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Nie wszystko co siê liczy
mo¿e byæ policzone;
nie wszystko co mo¿e byæ policzone
liczy siê.
Albert Einstein
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WARTO PRZECZYTAÆ
* Konkurs plastyczny Moje Olecko, szczegó³y na s. 4.
* X-lecie Szkolnej Orkiestry Kameralnej  program na s. 5.
* I Suwalska Szopka Satyryczna
* Chopin w Krypcie na Wawelu
* Dowiedz siê wiêcej o kierunkach
kszta³cenia w powiecie oleckim!
 spotkania w gimnazjach
* Rozpoczêto realizacjê projektu pn.
Bêdê samodzielny
* Czwarte miejsce Oli Olszewskiej
na Prze³ajowych Mistrzostwach
Polski LZS  szczegó³y na s. 18.
* Tenisici sto³owi Czarnych o krok
od II ligi  szczegó³y na s. 19.

Remont placu rozpoczêty
Fot. www.olecko.pl

Rozpoczê³y siê pierwsze prace budowlane zwi¹zane z inwestycj¹ realizowan¹ w ramach
projektu Rozwój turystyki transgranicznej - dziedzictwo dla przysz³ych pokoleñ. Wykonawca do koñca czerwca 2010 r. ma zakoñczyæ prace na centralnym placu w miecie.
(K21711)

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

tel. 501-611-961

(V3308)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

SUPER TAXI

#  & &

Rys. Waldemar Rukæ

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

(K26403)

#   
MAJSTER

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

(V7904)

(V11302)

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
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Markowi
Nowickiemu

wyrazy wspó³czucia
z powodu mierci

OJCA

sk³ada redakcja
Tygodnika Oleckiego

Panu

Markowi
Nowickiemu
wyrazy wspó³czucia
z powodu mierci

OJCA

sk³adaj¹ cz³onkowie Stowarzyszenia Kulturalnego Przypisani
Pó³nocy z siedzib¹ w Olecku

KRONIKA
PO¯ARNICZA
 29 stycznia o 13.14 dwa zastêpy JRG
PSP gasi³y po¿ar w domu mieszkalnym przy ulicy Winiowej. (Kot zrzuci³
gazety susz¹ce siê na piecu c.o. i te
zapali³y siê)
 29 stycznia o 13.26 zastêp OSP wiêtajno gasi³ w wiêtajnie po¿ar w domu
mieszkalnym.
 29 stycznia 0 19.05 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ulicy M³ynowej po¿ar sadzy w kominie domu mieszkalnego.
 3 lutego o 10.33 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ sople lodu z budynku przy
ul. Go³dapskiej.
 4 lutego o 9.33 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y sople lodu z budynku przy
ul. Wojska Polskiego.
 4 lutego o 12.28 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jezdni ul. Produkcyjnej skutki kolizji drogowej.
 4 lutego o 14.00 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y z jezdni w okolicach
D¹browskich skutki kolizji drogowej.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
Nietrzewi kieruj¹cy
 5.03.2010 r. o godz. 17.55 w Olecku
na ul. Go³dapskiej zatrzymano nietrzewego kierowcê. By³ to 43-letni mieszkaniec gminy Filipów, który prowadzi³ pojazd maj¹c ponad 1 promil
alkoholu w organizmie. Ponadto po
sprawdzeniu policjanci ustalili, i¿ zatrzymany naruszy³ aktualny s¹dowy
zakaz prowadzenia pojazdów obowi¹zuj¹cy do maja 2011 roku.
 6.03.2010 r. w Olecku na ul. Lipowej
policjanci zatrzymali do kontroli drogowej osobowego Forda. Kieruj¹cy,
Micha³ A., nie doæ ¿e nie posiada³
prawa jazdy, to by³ nietrzewy. Badanie alkomatem wykaza³o 0,7 promila alkoholu w organizmie.
 6.03.2010 r. o godz. 14.10 w Olecku
na ul. Aleja Zwyciêstwa policjanci
zatrzymali kolejnego nietrzewego
kierowcê. By³ to 33-letni Karol ¯. z
gminy Wieliczki, który prowadzi³ Audi
maj¹c ponad 1,5 promila alkoholu w
organizmie.
 7.03.2010 r. o godz. 1.40 w Olecku
na ul. Kamiennej w rêce policjantów
wpad³ 20-letni Karol Sz., który prowadzi³ pojazd maj¹c ponad 1 promil
alkoholu w organizmie.
 6.03.2010 r. o godz. 17.10 w miejscowoci Barany policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kieruj¹cego Polonezem. Okaza³o siê, ¿e
kieruj¹cy, Eugeniusz K., posiada aktualny zakaz prowadzenia pojazdów
wa¿ny do wrzenia 2012 roku.
Tomasz Jegliñski

Zmniejszenie
subwencji

Ministerstwo Finansów poinformowa³o o zmniejszeniu owiatowej subwencji ogólnej o kwotê 366 tysiêcy i
11 z³otych.
(m/WF)

88.754,38 z³otych

Na tak¹ kwotê zwolniono z podatków przedsiêbiorców oleckich tworz¹cych nowe miejsca pracy. Uchwa³ê reguluj¹c¹ system zwalniania podjêto 31
maja 2007 roku.
(m/WF)

21,2 hektara

... parków, skwerów i zieleñców za sumê
242 tysi¹ce 355 z³otych rocznie bêdzie
pielêgnowa³o Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spó³ka z o.o. Umowê ze spó³k¹ na lata 2010  2013 zawarto na podstawie przetargu nieograniczonego.
(m/GKO)

Oleckie
przedwionie poezji

W artykule Oleckie przedwionie
poezji zamieszczonym w nr 10 (634)
z 9 marca 2010 r. chochlik pomin¹³
nazwisko jurora Romana Karsztuna,
za co organizatorzy Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny
serdecznie przepraszaj¹.

DY¯URY APTEK

* 16.03.2010r.  pl. Wolnoci 7B
* 17.03.2010r.  ul. Go³dapska 1
* 18.03.2010r.  ul. Zielona 35
* 19.03.2010r.  ul. Sk³adowa 6
* 20.03.2010r.  ul. Zielona 37
* 21.03.2010r.  ul. Kolejowa 15
* 22.03.2010r.  ul. 11 Listopada 9
* 23.03.2010r.  pl. Wolnoci 25

Redakcja

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

w godzinach 1200-1700

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:

 Alina Dundulis
 Ryszard Król
 Marek Rzecki
 Krystyna Wo³czek
 Robert Wyganowski
 Ewa ¯ukowska
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

(V12821)

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(K27101)

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

(V9403)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

(V8833)

GRÜNLAND

(V9203)

Sk³ad fabryczny kostki brukowej KAMAL

(L21603)

PORCELANA

(V7505)

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

(V8903)

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
15 marca (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
* 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)
8.00-20.00  bezp³atne badania mammograficzne, Mammobus ustawiony obok szpitala
17.00  Wiosenne Pejza¿e, sala kina Mazur
18 marca (czwartek)
8.00-20.00  bezp³atne badania mammograficzne, Mammobus ustawiony obok szpitala
9.00  Powiatowa Liga Halowej Pi³ki No¿nej Ch³opców (SP)
hala w Wieliczkach
19 marca (pi¹tek)
8.00-20.00  bezp³atne badania mammograficzne, Mammobus ustawiony obok szpitala
17.00  Stare Wygi  film, kino Mazur
19.00  Ko³ysanka  film, kino Mazur
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
20 marca (sobota)
17.00  Stare Wygi  film, kino Mazur
19.00  Ko³ysanka  film, kino Mazur
21 marca (niedziela)
17.00  Stare Wygi  film, kino Mazur
19.00  Ko³ysanka  film, kino Mazur
22 marca (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
25 marca (czwartek)
* Gala Poeci Pogranicza Mazur i Suwalszczyzny (konkurs
recytatorski)  Ratusz
16.00 Eliminacje powiatowe 55. Ogólnopolskiego Konkursu
recytatorskiego, sala Teatru AGT
26 marca (pi¹tek)
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
17.00  Alvin i wiewiórki 2  film, kino
19.00  Parnassus  film, kino
27 marca (sobota)
* III Miêdzynarodowy memoria³ i. Jasieluna i F. Pietro³aja
w tenisie sto³owym (hala ZST)
15.00  10-lecie Szkolnej Orkiestry Kameralnej, sala kina
Mazur
17.00  Alvin i wiewiórki 2  film, kino
19.00  Parnassus  film, kino
28 marca (niedziela)
III Miêdzynarodowy memoria³ i. Jasieluna i F. Pietro³aja w
tenisie sto³owym (hala ZST)
17.00  Alvin i wiewiórki 2  film, kino
19.00  Parnassus  film, kino
29 marca (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego

"
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W³ama³ siê do altanki,
trafi³ do policyjnej celi

Kara do 10 lat pozbawienia wolnoci grozi 45-letniemu
Krzysztofowi M. Mê¿czyzna w³ama³ siê do altanki, sk¹d ukrad³
wykaszarkê elektryczn¹ oraz butlê gazow¹. Bezporednio po
pope³nieniu przestêpstwa zosta³ zatrzymany przez policjantów. Po wytrzewieniu us³yszy zarzut kradzie¿y z w³amaniem.
7 marca minut po godzinie 13.00 oficer dy¿urny oleckiej
komendy otrzyma³ informacjê o w³amaniu do altanki w jednej spod oleckich miejscowoci. Zg³aszaj¹cy powiedzia³, ¿e
sprawca ucieka przez zamarzniête jezioro. Natychmiast na
miejsce pojechali policjanci prewencji. Pokrzywdzony wskaza³ mundurowym kierunek ucieczki z³odzieja, który po krótkim pocigu zosta³ zatrzymany. Okaza³ siê nim notowany ju¿
wczeniej za podobne czyny Krzysztof M. Mê¿czyzna, który
by³ nietrzewy, trafi³ do policyjnego aresztu. Gdy wytrze-

Fot. Archiwum KPP Olecko.
wieje zostanie mu przedstawiony zarzut kradzie¿y z w³amaniem. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolnoci.
Tomasz Jegliñski

Kolejni absolwenci ZDZ
Tegoroczni absolwenci (8 osób) Szko³y
Policealnej dla Doros³ych ZDZ w Bia³ymstoku z/s w Olecku o kierunku technik bezpieczeñstwa i higieny pracy w
dniach 19-20 stycznia 2010 r. przyst¹pili do egzaminu zewnêtrznego potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe przed
komisj¹ powo³an¹ przez Okrêgow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ w £om¿y i ZDALI WSZYSCY  100%.
By³ to drugi tego typu egzamin 
zarówno dla kadry wyk³adowej i oczywicie dla nas, organizatorów tej szko³y
i kierunku zawodowego. Sukces zwieñczony przede wszystkim:
- aktywnym uczestnictwem s³uchaczy w
zajêciach,
- wysokim zaanga¿owaniem kadry pedagogicznej,
- stosownie przygotowan¹ i wyposa¿on¹ baz¹ dydaktyczn¹,
- dobr¹ organizacj¹ pracy dydaktycznej
w szkole.
ZAPRASZAMY DO NASZYCH
SZKÓ£ PO EFEKTY I SUKCESY!!!
Prowadzimy rekrutacjê na kierunek technik bhp. Kandydatami mog¹ byæ:
* absolwenci szkó³ rednich (nie jest

wymagane wiadectwo dojrza³oci);
* pracownicy pe³ni¹cy funkcjê inspektora s³u¿b bhp w zak³adach pracy;
* pracodawcy firm, którzy pe³ni¹ (lub
chc¹ pe³niæ) zadania s³u¿b bhp;
* inne osoby zainteresowane uzyskaniem tytu³u technika bhp.
Okres trwania nauki - 3 semestry.

Konkurs plastyczny Moje Olecko
Zespó³ Szkó³ STO w Olecku og³osi³ konkurs plastyczny Moje Olecko.
Tematyka prac musi nawi¹zywaæ do Olecko. Uczestnikami konkursu mog¹
byæ wy³¹cznie wychowankowie przedszkoli oraz uczniowie szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych. Prace mog¹ byæ wykonane dowoln¹ technik¹ plastyczn¹: rysunek (kredk¹, o³ówkiem, pastel¹, wêglem), prace malarskie (akwarele, farby plakatowe),mozaiki, kola¿e itp. Termin dostarczenia prac do siedziby organizatora mija
14 maja br.
Na laureatów czekaj¹ atrakcyjne nagrody!
Warto dodaæ, ¿e Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewki obj¹³ konkurs honorowym patron.
Wiêcej o konkursie na stronie www.spoleczna.olecko.edu.pl

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w sekretariacie szko³y osobicie lub
telefonicznie pod nr tel. (87) 520 26 35
oraz drog¹ elektroniczn¹ pod adresem:
olecko@zdz.bialystok.pl
Serdecznie zapraszamy!
Barbara Taraszkiewicz
 dyrektor szkó³ ZDZ

2.381.178 z³otych

... tyle zap³ac¹ olecczanie podatku od
nieruchomoci w gminie Olecko. 19 lutego zakoñczono przygotowywaæ w/w
dokumenty. Wydano 4769 decyzji o
wymiarze podatku. Termin wp³aty pierwszej raty up³ywa 15 marca. (m/WF)

2371 decyzji

... wyda³a gmina w sprawie naliczania
podatku rolnego, lenego i od nieruchomoci.
(m/WF)

#
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X-lecie Szkolnej
Orkiestry Kameralnej

Program koncertu na X-lecie Szkolnej Orkiestry Kameralnej  27.03.2010 r., godz. 15.00, sala kina Mazur
* Jerzy Fryderyk Haendel - Alleluja z oratorium Mesjasz
* Jan Sebastian Bach - Aria
* Johannes Brahms - Four Waltzes op.39 nr.1,2,5,i11
* Giuseppe Verdi - Wielki Marsz z opery Aida
* Antoni Dworzak  Taniec s³owiañski op. 46 nr 8, oprac. T.
W. Gawroñski
* Astor Piazzolla - Oblivion, oprac. T. W. Gawroñski; solista Jakub Drobiszewski - akordeon
* Jerry Bock - Sunrise, Sunset z musicalu Skrzypek na dachu, oprac. T.W. Gawroñski
* Jerry Bock - Gdybym by³ bogaty z musicalu Skrzypek na
dachu, oprac. T.W. Gawroñski
* Terry Gilkyson  Melodia z bajki Ksiêga d¿ungli Wold
Disney, oprac. T. W. Gawroñski
* Bert Kaempfert - Strangers In The Night /Sama w tak¹
noc, oprac.T.W. Gawronski
* Mel. popularna - W cygañskich rytmach, oprac. T. W.
Gawroñski; solistka  Joanna Walicka  skrzypce
* Michel Legrand - I will wait for you /Zaczekam na Ciebie/
z filmu Parasolki z Cherbourga, oprac. T. W. Gawroñski,
* Melodia meksykañska - La cucaracha, oprac. T. W. Gawronski
* Romuald Zyliñski - Serduszko puka, oprac. T. W. Gawroñski
* John Kander - New York, New York, oprac. T.W.Gawroñski
* George Gershwin - I got rhythm, oprac. T.W. Gawroñski
* John Philip Sousa - Washington Post March, oprac. T.W.
Gawronski
Zapraszamy!

