefon
 tel. 509-805-008

Sprzeda¿ pojemników na mieci 120 i 240 litrów.

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

V67723

* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V65915
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V67613
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603L17504
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V67513
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5A K851
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V70211

K21107

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

(V67503)

SPRZEDAM (c.d.)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V67623
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V65807
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91

K21004

PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L17803
* zatrudniê piekarza z Olecka do pizzerii, tel. 509-839-995
V62016

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

V69212
V57820
K18909

Notebook Acer Athlon X2,
matryca 17 cali, 4GB RAM,
320 GB dysk twardy, Wi-Fi, kamera... 2099z³
ZAPRASZAMY, PL. WOLNOCI 6C
(V70811)

Eco dym. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk
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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

(V69102)

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
kursu

B. Bo³tryka.
4

stycznia

godz.

1600

tel. 520-23-36
(K20604)

(V70701)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
Czosnek na przeziêbienie

Egipski papirus z 1500 roku p.n.e. zawiera
ponad 200 przepisów na ró¿norakie leki, których sk³adnikiem by³ czosnek. Przede wszystkim stosowano go w kuracjach lecz¹cych os³abienie, bóle g³owy
oraz boleci gard³a. Od tego czasu zmieni³o siê wiele w
medycynie, jednak nadal czosnek wykorzystuje siê przy
podobnych dolegliwociach. A to g³ównie dlatego, ¿e jest
on ci¹gle jednym z najsilniejszych naturalnych rodków
przeciw infekcjom. Badania naukowe potwierdzaj¹ antybiotyczne w³aciwoci tego wonnego warzywa. Zawarte
w czosnku zwi¹zki aromatyczne zwalczaj¹ chorobotwórcze bakterie, wirusy, tak¿e chroni¹ przed inwazjami grzybów.
W uk³adzie oddechowym sk³adniki czosnku dzia³aj¹
jako rodek wykrztuny i oczyszczaj¹cy. Jego w³aciwoci bakteriobójcze wspaniale pomagaj¹ w walce z ró¿no-

rodnymi przeziêbieniami, dolegliwociami gard³a, kaszlami, katarami, chrypkami, niedomaganiami oskrzeli i
p³uc. Stwierdzono równie¿, ¿e zjadany czosnek wywo³uje poty, to jest jego kolejny walor uzasadniaj¹cy stosowanie w chorobach przeziêbieniowych i grypach. Warto
wiêc jadaæ w okresie zagro¿enia przeziêbieniami czosnek pod ró¿nymi postaciami, tak¿e drobno pokrojony
i rozsmarowany z mas³em na kanapkach.

Domowa od¿ywka do w³osów

Gdy w³osy s¹ s³abe  wypadaj¹, krusz¹ siê, rozdwajaj¹  sami przygotowujemy skuteczn¹ od¿ywkê: 1 ³y¿eczka miodu pszczelego, 1 ¿ó³tko (lub ca³e jajo, gdy
w³osy przet³uszczaj¹ siê), 1 ³y¿ka soku z cytryny, 1 ³y¿eczka oleju rycynowego lub oliwy z oliwek. Sk³adniki
te mieszamy i odrobinê podgrzewamy. Nak³adamy ciep³¹ papkê na w³osy, na ni¹ foliê i ogrzany rêcznik. Po
20 minutach myjemy g³owê, p³uczemy: w³osy jasne naparem rumianku lub skrzypu, ciemne  kor¹ dêbu, liciem orzecha w³oskiego lub kwiatem bzu czarnego.
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Kalendarz imion

Cytat na ten tydzieñ

5 stycznia
Diany, Emiliany, Hanny, Izydy, Marceliny, ¯akliny
Edwarda, Emiliana, Izydora, Jana, Rogera, Symeona, Szymona, Telesfora,
W³astybora, W³ocibora
6 stycznia
Andrzeja, Baltazara, Bolemierza, Bolomira, Jêdrzeja, Kacpra, Kaspra, Melchiora, Mi³owita, Normana
7 stycznia
Seweryny, wiatos³awy, Walentyny,
Wilmy
Chocies³awa, Izydora, Juliana, Kevina,
Lucjana, £azarza, £ucjana, Rajmunda,
Seweryna, Teodora, Walentego
8 stycznia
Ariny, Arleny, Arletty, Seweryny

