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Apel

Burmistrza Olecka

Burmistrz prosi olecczan o dostarczenie jak najwiêkszej iloci pomys³ów
na nazwanie placu tzw. kafelków lub
inaczej placu Pawlaka. W chwili obec-

Sprawcy napadu na
aptekê zatrzymani!

nej rozpocz¹³ siê ju¿ generalny remont
tego miejsca. Zupe³nie nowy plac zostanie oddany do u¿ytku najpóniej w
po³owie czerwca. Nowa nazwa oficjalnie zostanie nadana uchwa³¹ Rady Miejskiej. Propozycje mo¿na kierowaæ listownie, telefonicznie lub elektronicznie. Wszystkie z nich zostan¹ poddane
analizie. Najtrafniejsza z nich zostanie
nazw¹ remontowanego placu.

8 marca
- film z okazji
Dnia Kobiet

O ujêciu sprawców napadu czytaj wewn¹trz numeru.

Ramowy Program
Jubileuszu

obchodów 450 lecia Olecka  wewn¹trz numeru

WARTO PRZECZYTAÆ

* Policjanci ostrzegaj¹  wy³udzenia na wnuczka
* Komendant zatrzyma³ poszukiwanego
* Przebudowa dróg powiatowych
* Tomograf komputerowy w oleckim szpitalu
* Oleckie przedwionie poezji
* Turniej O Z³ote Pióro
* cie¿ka Aktywnych wyró¿niona!
* Sprawcy napadu na aptekê zatrzymani!
* 55. konkurs recytatorski OKR
* Skandaliczna dewastacja zadrzewieñ przydro¿nych w powiecie oleckim.

o godz. 18.00 - kino Mazur
zaprasza na film
z okazji Dnia Kobiet

Coco Chanel

prod. Francja, biograficzny, wstêp 5 z³.
(K21710)

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

tel. 501-611-961

(V3307)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

SUPER TAXI

Rys. Waldemar Rukæ

#  & &
MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

(K26402)

#   
MAJSTER

ADIDAS, NIKE
SUPER CENY

PROMOCJA PROLINE - ROZDAJEMY PREZENTY
PRZY ZAKUPIE NARZÊDZI MARKI PROFIX:
ZA KWOTÊ 75 z³  MIARA 5 m ZA 1 z³
ZA KWOTÊ 150 z³  WKRÊTAKI 5 szt. ZA 1 z³
ZA KWOTÊ 300 z³  WIERTARKA UDAR. 600W ZA 1z³
ZACHÊCAMY DO WZIÊCIA
UDZIA£U W PROMOCJI !!

Tel. (87) 520 44 46

(V7903)

(V11301)

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Policjanci ostrzegaj¹
 wy³udzenia na wnuczka
W Olecku pojawi³y siê przypadki wykorzystania starszych osób przez oszustów dokonuj¹cych przestêpstw metod¹ na tzw. wnuczka. Mechanizm dzia³ania takiego sprawcy polega na tym,
¿e dzwoni on dowytypowanej osoby,
zazwyczaj w starszym wieku i podaje
siê za krewnego, cz³onka rodziny. Najczêciej ma byæ to dawno niewidziany
wnuczek lub kuzynka. Taki oszust opowiada, ¿e w³anie jest w okolicy, poniewa¿
ma ubiæ interes, lub chce kupiæ samochód, ale przydarzy³ mu siê wypadek i
pilnie potrzebuje on po¿yczyæ pieni¹dze. Rzekomy wnuczek, lub kuzynka prosi
wiêc o z³otówki, albo euro, od kilkuset
do kilkunastu tysiêcy. Po¿yczkê starsze
osoby maj¹ przes³aæ na wskazane konto, lub zg³asza siê po nie znajomy fikcyjnego wnuczka.
Opowieci i preteksty, jakie tworz¹
i wykorzystuj¹ przestêpcy bywaj¹ bardzo ró¿ne, a ich pomys³owoæ w tym
zakresie nie zna granic. Jednak wspólnym elementem ich dzia³ania jest wytypowanie przysz³ych ofiar, szczególnie
w gronie osób starszych, najczêciej mieszkaj¹cych samotnie. Z³odzieje, czy oszuci
chc¹ zdobyæ zaufanie pokrzywdzonych,
odwróciæ ich uwagê, albo wrêcz przekonaæ gospodarzy, by wpucili nieznajomych do mieszkania. Dlatego te¿ pamiêtajmy o ograniczonym zaufaniu do
obcych.
Policjanci apeluj¹ o ostro¿noæ i
rozwagê w kontaktach z nieznajomymi,
którzy przychodz¹ do domu, b¹d dzwoni¹
podaj¹c siê za cz³onków rodziny, znajomych lub za pracowników ró¿nych instytucji. Nasz¹ czujnoæ powinna wzbudziæ
proba o po¿yczkê. Najczêciej, aby nie
staæ siê ofiar¹ takiego przestêpstwa wystarczaj¹ zwyk³e rodki ostro¿noci i
przestrzeganie kilku podstawowych zasad. Nigdy nie nale¿y otwieraæ drzwi
bez sprawdzenia, kto i po co przyszed³
- trzeba spojrzeæ przez wizjer i zapytaæ
o powód wizyty. Jeli zjawi³ siê przedstawiciel jakiej instytucji np. banku, administracji, elektrowni czy gazowni, bez
otwierania drzwi, nale¿y sprawdziæ telefonicznie, czy by³ on do nas kierowany.
Je¿eli ju¿ musimy kogo wpuciæ do
domu, nie zostawiajmy go ani na chwilê samego. Najlepiej, ¿eby towarzyszyli nam wtedy s¹siedzi lub kto z rodziny. Nie przekazujmy akwizytorom, czy
inkasentom ¿adnych pieniêdzy i nie podpisujmy z nimi ¿adnych umów. To samo

dotyczy sytuacji, kiedy dzwoni do nas
osoba podaj¹ca siê za cz³onka rodziny
i prosi o pieni¹dze. W takiej chwili
powinno siê nam zawieciæ przys³owiowe
czerwone wiat³o. Sprawdmy najpierw,
czy zadzwoni³ do nas prawdziwy krewny, oddzwoñmy do niego lub skontaktujmy siê z innymi cz³onkami rodziny,
którzy mog¹ potwierdziæ, ¿e jest to osoba,
za któr¹ siê nasz rozmówca podaje oraz
czy rzeczywicie potrzebuje pomocy
finansowej. Pamiêtajmy, by rozmówcy
nie udzielaæ przez telefon ¿adnych informacji, szczególnie swoich danych
personalnych, numerów kont bankowych
i hase³ do nich, nie mówmy o swoich
planach ¿yciowych, czy cz³onkach rodziny.
Pamiêtajmy, aby zawsze, kiedy zaistnieje taka sytuacja o swoich podejrzeniach powiadomiæ Policjê. Wówczas
postarajmy siê zapamiêtaæ jak najwiêcej szczegó³ów dotycz¹cych rozmowy
- ton g³osu, sposób mówienia rzekomego cz³onka rodziny.
Dowiadczenie podpowiada, ¿e apeli
o ostro¿noæ i informacji o sposobie
dzia³ania przestêpców nigdy jednak nie
jest za wiele. Przekazuj¹c te informacje kolejnym osobom uda siê uchroniæ
przed dzia³aniem oszustów kolejne ofiary.
Apelujemy tak¿e do cz³onków rodzin osób starszych, dzieci, wnuczków.
Oni równie¿ mog¹ uchroniæ swoich
najbli¿szych przed przestêpcami. Prosimy o przekazanie im ostrze¿enia. Opowiedzcie, jak dzia³aj¹ oszuci, aby mieæ
pewnoæ, ¿e mama, czy babcia bêd¹
wiedzia³y, jak zareagowaæ, kiedy zadzwoni
do nich daleki krewny lub dawno niewidziany wnuczek. Przypomnijmy, ¿e
w pi¹tek 26 lutego, br., w Olecku dosz³o do oszustwa na tzw. wnuczka.
Poszkodowana 82-letnia mieszkanka
Olecka straci³a kilka tysiêcy z³otych.
Policjanci ustalaj¹ kto móg³ byæ sprawc¹ tego przestêpstwa.
Osoby, które mog³y widzieæ podejrzanego krêc¹cego siê oko³o godziny 11.30
- 12.00 przy ul. Go³dapskiej w rejonie
bloku nr 18 B proszone s¹ o kontakt z
oficerem dy¿urnym oleckiej komendy
pod nr tel. 997, 112 lub 87 520 72 30.
Podejrzany to m³ody mê¿czyzna w
wieku 25-30 lat, wzrost ok. 170 cm,
szczup³ej budowy cia³a, lekkim czarnym
zarocie, krótkie w³osy koloru ciemnego. By³ ubrany w kurtkê szaro-zielon¹.
Tomasz Jegliñski

Redakcja

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

w godzinach 1200-1700

DY¯URY APTEK
* 09.03.2010r.  ul. Go³dapska 1
* 10.03.2010r.  ul. Zielona 35
* 11.03.2010r.  ul. Sk³adowa 6
* 12.03.2010r.  ul. Zielona 37
* 13.03.2010r.  ul. Kolejowa 15
* 14.03.2010r.  ul. 11 Listopada 9
* 15.03.2010r.  pl. Wolnoci 25
* 16.03.2010r.  pl. Wolnoci 7B

Zdarzenia

28.02.2010 r. o godz. 9.30 w miejscowoci Babki Oleckie dosz³o do kolizji drogowej. Kieruj¹cy samochodem
marki KIA, jad¹c w kierunku Sedrank,
nie zachowa³ nale¿ytej ostro¿noci, w
wyniku czego najecha³ na ty³ Forda.
Sprawcê zdarzenia ukarano mandatem
250 z³otych.
Tomasz Jegliñski

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:

 El¿bieta Cichocka
 Miko³aj Krostowski
 Irena Pêksa
 Jan Rosiñski
 Teresa Stasiñska
 Maciej Ulikowski
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

Upominki ufundowali:
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ 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
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11

!

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STA£E

(V70810)

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(K26601)

MASA¯ KLASYCZNY, RELAKSACYJNY
 wylij sms o treci masa¿, oddzwoniê!
Tel. 604-856-353

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

MURDOM

Aleja Zwyciêstwa 6,
tel. 502 494 400

(V9402)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

(V8832)

GRÜNLAND

(V9202)

Sk³ad fabryczny kostki brukowej KAMAL

(L21602)

PORCELANA

(V7504)

Nowa siedziba sklepu  Plac Wolnoci 14
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

AUTOMYJNIA

a
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON ............................ 4,09 z³
ON Arktik (do -480C) .. 4,09 z³
Pb95......................... 4,45 z³
PB98 ........................ 4,65 z³
LPG .......................... 2,22 z³
Olej opa³owy............ 2,55 z³ (powy¿ej 1000 litrów)
St

(V8902)

NAJTANIEJ W MIECIE

Darmowe mycie za punkty!
Informacja na miejscu.

Zapraszamy od 600 do 2100

 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
8 marca (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
18.00  film z okazji Dnia Kobiet Coco Chanel - kino
9 marca
15.00  przes³uchania wstêpne do konkursu piosenki dzieciêcej
i m³odzie¿owej Gratka dla nastolatka, sala kina Mazur
11 marca (czwartek)
9.00  Miêdzypowiatowa Liga Halowej Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t
(gimnazja), hala w Wieliczkach
18.00  promocja tomu poezji Andrzeja Strumi³³y Ja 
Patio PWSZ w Suwa³kach, ul. Noniewicza 10
12 marca (pi¹tek)
9.30  VIII Regionalny Konkurs Recytatorski Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, teatr AGT
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
13 marca (sobota)
8.00  warsztaty animacji kulturalnej  kontynuacja, Galeria
Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa
* Eliminacje do Turnieju Tenisa Sto³owego o Puchar Gazety
Olsztyñskiej, hala ZS
* Szkolenie Liderów Organizacji Pozarz¹dowych  Hotel
Skarpa (szczegó³y TO 9/633 s. 4)
14 marca (niedziela)
* Szkolenie Liderów Organizacji Pozarz¹dowych  Hotel
Skarpa (szczegó³y TO 9/633 s. 4)
15 marca (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
* do 15 marca nale¿y zg³aszaæ do Regionalnego Orodka
Kultury w Olecku Mazury Garbate kandydatury do 55.
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
* mija termin nadsy³ania prac w konkursie na ekslibris Biblioteki Pedagogicznej w Olecku
* mija termin sk³adania formularzy w konkursie Oparcie
spo³eczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi (szczegó³y TO8/632 s. 18)
17 marca (roda)
17.00  Wiosenne Pejza¿e, sala kina Mazur
18 marca (czwartek)
9.00  Powiatowa Liga Halowej Pi³ki No¿nej Ch³opców (SP)
hala w Wieliczkach
19 marca (pi¹tek)
17.00  Stare Wygi  film, kino
19.00  Ko³ysanka  film, kino
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
20 marca (sobota)
17.00  Stare Wygi  film, kino
19.00  Ko³ysanka  film, kino
21 marca (niedziela)
17.00  Stare Wygi  film, kino
19.00  Ko³ysanka  film, kino
22 marca (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
25 marca (czwartek)
* Eliminacje powiatowe 55. Ogólnopolskiego Konkursu rcytatorskiego

"
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18-latek zosta³ zatrzymany przez Zastêpcê Komendanta Powiatowego Policji
w Olecku wracaj¹cego po s³u¿bie do domu.