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

(V12102)

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

55. konkurs
recytatorski OKR
Do dnia 15 marca do godz. 15.00 mo¿na sk³adaæ w sekretariacie ROK MG karty zg³oszeniowe uprawniaj¹ce do
udzia³u w 55. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.
Eliminacje powiatowe odbêd¹ siê w dniu 25 marca o
godz. 16.00 w sali Teatru AGT przy ul. Partyzantów, a regionalne w dniu 9 kwietnia 2010 r. w Gi¿ycku.
Regulamin i karta uczestnictwa do pobrania na stronie
internetowej
www.przystanek.pl/wydarzenia.html

W Ojczyzny duchu
m¹drze przestawa³
Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof.
T. Kotarbiñskiego w Olsztynie Filia w Olecku zaprasza nauczycieli wraz z uczniami opraz wszystkich zainteresowanych do ogl¹dania wystawy
W Ojczyzny duchu m¹drze przestawa³ 
zorganizowanej z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka
Chopina. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 31 marca 2010 r.
Kontakt: tel. 87 523 93 53; e-mail: olecko@wmbp.olsztyn.pl
(V12301)

$
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GENIUS LOCI
Jerzy Stankiewicz

Chopin w Krypcie Wieszczów
na Wawelu

Ludzie kultury ca³ego wiata obchodz¹ uroczystoci 200lecia urodzin Fryderyka Chopina, w ¯elazowej Woli na
Mazowszu, polskiego geniusza muzyki epoki romantyzmu,
który spêdzi³ tu³acze ¿ycie na obczynie i pochowany zosta³
w Pary¿u. Do muzyki wiatowej wniós³ pierwiastki polskie.
Uczyni³ to w sposób tak nowatorski a zarazem uniwersalny,
¿e narody, takie jak Francuzi czy Japoñczycy, uznaj¹ go za
kompozytora w³asnego. Z okazji tej historycznej rocznicy
Fryderyk Chopin wprowadzony zosta³ symbolicznie na najwy¿szy polski parnas narodowy, do Krypty Wieszczów na
Wawelu.
W niedzielê 28 lutego w Katedrze Wawelskiej uroczyst¹
Mszê w. koncelebrowa³ ks. kardyna³ Dziwisz. Liturgiê uwietni³
piêkn¹ muzyk¹ Chór Psalmodia Uniwersytetu Papieskiego
Jana Paw³a II, interpretuj¹c pieni Moniuszki, Nowowiejskiego, Bo¿e co Polskê. Orkiestra i solici Capelli Cracoviensis wykonali czêci sta³e Mszy F-dur Józefa Elsnera,
nauczyciela Chopina.
W homilii Metropolita Krakowski powiedzia³, ¿e trud
twórczego ¿ycia naszego wielkiego kompozytora odkrywa
nam, jak g³êboko cz³owiek mo¿e byæ obdarzony wra¿liwo-

Medalion Fryderyka Chopina w Krypcie Wieszczów.
Fot. Jerzy Stankiewicz.

Mozaika Matki Boskiej Ostrobramskiej w Krypcie Wieszczów.
Fot. Jerzy Stankiewicz.
ci¹ na dobro, prawdê i piêkno, a te cechy prowadz¹ nas do
Boga. W ka¿dym pokoleniu s¹ artyci, którzy potrafi¹ przedstawiæ cierpienie i piêkno ludzkiej egzystencji i ukazaæ je
tak¿e poprzez muzykê, ale Chopin jest poród geniuszy.
Po Mszy w. poemat Fortepian Chopina Norwida recytowa³ Jerzy Trela. Od o³tarza przemówi³ minister kultury
Bogdan Zdrojewski, odczytane by³y okolicznociowe listy
prezydenta Lecha Kaczyñskiego i premiera Donalda Tuska,
zabra³ g³os gospodarz, prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski. Przypomnia³ on, ¿e najwietniejsze uroczystoci
na Wawelu uwietnia³ zawsze swoim g³osem Dzwon Zygmunta, ale dzisiaj  stwierdzi³  zamiast dzwonu w Katedrze
Wawelskiej us³yszymy fortepian Chopina. I s³owo sta³o siê
cia³em. W Katedrze Wawelskiej, gdzie przez wieki piewa³a
Kapela Rorantystów, pierwszy raz w historii zabrzmia³ fortepian. Do pochodz¹cego z po³owy XIX wieku instrumentu,
najbardziej cenionej przez Chopina francuskiej firmy fortepianów Pleyel, zasiad³ amerykañski pianista Kevin Kenner,
laureat Konkursu Chopinowskiego. Pod strzeliste, gotyckie
sklepienie pop³ynê³y wysoko liryczne frazy Andante spianato i dramatyczne Scherzo E-dur, dwóch utworów Chopina,
poprzez których niecodzienne brzmienie, dla zebranych t³umnie
wiernych i s³uchaczy, duch kompozytora sta³ siê w katedrze
obecny.
Dostojnicy zeszli do krypty. Minister Zdrojewski ods³oni³ medalion Chopina, na wapiennej p³ycie, z napisem Wielkiemu
artycie, naród, który powiêci³ ks. Kardyna³. Medalion jest
kopi¹ wykonan¹ wed³ug medalionu umieszczonego na nagrobku Chopina na paryskim cmentarzu Père Lachaise. Dane
mi by³o dwa razy, w latach peregrynacji i studiów w Pary¿u,
pielgrzymowaæ do grobu polskiego wieszcza muzyki. Trudno by³o przypuszczaæ, ¿e kopia tego nagrobnego medalionu,
wykonana w sposób klasyczny, z greckiego marmuru, przez
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krakowskiego rzebiarza Wojciecha Kurdziela, kiedykolwiek bêdzie
symbolizowaæ obecnoæ Chopina w kraju i to w Krakowie.
W s¹siedztwie naszych wieszczów: Mickiewicza, z³o¿onego
tu w 1890 r., S³owackiego, jego prochy sprowadzono z Pary¿a
w 1927 r. (a niedawno wmurowano urnê z ziemi¹ z grobu Matki
z Krzemieñca na Podolu), Norwida, którego upamiêtni³a p³yta
w 1993 r. (z urn¹ z ziemi¹ z mogi³y zbiorowej na polskim
cmentarzu w Montmorency pod Pary¿em). W koñcu do³¹czy³
Fryderyk Chopin. Ods³aniaj¹c Jego medalion w Krypcie Wawelskiej, uczynimy w jakim sensie tê kryptê kompletn¹, powiedzia³ minister Zdrojewski.
W Krakowie mówi siê, ¿e w okolicach siedziby starego Uniwersytetu Jagielloñskiego, na ulicy Go³êbiej, wystêpuje najwiêksze
w Polsce nasycenie intelektualne. Schodz¹c do Krypty Wieszczów w Katedrze Wawelskiej mo¿emy doznaæ wra¿enia, jak
silne jest tam nasycenie duchowe i artystyczne. I gra nam to w
duszy. A nad Nimi, niez³omnymi geniuszami polskimi, czuwa
przedstawiona w mozaice Matka Boska Ostrobramska.
Jerzy Stankiewicz (Olecko-Kraków)
Krypta Wieszczów w Katedrze Wawelskiej.
Fot. Stanis³aw Markowski.

Ruszy³a inwestycja w ramach projektu
Rozwój turystyki transgranicznej
 dziedzictwo dla przysz³ych pokoleñ"