Alberta, Artura, Baldwina, Erharda,
Juliusza, Mcis³awa, Rajmunda, Seweryna, Sylwestra, Teofila
9 stycznia
Alicji, Juliany, Julianny, Marceliny,
Marcjanny, Teresy
Adriana, Antoniego, Borzymierza, Juliana, Marcelego, Marcelina, Witalisa,
W³adymira
10 stycznia
Ady, Agi, Danuty, Dobros³awy, Gabrieli
Agatona, Dobros³awa, Grzegorza, Jana,
Kolombina, Nikanora, Paw³a, Wilhelma
11 stycznia
Aleksandry, Honoraty, Marty, Matyldy,
Ofelii
Aleksandra, Feliksa, Hilarego, Krzesimira, Teodozego, Teodozjusza, Teozjusza

Nasz przepis

Gdy ser bêdzie ju¿ miêkki trzeba
wyj¹æ go z folii i szybko (by nie zastyg³) rozwa³kowaæ jak ciasto na gruboæ
oko³o pó³ centymetra. Na tak przygotowany ser nak³adamy przygotowana masê
i zawijamy. Owijamy foli¹ aluminiow¹
lub ciereczk¹ i wk³adamy do lodówki
na dwie godziny. Kroimy w plasterki.

1/2 szklanki miodu, 30 dag m¹ki,
3 dag mas³a, 1/2 szklanki cukru, jajko,
1/2 ³y¿eczki przyprawy piernikowej, 1/2
³y¿eczki soli, ³y¿eczka siekanych orzechów.
Miód rozgrzewamy i wlewamy do
miski z m¹k¹ i mieszamy. Gdy masa
lekko przestygnie, dodajemy pozosta³e
sk³adniki i ucieramy dok³adnie drewniana ³y¿k¹. Je¿eli ciasto jest zbyt suche, dodajemy ³y¿eczkê mietany.
Tak przygotowywane rozwa³kowujemy, wykrajamy z plastrów okr¹g³e
pierniczki i uk³adamy je na wysmarowanej t³uszczem blaszce. Ka¿de z ciasteczek posypujemy szczypt¹ orzechów.
Orzechy lekko wciskamy no¿em w ciasto. Pieczemy je w rednio nagrzanym
piekarniku.

Rolada z serowa

50 dkg ¿ó³tego sera, 20 dkg wêdliny, 2 jaja na twardo, 2 gotowane marchewki, pó³ ma³ej puszki groszku, natka pietruszki lub szczypiorek, æwieræ
kostki mas³a, 10 dkg serka topionego,
sól, pieprz.
Z mas³a oraz topionego sera ucieramy g³adk¹ masê dodaj¹c w trakcie sól i
pieprz. Jaja, wêdlinê, marchewkê kroimy w drobn¹ kostkê. Natkê lub szczypiorek drobno siekamy i mieszamy to
wszystko wraz z groszkiem. Tê sa³atkê mieszamy z mas¹ serow¹.
¯ó³ty ser kroimy w ma³e kostki i
wk³adamy do grubej foliowej torebki.
Torebkê umieszczamy w garnku z wrz¹c¹
wod¹ i obracamy tak, aby ser równo
siê topi³. Przy takim topieniu sera musimy uwa¿aæ by nie dotkn¹æ dna ganka
bo bêdzie siê topi³ nierównomiernie.

22 grudnia
 20 stycznia
Ten rok przyniesie wreszcie to,
co dotychczas
wydawa³o ci siê
trudne, albo nie
do zrealizowania.
Samopoczucie: dbaj przede wszystkim o nerwy. Staraj siê jak najczêciej
wypoczywaæ. Nawet jeden spêdzony na
luzie weekend po ciê¿kim tygodniu spowoduje, ¿e poczujesz siê jak m³ody bóg.