Komendant zatrzyma³
poszukiwanego
W dniu 3.03.2010 r. oko³o godziny
17.00 wracaj¹cy po s³u¿bie do domu Zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w Olecku zauwa¿y³ stoj¹cego na przystanku przy ulicy Szosa E³cka m³odego
mê¿czyznê. Jego wygl¹d odpowiada³ rysopisowi poszukiwanego. Komendant zatrzyma³ nastolatka i powiadomi³ oficera
dy¿urnego oleckiej jednostki. Po dowiezieniu ch³opaka do komendy i sprawdzeniu jego to¿samoci okaza³o siê, ¿e
komendant mia³ racjê. Grzegorz S. by³

poszukiwany przez Komendê Miejsk¹
Policji w Elbl¹gu za ucieczkê z m³odzie¿owego orodka wychowawczego.
Okaza³o siê równie¿, ¿e Grzegorz S.
mia³ tak¿e marihuanê.
18-latek zosta³ zatrzymany do wyjanienia i noc spêdzi³ w policyjnym
areszcie. Jeszcze dzi ch³opak wróci do
orodka i odpowie przed s¹dem za
posiadanie narkotyków. Grozi mu kara
pozbawienia wolnoci do lat 3.
Tomasz Jegliñski

Przebudowa dróg powiatowych
Dnia 10 lutego 2010 r. w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Olecku podpisano umowê oraz przekazano plac budowy na realizacjê przebudowy i rozbudowa drogi powiatowej nr 1901 N Gi¿e
- Dudki - G¹ski (na odcinku Gi¿e - Dudki
od km 1+670 do km 3 + 170, d³. 1,5
km) i drogi powiatowej nr 1826 N Kukowo - Zajdy - Dudki od km 4+580 do
km 7 + 760,80 d³. 3,2 km.
Wykonawc¹ robót zosta³o Augustowskie
Przedsiêbiorstwo Drogowe S.A., 16-300
Augustów, ul. Wojska Polskiego 54.
Wartoæ inwestycji wyniesie 3 326 664,07z³.

Zadanie zostanie wykonane w terminie
do 31.12 2010 r. Inwestorem zadania
jest Powiat Olecki.
Inwestycja zostanie zrealizowana z
udzia³em rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury 2007-2013, Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, z osi
priorytetowej 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Dzia³anie 5.2.
Infrastruktura transportowa s³u¿¹ca rozwojowi lokalnemu,. Poddzia³anie 5.2.1.
Infrastruktura drogowa warunkuj¹ca
rozwój lokalny.

Projekt polsko-litewski
Od 1 lutego 2010 r. Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate wspólnie z Centrum Dzieci i M³odzie¿y w Wi³kawiszkach na Litwie realizuje projekt PolskoLitewskie Spotkania z Tañcem i Folklorem  Tradycja 
Wspó³czesnoæ.
Projekt polega na wspólnych dzia³aniach warsztatowych,
prezentacjach scenicznych i integracji m³odzie¿y polskiej i
litewskiej. Efektem transgranicznym dzia³añ warsztatowych
bêd¹ wspólne wystêpy w Polsce i na Litwie. Wezm¹ w nich
udzia³ spo³ecznoci lokalne obu regionów. Uczestnikami projektu
jest m³odzie¿ z Litwy i Polski.
Efekty projektu na Litwie bêd¹ przedstawione pod has³em Spotkania z Tañcem w terminie 26-27 marca 2010r.

NIETRZEWI
KIEROWCY
* 26.02.2010 r. o godz. 16.00 w Olecku
na ul. Go³dapskiej policjanci zatrzymali nietrzewego rowerzystê. Stanis³aw J. jecha³ rowerem maj¹c ponad
2 promile alkoholu w organizmie.
Ponadto 49-letni mieszkaniec gminy
Olecko posiada sadowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do
listopada 2011 roku, gdy¿ wczeniej
by³ karany za jazdê na podwójnym
gazie.
* 28.02.2010 r. na trasie Sokó³ki-¯ydy
w gminie Kowale Oleckie policjanci
ruchu drogowego zatrzymali nietrzewego traktorzystê. 32-letni Marcin H.
prowadzi³ ci¹gnik rolniczy maj¹c 1,8
promila alkoholu w organizmie.
Tomasz Jegliñski

Jecha³ pijany
i chcia³ przekupiæ
policjantów

Policjanci z oleckiej drogówki po
krótkim pocigu zatrzymali 20-letniego
Grzegorza R. Wczeniej jad¹cy osobowym Seatem 20-latek nie zatrzyma³ siê
do kontroli drogowej. Jak siê okaza³o,
mê¿czyzna by³ pijany. Mieszkaniec gminy
wiêtajno mia³ ponad 1 promil alkoholu w organizmie. Policjantom t³umaczy³
siê, ¿e nie zatrzyma³ siê do kontroli, poniewa¿ w ogóle nie jest posiadaczem
prawa jazdy. Dodatkowo 20-latek zaproponowa³ policjantom 300 z³otych i
namawia³ do zapomnienia o ca³ej sprawie. Funkcjonariusze zatrzymali Grzegorza R. Teraz mê¿czyzna odpowie za
proponowanie korzyci maj¹tkowej osobie
pe³ni¹cej funkcjê publiczn¹. Grozi mu
kara do 8 lat pozbawienia wolnoci.
Tomasz Jegliñski

Realizacja efektów pracy nad projektem w Polsce bêdzie prezentowana w miesi¹cu sierpniu 2010 r. pod has³em Mazurskie Spotkania z Folklorem.
Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013 Europejska Wspó³praca Terytorialna, Program Wspó³pracy Transgranicznej Litwa-Polska,
Fundusz Ma³ych Projektów wdra¿any przez: Stowarzyszenie
Euroregion Niemen (Instytucja Zarz¹dzaj¹ca FMP w Polsce) oraz Instytucjê Publiczn¹ PVC (Instytucja Zarz¹dzaj¹ca FMP na Litwie).

#
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TOMOGRAF KOMPUTEROWY

W rodê 3 marca w oleckim szpitalu oficjalnie rozpocz¹³
dzia³anie tomograf komputerowy. W uroczystoci uczestniczyli: starosta Stanis³aw Ramotowski, burmistrz Wac³aw
Olszewski, wicestarosta Maria W. Dzienisiewicz, sekretarz
powiatu Edward Adamczyk oraz ordynator oddzia³u wewnêtrznego szpitala Roman Szeremeta. Goci podejmowa³a
prezes spó³ki Olmedica Katarzyna Mróz. Prezentacje dzia³ania tomografu przeprowadzili w³aciciele spó³ki Medica
Vision pañstwo El¿bieta i Robert Szadkowscy.
Tomograf jest równoczenie urz¹dzeniem do badania pacjentów za pomoc¹ rezonansu magnetycznego.
Wspó³praca ze spó³k¹ uk³ada siê nam wymienicie 
stwierdzi³a prezes Katarzyna Mróz  Wczeniej podpisalimy umowê na prowadzenie us³ug z zakresu okulistyki i mylê,
¿e tomograf nie jest ostatnim s³owem w tej wspó³pracy.
Urz¹dzenie dzia³a ju¿ od 12 lutego. Bardzo wa¿nym czynnikiem poprawiaj¹cym skutecznoæ badania tomografem jest
to, ¿e zosta³ on w³¹czony w sieæ komputerow¹ szpitala. Z
chwil¹ ukoñczenia badania wynik na komputerze osobistym
mo¿e odczytaæ lekarz zlecaj¹cy badanie.

UWAGA - bezp³atne badania
mammograficzne

W dniach 17 - 19 marca 2010 r. bêd¹ wykonywane bezp³atne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69
lat. Panie nie mieszcz¹ce siê w tym przedziale wiekowym
mog¹ wykonaæ badanie odp³atnie w cenie 70 z³.
Mammobus ustawiony bêdzie przy szpitalu OLMEDICA ul. Go³dapska 1.
Rejestracja: w godz. 800-2000,
nr telefonu 85 676 03 32, 85 676 13 22
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Stowarzyszenie Ksiêgowych w Polsce Oddzia³ Okrêgowy w Suwa³kach zaprasza do udzia³u w szkoleniach
prowadzonych w Gi¿ycku w ramach projektu

Ksiêgowoæ bez tajemnic

(nr konkursu I/POKL/8.1.1/2009)
realizowanego w ramach POKL wspó³finansowanego ze
rodków EFS
W ramach projektu zrealizowane bêd¹ szkolenia:
 Podatkowa ksiêga przychodów i rozchodów z fakturowaniem (66 h)  marzec 2010 r. (zajêcia w soboty
lub niedziele)
 Podatki w 2010 (24 h)
21-23 maja 2010 r. w Wilkasach
Osoby zainteresowane proszone s¹ o zapoznanie siê z
warunkami uczestnictwa w szkoleniach które s¹, zamieszczone na stronie www.suwalki.skwp.pl oraz wype³nienie
ankiety do danego szkolenia i przes³anie na adres: szkolenia@suwalki.skwp.pl
SKwP O/O w Suwa³kach
tel./fax: 87 566 24 71 / 87 565 33 44

Cieszê siê z tego, ¿e mamy wreszcie tomograf i mylê,
¿e za piêæ lat, gdy takie urz¹dzenie bêdzie standardem w
ka¿dym szpitalu, nasza placówka bêdzie szuka³a jeszcze lepszych urz¹dzeñ ratuj¹cych ¿ycie i zdrowie pacjentów  stwierdzi³a K. Mróz.
Opracowa³ B. Marek Borawski

Posiedzenie Zespo³u
ds. Obchodów 450-lecia
za³o¿enia Olecka

W ubieg³y pi¹tek, 5 marca, zebra³ siê ponownie zespó³
ds. obchodów 450-lecia za³o¿enia Olecka. Spotkanie prowadzi³ burmistrz Wac³aw Olszewski. Uczestniczy³ w nim równie¿ wiceburmistrz Henryk Trznadel. W obradach wziêli
udzia³: kolekcjoner Zdzis³aw Bereniewicz, historyk Ryszard
Demby, dyrektor ROK Mazury Garbate Marta Je¿ewska,
radny miejski Wac³aw Klejmont, dziennikarz Zbigniew Malinowski (G³os Olecka), kolekcjoner Marek Nowicki, historyczka i muzealniczka Eliza Ptaszyñska, Kinga Romañczuk (biuro promocji Urzêdu Miejskiego) oraz pisz¹cy tê
notatkê B. Marek Borawski (Tygodnik Olecki).
Burmistrz Wac³aw Olszewski przedstawi³ stan przygotowañ oraz wstêpny projekt uroczystoci jakie odbêd¹ siê w
Olecku.
(Szerzej o uroczystociach w ramowym oficjalnym programie uroczystoci wewn¹trz numeru).
(V6505)
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OLECKIE PRZEDWIONIE POEZJI