Rozpoczê³y siê pierwsze prace budowlane zwi¹zane z inwestycj¹ realizowan¹ w ramach projektu Rozwój turystyki
transgranicznej-dziedzictwo dla przysz³ych pokoleñ. Wykonawca  Konsorcjum- ERD-BUD Leszek Chocim-Zak³ad
Ogólnobudowlany Edward Luto do koñca czerwca 2010r. musi
zakoñczyæ prace na centralnym placu w miecie.
W ramach inwestycji zostanie wymieniona nawierzchnia
na mozaikê posadzkow¹ z³o¿on¹ z p³yt kamiennych granitowych o wymiarach 40x40 cm, ceg³y klinkierowej oraz kostki
kamiennej. Do po³udniowo- zachodniego skraju placu dobudowane bêdzie podium o wymiarach 11x20 m. W sezonie
bêdzie mo¿na wykorzystywaæ je jako scenê letni¹. W ramach projektu plac wzbogaci siê o podwietlan¹, pó³kolist¹
fontannê. Na tym nie koniec zmian. Obecny szalet zostanie
rozebrany a nowy wybudowany nieopodal.
Planuje siê przebudowê schodów, budowê podjazdów dla
osób niepe³nosprawnych, przebudowê chodników wokó³ placu.
Nowe latarnie, ³awki parkowe, kosze na mieci, oraz na nowo
adaptowana i urz¹dzana zieleñ uwieñcz¹ dzie³o.
Dziêki projektowi do lipca 2010 roku centralny plac w
miecie bêdzie kolejn¹, lokaln¹ wizytówk¹. Koszt prac po
przetargu to 2 914 556,70 z³ Ponadto w ramach zadania
zorganizowany zostanie jarmark ludowy, podczas którego
zaprezentowane zostan¹ dania regionalne, ludowe rzemielnictwo i lekcje folkloru.
Dofinansowanie na realizacjê tego projektu otrzymalimy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Wspó³pracy Transgranicznej Litwa-Polska. Projekt jest wdra¿any w ramach Celu 3. Europejska
Wspó³praca Terytorialna Program Wspó³pracy Transgranicznej
Litwa-Polska, który ma na celu wspieranie zrównowa¿onego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, spo³ecznej i terytorialnej
spójnoci. Program jest wspó³finansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Orodek Badañ
i Us³ug Psychologicznych
W 2006 r. w Olecku powsta³ Orodek Badañ i Us³ug
Psychologicznych, którego g³ównym zadaniem jest przeprowadzanie badañ psychologicznych, jak i udzielanie pomocy
niewymiernej w postaci mediacji, szkoleñ czy konsultacji
psychologicznych. Podmiotem w/w badañ s¹ kierowcy wszystkich
kategorii (w tym kierowcy pojazdów uprzywilejowanych),
egzaminatorzy i instruktorzy nauki jazdy, kierowcy, którym
zatrzymano prawo jazdy za jazdê pod wp³ywem alkoholu
lub / i przekroczenie limitu punktów karnych oraz operatorzy sprzêtu ciê¿kiego. Pracowniê charakteryzuje nowoczesny sprzêt do w/w badañ oraz bogaty zestaw metod do wszechstronnej diagnostyki psychologicznej. Rocznie z us³ug orodka
korzysta kilkaset osób. W najbli¿szym okresie czasu oferta
orodka zostanie wzbogacona poprzez nabycie uprawnieñ do
badania osób staraj¹cych siê o uzyskanie licencji na broñ.
Orodek znajduje siê przy alei Wojska Polskiego 12.
(m)
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Projekt „Dowiedz siê wiêcej o kierunkach kszta³cenia w powiecie oleckim!
wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Spotkania informacyjno-promocyjne w gimnazjach
Od 3 marca do 10 marca 2010 r. delegacje Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kochanowskiego, Orodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci G³uchych im. w. Filipa Smaldone, Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych, Zespo³u Szkó³
Technicznych w Olecku sk³ada³y wizyty w dziesiêciu gimnazjach funkcjonuj¹cych na terenie powiatu oleckiego.

Spotkania informacyjno-promocyjne odbywa³y siê w ramach projektu Dowiedz siê wiêcej o kierunkach kszta³cenia
w powiecie oleckim! wspó³finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Uczestniczy³o w nich ponad 370 uczniów klas III.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dziêkujê Dyrektorom gimnazjów za pomoc w realizacji
projektu Dowiedz siê wiêcej o kierunkach kszta³cenia w powiecie oleckim!. Za serdecznoæ i gocinnoæ dla delegacji
szkó³ ponadgimnazjalnych oraz stworzenie ciep³ej i mi³ej atmosfery podczas spotkañ informacyjno-promocyjnych o kierunkach kszta³cenia w powiecie oleckim.
Nauczycielom i uczniom oleckich szkó³ ponadgimnazjalnych dziêkujê za otwartoæ, zaanga¿owanie i wysi³ek w³o¿ony w przygotowanie spotkañ oraz zaprezentowanie naszej
oferty edukacyjnej.
Mam nadziejê, ¿e dzia³ania zaplanowane w ramach projektu i efekty jego realizacji przynios¹ wymierne korzyci spo³ecznociom szkolnym gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych.
Anna Turowska  kierownik projektu
www.powiat.olecko.pl

Podczas spotkañ zaprezentowany zosta³ film i publikacja
promuj¹ca Dowiedz siê wiêcej o kierunkach kszta³cenia w
powiecie oleckim! Wybierz szko³ê w Olecku!.
W trakcie wizyt nauczyciele i uczniowie oleckich szkó³
ponadgimnazjalnych zachêcali m³odzie¿ gimnazjaln¹ do podejmowania nauki w lokalnych szko³ach. Przedstawiali ofertê edukacyjn¹ obejmuj¹c¹ ró¿norodne kierunki kszta³cenia
na poziomie liceum, technikum i zasadniczej szko³y zawodowej. Opowiadali o atrakcyjnych zajêciach pozalekcyjnych organizowanych w szko³ach rednich, ciekawych dzia³aniach
podejmowanych przez spo³ecznoæ szkoln¹, o realizowanych
projektach i nowoczesnej bazie dydaktycznej.
Z analizy przeprowadzonej ankiety w ramach projektu 
mówi Maria Dzienisiewicz, Wicestarosta Olecki  wynika,
¿e znaczna czêæ gimnazjalistów zamierza podj¹æ naukê w
liceum ogólnokszta³c¹cym b¹d technikum. Przy wyborze dalszej
drogi kszta³cenia w szkole ponadgimnazjalnej kieruj¹ siê w
szczególnoci kierunkiem odpowiadaj¹cym ich zainteresowaniom,
a tak¿e presti¿em i renom¹ szko³y. Z ankiet wynika równie¿,
¿e uczniowie wybieraj¹c szko³ê ponadgimnazjaln¹ licz¹, ¿e
dobrze przygotuje ich do matury, pozwoli im zdobyæ zawód
oraz poszerzyæ wiedzê i zainteresowania. Ponad 70 % ankietowanych waha siê jeszcze w kwestii decyzji dotycz¹cej wyboru szko³y ponadgimnazjalnej. W ramach projektu informacje o kierunkach kszta³cenia gimnazjalici otrzymaj¹ podczas spotkañ informacyjno-promocyjnych i targów edukacyjnych.
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Z ARCHIWUM KABARETU LEGALNEGO i póniejszej
POWIATECZNEJ ORKIESTRY SAMOPOMOCY
CH£OPSKIEJ Wac³awa Klejmonta.

I Suwalska
Szopka Satyryczna
Wac³aw Klejmont
I Suwalska Szopka Noworoczna
(Na tle Góry Cisowej szopka na kszta³t pojaæwieskiego kurhanu
skrzy¿owanego z wie¿¹ wiertnicz¹. Dyskotekowe owietlenie. Wchodz¹ kolêdnicy w regionalnych fufajkach pomys³u
szefa Zespo³u Folklorystycznego Przerolaki).
KOLÊDNICY
(na melodiê Wród nocnej ciszy)
Ponad Wigrami g³os siê rozchodzi.
Dzi kamedu³om ju¿ nie zaszkodzi,
Bo snem wiecznym pi¹ w swych kryptach.
A jednak rozs¹dku szczypta
Zda siê na co dzieñ.

I Suwalska szopka satyryczna przeznaczona by³a do druku
w Krajobrazach na Nowy Rok 1982, ale cenzura z nieznanych
powodów druk wstrzyma³a. Tymczasem Wac³aw Klejmont zorganizowa³ w Zespole Szkó³ Rolniczych kabaret, który przygotowa³
na Studniówkê 1982 premierê sceniczn¹ Szopki. W trakcie studniówki
nagle wród nocnej ciszy ozwa³ siê g³ony p³acz dziecka. Zaskoczeni gocie pytali: Co znów siê urodzi³o? Wtedy dyrektor Stanis³aw Romotowski przeci¹³ wstêgê, z której wy³oni³a siê nazwa
LEGALNY. I zaczê³o siê... W nastêpnym roku na II Wojewódzkim Przegl¹dzie Dorobku Artystycznego Szkó³ Rolniczych widowisko zajê³o I miejsce. Potem w 1984 r. autor scenariusza uzyska³
ex aequo z nie¿yj¹cym ju¿ wybitnym poznañskim satyrykiem W³odzimierzem cis³owskim - II miejsce (I nie przyznano) w konkursie Natura Matk¹ Ludzi.
Niniejsza pierwsza publikacja tekstu jest pierwodrukiem na
prawach autorskich.