Pierniczki ca³uski

F kupiê

Nie graj swojego ¿ycia. Ludzie
potrzebuj¹ twojego ¿ycia, a nie twojej komedii.
Michel Quoist
Powiedz mi kim s¹ twoi przyjaciele, a powiem ci kim jeste.
Ernest Hemingway

PRZYS£OWIA
 Gdy nie wymrozi zima w sierpieñ
zbieraæ co nie ma.
 Kiej w zimie piecze, to w lato ciecze.
 Zim¹ odkryte ucho to w lecie sucho.
 Gdy w styczniu deszcz leje, z³e robi
nadzieje.
 Gdy Trzej Królowie (6 stycznia) ciep³em darz¹, gospodarze o wczesnej
wionie gwarz¹.
 Na Trzech Króli s³oñce wieci, wiosna
do nas pêdem leci.
 Gdy Trzej Królowie pogod¹ darz¹,
nie zasypiaj ranków gospodarzu.
 Trzej Królowie wiatry cisz¹ i krzy¿yki na drzwiach pisz¹.
Nie wyra¿aj siê na innych, bo kto mo¿e
ci odp³aciæ piêknym za nadobne i bolenie zraniæ.
Mi³oæ i uczucia: uwierz w soj¹ szczêliw¹ gwiazdê i bierz siê energicznie do
dzie³a. Dziêki wp³ywom Jowisza twoje
wysi³ki zostan¹ docenione i... wynagrodzone. Powiêæ wiêcej czasu ukochanej
osobie.

Order Podwi¹zki

... ustanowiony zosta³ w 1348 roku
przez króla Anglii Edwarda III. Nadanie orderu oznacza osobiste szlachectwo
z tytu³em Sir.

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

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC
POWIATU OLECKIEGO 2009
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.

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)
28. Daniel Bogdanowicz (pi³ka no¿na)
29. Arkadiusz Cichocki (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)
9. Krzysztof Konewko (szachy)
Kupony nale¿y dostarczaæ osobicie lub korespondencyjnie do redakcji TO przy ul. Zielonej 37 albo zostawiaæ w
sklepie zoologicznym (obok redakcji).

Ziemia
poetów

Wac³aw Klejmont

Szara Wigilia, szare ¿ycie
jak szara przêdza na dni motkach.
I t¹ szaroci¹ omotani
szukamy wci¹¿ z³otego rodka.
Z promieni Gwiazdy szczere wiat³o
Wiara i Mi³oæ ufnie przêdzie,
bo Bo¿e Dzieciê na tym wiecie
Cz³owiekiem tylko i a¿ bêdzie.
A byæ Cz³owiekiem na wzór Bo¿y
to trud niema³y, wiêta praca,
która z Mi³oci¹ i Nadziej¹
¿arliwych dni ¿arna obraca.
Gdy zasi¹dziemy do Wigilii
w wspólnocie serc, dusz obcowaniu,
niech Anio³ Smutku ³zê nam otrze,
a umiech tchnie Radoci Anio³.
Wigilia 2009
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Tenis ziemny
1.01.2010 r. w hali ZST w Olecku
rozegrano V Noworoczny Turniej Tenisa na Hali. Organizatorzy: MOSiR Olecko
i SKS ,,Korab przy ZST w Olecku.
Do turnieju przyst¹pi³o tylko piêciu
tenisistów (wszyscy z Olecka). Zawiedli
zw³aszcza starsi zawodnicy, którzy w poprzednich latach zawsze chêtnie uczestniczyli w noworocznym turnieju.
V Turniej rozegrano systemem: ,,ka¿dy
z ka¿dym, do dwóch wygranych tajbreków (do 7 pkt). O kolejnoci koñcowej,
w przypadku tej samej iloci zwyciêstw,
mia³ decydowaæ w pierwszej kolejnoci
bezporedni mecz pomiêdzy zainteresowanymi zawodnikami, a dalej iloæ i stosunek wygranych setów.
WYNIKI:
Andrzej Bomber - Robert Smyk 2:0
Micha³ Karniej - Patrycja Supronowicz 2:1
Robert Smyk - Dariusz Karniej 2:1
Andrzej Bomber - Patrycja Supronowicz 2:1
Micha³ Karniej - Robert Smyk 2:0
Dariusz Karniej - Andrzej Bomber 2:1