Animy siê obejrzeli, a to ju¿ ósmy
zasiew s³owa, który rodzi nowych entuzjastów poezji regionalnej. Impreza piêknie
integruje Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika z Zespo³em Szkó³ Licealnych
i Zawodowych na Go³dapskiej. Dwa poziomy szko³y gminnej i powiatowej
partnersko osi¹gaj¹ ponadprzeciêtny
poziom kszta³cenia kultury s³owa. Konkurs
¿yje i rozwija siê nader dynamicznie.
Doæ powiedzieæ, ¿e jeden z laureatów
recytowa³ Haiku Wac³awa Klejmonta
drukowane w grudniu w bydgoskim
Akancie. Organizatorki dbaj¹ o aktualizacjê repertuaru i jego wartoæ, choæ
nie odcinaj¹ siê od poezji twórców dopiero wstêpuj¹cych, jak poezja Daniela Niedwieckiego. Aktualizacja repertuaru nie hamuje swobody twórczego
wyboru repertuaru.
Twórcze i rozwojowe okaza³o siê
poszerzenie poetyckiego stowarzyszenia
¿ywych poetów o powiat e³cki i go³dapski.
Przyczyni³y siê do tego nasze z Dorot¹
Teres¹ W³odarsk¹ wyprawy do E³ku i
Go³dapi z prezentacjami dorobku starych i nowych poetów regionalnych.
Kosztuje to nas sporo czasu wolnego
odebranego rodzinie i wysi³ku, ale wsparcie przez dyrekcje zintegrowanych poezj¹ szkó³ krzepi i umacnia w przekonaniu, ¿e wysi³ek nie idzie na marne. A
efekty przegl¹du powiatowego VIII
Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i
Suwalszczyzny pod honorowym patronatem Burmistrza Olecka, Starosty Powiatu Oleckiego, Marsza³ka Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego, Gazety Olsztynskiej, Radia 5, Stowarzyszenia EGO
Kraina Bociana mogli oceniæ redaktorzy prasy lokalnej oraz Burmistrz
Wac³aw Olszewski i radni, którzy w
liczbie trzech ledzili wystêpy z wielkim zainteresowaniem. By³o te¿ na co
patrzeæ. Czerñ i biel stroju recytatorów
w ró¿nych kombinacjach stanowi³a dodatkowy element prze¿yæ estetycznych.
¯adnego prostactwa ni wulgaryzmu, co
mog³aby ze swym wyj¹tkowym wyczuciem smaku oceniæ Pani Kierownik
Wydzia³u Owiaty El¿bieta Rêkawek,
ale obowi¹zki s³u¿bowe zatrzyma³y j¹
w pracy.
Wczeniej zwróci³am uwagê na fenomen aktualizacji repertuaru, teraz nale¿y
podkreliæ ró¿norodnoæ jego doboru.
W najm³odszej grupie wiekowej recytatorów ani jeden tekst siê nie powtórzy³. Trochê nas martwi, ¿e mimo starañ i powielania wierszy nie pojawi³y
siê interpretacje z nowego znacz¹cego

tomu Gra¿yny Dobreñko Nikifor zwyciêzca, który Wac³aw Klejmont recenzowa³ w gdañskim Toposie.
Obchody 450-lecia Olecka zaowocowa³y intensywniejszym w³¹czeniem poetów z Olecka oraz powiatu oleckiego, i
tych historycznych, i wspó³czesnych, i
najm³odszych laureatów konkursu od 10
lat organizowanego przez Agnieszkê Kopyck¹ pod nazw¹ Mistrza Pióra.
Pora na prezentacjê jury oraz laureatów. Recytacje oceni³a komisja w sk³adzie: Jadwiga Wasilewska  przewodnicz¹ca, El¿bieta Domasik  dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
Iwona Wiszniewska-Ropel  redaktor
naczelna G³osu Olecka, Romuald Giziewicz  wielokrotny laureat konkursów recytatorskich, która wys³ucha³a ogó³em 38 uczniów ze szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
terenu naszego powiatu. A werdykt z
26 lutego 2010 roku jest nastêpuj¹cy:
 w kategorii I klas VI szkó³ podstawowych:
1. Emilia Ishizaka ze Szk. Podst. nr 1
w Olecku
2. Magdalena Rydzewska ze Szk. Podst.
w G¹skach
3. Anna Zieliñska ze Szk. Podst. nr 1
w Olecku
- wyró¿nienie otrzyma³a Julia Sienkiewicz z Zespo³u Szkó³ w Judzikach
 w kategorii II klas I-II gimnazjalnych:
1. Gabriela Julia Raczykowska z Zespo³u Szkó³ w Olecku
2. Klaudia Wójcik z Gimnazjum w
Kijewie
3. Magdalena Essel z STO w Olecku
 w kategorii III klas III gimnazjalnych:
1. Micha³ Saliñski z Gimnazjum nr 2
im. M. Kopernika w Olecku

2. Aleksandra Steckiewicz z Publ. Gimnazjum w Wieliczkach
3. miejsce zajê³a Daniela Szczytowska
z Publ. Gimnazjum w Wieliczkach
 w kategorii IV klas ponadgimnazjalnych:
1. Natalia Andryszczyk z ZSLi Z w
Olecku
2. Monika Zubowicz z LO w Olecku
3. Krystian Piotr Szerel z ZST w Olecku
- wyró¿nienie otrzyma³a Dorota Szpunar z ZSLi Z w Olecku.
Natalia Andryszczyk otrzyma³a nagrodê specjaln¹ Burmistrza Olecka z okazji
450-lecia Olecka za najciekawsz¹ interpretacjê utworu autora wywodz¹cego siê z Olecka i powiatu oleckiego
Miêdzy prawd¹, a mi³oci¹ Patrycji
Chlebus.
Mi³ym akcentem szkolnej uroczystoci
by³o dedykowanie zaproszonym gociom
piosenek piewanych w przerwach przez
zintegrowan¹ grupê miêdzyszkoln¹ przygotowan¹ przez nauczyciela-bibliotekarza
Gimnazjum nr 2 ze S³owiañskiej Katarzynê Koz³owsk¹ oraz specjaln¹ dedykacjê dla Wac³awa Klejmonta w formie wierszy Wis³awy Szymborskiej
zaprezentowan¹ wspaniale przez... radn¹ Renatê Dunaj.
W tym roku repertuar poszerzony
zosta³ o utwory autorów: Zbigniewa
Chojnowskiego, Leszka Dorochowicza, Ireny Krzywiñskiej, Marka Ogórkisa, Janiny Osewskiej, Jerzego Sikory, Zbigniewa Tanajewskiego, Marii
Zientary-Malewskiej i Lecha Zió³ka,
a z poetów oleckich: Patrycji Chlebus,
Gra¿yny Dobreñko, Pauliny Jachimskiej, Wac³awa Klejmonta i Daniela
Niedwieckiego.
Poezja kwitnie. Aby do wiosny!
Romualda Mucha-Marciniak
wspierana przez
Dorotê Teresê W³odarsk¹

Fot. M.B. Borawski
Taki prezent, w postaci trzech belek drewna, zostawi³ na oleckim wiadukcie
przeje¿d¿aj¹cy pod nim od strony E³ku samochód ciê¿arowy.
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Drugi jêzyk to pierwszorzêdna sprawa!
Rok pracy za nami

2 lutego br. min¹³ rok od kiedy Powiat Olecki rozpocz¹³
realizacjê projektu Drugi jêzyk to pierwszorzêdna sprawa!. Projekt wspó³finansowany jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Pozyskane rodki
przeznaczone s¹ na zajêcia pozalekcyjne z jêzyka angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego i francuskiego, które trwaæ
bêd¹ do maja 2010r. Projektem objêto trzy szko³y: Zespó³
Szkó³ Licealnych i Zawodowych (ZSLiZ), Zespó³ Szkó³ Technicznych (ZST) oraz Orodek SzkolnoWychowawczy dla
Dzieci G³uchych (OSW) w Olecku.
W ramach projektu oprócz prowadzonych zajêæ zakupione zosta³y dwie pracownie jêzykowe Lektor 16, magnetofon
z odtwarzaczem CD, projektor multimedialny z ekranem oraz
zestaw sprzêtu nag³aniaj¹cego. Ponadto szko³y zosta³y wyposa¿one w podrêczniki, testy oraz s³owniki do nauki jêzyków obcych.
Informujê, ¿e nast¹pi³a zmiana dwóch nauczycieli prowadz¹cych zajêcia w ramach projektu. W Zespole Szkó³ Li-

cealnych i Zawodowych w Olecku zajêcia w Grupie F 
jêzyka francuskiego prowadzi Pani Julia Klejmont, natomiast w Zespole Szkó³ Technicznych zajêcia w Grupie A2
z jêzyka angielskiego zajêcia prowadzi Pani Jolanta Góryñska.
W za³¹czniku umieszczone zosta³y uaktualnione harmonogramy zajêæ pozalekcyjnych z jêzyków obcych realizowanych w ramach projektu na I semestr 2010 r.
Serdecznie dziêkujê Panu Waldemarowi Wasilewskiemu i Pani Barbarze Gorlo za prowadzenie zajêæ i mi³¹
wspó³pracê.
Dorota Chalecka
 kierownik projektu
Projekt Drugi jêzyk to pierwszorzêdna sprawa!
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Konferencja Organizacja szkolnictwa zawodowego,
nadzór pedagogiczny i zmiany dotycz¹ce owiaty
W czwartek, 11 lutego 2010 roku w Mazurskim
Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych w Olecku
(internat ZSLiZ) odby³a siê Regionalna konferencja Subregionu EGO powiêcona organizacji szkolnictwa zawodowego, nadzorowi pedagogicznemu i
zmianom dotycz¹cym owiaty. Organizatorem Konferencji by³o Starostwo Powiatowe w Olecku oraz
Mazurski Orodek Doskonalenia Nauczycieli z/s w
E³ku.
Konferencjê otworzy³ Starosta Olecki  Stanis³aw Lucjan Ramotowski. Gociem honorowym
spotkania by³a Gra¿yna Przasnyska  Wicekurator Warmiñsko-Mazurski, która przybli¿y³a problem
dotycz¹cy organizacji szkolnictwa zawodowego,
ramowych planów nauczania, planowania arkuszy
organizacyjnych na rok szkolny 2010/2011. W swoim
wyst¹pieniu szczególn¹ uwagê zwróci³a na problem
opracowywania i wdra¿ania podstaw programowych.

Przedstawi³a i omówi³a wyniki próbnej matury z matematyki w województwie warmiñsko-mazurskim.
Gociem konferencji byli równie¿ Starosta E³cki  Krzysztof Pi³at, Dyrektor Delegatury Kuratorium Owiaty w E³ku Anna
Cieluk oraz naczelnicy wydzia³ów, dyrektorzy i nauczyciele szkó³ ponadgimnazjalnych
i placówek owiatowych Subregionu EGO.
W dalszej czêæ konferencji Dyrektor Mazurskiego Orodka Doskonalenia Nauczycieli
w E³ku - Micha³ Jodko przedstawi³ sprawozdanie z funkcjonowania Orodka w 2009
roku i plan na rok 2010.
Na zakoñczenie konferencji Starosta Olecki
Stanis³aw Lucjan Ramotowski podziêkowa³
pani wicekurator za przeprowadzon¹ prelekcjê oraz wszystkim dyrektorom i nauczycielom, którzy przybyli na konferencjê.
U. Nejfert
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Turniej O Z³ote Pióro
I. Co? Gdzie? Kiedy? Kto?
Co?: Turniej jednego wiersza O Z³ote
Pióro
Gdzie?: I³awa, ul. Niepodleg³oci 13A
Kiedy?: Nieprzekraczalny termin nadsy³ania wierszy  31 marca 2010r.
(wyniki konkursu nie póniej ni¿ 
kwiecieñ 2010r.).
Regulamin Turnieju, afisz oraz kartê zg³oszeniow¹ mo¿na znaleæ na www.ickilawa.pl w dziale pobierz.
II. Regulamin konkursu
Na turniej mo¿na nadsy³aæ jedynie
niepublikowane wczeniej wiersze o tematyce dowolnej. Iloæ przes³anych przez
jednego autora wierszy nie mo¿e przekraczaæ 3 utworów.
1. Organizator turnieju: Organizatorem
turnieju jest I³awskie Centrum Kultury
2. Uczestnicy turnieju: Turniej adresowany jest do m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych, studentów i doros³ych
z Województwa Warmiñsko-Mazurskiego i skierowany jest do amatorów.
III. Jury
Oceny wierszy dokona jury powo³ane przez organizatora. W sk³ad jury
wchodz¹ polonici, poeci, ludzie kultury. Decyzje jury s¹ ostateczne. Jury nie
jest zobowi¹zane do wyjaniania swoich postanowieñ.
IV. Nagrody
Nagrodami w turnieju bêd¹ nagrody
rzeczowe przygotowane przez Organizatora. Nagrody zostan¹ wrêczone podczas
og³oszenia wyników w terminie i miejscu ustalonym przez Organizatora.