Wród nocnej ciszy grzmi¹ megafony,
Niczym orkiestra dusz potêpionych.
I z tej to w³anie przyczyny
Wcale nam dobrej nowiny
Na dzi nie wró¿¹.

Na mapach ¿ycia znów plamy bia³e,
Zgnunia³e dzisiaj, a jutro ospa³e.
Ani potêgi, ani Potêgowej,
Czy si³ wystarczy na now¹ odnowê?
Gdzie nas zawiedzie skrajem dróg
Marszruta z³ud i szczêcia ³ut...
Na wspóln¹ drogê, czy wspólny manowiec?
Pó³ideowy czy wdziaæ znów pokrowiec,
Chwiejnym sumieniem wesprzeæ autorytet
Nad pustym sto³kiem, przed pe³nym korytem?

(Miejsce kolêdników zajmuje):
NARRATOR  AMATOR
Z TEATRU NIESPE£NANATURALNEGO
Dzi nie odbieraj¹ krowom wiedmy mleka.
Tê funkcjê przejê³a wiejska dyskoteka.
Ziêba ju¿ nie ziêbi i s³owik nie kl¹ska.
Odlecia³y spiesznie, a piewa... Ga³¹zka.
ZAMIEJSCOWY WAJDELOTA
(na melodiê Ballady dla Potêgowej)
Gdziemy zgubili poród dróg
Czapkê i róg i nawet sznur...
Drepcemy w kó³ko bez drogowskazów,
Na prze³aj ruszyæ nikt nie mie od razu.
W bagnie ob³udy topi¹c ster i wios³a
Ufa, ¿e mu przebieg³oæ napisze w czas rozk³ad.

G£OSY LUB POG£OSY Z RÓ¯NYCH STRON:
I: Nie rozdziobi¹ ich kruki i wrony
II: Za bardzo siê z t¹ wielk¹ gór¹ z¿yli
III: Nie ma wyjcia z naszego m³yna
(odpowiada)
O tym, ¿e dumaæ na suwalskim bruku,
Czy wraz z innymi miaæ siê do rozpuku?
Czy, jak poucza ¿ycia szko³a wiecka,
Nim tu wycisz¹, wracaæ do Olecka?
(Bez chwili namys³u daje SUS nadarzaj¹c¹ siê okazj¹ w
kierunku na E³k, ustêpuj¹c miejsca N-A z TN)
N-A z TN
Mimo wsparcia duchów umkn¹³ nam niebo¿ê,
Pozwólcie, ¿e ja to miêdzy longi w³o¿ê.
A nim inni balladê wespr¹ protestsongiem,
Sprawdzê, co za orê¿ny huf z odsiecz¹ ci¹gnie.
Zaiste, jaka dziwna grupa opêtañcza
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Pcha z E³ku do Suwa³k superekspres Hañcza.
(Wje¿d¿a zaprzêgniêta w wo³y Szalona Lokomotywa z
oswojonym tendrem a na nim dru¿yna w zdekompletowanych strojach sportowych z napisami E£K CENTRALNY.
Wita j¹ kapitan dru¿yny SUWA£K WOJEWÓDZKICH wraz
z zawodnikami obficie zaopatrzonymi w podrêczny i porêczny sprzêt remizyjno-okolicznociowy).
KAPITAN DRU¯YNY E£K CENTRALNY
(do witaj¹cych Suwalczan)
Widzimy, ¿e w³ada wami walki wola
I, ¿ê nie mylicie ustêpowaæ pola.
My tak¿e nie cierpimy fuszerki i lipy.
Przekujmy wiêc w porê miecze na... dowcipy.

KAPITAN DRU¯YNY SUWA£KI WOJEWÓDZKIE
Ochoczo przyjmujemy wyzwanie do boju.
Dlatego te¿ zda³by siê sêdzia pokoju.
Niech nasz czo³owy strzelec, co ma wzrok jak Argus,
Zobaczy, czy z Gi¿ycka nie nadci¹ga Jarguz!
Wbiega

SÊDZIA NEUTRALNY
(do obu dru¿yn)
Od³ó¿cie maczugi, butelki, sprê¿yny.
Ten orê¿ przystoi, lecz na szczeblu gminy.
A tu wojewódzka wszak¿e metropolia
(Na razie bez metra, z nadmetra¿em pola).
Uwaga: Dru¿yny obie równaæ szyki!
Na moj¹ komendê! Ostrzymy jêzyki!
(Rozpoczyna siê mecz na dowcipy. Coraz to która ze stron
nieprzepisowo zagrywa, ale Sêdzia ¿ó³te kartki zostawi³ w
szatni, natomiast wrêczy³ kilka zastêpczych kartek na buty,
co ostatecznie popl¹ta³o szyki, bo obdarowani brawurowym
atakiem rzucili siê do kolejki /Nie myliæ z ekspresem Hañcza/)
SÊDZIA NEUTRALNY
(w tej sytuacji)
Odgwizdujê remis, skoro mecz przerwany,
By nie widzieæ obu dru¿yn wygwizdanych.
(schodzi z boiska)
N-A z TN
Na pusty plac boju wkracza postaæ dzika
Zakutego po uszy w zbrojê wojownika.
A¿ dziw, ¿e bezkonny i idzie, nie jedzie,
A Dyrektor Muzeum do szopki go wiedzie.
WYKOPANY JAÆWING
(na melodiê Wszystkie rybki)

Jestem Jaæwing, syn Kumata
Tralala-la-la-la-la
Jak nie znata, to poznata
Tralala-la-la-la-la
Do dzi le¿a³bym w kurhanie
Tralala-la-la-la-la
Bo tak trudno o mieszkanie
Tralala-la-la-la-la
Traf chcia³, ¿e mnie wykopali
Tralala-la-la-la-la
I to w wojewódzkiej skali
Tralala-la-la-la-la
Dyrektorze Filipowicz
Tralala-la-la-la-la
Daj pokój eksponatowi
Tralala-la-la-la-la
DYREKTOR MUZEUM
Eksponat jak eksponat. Nad czym siê tu ¿aliæ?
Nie pierwszy wykopany w wojewódzkiej skali.
(Pakuje Jaæwinga do skrzyni z napisem: Eksponat: SYN
KUMATA, Odbiorca: MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE.)
Nadchodzi

ROLNIK TUBYLEC
Co ja widzê  Syn Kumata?
Co za bardzo siê kumata.
Oj, gdyby to nie przesy³ka,
Dobra³bym siê mu do ty³ka.
(Staje konno na widecie i pilnie czego wypatruje w kartoflanych zagonach)
ROLNIK TUBYLEC
(na melodiê Furman)
Na krok nie opuszczam pola.
Taka moja pieska rola.
Na wycigi z rannym s³onkiem
Turystyczn¹ p³oszê stonkê.
Hej los, taki los
Nielekki tubylca los!
Ja na polu a w zagrodzie
Wiertacz u mej baby w szkodzie.
I on rad i ona rada
A wydajnoæ z ha wci¹¿ spada.
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SUWA£KI
Jak zmóc by ciê mog³a Suwa³eczka s³aba,
Gdy po okolicznych uganiasz siê babach?!

Hej los, taki los
Nielekki tubylca los!
Za w uk³adzie tym fatalnym
Ronie przyrost naturalny.
Ju¿ nie mogê zliczyæ pociech,
Którym grozi bezrobocie.
Hej los, taki los
Nielekki tubylca los!
Nie chcê wlec siê sam w ogonie
O chlebie i samogonie.
Gdzie pieprz ronie, ka¿dy spieprza
Mimo czystego powietrza.
Hej los, taki los
Nielekki tubylca los!
Zamiast gryæ grunt kamienisty,
Mylê puciæ siê w turysty,
Czy wejæ na wiertacza szlaki.
Albom ja to jaki taki!!!