Pi³ka no¿na
Czarni Olecko
- Reszta wiata  3:3
Jej autorem zosta³ pi³karz Czarnych 
Marcin Jegliñski, który zdoby³ gola w zamieszaniu pod bramk¹ rywala. Na 2:0 dla
Czarnych podwy¿szy³ Pawe³ Wasilewski,
zdobywaj¹c bramkê po plasowanym strzale
z naro¿nika pola karnego. Takim wynikiem zakoñczy³a siê pierwsza po³owa meczu,
pomimo wielu prób podwy¿szenia rezultatu przez pi³karzy Czarnych. Wiele gronych
strza³ów obroni³ m. in. wietnie dysponowany w tym dniu etatowy bramkarz Weterana  Jan Topolski.
Po przerwie dru¿ynê Reszty wiata
postanowi³ wzmocniæ czo³owy pi³karz
Czarnych  Kamil Szarnecki. I mecz troszeczkê siê wyrówna³. Zanim pi³karze Reszty
wiata doszli do g³osu, bardzo ³adnym
strza³em popisa³ siê Andrzej Miliszewski
z Czarnych, który poswy¿szy³ wynik na
3:0. Po tej stracie przeciwnicy wziêli siê
ostro do pracy.
Pierwsz¹ bramkê dla Reszty wiata
zdoby³ Tomasz Opanowski, zdobywaj¹c
gola po strzale z bliskiej odleg³oci. Nastêpnie Kamil Szarnecki da³ znaæ o sobie
i zdoby³ piêkn¹ bramkê po strzale g³ow¹.
Na tym nie koniec emocji. Pod koniec
meczu, kiedy pi³karze Czarnych znów wziêli

Robert Smyk - Patrycja Supronowicz 2:0
Andrzej Bomber - Micha³ Karniej 2:1
Dariusz Karniej - Patrycja Supronowicz 2:1
Dariusz Karniej - Micha³ Karniej 2:0
KOLEJNOÆ KOÑCOWA:
1. Dariusz Karniej, 3 zw. 7:3
2. Andrzej Bomber, 3 zw. 7:3
3. Micha³ Karniej, 2 zw. 5:5
Dokoñczenie ze s. 1.
siê ostro do grania, sêdzia Dariusz Karniej podyktowa³ kontrowersyjny rzut karny dla Reszty wiata. Karny na bramkê
zamieni³ Roman Leniewski.
Tak wiêc koñcowy rezultat noworocznego meczu Czarni Olecko - Reszta wiata
zakoñczy³ siê wynikiem 3:3 (2:0). Chocia¿ wynik meczu nie by³ najwa¿niejszy.
Liczy siê sam udzia³ pi³karzy i uczczenie
Nowego Roku na sportowo.
A oto ci którzy zechcieli uczestniczyæ
w tym sportowym wydarzeniu:
Czarni Olecko: Marcin Grygo, Micha³
Wasilewski, Ariel Tusznio, Pawe³ Astapszyk, Adam Wyszyñski, Piotr Drozdowski, Marcin Jegliñski, Pawe³ Wasilewski,
£ukasz Tomkiewicz, Andrzej Miliszewski, Pawe³ Duchnowski, Pawe³ Sulima i
Kamil Szarnecki.
Reszta wiata: Mieczys³aw Kopiczko,
Tomasz Jegliñski, Arnold Hoci³³o, Miros³aw Raczy³o, Jacek Backiel, Zdzis³aw Sobolewski, Jan Topolski, Jacek Matwiejczyk, Tomasz Opanowski, Marek Jasionowski, Roman Leniewski, Józef Wasilewski i Andrzej Kozubowski.
Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim pi³karzom za udzia³ w meczu oraz wszystkim kibicom za przyjcie na stadion.
Nastêpny, dwunasty mecz  za rok.
Zapraszamy!!
Dariusz Karniej