V. Termin nadsy³ania wierszy
Wiersze nale¿y przesy³aæ do dnia 31
marca 2010 na adres:
I³awskie Centrum Kultury
ul. Niepodleg³oci 13A
14-200 I³awa
VI. Szczegó³y techniczne
Wiersze nale¿y nadsy³aæ w trzech
egzemplarzach ka¿dy. Ka¿dy wiersz nale¿y
opatrzyæ god³em (np. w prawym górnym rogu). Jeden autor pos³uguje siê
tym samym god³em w przypadku nades³ania kilku utworów. Na kartkach z wierszami nie mo¿na umieszczaæ nazwiska
czy podpisu  jedynie god³o.
Do nades³anych wierszy nale¿y do³¹czyæ zaklejon¹ kopertê, oznaczon¹ tym
samym god³em, co wiersz /wiersze, zawieraj¹c¹ wype³nion¹ kartê zg³oszeniow¹  do pobrania ze strony www.ickilawa.pl lub w siedzibie I³awskiego Centrum Kultury, ul. Niepodleg³oci 13A .
Prace nieopatrzone god³em nie bêd¹
bra³y udzia³u w turnieju!
VII. Zobowi¹zania koñcowe
1. Ka¿dy uczestnik mo¿e nades³aæ nie
wiêcej ni¿ 3 utwory.
2. Wiersze nie mog¹ byæ wczeniej
publikowane i nie mog¹ naruszaæ innych praw autorskich. Nades³anie
wiersza jest jednoznaczne z przyjêciem warunków niniejszego regulaminu.
3. Udzia³ w konkursie jest bezp³atny i
ca³kowicie dobrowolny. Prace nie bêd¹
odsy³ane.
4. Wszyscy uczestnicy turnieju wyra¿aj¹ zgodê na bezp³atne umieszczenie
wierszy w planowanym w przysz³oci Almanachu Poezji, na ich publi-

kacjê w ró¿nych materia³ach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nak³adzie.
5. Przyst¹pienie uczestników do turnieju oznacza wyra¿enie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w
akcjach informacyjnych, reklamowych
i promocyjnych zwi¹zanych z niniejszym turniejem. Uczestnicy konkursu
wyra¿aj¹ zgodê na przetwarzanie ich
danych osobowych dla potrzeb niezbêdnych do realizacji konkursu zgodnie
z ustaw¹ z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133
poz. 883.
6. Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne zmiany lub odwo³anie turnieju z przyczyn
od niego niezale¿nych.
7. Szczegó³owe informacje  Mi³osz
Kuligowski, tel. 089 649 16 16
e-mail: teatr@ickilawa.pl

(V9302)

Rys. Krzysztof Kamiñski
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cie¿ka Aktywnych Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku wyró¿niona
przez CEO.

cie¿ka Aktywnych wyró¿niona!
26 lutego br. w Warszawie odby³a
siê konferencja podsumowuj¹ca powsta³e
Ekotrasy w ramach programu Aktywni
z natury  M³odzi ambasadorzy skarbów natury ma³ej ojczyzny. Goæmi
konferencji byli przedstawiciele samorz¹dów, szkó³, nauczyciele oraz ucznio-

wie zaanga¿owani w akcjê z ca³ej Polski. Z Olecka udzia³ w spotkaniu wziêli: Marek Góryñski  dyrektor Zespo³u Szkó³ Technicznych (ZST), Jerzy Ryszard Truchan  koordynator szkolny,
Dorota Chalecka  koordynator z ramienia samorz¹du - Starostwo Powiatowe w Olecku, a tak¿e uczennice szko³y
zaanga¿owane w akcjê: Magdalena
Wierzbicka, Irena Rutkowska i Ewa
Sieniawska.
Konferencjê otworzy³ Jacek Strzemieczny  dyrektor Centrum Edukacji
Obywatelskiej (CEO) witaj¹c przyby³ych
goci. Nastêpnie Nina Ga³uszka, koordynator programu, przedstawi³a efekty
ca³orocznej pracy m³odzie¿y przy wsparciu
nauczycieli nad Ekotrasami. Ponadto
zachêca³a do udzia³u w nowych kampaniach prowadzonych przez CEO. Jedn¹
z nich jest akcja 20 lat wspólnie, której celem jest upamiêtnienie 20. rocznicy pierwszych wyborów samorz¹dowych
w wolnej Polsce, która przypada 27 maja
tego roku. Akcja ma na celu zachêcenie
mieszkañców do docenienia pozytywnej
dzia³alnoci samorz¹dów poprzez pokazanie, co siê zmieni³o w okolicy dziêki
dzia³alnoci w³adz lokalnych.
Dalsza czêæ konferencji powiêcona by³a prezentacji multimedialnej wy-

branych Ekotras wród, których znalaz³a siê cie¿ka Aktywnych opracowana przez m³odzie¿ Zespo³u Szkó³
Technicznych przy pomocy koordynatora szkolnego Ryszarda Truchana i
wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Olecku. cie¿ka Aktyw-

nych liczy oko³o 6 km d³ugoci, a
czas jej przejcia to prawie trzy godziny. Jest to trasa pokazuj¹ca walory
przyrodnicze i krajobrazowe Olecka, a
tak¿e znajduj¹ce siê w jego obrêbie
zabytki architektury. cie¿ka przede
wszystkim ma na celu zachêcenie turystów oraz mieszkañców miasta do aktywnego spêdzania ich czasu wolnego.
Ma przyczyniæ siê do wdra¿ania idei
odpowiedzialnego i zdrowego stylu ¿ycia
ka¿dego cz³owieka. cie¿ka jest dostêpna
tak¿e dla rowerzystów i osób je¿d¿¹-

cych na wózkach inwalidzkich. Na trasie wyznaczonych jest 14 przystanków,
do których miêdzy innymi nale¿¹: park
miejski, wybrze¿e jeziora Oleckie Wielkie
z przep³ywaj¹c¹ rzek¹ Leg¹ oraz cenne
zabytki architektury.
W dalszej czêci konferencji uczniowie
z ró¿nych zak¹tków Polski prezentowali swoje edukacyjne trasy ekologiczne
przy mini stoiskach. Tematyka powsta³ych tras by³a ró¿norodna, bowiem zale¿a³a ona od specyfiki regionu i zainteresowañ uczniów realizuj¹cych projekt.
Na koniec spotkania wszystkim uczestnikom projektu Aktywni z natury 
wrêczone zosta³y dyplomy.
Serdecznie dziêkujê Panu Markowi
Góryñskiemu, Dyrektorowi ZST, Panu
Ryszardowi Truchanowi, koordynatorowi szkolnemu oraz m³odzie¿y zaanga¿owanej w projekt z Zespo³u Szkó³
Technicznych w Olecku za dotychczasow¹ i owocn¹ wspó³pracê, ¿ycz¹c dalszych sukcesów w kolejnych przedsiêwziêciach proekologicznych.
Dorota Chalecka
www.powiat.olecko.pl
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(Uwaga  kursyw¹ dopisano uwagi od redakcyjne)

Ramowy Program Jubileuszu
obchodów 450-lecia Olecka
(program mo¿e ulec modyfikacjom jeli zaproszenie do
wziêcia udzia³u w uroczystociach przyjmie prezydent RP)
Podczas trwania uroczystoci w alejkach parku w centrum miasta bêd¹ ustawione ró¿nego rodzaju dmuchane zjazdy, zabawki przeznaczone do zabawy dla dzieci  nieodp³atnie. Na placu Wolnoci bêd¹ ustawione stoiska z pokazem
starych zawodów, z prezentacj¹ agroturystyczn¹, z daniami
regionalnymi, stoisko Mennicy Polskiej oraz stoisko z dukatem lokalnym.
23 lipca (pi¹tek)
10.00-14.00  nurkowanie intro (nurkowanie dla pocz¹tkuj¹cych)  nabrze¿e przystani LOK
12.00  rozpoczêcie obchodów, seminarium Miêdzynarodowe Spotkanie Kultur, aula Wszechnicy Mazurskiej (ze wzglêdu
na to, ¿e uroczystoæ objêli patronatem Marsza³ek Sejmu,
oraz Marsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego oraz
¿e Burmistrz chce zaprosiæ na wyk³ad dotycz¹cy historii
miasta wszystkich radnych od I kadencji, jest rozpatrywana ewentualnoæ przeprowadzenia wyk³adu jednoczenie
w dwóch salach, w tym w jednej z telebimem.)
15.00  parada historyczna, oficjalne otwarcie obchodów
jubileuszu  plac Wolnoci (wszyscy bior¹cy udzia³ w wyk³adzie przejd¹ kamiennym mostem do ulicy Janusza Paw³owskiego i nastêpnie wraz z pochodem z postaciami historycznymi przejd¹ na plac Wolnoci. W czasie obchodów ruch w pierwszym momencie zostanie zatrzymany
ca³kowicie od poczty do domu kultury i do skrzy¿owania
placu Wolnoci z ulicami Jeziorn¹ i Armii Krajowej oraz
ulicami Janusza Paw³owskiego, Letni¹ i Partyzantów. Potem
ruch na ulicach Jeziornej, Letniej i Janusza Paw³owskiego
zostanie odblokowany. Natomiast na pozosta³ej czêci placu
Wolnoci nie bêdzie mo¿na do 25 lipca do godz. 20.00
poruszaæ siê pojazdami mechanicznymi).
15.40  otwarcie wystawy Portrety mieszkañców Olecka 
hol kina Mazur (w otwarciu wystawy wezm¹ udzia³ tylko
zaproszeni gocie. Potem wystawa bêdzie czynna w czasie
trwania uroczystoci jubileuszowych, a póniej w czasie,
gdy bêdzie dzia³a³o kino. )
16.00  wycigi rowerowe dla dzieci do lat 12  bie¿nia
stadionu miejskiego
16.00-17.30  koncert Kapeli wiêtojañskiej z Wilna  scena na placu Wolnoci (trwaj¹ jeszcze rozmowy pomiêdzy
kontrahentami)
17.30-19.00  Kapela z Nemenczyna (Litwa)  plac Wolnoci
19.00-20.30  kapela z Rzepczyna (Polska)  plac Wolnoci
(folk)
21.00-22.30  koncert Maryli Rodowicz  targowica miejska
(wstêp bezp³atny, przewidziany jest udzia³ oko³o 20 tysiêcy osób)
22.30-24.00  koncert Budki Suflera  targowica miejska
24 lipca (sobota)
10.00-14.00 - nurkowanie intro (nurkowanie dla pocz¹tkuj¹cych)  nabrze¿e przystani LOK
10.00  Otwarty Turniej Koszykówki Ulicznej (przewidywane miejsca rozgrywek  boisko Orlik przy SP1)
10.00-22.00  wioska redniowieczna, pokaz ¿ycia bractw
rycerskich, muzyka celtycka (prawdpopodobnie wioska zostanie
umiejscowiona za ROK Mazury Garbate w okolicach
sceny Pod Dêbami)
11.00  otwarcie wystawy Pieni¹dze na Ziemi Oleckiej 
Wszechnica Mazurska (wystawê przygotowuj¹ numizma-

tolodzy z Suwa³k. Bêdzie trwa³a przez wszystkie trzy dni
uroczystoci. Dok³adne godziny prezentacji bêd¹ podane
póniej)
12.00-20.00  konkurs kulinarny i lekcje gotowania  plac
Wolnoci (kuratorem wystawy jest El¿bieta Ptaszyñska)
12.15  otwarcie wystawy Historia Olecka w wyremontowanym, przedwojennym Ratuszu, park przy placu Wolnoci
13.00  Aleja przyjani  sadzenie drzewek  ulica Sembrzyckiego (najprawdopodobniej przejcie pomiêdzy nabrze¿em jeziora od ulicy Letniej w kierunku budynku s¹du.
S¹ brane pod uwagê równie¿ inne miejsca, takie jak park
miejski w centrum, czy plac wokó³ kocio³a w centrum.
Burmistrz zaapelowa³ na ostatniej Sesji RM, ¿e drzewka
mog¹ tez wzi¹æ do posadzenia szko³y, so³tysi czy inne instytucje. Jest do posadzenia 400 lip i dêbów.)
13.30-14.00  wspólne zdjêcie olecczan  ma³y stadion (ze
sztuczn¹ muraw¹)
14.30  blok myliwski: wystawa kynologiczna (pokaz psów
myliwskich), pokaz wabienia zwierz¹t, degustacja bigosu
myliwskiego  plac Wolnoci
14.30  msza w jêzyku niemieckim w kociele w Wieliczkach
15.30-18.00  Blok Olecka Kultura  scena na placu Wolnoci:
koncert szko³y muzycznej, koncert orkiestry kameralnej,
pokaz tañca formacji Promenada, wystêp finalistów Gratki
dla Nastolatka, rozstrzygniêcie konkursu kulinarnego, wystêp
zespo³u mniejszoci niemieckiej, wystêp Oleckiego Echa,
koncert Ryszarda W¹do³owskiego
16.00  turniej pi³ki no¿nej seniorów EGO, pó³fina³  boisko
treningowe ze sztuczn¹ muraw¹
17.15-17.30 turniej rycerski  plac Wolnoci
18.00-19.00  wystêp Jerzego Kryszaka  scena pl. Wolnoci
19.00-20.30  koncert Mister ZUB - scena plac Wolnoci
21.00-22.00  koncert Wniebowciêci  targowica miejska
22.00-23.00  koncert Marka Ga³¹zki  targowica miejska
23.00-24.15  koncert Janusza Panasewicza  targowica miejska
25 lipca (niedziela)
9.00  III Ogólnopolski Turniej Siatkówki Pla¿owej o Puchar
Burmistrza Olecka  boisko przy kortach, park MOSiR
10.00  Ogólnopolski Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o
Puchar 450-lecia Olecka w kategoriach wiekowych  korty
MOSiR
10.00-14.00  nurkowanie intro (nurkowanie dla pocz¹tkuj¹cych)  nabrze¿e przystani LOK
10.00-18.00  lekcje gotowania  plac Wolnoci
10.00-22.00  wioska redniowieczna, pokaz ¿ycia bractw
rycerskich, muzyka celtycka
11.00  fina³ Turnieju pi³ki No¿nej Seniorów EGO  boisko
treningowe ze sztuczn¹ muraw¹  park MOSiR
11.30  Msza w. w intencji mieszkañców w Kociele pw.
NMPKP (odprawi j¹ biskup e³cki. Prymas Glemp najprawdopodobniej wemie udzia³ w uroczystociach Bo¿ego Cia³a,
gdy¿ w czasie obchodów jubileuszowych bêdzie przebywa³
za granic¹)
13.00  z³o¿enie wieñca pod pomnikiem wdziêcznoci
13.30  koncert Krystyny Gi¿owskiej dla dzieci  scena plac
Wolnoci
15.00  koncert Majki Je¿owskiej  scena plac Wolnoci
16.30  degustacja tortu urodzinowego  plac Wolnoci (tort
bêdzie wa¿y³ oko³o 80 kilogramów i bêdzie ju¿ pokrojony.
Wykona go cukiernia Jana Staniszewskiego)
17.00  koncert zespo³u Chrz¹szcze  scena plac Wolnoci
(Na podstawie Ramowego Programu Jubileuszu sporz¹dzonego przez biuro promocji Urzêdu Miejskiego opracowa³
B. Marek Borawski).
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22-letniego Emila ¯. oraz 19-letniego
Sebastiana S., mieszkañców gminy Kowale
Oleckie, zatrzymali funkcjonariusze policji
z Wêgorzewa. Poinformowali o tym
kryminalnych z Olecka, którzy pojechali
na miejsce przes³uchaæ podejrzanych
Mê¿czyni przyznali siê do siedmiu zdarzeñ w powiecie oleckim.