(Pierzchaj¹ w pop³ochu
WIECZNY WIERTACZ
(Rozgl¹daj¹c siê bezradnie na wszystkie strony, piewa na
melodiê Kolorowe jarmarki.)
Kiedy patrzê na te wie¿e
W plenerze zakotwiczone
To wybaczcie, nie wierzê,
¯e wiercimy w jedn¹ stronê.
Gdyby tak w istocie by³o,
Smolnikom, Szurpi³om, Wigrom
Ju¿ od dziesiêciu lat z gór¹
Grozi³by suwalski syndrom.
A tak tylko mi ¿al
Niklu, chromu, wolframu,
Miedzi, srebra, manganu,
Z³ota, cynku i rtêci...
I mimo szczerych chêci,
Czai siê nowa z³uda.
Gdzie ruda? Gdzie ta ruda?!
(Do szopki ponownie zagl¹da Rolnik Tubylec)
ROLNIK TUBYLEC
Gdzie ta ruda? Rudej nima!
A wiedmy tañczy³y pryma!!!
(Wychodzi razem z Wiecznym Wiertaczem, mijaj¹c po drodze N-A z TN).
N-A z TN
Niez³y æwiek tym wierceniem wbili nam do g³owy:
Czy park krajobrazowy, czy krajobraz ksiê¿ycowy?
Chocia¿ i bez tego ¿ywot nasz nieletki,
To na domiar z³ego straszy Duch Poetki.

(Z tym bojowym okrzykiem szar¿uje miêdzy redliny. S³ychaæ
piski wycofuj¹cych siê w pop³ochu turystów.)
(Na scenê wbiegaj¹ Suwa³ki, czyli lokalna odmiana rusa³ek.
Obraz jak w filmowej Dolinie Issy.)
SUWA£KI
(tañcz¹ i piewaj¹)
Rolnik na pagórkach
Hej¿e, hej¿e, ha!
Rolnik na pagórkach
Hej¿e, hej¿e, ha!
I rolnika córka
Hej¿e, hej¿e, ha!
Rolnik by j¹ wyda³
Hej¿e, hej¿e, ha!
Lecz za gryzipiórka
Hej¿e, hej¿e, ha!
(Wchodzi wieczny wiertacz)
WIECZNY WIERTACZ
Swoj¹ skoczn¹ nut¹ ranicie mi serce,
Gdy jak opêtany wód pagórków wiercê.
Dusza we mnie p³acze, zw³aszcza gdy mam kaca.
Czemu za³askotaæ nie chcecie wiertacza?

DUCH POETKI
(Z ksi¹¿k¹ Leonarda Sciasci Ka¿demu, co mu siê nale¿y od
mafii w rêku piewa na melodiê Jad¹, jad¹ dzieci drog¹.)
Jadê, jadê traktem starym
Wprost z podró¿y w³oskiej
Przez zmienione nie do wiary
I miasta i wioski.
Tu siê kryj¹ nowe dacze
W puszczy ostêpach.
I chocia¿ pospólstwo kracze,
Ich nie trafia szlag.
Tam dywanik asfaltowy
Wiedzie pod sam próg,
Aby notabl zamiejscowy
Nie ub³oci³ nóg.
A miejscowi, te¿ bywa³o,
Czym chata bogata.
Od tych wziê³o siê, tym da³o.
Jak nie wspomóc brata?
Sycylijskie krasnoludki
Broj¹, jak potrafi¹.
Tylko Sciasci tutaj nie ma,
Co by walczy³ z mafi¹.
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(Na chwilê milknie i przys³aniaj¹c oczy rêk¹ wpatruje siê w
dal. Po chwili:)
Widzê Nasz¹ szkapê, r¹czego konika.
I któ¿ to gociñcem w tê stronê pomyka?
Kopijê i minê ma ca³kiem nielich¹.
Wprost na szopkê szar¿uje Suwalski Don Kichot.
(Duch poetki rozp³ywa siê w przestworzach. Na scenê wje¿d¿a
triumfalnie redaktor Kurzawa.)
SUWALSKI DON KICHOT
Przez Górne Dacz-ewo i Dolne Daczewo
Mknê utartym traktem prosto na Badziewo.
Niepomny omerty i tego, czym gro¿¹
Samotne utarczki, pytam: Gdzie Mafiozo?

Grunt rodzinka, kto rodzinkê...
 kto tam na harmonii gra.
Wpad³e tylko na godzinkê,
Wynios¹ ciê w trymiga.
Mafijne tango...
(Don Kichot szykuje siê do ataku, ale Mafiozo niepostrze¿enie znika, wiêc po krótkim zmaganiu z wiatrako-szopk¹ schodzi
na plan dalszy, ustêpuj¹c miejsca Pierwszemu w Rz¹dzie.)
WOJEWODA
(na melodiê Polonez warszawski)
W³adaæ naszym województwem,
Przyznacie, nie lada sztuka,
Gdy¿ przy tym nadmiarze lasów,
£acno idzie w las nauka.
W miêdzywojewódzkich sprintach
Wypadamy nader blado.
Nim oz³oci i orudzi nas
Szurpilskie Eldorado.
Z Krainy Tysi¹ca Jezior
Krain¹ Bosych i Go³ych
Bêdziemy, gdy nie zadbamy
O nasze grzbiety i sto³y.
¯e szampana nie dowieli
I tradycji grozi manko,
Wznoszê wiêc zastêpczy toast
Rodzim¹ Augustowiank¹.
(Wznosi toast):
W wasze rêce ocienni dostawcy i kooperanci perswadujê.

(Na tle efektów akustycznych do melodii W Chicago szala³
gang zjawia siê jak na zawo³anie wy¿ej pozwany.)
MAFIOZO
(na melodiê Cryminal tango)
By³ na Do³ku bar pod Trupkiem
Tych,z którymi nikt nie wygra³.
Dzi obróbkê nad pó³g³ówkiem
Najlepiej za³atwiæ w Wigrach.
Nic nie pisn¹ sami swoi
W myl zasady: mieræ frajerom
Choæby dwoi³ siê i troi³,
Tu najdumniej zabrzmi zero.
Mafijne tango,
Tango pó³s³ówek.
Nie zna pó³g³ówek
Bezwzglêdnych zer.
Tango wywa¿one,
Tango wyp³acalne,
Suwalskie tango:
Z¹b za z¹b.
Jeli masz otwarte oczy,
To nie widzisz nimi nic.
Wy¿ej pêpka nie podskoczysz.
Przygry jêzyk, skoro widz.

(Scena stopniowo zaludnia siê wszystkimi szopkowymi postaciami. W tym momencie wszystkie zegary ze s³ynnej kolekcji U³anowicza wyj¹tkowo raz do roku wybijaj¹ zgodnym
rytmem tê sam¹ godzinê 12.00.)
WSZYSCY
(na melodiê Wszyscy tañczyli ca³¹ noc)
Niebawem wit otworzy bramy dnia.
Ostatni goæ opuci szopki próg.
Niech wiêc na twarzy umiech ma
Jawy wyczarowanej z snów.
W ten Rok przestronny wejdmy w czas,
By nadaæ chwilom walca takt
A radoæ co siê zrodzi w nas
Uczyni piêknym ca³y wiat.
Refren I:
Niech siê nam szczêci ca³y rok!
W spokoju niech mijaj¹ dni.
Niech czêciej radoæ, nili z³oæ
Stoi na stra¿y wolnych chwil.
Niech siê nam szczêci ca³y rok,
Ju¿ od tego pierwszego dnia.
Po stokroæ lepszy szczery miech,
Ni¿ jedna zab³¹kana ³za.
Refren II:
Niech siê wam szczêci ca³y rok! Itd.
KURTYNA
Wac³aw Klejmont

!
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PROJEKTODAWCA
POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Olecku
ul. Go³dapska 23
tel. 87 5203430,
fax 87 5204720

Mieszkañcy powiatu oleckiego!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku,
w partnerstwie z Powiatowym Urzêdem Pracy w Olecku, rozpoczê³o realizacjê projektu pn. Bêdê samodzielny wspó³finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Poddzia³ania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spo³eczna osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Jest to kontynuacja wczeniejszego projektu partnerskiego pt. Otwarci
na wszystko, którego uczestnicy wskazali swoje oczekiwania w zakresie aktywnoci zawodowej.