4. Robert Smyk, 2 zw.
4:5
5. Patrycja Supronowicz, 0 zw. 3:8
Dwóch pierwszych zawodników turnieju otrzyma³o puchary ufundowane przez
dyrektora MOSiR, pana Andrzeja Kamiñskiego. Wszyscy otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz lampkê szampana
wraz z ¿yczeniami samych sukcesów w
2010 roku.
Nastêpny turniej noworoczny ju¿ za
rok i ju¿ dzi organizatorzy zapraszaj¹
wszystkich tenisistów, maj¹c oczywicie
nadziejê, ¿e frekwencja bêdzie zdecydowanie wy¿sza.
Dariusz Karniej

Pi³ka siatkowa
12.12.2009r., w hali sportowej Gimnazjum nr 2 w Olecku rozegrano II kolejkê Oleckiej Ligi pi³ki siatkowej ,,PLUS.
WYNIKI II kolejki:
Grot Olecko - Old Boys Olecko 2:1 (25:20,
11:25, 17:15)
Obroñcy Tytu³u - Huragan Olecko 2:0
(25:16, 25:16)
wia¿aki - Stra¿ Po¿arna 2:0 (25:20,
25:19)
Mecz zaleg³y (z I kolejki Ligi):
Old Boys Olecko - wie¿aki 2:1 (25:18,
18:25, 15:11)
Tabela Oleckiej Ligi pi³ki siatkowej
,,PLUS, po dwóch rozegranych kolejkach przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Obroñcy Tytu³u
6 pkt 4:0
2. wie¿aki
4 pkt 3:2
3. Old Boys Olecko
3 pkt 3:3
4. Stra¿ Po¿arna
3 pkt 2:2
5. Grot Olecko
2 pkt 2:3
6. Huragan Olecko
0 pkt 0:4
Nastêpna kolejka (III) rozegrana zostanie 9.01.2010 r.

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 382

Waldemara Rukcia

Nowy Rok! Mamy Nowy Rok 2010...
Kto by pomyla³? Stary rok min¹³ bezpowrotnie. W tym nowym, bêdziemy o
rok starsi. Podobno cz³owiek z wiekiem
m¹drzeje, ale nie obawiajmy siê tego,
bo podobno nie dotyczy to wszystkich.
Wiêkszoæ populacji zatrzymuje siê na
pewnych etapach rozwoju i dalej nie
przechodzi ¿adnych zmian. To norma znana
ewolucji. Na szczêcie jestemy, wraz z
Pañstwem, czyli moimi drogimi Czytelnikami, t¹ czêci¹ ewolucyjn¹. Sama
zdolnoæ czytania ze zrozumieniem stawia wielu ludzi wy¿ej nad innymi. Dlatego cieszê siê, ¿e wraz z Pañstwem weszlimy w Nowy 2010 Rok. Podobno to
ma byæ rok bardzo udany.
Dlaczego udany? Bo tak jest zawsze,
ka¿dy nowy rok zapowiada siê jako bardzo udany. Taka tradycja. Nie mo¿e byæ
inaczej. Co nam siê w tym roku uda?
Uda siê jak zwykle olimpiada zimowa.
Vancouver 2010  to oczywicie Ma³ysz i Kowalczyk. Po co wysy³amy resztê? By uzasadniæ równoczenie wyjazd
wiêkszej iloci dzia³aczy, prezesów, cz³onków itd. To te¿ element tradycji, ¿e sportowi
towarzysz¹ zazwyczaj postacie, których
ze sportem na pierwszy rzut oka bymy
nie powi¹zali. Ze sportu to tyle. O pi³ce
no¿nej wiele nie napiszê. Po pierwsze:
nie znam siê i nie widzê sensu, gdy po
boisku biega 22 facetów za jedn¹ pi³k¹,
a trzech innych im przeszkadza jak mo¿e.
Po drugie  co ma wspólnego ze sportem taka fabryka pieniêdzy? Kilka setek
rzeczywicie i czynnie uprawiaj¹cych ten
sport zapewnia doskona³e utrzymanie dla