Sprawcy napadu na
aptekê zatrzymani

W poniedzia³ek 1 marca funkcjonariusze wydzia³u kryminalnego oleckiej
komendy otrzymali informacjê od kolegów z Wêgorzewa o zatrzymaniu dwóch
m³odych mê¿czyzn z terenu gminy Kowale
Oleckie. Natychmiast na miejsce pojechali policjanci zajmuj¹cy siê spraw¹
napadu na aptekê oraz w³amañ i kradzie¿y, które ostatnio mia³y miejsce na
terenie gminy Olecko i Kowale Oleckie. Zatrzymani Emil ¯. i Sebastian S.
byli w krêgu osób podejrzanych. W trakcie
pierwszych przes³uchañ nasi policjanci
ustalili, ¿e m³odzi mê¿czyni s¹ sprawcami piêciu przestêpstw i dwóch wykroczeñ w powiecie oleckim. Przestêpcy dzia³ali od jesieni ubieg³ego roku.
Jeden jest uczniem szko³y redniej, a
drugi jest bezrobotny. Nie byli wczeniej karani.
Z ustaleñ policjantów wynika, ¿e Emil
¯. i Sebastian S. dzia³ali od jesieni ubieg³ego roku. Najwiêcej przestêpstw pope³nili w styczniu i lutym. Napastnicy
podczas napadów na sklepy, punkt kasowy, aptekê, czy stacjê benzynow¹ u¿y-

wali atrapy pistoletu, gazu, czy kija bejsbolowego. Ich ³upem pada³a gotówka 
zazwyczaj kilkaset z³otych. W sumie
podejrzani us³ysz¹ kilkanacie zarzutów
dotycz¹cych napadów, ale tak¿e dwóch
w³amañ do sklepów spo¿ywczych, kradzie¿y saszetki na stacji benzynowej i
trzech kradzie¿y paliwa, do których dosz³o
na terenie trzech mazurskich powiatów
i województwa podlaskiego.
Oleccy policjanci wyjaniaj¹ czy
zatrzymani podejrzani maj¹ co wspólnego z napadem na punkt kasowy przy
al. Zwyciêstwa w Olecku, do którego
dosz³o 24 lutego. Na wniosek policjantów i prokuratury s¹d zdecydowa³ o ich
tymczasowym aresztowaniu na okres trzech

55. konkurs recytatorski OKR
Do dnia 15 marca nale¿y zg³aszaæ
do Regionalnego Orodka Kultury w
Olecku Mazury Garbate kandydatury do 55. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego.
Eliminacje powiatowe odbêd¹ siê
w dniu 25 marca w Olecku, a regionalne w dniu 9 kwietnia 2010 r. w
Gi¿ycku.
* patronat i wsparcie finansowe:
MINISTERSTWO KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1. Konkurs jest imprez¹ otwart¹ dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych oraz
doros³ych
2. Konkurs prowadzony bêdzie w formie czterech odrêbnych turniejów:
A. TURNIEJ RECYTATORSKI
- repertuar obejmuje 3 utwory w ca³oci lub fragmentach: 2 utwory poetyckie
oraz prozê;
- uczestnik wykonuje prozê i 1 utwór
poetycki; ³¹czny czas wykonania nie
mo¿e przekroczyæ 10 minut.

B. TURNIEJ WYWIEDZIONE ZE
S£OWA
- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub
jego fragment, monolog literacki, collage
tekstów),
- dowolna forma prezentacji (np. teatr
jednego wiersza, ³¹czenie s³owa mówionego ze piewem, z dwiêkiem,
ruchem, rekwizytem),
- czas wystêpu nie mo¿e przekroczyæ 7
minut.
C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO
AKTORA
- obowi¹zuje przygotowanie s p e k t a
k l u w oparciu o dowolny materia³
literacki (do 30 min).
D. TURNIEJ POEZJI PIEWANEJ
- repertuar obejmuje 3 utwory piewane i 1 recytowany,
- uczestnik wykonuje 2 utwory piewane, 1 utwór recytowany; ³¹czny czas
wystêpu nie mo¿e przekroczyæ 10 minut.
U w a g a: podane zasady tego turnieju
obowi¹zuj¹ do przegl¹dów wojewódzkich w³¹cznie; w spotkaniu fina³owym
nie jest wymagana recytacja.

miesiêcy.
Za napady z u¿yciem niebezpiecznych narzêdzi grozi kara do 15 lat pozbawienia wolnoci.
Tomasz Jegliñski
3. Konkurs prowadzony jest w drodze
wielostopniowych przegl¹dów:
- rodowiskowych, miejskich, gminnych;
- powiatowych i/lub rejonowych  wg
ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu;
- wojewódzkich  powinny zakoñczyæ
siê nie póniej ni¿ 11 maja 2010 r;
- spotkañ fina³owych.
4. Warunki uczestnictwa
- przygotowanie interpretacji repertuaru
lub zrealizowanie monodramu  którego uczestnik nie prezentowa³ w
poprzednich b¹d innych konkursach;
- zg³oszenie poprzez z³o¿enie wype³nionej
karty zg³oszenia w poni¿ej podanym
terminie we wskazanej placówce kulturalno-owiatowej; w szko³ach.
5. Informacje uzupe³niaj¹ce
- Spotkania fina³owe odbêd¹ siê w nastêpuj¹cych terminach: turniej C  46 czerwca 2010 r. w S³upsku, turniej
A i B 10-13 czerwca 2010 r. w Ostro³êce, turniej D  16-18 czerwca 2010r.
we W³oc³awku (poprzedzony warsztatami.
Regulamin i karta uczestnictwa do
pobrania na stronie internetowej
www.przystanek.pl/wydarzenia.html



Tygodnik Olecki/rok 2010/nr 9 (633)

Warto zobaczyæ

Grabnik

Dojazd: Olecko-E³k (od wie¿y cinieñ w prawo w kierunku Gi¿ycka przez
Woszczele, droga nr 656) - Siedliska Grabnik; 40 km.
Wie jednoulicowa w gminie Stare
Juchy, malowniczo po³o¿ona nad jeziorami Zierczyk i Grabnik. Liczy 212 mieszkañców. Nazwa miejscowoci pochodzi
od staropruskiego s³owa grabnis  buk

Andrzej Malinowski
(LOT Ziemi Oleckiej)
(w jêzyku niemieckim Grabnick).
W centrum wsi, tu¿ obok
kocio³a, stoi zadbany, owalny
du¿y pomnik. Zbudowany z
kamienia przez Niemców. Powiêcony jest naszym bohaterom  mieszkañcom parafii z
okresu I wojny wiatowej z napisami w jêzyku niemieckim.
Kiedy znajdowa³ siê tu granitowy pomnik ze z³oconymi napisami, powiêcony setkom ¿o³nierzy pochowanych w tym miejscu. Pomnik zosta³ wysadzony w powietrze
w latach szeædziesi¹tych XX wieku z polecenia w³adz PRL.
Na cmentarzu za
kocio³em spoczywaj¹ Niemcy i Rosjanie  dawniej obyczaj nakazywa³ grzebaæ razem wszystkich poleg³ych.
Na uwagê zas³uguje te¿ koció³. Pochodzi z 1865 roku,
po restauracji starego. Z poprzedniego budynku zachowane zosta³y jedynie, pochodz¹ce jeszcze z 1565 roku, fundamenty i podpiwniczenie wie¿y. Dawniej znajdowa³y siê w
Grabniku dwa dzwony z lat
1661-1686 (zabrane st¹d pod-

czas I wojny wiatowej w celu przetopienia na potrzeby wojska, obecnie znajduj¹ siê na terytorium Niemiec); by³ te¿
wiecznik paj¹k z napisem Matias
Kruszewsky  1697.
Piêknie prezentuje siê drewniana wie¿a
kocio³a, a okoliczne brzegi jeziora
znakomicie nadaj¹ siê do pieszych wêdrówek i odpoczynku nad wod¹.
_______________________
W Grabniku byli w mron¹ sobotê
19 grudnia 2009 r. Cezary Lasota i
Andrzej Malinowski.

Rudzkie Che³ki zim¹
Dojazd: Olecko-Kowale Oleckie. Samochód mo¿na zostawiæ
przy cegielni i st¹d udaæ siê pieszo niebieskim szlakiem w
kierunku wsi Dorsze. Po dojciu do drogi Che³chy-Dorsze po
lewej stronie rozci¹gaj¹ siê leniwie niewysokie wzgórza Rudzkie Che³ki.

Konrad i Czarek w drodze powrotnej
do Kowali Oleckich (w tle).
W ca³oci pokryte s¹ lasem mieszanym. S¹siaduj¹ ze Wzgórzem Guz. Piêknie pofa³dowany teren zachêca do pieszych
wêdrówek. St¹d roztacza siê widok na Rudzk¹ Górê.

Widok na Rudzkie Che³ki (w oddali).

Rudzkie Che³ki w mron¹ i wietrzn¹ sobotê 16 stycznia 2010
r. przemierzyli, 3 godziny czêsto brn¹c w niegu, Cezary Lasota,
Konrad Radzewicz i Andrzej Malinowski.

!