Projekt skierowany jest do
osób niepe³nosprawnych z terenu powiatu
oleckiego, którzy nie s¹ zatrudnieni.
Celem g³ównym projektu jest wyposa¿enie w wiedzê oraz umiejêtnoci spo³eczne i zawodowe niezbêdne do podjêcia aktywnoci zawodowej 40 osób niepe³nosprawnych z terenu powiatu oleckiego. Cel zostanie osi¹gniêty poprzez m.in.:
- zmianê postaw osób niepe³nosprawnych,
- przygotowanie osób niepe³nosprawnych do adaptacji
na lokalnym rynku pracy,
- nabycie, uzupe³nienie lub zmianê kwalifikacji zawodowych,
- nabycie dowiadczenia zawodowego.
W ramach projektu zrealizowane zostan¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:
1/ Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne:
- indywidualne wsparcie psychologiczne;
- warsztaty psychologiczno-terapeutyczne;
- spotkanie z instruktorem terapii.
2/ Utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia.
3/ Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy:
- uprawnienia do korzystania z ró¿nych form wsparcia rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej;
- podstawowe zagadnienia prawa pracy;
- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, poszukiwanie ofert pracy.
4/ Szkolenia:
- opiekun dzieciêcy (5 osób);
- pracownik biurowy z obs³ug¹ komputera (6 osób);

PARTNER
POWIATOWY URZ¥D PRACY
w Olecku
ul. Armii Krajowej 30
tel. 87 5202533, 5203078
fax 87 5202746

- kucharz (7 osób);
- opiekun osób starszych (7 osób);
- pracownik biurowy z elementami archiwizacji (8 osób);
- ogrodnik terenów zielonych z elementami florystyki i
obs³ug¹ kasy fiskalnej (7 osób).
5/ Sta¿e zawodowe u pracodawców.
Uczestnikom projektu zostanie wyp³acone stypendium za uczestnictwo w szkoleniach i sta¿ach, dodatkowo osobom spoza olecka zrefundujemy koszt przejazdów. W czasie trwania poszczególnych dzia³añ zapewnimy poczêstunek.
W ramach projektu zorganizowany zostanie tak¿e jednodniowy wyjazd integracyjny na terenie naszego regionu.
Wszystkie dzia³ania w ramach projektu s¹ bezp³atne.

Jeli jeste osob¹ niepe³nosprawn¹ i chcesz skorzystaæ z oferowanego wsparcia w ramach projektu zg³o
swój udzia³ w projekcie Bêdê samodzielny!

ZACHÊCAMY DO UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE
Zg³oszenia mo¿na dokonaæ poprzez dostarczenie do
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, Powiatowego Urzêdu Pracy w Olecku za porednictwem
poczty, osobicie lub z pomoc¹ innych osób, wype³nionego formularza zg³oszeniowego. Druk formularza dostêpny jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
Olecku, Powiatowym Urzêdzie Pracy w Olecku (formularz mo¿na uzyskaæ tak¿e za pomoc¹ strony internetowej
Projektodawcy: www.pcpr.powiat.plecko.pl  zak³adka
realizowane projekty EFS).
Bli¿sze informacje na temat mo¿liwoci udzia³u w
projekcie mo¿na uzyskaæ w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
ul. Go³dapska 23
tel. 087 520 34 30
www.pcpr.powiat.olecko.pl
oraz
Powiatowym Urzêdzie Pracy w Olecku
ul. Armii Krajowej 30
tel. 087 520 25 33, 087 520 30 78

Projekt Bêdê samodzielny wspó³finansowany jest ze rodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

"
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* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V2710
V1909
(K24905)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

Krupin 14A

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

K27001

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

(V610)

SERWIS OGUMIENIA

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-097660
V9033
* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503804-741
K25105
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K23807
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V2720
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V1919
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 K26104
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V3328
* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660 V9023
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V3318
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V9013
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
K25005

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V8004
* 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
V3408
(V7106)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V8104)

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 L21902
* zespó³ muzyczny na ró¿ne okazje, tel. 666-706-100 K23109

US£UGI

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55
V510

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

(V4007)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30

L21204

L22401
L21503

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1310
* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V2509
* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049

tel. 503 804 741; 512 217 654
* Odszkodowania komunikacyjne, tel. 604-856-353

V70611

L16716

* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V12811
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-4373
V6606
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V2009

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L22301
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K19120a
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47

V2609

* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31, tel. 87523-00-80
L21602
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY

(V410)

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

US£UGI

* ksiêgowe us³ugi, Ternet Sp. z o.o., tel. 87-520-31-70

L21702

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V1010
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
V9103

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)

NOWA DOSTAWA TOWARU
ozdoby wielkanocne, wazy, wazony

tel. 608-146-978

www.meble-zachodnie.eu

(V8803)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K23707

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-46-76 V56109

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V3108)

AUTO-MOTO

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V8913
* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V7116
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V25604
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095424, www.tocada.pl
V7525

US£UGI

#
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* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V11322

Sklep DOM

Pl. Wolnoci 5A
s.c.
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2109
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V3338
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V8204)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L21403
* Taxi Super Taxi, tel. 87-520-20-00, 87-520-18-18 K26413
* Taxi Z, równie¿ taksówki 6-osobowe, tel. 87-52012-12
K21811
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L22101
* TRANSPORT: autolaweta do 4 aut, ca³a Europa, tel. 792934-193
K24506

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V9003)

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

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

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

(V6906)

(V8603)

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)

(K24106)

WYWÓZ MIECI

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364

PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L22002
* zatrudniê operatora koparki JCB4CX z dowiadczeniem, wiadomoæ: Norwida 8 po 17.00
K12701
SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V11312
* dom, Olecko  Tuwima, 180 m.kw., piêtrowy, dzia³ka 520
m.kw., dwie kuchnie i ³azienki, ca³oæ podpiwniczona, gara¿ w piwnicy, 430 000 z³otych, tel. 87-523-42-74 K27301
* dzia³kê budowlan¹ 300 m.kw., Wieliczki, tel. 608-228702
K26901
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V420
* dzia³kê rolno-budowlan¹, okolice Olecka, tel. 513-035033
V8214
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K18919

SPRZEDAM
* garnitur komunijny, tel. 798-700-852

L21104

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

(V12901)

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V8813
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V3907
* mieszkanie 3 pokoje, 60 m.kw., centrum, parter, tel. 692144-032
L20506
* mieszkanie 48 m.kw., wiêtajno, tel. 509-382-995 L20206
* mieszkanie 61 m.kw., I piêtro, Siejnik, tel. 501-611-961,
87-523-91-17
V3348
* mieszkanie bezczynszowe 60 m.kw., Skowronki, tel. 517485-719
K26203
* mieszkanie dwupokojowe, 44 m.kw., niski czynsz, tel.
512-332-792
K27201
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V8923
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V7515
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V8823
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L21004
* siano w du¿ych belach, tel. 721-587-468
K24704a
* siatka ogrodowa: powlekana 5,50 z³ m.kw., ocynkowana
5,40 z³ m.kw., tel. 502-494-400
V9213
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V8613
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5A V2119
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V12311
WYNAJEM
* biuro do wynajêcia, centrum, plac Wolnoci 4, pow. 3,60
m.kw., tel. 604-456-732
K25904
* do wynajêcia domek z budynkiem gospodarczym (600
m.kw.), tel. 502-088-402
K24406
* do wynajêcia mieszkania, Kukowo, tel. 721-587-468
K24804a

* do wynajêcia mieszkanie dwupokojowe nieumeblowane
w centrum, tel. 664-964-250
K26802
* do wynajêcia pomieszczenie 8 m.kw., parter, Kamienna
1A, tel. 602-354-963
V6616
* mieszkania i pokoje do wynajêcia, tel. 500-708-095 K24206
* pomieszczenia biurowe do wynajêcia, Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. 502-200-053
V11212
* poszukujê gara¿u do wynajêcia, tel. 665-806-613 L22201
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
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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KONKURS PIOSENKI
PRZEDSZKOLNEJ

(K25504)

Przedszkole z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku i
Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate
zapraszaj¹ do udzia³u w Konkursie Piosenki Przedszkolnej.
Konkurs odbêdzie siê 22 kwietnia 2010r. o godz. 16:00
w ROK Mazury Garbate (sala kina) w Olecku.
Informacji na temat konkursu udzielaj¹: Joanna Mrozowska, Zofia Sad³owska i Bo¿ena Budzyñska pod numerem
tel. 87 520 32 12.
Regulamin konkursu i kartê zg³oszeniow¹ mo¿na pobraæ
ze strony internetowej www.przystanek.pl w zak³adce kalendarz wydarzeñ/kwiecieñ.
(m)

(V12601)

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

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

B. Bo³tryka.
12

kwietnia

godz.