paru tysiêcy dzia³aczy, których wypasione
brzuchy ju¿ dawno przesta³y byæ przyk³adem, ¿e sport to zdrowie i chodzi tylko
o dobr¹ zabawê i kondycjê fizyczn¹. Gdyby
tak by³o, to rzeczywicie mielibymy do
czynienia z prawdziw¹ organizacj¹ sportow¹, a panowie w garniturach nie trzymaliby siê tak kurczowo swoich sto³ków,
dopuszczaj¹c do w³adz ludzi, którym
rzeczywicie zale¿y na rozwoju sportu
itd. Tak wiêc pi³ka no¿na wydaje mi
siê raczej komercyjnym trickiem maj¹cym przekonaæ ludzi do wydawania masy
pieniêdzy na co, co wiêkszej korzyci
nie ma. Propagowanie tego jako sprawy
narodowego honoru czy dumy jest nieporozumieniem. Zw³aszcza ¿e bardzo
czêsto wi¹¿e siê reklam¹ tego, co ze
sportem ma niewiele wspólnego: alkoholem. Czy Pañstwo zauwa¿yli, ¿e bardzo czêsto tê dyscyplinê sportu przedstawia siê jako dobry przyczynek do siedzenia w knajpie ze szklank¹ z³ocistego
napoju z piank¹? W sumie jestemy robieni w balona mieszank¹ stwierdzeñ,
¿e chodzi o patriotyzm, honor, dumê i
nasze narodowe barwy... a wychodzi tylko
zwyk³a komercja. Tak wiêc w sporcie
mo¿emy liczyæ na Ma³ysza i Kowalczyk.
Co nas w nowym roku spotka w
polityce? Przede wszystkim bêdziemy mieli
porê igrzysk w postaci wyborów. A czekaj¹ nas podwójne wybory: prezydenckie i samorz¹dowe. Co do prezydenckich, mamy wiele kwestii jasnych i niejasnych. Z tych jasnych to znamy ju¿
pierwszych kandydatów. Jeden z najwa¿niejszych kandydatów na razie analizuje
ze swoim sztabem piarowców wszelkie
mo¿liwe warianty. Ma wybór miêdzy

osobistymi ambicjami, sztucznie rozdmuchanym autorytetem, a rozwaleniem tego,
co siê nazywa parti¹, a coraz bardziej
przypomina konglomerat, czy towarzystwo wzajemnej adoracji, wspierania siê
i popierania. Sztucznie budowany wizerunek cz³owieka rozwa¿nego, m¹drego,
prawego k³óci siê z przesz³oci¹, której
motorem by³a zawiæ, z³oæ, zawziêtoæ
itd. Kto pamiêta zachowanie obecnego
premiera, gdy po przewodnicz¹cym Leszku
Balcerowiczu w 2000 roku szykowa³y siê
zmiany w Unii Wolnoci? Pamiêtam reakcjê Pana Premiera. To by³o burzliwe i
pe³ne z³oci walniêcie za sob¹ drzwiami.
Potem by³ rok 2005 i mo¿na by³o obejrzeæ ca³y repertuar z³oci i z³oliwoci.
Zobaczymy, co zwyciê¿y: ambicja czy
utrzymanie w jednoci molocha partyjnego, którego nie ³¹czy nic prócz wzajemnego poklepywania siê i wspierania
w aferach i problemach.
Sonda¿e i opinia spo³eczna s¹ bezlitosne. Ostatnie dwa lata to czas wzrostu
korupcji, coraz bardziej widocznego kolesiowa, pozornych dzia³añ pod publiczkê,
populistycznych s³ów i gestów. T³umaczenie siê kryzysem jest kiepskie, gdy
jednoczenie wpaja siê nam non stop, ¿e
ten kryzys nas omin¹³ wielkim ³ukiem.
Nowy rok bêdzie pe³en niespodzianek, bo stary ju¿ nie wytrzymywa³ zamiatania pod dywan problemów. Obawiam siê, ¿e bêdzie jak na filmie z Flipem i Flapem, gdzie ka¿da próba ich
naprawiania sytuacji zawsze koñczy³a siê
wielkim ba³aganem.
Do poczytania za tydzieñ. Zobaczymy, co nam przynios¹ pierwsze dni NoPAC
wego Roku...