Tygodnik Olecki/rok 22010/nr 9 (633)

Bogus³aw Marek Borawski

Zau³ki kultury
Spóniony felieton o kobietach na Dzieñ Kobiet

Literaturê, film, sztukê w ogóle, równie¿ dziennikarstwo dzielê na dwie kategorie. Zastrzegam siê tutaj, ¿e jest to
wybitnie subiektywny podzia³. Dzielê wiêc
na dwie kategorie: na to co porusza i
mobilizuje do dzia³ania i... pozosta³a reszta.
Móg³bym wymieniaæ ksi¹¿ki, rzeby,
obrazy, filmy, kompozytorów i ich utwory,
ale nie o to w tym pisaniu idzie.
W ubieg³¹ sobotê, jak zawsze, odebra³em w kiosku gazety, a tu w Wysokich obcasach na pierwszej stronie portret
Magdaleny rody i wielkie litery: POLKA
2009. Wewn¹trz numeru wywiad Katarzyny Bie³as z laureatk¹. W³anie ten
wywiad mnie poruszy³.
Wychowywa³em siê ca³e swoje ¿ycie, bo i teraz ci¹gle siê uczê, wród
kobiet. Mo¿e to ta ci¹g³a obecnoæ pañ
ukszta³towa³a moj¹ osobowoæ? Najpierw

by³ to kr¹g otaczaj¹cych bez przerwy
mnie ciotek. Dzia³o siê to w rodzinnym
domu mojej matki. Potem, gdy one
wyfrunê³y i za³o¿y³y w³asne gniazda, zosta³
ju¿ tylko parytet ich mê¿ów, dzieci. Ale
pierwsze wspomnienia dotycz¹ tego, ¿e
wokó³ mnie by³y kobiety: ciep³e, dobre, kochane i kochaj¹ce.
I ten wywiad, nagle, gdy go czyta³em, przypomnia³ mi tamte chwile. Wtedy
przecie¿ zaczyna³ siê we mnie rodziæ
cz³owiek. Otoczony ciep³em i mi³oci¹
odkrywa³em wiat. I wszystko siê we
mnie rozczuli³o i... nie umia³bym napisaæ o tym cieple i o tej mi³oci, bo to
zbyt osobiste.
W tym wywiadzie jest wiele spraw,
które nagle odkry³em. Mo¿e na nowo,
mo¿e nie zdawa³em sobie z nich sprawy? Dotycz¹ one uczuæ, wyra¿ania pogl¹dów, postrzegania innych i pojêcia
godnoci. Szczególnie godnoci! Mylê,
¿e wiele wiêcej mo¿na by³oby na wiecie zrobiæ, gdybymy szanowali godnoæ
innych. Gdybymy rozumieli godnoæ,
a gdy ju¿ bymy j¹ zrozumieli, to nie
wykorzystywali tej wiedzy przeciw blinim.
Kto gdzie kiedy powiedzia³, ¿e
tolerancja jest to nic innego jak przyznanie, ¿e adwersarz posiada co najmniej tak¹ sam¹ inteligencjê i wiedzê
jak my. Mylê, ¿e to bardzo trafne stwier-

Walne Zebranie Cz³onków LOT
Ziemi Oleckiej
Zapraszam na Walne Zebranie Cz³onków Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej, które odbêdzie siê 12
marca 2010 r. (pi¹tek) o godzinie 17.30 w Mazurskim
Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych w Olecku, ul.
Go³dapska 27 (budynek internatu Zespo³u Szkó³ Licealnych
i Zawodowych).
Porz¹dek zebrania:
1. Rozpoczêcie zebrania.
2. Wybór Protokolanta i Przewodnicz¹cego Walnego Zebrania Cz³onków LOT Ziemi Oleckiej.
3. Przedstawienie porz¹dku zebrania i g³osowanie nad przyjêciem porz¹dku.
4. Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoci Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Oleckiej w roku 2009 r.

Policyjny
pocig za piratem
drogowym

3 marca ok. godz. 19.15 policjanci
oleckiej drogówki zauwa¿yli bia³ego
Volkswagena, który na ul. Plac Wolnoci nie stosowa³ siê do znaków drogo-

dzenie. Z drugiej strony zawsze dra¿ni
mnie to s³owo. Jego kontekst i podtekst.
Bo co to znaczy tolerowaæ? Mnie
bardziej widzi siê s³owo takie jak szanowaæ albo lepiej szanowaæ jego godnoæ. I wtedy, gdy mylê o tym, to
nagle staje siê proste postrzeganie ¿ycia. Wszystko zas³uguje na szacunek!
W felietonie na Dzieñ Kobiet nie
sposób nie wspomnieæ o parytecie. Je¿eli kto twierdzi, ¿e kobiety maj¹ równe szanse, to znaczy, ¿e nie przemyla³
sprawy albo przemyla³ i boi siê, albo
w ogóle nie umie oceniaæ zjawisk i
zdarzeñ, które siê wokó³ niego dziej¹.
Nie mam zamiaru o parytecie tutaj
szerzej pisaæ. A mo¿e jednak wspomnê,
ale trochê inaczej...
Dwie postaci zawa¿y³y na moich pogl¹dach i postrzeganiu wiata. Obie z nich
to pedagodzy, a mo¿e lepiej by powiedzieæ, mentorzy. Bo to nie by³a zale¿noæ nauczyciel - uczeñ. Jedn¹ z nich
jest moja polonistka ze szko³y redniej,
pani Helena Bielicka (nawiasem siostra
Hanny Bielickiej), drugim  profesor
Henryk Rogoziñski, jeden z tuzów polskiej fotografii, chemik, historyk sztuki i
w ogóle cz³owiek dwudziestowiecznego
renesansu. Jak widaæ, nawet tutaj opatrznoæ
zastosowa³a wobec mojego postrzegania
wiata parytet.
B. Marek Borawski

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2009 r.
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej o
udzielenie absolutorium Zarz¹dowi.
7. Dyskusja.
8. G³osowanie o udzielenie absolutorium Zarz¹dowi.
9. Wnioski i uchwa³y Walnego Zebrania Cz³onków.
10. Wyst¹pienia goci.
11. Sprawy ró¿ne.
12. Zamkniêcie obrad.
Liczê na Pañstwa niezawodne przybycie. Jednoczenie
informujê, i¿ podczas Walnego Zebrania Cz³onków istnieje
mo¿liwoæ uregulowania sk³adki cz³onkowskiej.
W imieniu Zarz¹du
Maria W. Dzienisiewicz
Prezes LOT Ziemi Oleckiej
19-400 Olecko, ul. Go³dapska 27
e-mail: biuro@lot.olecko.pl www.lot.olecko.pl

wych. Patrol próbowa³ zatrzymaæ kieruj¹cego tym autem. Kierowca nie zareagowa³ i przyspieszy³. Zacz¹³ siê pocig za piratem po ulicach miasta. Uciekinier stwarza³ zagro¿enie innym kierowcom, którzy musieli zje¿d¿aæ na
chodnik aby unikn¹æ zderzenia W koñcu kieruj¹cy Volkswagenem ugrz¹z³ w
niegu na ul. Partyzantów. Okaza³o siê,
¿e samochód prowadzi³ znany policjantom

46-letni Jaros³aw T. Mê¿czyzna by³ trzewy. T³umaczy³, ¿e ucieka³, poniewa¿ przekroczy³ liczbê 24 punktów karnych. Auto
zosta³o odholowane na policyjny parking.
Jaros³aw T. za pope³nione wykroczenia odpowie przed s¹dem. Grozi mu
kara nawet do 30 dni aresztu lub grzywna
do 5 tys. z³.
Tomasz Jegliñski

"
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AUTO-MOTO
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K23706
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V2709
V1908
(K24904)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

Krupin 14A

L19806

* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V70910
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30

L21502

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1309

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

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-097660
V9032
* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503804-741
K25104
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K23806
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V2719
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V1918
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 K26103
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V3327
* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660
V9022
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V3317
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V9012
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
K25004

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V8003
* 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
V3407
(V7105)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V8103)

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

* Pub Pod ABC, plac Wolnoci 8c, tel. 509-909-996 L19706
* zespó³ muzyczny na ró¿ne okazje, tel. 666-706-100 K23108

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55
V509
(V4006)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L21203

L16715

* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V70830
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-4373
V6605
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V2008

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L20105
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K19120
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47

V2608

* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31, tel. 87523-00-80
L21601
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 87-520-31-70 L21701
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY

(V409)

(V609)

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

* LUKAS, kredyty, plac Wolnoci 20/2U, tel. (87) 520-22-47 V71010
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V1009
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
V9102

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)

NOWA DOSTAWA TOWARU
ozdoby wielkanocne, wazy, wazony

tel. 608-146-978

www.meble-zachodnie.eu
* Odszkodowania komunikacyjne, tel. 604-856-353

OKULISTA

(V8802)

SERWIS OGUMIENIA

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

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

* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V2508

tel. 503 804 741; 512 217 654

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

V706010

K26701

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V31047

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

US£UGI

* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V9812
* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V7115
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V25603

US£UGI

#
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* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095424, www.tocada.pl
V7524
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V11321

Sklep DOM s.c.

Pl. Wolnoci 5A

 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2108
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

SPRZEDAM
NOTEBOOK ASUS +TORBA
+MYSZ JU¯ OD 1599z³
ZAPRASZAMY, PL. WOLNOCI 6C

(V70820)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci.

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V8812
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V3906
* mieszkanie 3 pokoje, 60 m.kw., centrum, parter, tel. 692144-032
L20505
* mieszkanie 48 m.kw., wiêtajno, tel. 509-382-995 L20205
* mieszkanie 61 m.kw., I piêtro, Siejnik, tel. 501-611-961,
87-523-91-17
V3347
* mieszkanie bezczynszowe 60 m.kw., Skowronki, tel. 517485-719
K26202
* OKAZJA!!! Dzia³ka budowlana, uzbrojona, 3500 m.kw.,
Sedranki, 55000 z³otych, tel. 510-189-301
K25703
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V8922
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V7513
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V8822
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L21003
* siano w du¿ych belach, tel. 721-587-468
K24704
* siatka ogrodowa: powlekana 5,50 z³ m.kw., ocynkowana
5,40 z³ m.kw., tel. 502-494-400
V9212
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V8612
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V2118
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V6515

 ekshumacje, kremacje
 trumny, wieñce, wi¹zanki, grobowce betonowe

WYNAJEM

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V3357
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V8203)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L21402
* Taxi Super Taxi, tel. 87-520-20-00, 87-520-18-18 K26412
* Taxi Z, równie¿ taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212
K21810
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L20903
* TRANSPORT: autolaweta do 4 aut, ca³a Europa, tel. 792934-193
K24505

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V9002)

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

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

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

(V6905)

(V8602)

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)

(K24105)

Anna £ozowska
WYWÓZ Zg³oszenia
MIECI
przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku

Tel. 601-094-364

INNE
* wyprzeda¿: ksi¹¿ki, materia³y, Allegro Buba 622, Olecko,
odbiór osobisty
K26502
PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756

* biuro do wynajêcia, centrum, plac Wolnoci 4, m.3, 60
m.kw., tel. 604-456-732
K25903
* do wynajêcia domek z budynkiem gospodarczym (600
m.kw.), tel. 502-088-402
K24405
* do wynajêcia mieszkania, Kukowo, tel. 721-587-468 K24804
* do wynajêcia mieszkanie dwupokojowe nieumeblowane
w centrum, tel. 664-964-250
K26801
* do wynajêcia pomieszczenie 8 m.kw., parter, Kamienna
1A, tel. 602-354-963
V6615
* mieszkania i pokoje do wynajêcia, tel. 500-708-095 K24205
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 609-738-204
K26302
* pomieszczenia biurowe do wynajêcia, Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. 502-200-053
V11211
* poszukujê gara¿u do wynajêcia, tel. 665-806-613 L21302

L22001

SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V11311
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V419
* dzia³kê rolno-budowlan¹, okolice Olecka, tel. 513-035033
V8213
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K18918
* garnitur komunijny, tel. 798-700-852
L21103

26 93390006 0000 0006 6992 0001
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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(K25503)

Z cyklu Atrybuty w³adzy. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

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

(V11201)

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

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

2

Rozpoczêcie
kursu

B. Bo³tryka.
1

marca

godz.

1600

(V7005)

tel. 520-23-36

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA

Nogi w miednicy

Nasze babcie, wtedy gdy zaczyna³o siê przeziêbienie, czêsto moczy³y nogi w bardzo ciep³ej
wodzie. Kuracja zazwyczaj okazywa³a siê skuteczna.
Jak to robiono? Do miski lub szerokiego wiadra nalewa³y czystej, bardzo ciep³ej wody. Jej temperatura musia³a
byæ na granicy oparzenia. Czasami rozpuszczano w niej
kilka ³y¿ek gruboziarnistej soli. Wk³ada³y do wody nogi,
które musia³y byæ w niej zanurzone a¿ po ³ydki i trzyma³y
je tam przez kilkanacie minut. Co pewien czas, gdy woda
styg³a, dolewa³y gor¹cej. Po tym czasie k³ad³y siê do ³ó¿ka
i tak siê przykrywa³y pierzynami, aby solidnie siê wypociæ.

Odchudzaj¹ce herbatki

Osoby przy tuszy, zw³aszcza po czterdziestce, powinny pijaæ czêsto herbatki ze skrzypu. Mog¹ te¿ byæ to fix

dostêpne w sklepach zielarskich lub aptekach.
Herbatki nale¿y pijaæ kilka razy w tygodniu. Przygotowanie takiej herbatki jest bardzo proste: ³y¿eczkê rozdrobnionego skrzypu zalewamy szklank¹ wrz¹tku i pozostawiamy na kilkanacie minut. Nastêpnie cedzimy i pijemy
miêdzy posi³kami.
Mo¿na te¿ sporz¹dzaæ ze skrzypu odwary. S¹ one skuteczniejsze. Przyrz¹dza siê je gotuj¹c na wolnym ogniu
przez kilkanacie minut du¿¹ ³y¿kê skrzypu zalan¹ dwoma
szklankami wody. Tak przyrz¹dzony odwar wypijamy w
ci¹gu jednego dnia miedzy posi³kami.

Maseczka do skóry
z rozszerzonymi porami

£y¿kê zmielonych p³atków owsianych i ³y¿kê zmielonego skrzypu polnego rozcieramy na papkê razem z przegotowan¹ gor¹c¹ wod¹ oraz kilkoma kroplami soku z cytryny lub ¿urawin. Nak³adamy na twarz, a po 15-20 minutach zmywamy ch³odn¹ wod¹.

%
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Kalendarz imion

9 marca
Anastazji, Dominiki, Elwiry, Franciszki, Kai, Kariny, Katarzyny, Mcis³awy,
Rebeki, Teresy, Samanty
Anastazego, Apolla, Apollina, Brunona, Dominika, Franciszka, Mcis³awa,
Stoigniewa
10 marca (Dzieñ Mê¿czyzn)
Atalii, Bo¿ys³awy, Eugenii, Sofronii,
Witos³awy
Aleksandra, Alojzego, Bernarda, Bo¿ys³awa, Cypriana, Emila, Emiliusza, Grzegorza, Makara, Makarego, Makariusza,
Marcela, Marcelego, Witos³awa
11 marca
Angeliki, Balbiny, Dobros³awy, Drogos³awy, Konstantyny, Ludos³awy, Rozyny, Sofronii
Benedykta, Benedyktyna, Edwina, Erwina, Kandyda, Konstantego, Konstantyna, Ludos³awa, Nawoja, Prokopa, Sofroniusza
12 marca
Bernadetty, Bernadety, Józefiny, Justy-

Nasz przepis
Jaja na grzankach

8 grzanek z chleba, 4 ugotowane na
twardo jaja, 2 dag mas³a, 4 dag kawioru, 2 szalotki, ³y¿eczka soku cytrynowego, ³y¿eczka oliwy, szczypiorek.
W grzankach wycinamy otwory na
jaja. Grzanki smarujemy mas³em, posypujemy drobno posiekanym szczypiorkiem. W miseczce dok³adnie mieszamy
kawior, drobno posiekane szalotki, oliwê, ugotowane na twardo ¿ó³tka i dodajemy sok cytrynowy. Mas¹ t¹ faszerujemy po³ówki jajek, które wczeniej
w³o¿ylimy w otwory w grzankach. Danie
to stanowi doskona³¹ przek¹skê.

ny, Kiry, Krystyny, Patrycji, Wiki
Alojzego, Bernarda, Blizbora, Cieszymys³a, Ernesta, Grzegorza, Justyna,
Maksymiliana, Mariusza, Roderyka,
Swatosza, Wasyla
13 marca
Bo¿eny, Ernestyny, Eufrazji, Iwety, Kiry,
Krystyny, Marianny, Patrycji, Weroniki
Arkadego, Arkadiusza, Ernesta, Hilarego, Marka, Nikifora, Patryka, Roderyka,
Rodryga, Trzebies³awa, Trzebis³awa
14 marca
Dalii, Ewy, Florentyny, Jarmi³y, Martyny, Matyldy
Benedykta, Bo¿eciechy, Fabrycego,
Fabrycjusza, Jakuba, Leona, £azarza,
£ukasza, Micha³a, Rocis³awa,
15 marca (Miêdzynarodowy Dzieñ
Konsumenta)
Delfiny, Heloizy, Longiny, Ludwiki,
Lutos³awy
Gocimierza, Jana, Klemensa, Krzysztofa, Leona, Longina, Longinusa, Ludwika, Lukrecjusza, Lutos³awa, Zachariasza, Zacheusza
z dwoma ³y¿kami m¹ki, albo rozcieramy mas³o na surowo w mietanie. Otrzymana masê rozcieñczamy roso³em z drobiu
i mieszaj¹c ca³y czas zagotowujemy.
Wbijamy ¿ó³tka, wyciskamy sok z cytryny. Do garnka na koniec wk³adamy
pokrojone miêso, dobrze ponownie podgrzewamy i tak przygotowane danie
podajemy na stó³. Z wierzchu posypujemy obficie natk¹ pietruszki.
Podajemy z m³odymi ca³ymi ziemniakami. Mo¿na te¿ do dania podaæ wie¿e
przekrojone w pó³ bu³eczki oraz mas³o
do ich posmarowania.

Sennik

Gdy ni siê co strza³a, to jeste przedmiotem zazdroci.

Potrawka z drobiu
w bia³ym sosie



Kura lub inny drób, sól, pêczek w³oszczyzny, szczypta imbiru, liæ laurowy, 2
ziarenka ziela angielskiego, 3 ziarna
pieprzu czarnego, ³y¿ka mas³a, 2 ³y¿ki
m¹ki, mietana, 2 ¿ó³tka, sok z pó³ cytryny, natka pietruszki.
Kurê lub inne miêso drobiowe myjemy. Wk³adamy do garnka i gotujemy
a¿ do wyszumowania. Dopiero teraz rosó³
solimy, dodajemy du¿o w³oszczyzny,
szczyptê imbiru, liæ laurowy, ziele angielskie i pieprz. Gotujemy drób a¿ do
miêkkoci. Ugotowane miêso wyjmujemy i kroimy w kostkê.
Bia³y sos przygotowujemy w nastêpuj¹cy sposób: przysma¿amy ³y¿kê mas³a

Cytaty na ten tydzieñ

F kupiê

Miniony czas nie wraca
(³aciñskie)
Stoj¹c w miejscu te¿ mo¿na
zab³¹dziæ.
Edward Stachura
PRZYS£OWIA
 Gdy kto dzieckiem jest maj¹c dwadziecia lat, pozostanie g³upcem do
koñca ¿ycia.
 Gdy w marcu grzmoty, to w maju
niegi.
 W marcu kto siaæ nie zaczyna, dobra swego zapomina.
 Na wiêtego Grzegorza (12 marca)
id¹ lody do morza.
 Gdy Matylda (14 marca) spotka siê
z boækiem, bêdzie szczêcie za
ka¿dym kroczkiem.
 Gdy w Matyldê (14 marca) leje,
pole, ³¹ka wnet zielenieje.

Koæ s³oniow¹

... odnawiamy oczyszczaj¹c j¹ z kurzu,
a nastêpnie nacieramy miêkk¹ szmatk¹
namoczon¹ w soku z cytryny z dodatkiem soli kuchennej. Szorujemy miêkk¹ szczoteczk¹ i polerujemy skór¹ zamszow¹.

Bywa i tak

Matka Winstona Churchila urodzi³a
go w damskiej toalecie podczas zabawy tanecznej.

Myliwy

Przychodzi myliwy z polowania i
chwali siê ¿onie zaj¹cem. ¯ona pyta:
- Ale dlaczego on jest bez skóry?
- Wyobra sobie, strzeli³em do niego, gdy siê k¹pa³!

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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Szanowni pañstwo!

Bardzo proszê o interwencjê w skandalicznej sprawie dewastacji zadrzewieñ przydro¿nych w powiecie oleckim dokonywanych przez Powiatowy Zarz¹d Dróg w Olecku.
Zdjêcia, które przesy³am, ilustruj¹ tylko skrawek procederu
który ma obecnie miejsce. Tylko w ci¹gu kilku ostatnich dni
wyciêto ca³¹ alejê drzew w liczbie 200 sztuk na odcinku
oko³o 2 km z Krupina do Markowskich, gm. Wieliczki. Nikt
nie zadba³ o inwentaryzacjê przyrodnicz¹, poprzez co zniszczono kilkaset drzew z okazami przeró¿nych mchów i porostów, w tym, co mo¿na zobaczyæ na jednym z pozostawionych pni, epifity odno¿ycy jesionowej  gatunku zagro¿onego i objêtego ochron¹ cis³¹, a przy tym niespotykanego
na drzewach martwych.

Drzewo zdrowe jak rydz.
Ju¿ raz informowano Zarz¹d Dróg o tym fakcie i wówczas, przed paroma laty, drzewa nie wyciêto. Teraz zmieni³
siê kierownik i tempo zniszczeñ drzewostanu przydro¿nego
jest zatrwa¿aj¹ce.
Nastêpny fakt. Droga, któr¹ ogo³ocono z drzew, to szlak
turystyczny opisany w publikacjach o powiecie i Stowarzyszeniu EGO, oznakowany w terenie.
Z pozdrowieniami Zbigniew Sienkiewicz, tel 600931848

W zespole si³a

Tu sta³o drzewo plebiscytowe.
Poniewa¿ zauwa¿y³em nastêpne oznaczenia do wycinki
drzew w innych miejscach powiatu, proszê o zweryfikowanie zamierzeñ instytucji, która to robi. Wycinka drzew przydro¿nych to tak¿e zniszczenie krajobrazu, nawet tego
potraktowanego jako krajobraz codzienny..
Przy skrzy¿owaniu dróg w Krupinie rós³ jesion, który
zasadzono z okazji plebiscytu na Mazurach. Jest to udokumentowane i opisane w publikacjach krajoznawczych.

Drzewo koo Imionek z okazem odnoycy jesionowej.

Z dniem 1 marca 2010 roku firma Nokia Poland oraz Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y og³aszaj¹ rozpoczêcie konkursu fotograficznego W zespole si³a. Konkurs skierowany jest do m³odzie¿y w wieku 16-22 lat z terenu ca³ej Polski.
Celem konkursu jest promocja przyk³adów pozytywnego wp³ywu
m³odych ludzi na ich najbli¿sze otoczenie. Chcemy zachêciæ
m³odzie¿, do zaprezentowania dzia³añ, które w pozytywny sposób
wp³ywaj¹ na wiat wokó³ nich.
Warunkiem udzia³u w konkursie W zespole si³a jest nades³anie
do dnia 30 kwietnia 2010 roku zdjêcia na adres e-mail: konkurs@pcyf.org.pl. Prace powinny byæ nades³ane wraz z tytu³em zdjêcia, imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem telefonu. Jedna osoba mo¿e nades³aæ jedno zdjêcie. Fotografia
powinna byæ przes³ana w formie pliku graficznego *jpg nie
przekraczaj¹cego 5 MB.
W pierwszym etapie konkursu, trwaj¹cym od 1 do 10 maja,
Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych zdjêæ. W drugim etapie konkursu, trwaj¹cym od 10 do 30 maja 2010 roku,
na stronie www.makeaconnection.pl zostanie zamieszczona galeria
20 najlepszych zdjêæ wybranych przez Komisjê. Internauci
bêd¹ mogli poprzez g³osowanie i komentarze wybraæ trzy
najpopularniejsze zdjêcia, których autorzy otrzymaj¹ nagrody.
Jednoczenie przyznane zostan¹ nagrody Komisji Konkursowej dla najlepszego zdjêcia oraz nagrody dla internautów bior¹cych udzia³ w g³osowaniu.
W konkursie przewidziano nastêpuj¹ce nagrody:
* Nagroda Komisji Konkursowej za najlepsze zdjêcie  udzia³
w warsztacie prowadzonym przez profesjonalnego fotografa.
* Nagrody internautów  autorzy 3 zdjêæ, które uzyskaj¹ najwiêcej g³osów otrzymaj¹ telefony Nokia X3.
* Nagrody Komisji Konkursowej dla internautów za najlepszy
komentarz uzasadniaj¹cy oddanie g³osu na zdjêcie  autorzy trzech najciekawszych komentarzy do zdjêæ, otrzymaj¹
telefony Nokia X3.
Rozstrzygniêcie konkursu W zespole si³a zostanie og³oszone do dnia 15 czerwca 2010 na stronie internetowej programu: www.makeaconnection.pl.
Dodatkowe informacje oraz regulamin konkursu znajduj¹
siê stronie internetowej www.makeaconnection.pl

'
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Tenis sto³owy
21.02.2010 r. tenisici sto³owi Czarnych Olecko rozegrali mecz wyjazdowy w Gi¿ycku z miejscow¹ dru¿yn¹ UKS
Ratusz. Zespó³ z Gi¿ycka ju¿ od d³u¿szego czasu jest os³abiony brakiem
swojego czo³owego zawodnika  Janusza Rusociñskiego, który z przyczyn
rodzinnych wzi¹³ rozbrat z tenisem sto³owym. Olecczanie od samego pocz¹tku prowadzili wyranie, wygrywaj¹c swoje
pierwsze pojedynki. Równie¿ obydwie
gry podwójne pad³y ³upem Czarnych.
Pierwsze punkty Olecko straci³o, przy
prowadzeniu 7:0. Pierwszy honorowy
punkt dla gospodarzy uratowa³ Micha³
Trochim, pokonuj¹c Roberta Karnieja
3:2. Drugi punkt dla Gi¿ycka zdoby³

Tenis sto³owy
27.02.2010r. w hali sportowej OSiR
w Go³dapi odby³ siê Memoria³ im. Bernarda Zackiewicza w tenisie sto³owym.
W zawodach tych uczestniczy³o 128
tenisistów z pó³nocno-wschodniej Polski, w tym zawodnicy z Olecka.
Wyniki olecczan:

Biegi prze³ajowe
Trzy z³ote medale
oleckich biegaczy
na Mistrzostwach Województwa
Z dorobkiem 4 medali powrócili z
Mistrzostw Województwa WarmiñskoMazurskiego w Biegach Prze³ajowych
podopieczni trenera Romualda Wojnowskiego. Zawody odby³y siê w pobli¿u Nowej Wsi E³ckiej, a wystartowa³o w nich blisko 560 uczestników.
Trasy zlokalizowano w lesie, po którym ciê¿ko by³o przemieszczaæ siê id¹c
w obuwiu gumowym! Biegaæ po tych
trasach to znamiona ekwilibrystyki po³¹czonej z du¿ym niebezpieczeñstwem
i nabawieniem siê urazów koñczyn dolnych.
Krótko analizuj¹c. To bieganie po
weretepach, nie¿nej breji, lodzie i b³ocie  to cie¿ka zdrowia na obozach
przetrwania.
Okazuje siê, ¿e w Olecku mamy jednak
twardzieli, którym niestraszne s¹ warunki,
a cechy silnej woli s¹ dominuj¹ce u
sportowca. To powód do dumy, gdy na
podium czterokrotnie stawali oleccy
lekkoatleci! Ci najlepsi, to znaczy mistrzowie województwa w biegach indy-

równie¿ M. Trochim, który wygra³ 3:1
z Andrzejem Karniejem. Ca³y mecz Czarni
wygrali w stosunku 16:2.
Punkty dla Olecka zdobyli: Kamil
Sad³owski - 4, Dariusz Karniej - 4,
Andrzej Karniej, Robert Karniej - 3
oraz w grze podwójnej K. Sad³owski /
D. Karniej  1 pkt i A. Karniej/R. Karniej  1 pkt.
***
28.02.2010r. Czarni gocili w wi¹tkach, graj¹c z miejscow¹ dru¿yn¹ UKS
,,Sambia.
Zespó³ ten w tabeli III ligi zajmuje
5. miejsce i ma w swoich szeregach dwóch
niez³ych tenisistów. Jednak¿e olecczanie byli w tym meczu zdecydowanym
faworytem. Swój s³abszy dzieñ mieli najlepsi zawodnicy Czarnych: Robert Kar-

niej i Kamil Sad³owski, którzy przegrali solidarnie po dwa pojedynki. W
tej sytuacji ciê¿ar gry wziêli na swoje
barki starsi zawodnicy, to jest Wojciech
Omilian i Dariusz Karniej.
W. Omilian, pomimo ¿e dawno nie
trenowa³, wykaza³ siê du¿¹ wol¹ walki
wygrywaj¹c trudny pojedynek z zawodnikiem gospodarzy (w pi¹tym i ostatnim secie przegrywa³ ju¿ 1:6, a wygra³
12:10) 3:2.
Ostatecznie tenisici Czarnych zwyciê¿yli 12:6.
Punkty dla Olecka zdobywali:
Dariusz Karniej - 4, Wojciech Omilian
- 3, Kamil Sad³owski - 2 pkt, Robert
Karniej - 2 oraz w grze podwójnej R.
Karniej / W. Omilian  1 pkt.
Dariusz Karniej

* szko³y podstawowe (dziewczêta):
2. Paulina Maciejewska
4. Joanna £uszczyñska
* szko³y podstawowe (ch³opcy):
2. Adrian Janczenia
5. Damian Fiedorowicz
* szko³y ponadpodstawowe (dziewczêta):
1. Ma³gorzata Stramowska (Lidzbark
Warmiñski, poprzednio Olecko)

5. Ewa Boguszewska
* szko³y ponadpodstawowe (ch³opcy):
1. Robert Karniej
* kategoria open:
1. Kamil Sad³owski
3. Robert Karniej
* kategoria powy¿ej 40 lat:
2. Dariusz Karniej
4. Andrzej Karniej Dariusz Karniej

widualnych, to:
- Rados³aw Olszewski (SP 3 Olecko, kl. V-VI)  dyst. 800 m;
- Karolina Domañska (LO Olecko, junior m³odszy)  dyst. 1500 m;
- Aleksandra Olewska (Gimnazjum
nr 2 w Olecku),  dyst. 1200 m.
Medal srebrny w biegu otwartym
(juniorzy + seniorzy) wywalczy³a Ma³gorzata Szpunar (Czarni Olecko) na
dyst. 3000 m.
Pi¹ta w biegu juniorek m³odszych
przybieg³a na metê Anna Szpunar (LO
Olecko).
W Mistrzostwach Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego wystartowa³a
piêcioosobowa ekipa z Olecka i to
wystarczy³o, aby w punktacji miast
uplasowaæ siê na trzecim miejscu!
**
W postartowym komentarzu trener
oleckich biegaczy powiedzia³: Praca
z grup¹ utalentowanych «twardzieli» zawsze przyniesie wymierny efekt sportowy. Trzeba chcieæ, aby w warunkach
niecieplarnianych przyjæ na trening i
wykonaæ mozoln¹ pracê, póki co jeszcze nie na etapie wyspecjalizowanych
mezocykli, tylko daleko zaawansowanej zabawy.

Warto o tym powiedzieæ, ¿e zawodniczki biegaj¹ w po³atanych i poklejonych kolcach, w których biega³y ich
starsze kole¿anki. Wyjazdy na obozy
sportowe maj¹ce miejsce dziesiêæ lat
temu, porównywalne s¹ w chwili obecnej do wycieczek na Florydê  czyli
marzenia nierealne. Stroje, dresy, obuwie, ortaliony  to te¿ marzenia. Bez
realizacji pe³noplanowych zamierzeñ
trudno zaistnieæ na piedestale. Nam siê
jako udaje  wbrew dzia³aniom ¿yczliwych, którzy nie mog¹ pogodziæ siê
z faktem, ¿e im siê nie udaje zaistnieæ.
To które ju¿ w historii oleckiej lekkiej atletyki pokolenie odnosz¹ce wymierne sukcesy i za to nale¿¹ siê im
wielkie s³owa uznania i podziêkowañ.
Ja czêsto zastanawiam siê, czy w
koñcu nie daæ sobie wiêtego spokoju
i przekazaæ swoj¹ wiedzê i dowiadczenie kolejnemu fanatykowi. Gdyby
taki pojawi³ siê  wyjdê naprzeciw.
Poza tym wszyscy twierdz¹, ¿e inwestowaæ trzeba w najlepszych, ale ¿ycie
uk³ada inne scenariusze, jak¿e nieprzewidywalne i szkodliwe w realizowaniu
zaplanowanych celów, nie tylko na niwie sportu.
(RW)

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. 1200-17 00. 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 389

Waldemara Rukcia

Witam Pañstwa... Kampania trwa,
Jestem pierwszym kandydatem na Burmistrza jaki przed wyborami w tym roku
zg³osi³ publicznie chêæ objêcia tego stanowiska. A co? W koñcu mamy demokracjê, mamy wybory i mamy Was,
wyborców. W koñcu bardzo szanownych
wyborców. Naszych kochanych wyborców. Naszych jedynych wyborców... Ale
Wam kadzê. W koñcu musicie zrozumieæ, ¿e nie macie wyjcia i musicie przy
mnie postawiæ krzy¿yk. Na razie macie
jednego kandydata i zgodnie z zasadami
demokracji nie macie wyjcia, bo jako
jedyny oficjalnie przedstawiaj¹cy siê jako
kandydat prowadzê we wszelkich sonda¿ach i rankingach przedwyborczych.
Nie obiecam Pañstwu cudów... O, takich
numerów mamy ju¿ wystarczaj¹co wiele
u Premiera i paru kolegów z pokoju nr
12 naszego szpitala. Jest nawet taki, co
mówi: Jam jest, który jest... Ale on na
burmistrza nie startuje. Jest stworzony,
oficjalnie wg niego, by³ ju¿ od zawsze
razem z koleg¹ Chaosem spod siedemnastki. Cudów Wam nie obiecam. Jedynie krew, pot i ³zy... Co prawda ju¿
dawno nie s³ysza³em o tak dobrych zabawach wiejskich, które by zapewni³y
spe³nienie tych obietnic we wszystkich
trzech punktach, ale czego to siê nie zrobi
dla KOCHANYCH wyborców. Kupi siê
parê beczek jakiej okowity czy ksiê¿ycówki od okolicznych przedstawicieli
szarej strefy i walki z monopolem pañstwowym i zwyciêstwo bêdzie ³atwe. Jak
to mówi¹: kampania wyborcza ma swój
koloryt i koszty. Na razie kombinujê jak
to zrobiæ. Realizacja planów wyborczych

w pozycji na sufit patrz z przyd³ugimi
rêkawami zawi¹zanymi w piêkn¹ kokardê jest, mo¿na napisaæ, co nieco krêpuj¹ca. Najpierw podejrzewa³em Ordynatora, ¿e po owiadczeniu, ¿e Bendem
Burmistrzem, po prostu chce likwidowaæ konkurencjê do tego stanowiska, ale
potem zaczê³a siê mi tliæ taka malutka
myl, ¿e jednak wzi¹³ mnie za prawdziwego wariata. Bo proszê zobaczyæ, co z
ludzi zajmuj¹cych polityk¹ ona czyni.
Potem musz¹ siedzieæ na Florydzie, graæ
w golfa z byle kim i baæ siê, ¿e jacy
dzicy, z dzikiego kraju, go napadn¹. Po
dwudziestu latach czynnego udzia³u w
polityce tak póno zorientowaæ siê, czym
jest polityka?! Zadziwiaj¹cy refleks. Zaczynam rozumieæ Ordynatora staraj¹cego siê mnie uchroniæ przed obrzydliwoci¹ bycia politykiem. Ale zdecydowa³em siê i ju¿... Wykrzycza³em to kilka
razy budz¹c, na razie, tylko zainteresowanie sanitariuszy. Ma siê to samozaparcie.
Po kilku godzinach tego przekonywania mnie, ¿e nie warto i mojego uporu, ¿e jednak warto... nie, nie, nie warto... a jednak warto. Wyl¹dowa³em w
sali wieloosobowej, gdzie mog³em bez
przeszkód tworzyæ swój sztab wyborczy.
Na pocz¹tku by³o trudno przekonaæ obecnych do mojej kandydatury, ale jak obieca³em im kilka eksponowanych stanowisk, to nikt ju¿ nie mia³ w¹tpliwoci,
¿e jednak jestem najlepszym kandydatem na burmistrza. I to nawet ca³ego wiata.
Ustalilimy, ¿e kolega Naczelny zajmie
siê propagand¹ i tworzeniem prasy propagandowej. Ostatnio zamiast swojego
zeszyciku, dziêki któremu kontrolowa³
przep³yw z ca³ego wiata, naby³ sobie

przenony komputer osobisty, pozwalaj¹cy mu na kontrolê drugiej czêci wiata oraz dwóch planet s¹siednich. Kolega
Taksówka zajmie siê wo¿eniem wielkiego baneru po okrêgu wyborczym i nie
tylko. Reszta na razie zajmie siê zbieraniem g³osów na listach poparcia dla mnie
jako kandydata. Szybko przeprowadzilimy prawybory, w których zaj¹³em pierwsze
miejsce wyprzedzaj¹c kontrkandydata o
ca³e 100%. Ale kto by chcia³ g³osowaæ
na tego gocia w lustrze. Co prawda w
telewizji widzia³em przepiêkn¹ i kulturaln¹ walkê wyborcz¹ dwóch kandydatów na kandydatów, z których jeden okaza³
siê cz³owiekiem w stylu: On nie z roli,
ale z Woli i jak trzeba.... tej morskiej
piance. Ba³em siê trochê o dzia³ania CBA.
Tak¹ tabliczkê widzia³em na drzwiach
sali nr 9. Jednak okaza³o siê, ¿e by³a to
tylko taka zmiana maj¹ca na celu polepszenie samopoczucia ludzi lecz¹cych siê
z uzale¿nienia od alkoholu. Napis CBA
 Ca³kowity Brak Alkoholu o wiele lepiej brzmi. A ju¿ myla³em, ¿e korumpowanie i ³apówkarstwo w tej kampanii
bêdzie niemo¿liwe. Na szczêcie jest
odwrotnie...
Kolegom zbieraj¹cym podpisy bardzo szybko posz³o. Zebrali ich blisko 10
tysiêcy i to w kilka godzin. Zdziwilimy
siê, ale jak okaza³o siê, ¿e przeszli po
korytarzach szpitala oko³o dwudziestu razy,
napotykaj¹c przypadkowych ludzi i jeden z nich pracowa³ kiedy przy kampanii wyborczej pewnej pos³anki... Ma ch³op
dowiadczenie... Tacy siê przydadz¹.
Za tydzieñ urz¹dzimy pierwsze walne zebranie naszego Komitetu Wyborczego. Wszystkich zapraszamy.
PAC