1600

tel. 520-23-36

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku, 19-400
Olecko, ul. Park 1, og³asza II przetarg nieograniczony na
wynajem pomieszczenia na k¹pielisku miejskim Skocznia z przeznaczeniem na dzia³alnoæ gastronomiczn¹ sezonow¹ (od 1 kwietnia do 31 padziernika).
Oferenci przedstawiaj¹ ofertê cenow¹ oraz koncepcjê zagospodarowania i sposób prowadzenia dzia³alnoci na w/w
obiekcie.
Oferenci winni dostarczyæ powy¿sze dane w zamkniêtych
kopertach do biura MOSiR osobicie lub poczt¹ na adres:
19-400 Olecko, ul. Park 1 do 26.03.2010 r. (pi¹tek) do godziny 9.00. Decyduje data wp³ywu do biura MOSiR. Na kopercie nale¿y napisaæ:
,,NIE OTWIERAÆ. PRZETARG. BUFET SKOCZNIA.
Otwarcie kopert z ofertami nast¹pi 26.03.2010r. o godz.
9.30 w biurze MOSiR.
2. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie przez
oferentów wadium w wysokoci 20 % ceny wywo³awczej
na konto MOSiR  PKO BP S.A. Olecko

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

(V11202)

nr 06 1020 4724 0000 3702 0028 6070
Przedmiotem przetargu bêdzie dzier¿awa na okres trzech
sezonów letnich  pierwszy sezon od 1.04.2010 r. do 31.10.2010,
drugi od 1.04.2011 do 31.10.2011, trzeci od 1.04.2012 do
31.10.2012.
Cenê wywo³awcz¹ ustala siê na kwotê 5440, 00 z³ netto (s³ownie: piêæ tysiêcy czterysta czterdzieci) + VAT za
ka¿dy sezon. Plus koszty wynikaj¹ce z u¿ytkowania obiektu,
m.in: op³ata za media, wywóz mieci i in.
Istnieje mo¿liwoæ obejrzenia pomieszczeñ objêtych przetargiem. W tym celu nale¿y wczeniej umówiæ siê na konkretny dzieñ i godzinê. Kontakt osobisty lub telefoniczny
codziennie w godzinach 8.00-15.00. Telefon: 087-5202048.
Zastrzega siê prawo wyboru oferenta oraz uniewa¿nienie przetargu bez podania przyczyny.
Olecko, 9.03.2010 r.
Dyrektor MOSiR w Olecku
Andrzej Kamiñski
Szczegó³y dotycz¹ce przetargu na stronie internetowej
www.olecko.pl w zak³adce aktualnoci.
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Kalendarz imion

Nasz przepis
Sakiewki z wêdzonego
³ososia z kawiorem

4 du¿e plastry wêdzonego ³ososia,
posiekane jajko na twardo, ³y¿ka posiekanej pietruszki, cebuli i kaparów,
³y¿ka kwanej mietany, 3 dag czarnego kawioru, cienki szczypior
Na ³ososiowe p³aty nak³adamy mietanê. Na ni¹ k³adziemy posiekan¹ pietruszkê, cebulê i kapary, a na koñcu kawior.
Teraz wi¹zkami szczypiorku zawi¹zujemy plastry ³ososia w kszta³t sakiewek.
Danie podajemy na grzankach. Nadaje
siê równie¿ wymienicie do blinów.

liwki w szlafroczkach

20 miêkkich suszonych liwek (oko³o 10 dag).
Ciasto: 3 czubate ³y¿ki m¹ki, 3 jajka, szczypta proszku do pieczenia, szczypta
soli, odrobina startej ga³ki muszkato³owej, t³uszcz do sma¿enia, starty na tarce obsuszony ¿ó³ty ser do posypania.
Ze liwek usuwamy pestki i w ka¿d¹ z nich wbijamy wyka³aczkê. Bia³ko
ubijamy na sztywn¹ pianê, po czym dodajemy m¹kê zmieszan¹ z proszkiem do
pieczenia, ¿ó³tka i ga³kê muszkato³ow¹.
Delikatnie mieszamy.
Teraz maczamy liwki w ciecie i
sma¿ymy na rumiano na tzw. g³êbokim
t³uszczu (jak p¹czki). Wyjmujemy ³y¿k¹ cedzakow¹ i po ods¹czeniu posypujemy ostrym serem.

20 marca
Aleksandry, Eufemii, Eufenii, Eugenii,
Eulalii, Irminy, Kiry, Klaudii, Roksany,
Sandry
Aleksandra, Ambro¿ego, Anatola, Bogus³awa, Cyriaki, Herberta, Joachima,
Kazimierza, Leona, Maurycego, Patrycjusza, Sebastiana, Wincentego
21 marca
Angeliki, Bernadety, Eleonory, Filomeny, Klemencji, Lubomiry, Ludomiry
Benedykta, Filemona, Filona, Hugolina, Lubomira, Ludomira, Miko³aja, Pafnucego
22 marca
Baldwiny, Beaty, Bogumi³y, Bogus³awy, Jagody, Katarzyny, Leonii, Leontyny
Arnolda, Baldwina, Benwenuta, Bogumi³a, Bogus³awa, Godzis³awa, Kazimierza,
Oktawiana, Paw³a, Turybiusza, Wszemira

Arnold Schönberg

Oczy serca widz¹ dalej.
Ks. Marian Balicki

Bóg mi wybaczy,
to jego fach.

Heinrich Heine

Batat

... czyli s³odki ziemniak, uprawiany jest
przez Indian od niepamiêtnych czasów.
Mo¿na go ugotowaæ, upiec lub usma¿yæ. Smak ma s³odki, podobny nieco
do marchwi.

Humor

Dwóch podchmielonych studentów
wchodzi do ¿eñskiego akademika. Zatrzymuje ich recepcjonistka:
- A panowie do kogo?
- A kogo mo¿e nam pani poleciæ?
(V9303)

... s³ynny kompozytor muzyki XX wieku, miertelnie ba³ siê liczby 13. Zmar³
13 dnia miesi¹ca, w pi¹tek, 13 minut
przed pó³noc¹.

Przypalone
naczynia aluminiowe

... mo¿na wyczyciæ papk¹ z posiekanej drobno gliny, szarego myd³a i wody.

Ortografia

Rozleg³ siê g³uchy stuk.
Przewróci³ siê siana stóg.

Sennik

Gdy ni mam siê ig³a, oznacza to
ostrze¿enie, bymy nie stwarzali podstaw do plotek.



16 marca
Euzebii, Gabrieli, Henriety, Henryki,
Hiacyntii, Hiacynty, Izabeli. Oktawii
Abrahama, Ciriaka, Gabriela, Henryka,
Herberta, Hiacynta, Hilarego, Jacka, Juliana, Mi³ostryja, Oktawiana
17 marca
Gertrudy, Giny, Patryki, Reginy, Reny,
Zbigniewy
Cieszys³awa, Jana, Patrycego, Patryka,
Zbigniewa, Zbyszka
18 marca
Adeli, Aleksandry, Boguchwa³y, Konstancji, Narcyzy, Zbys³awy
Aleksandra, Anzelma, Boguchwa³a,
Cyryla, Edwarda, Gwidona, Narcyza, Zbys³awa
19 marca
Aleksandry, Aleksandryny, Bogdany,
Józefiny, Józefy, Laili, Nicety, Sybilli
Bogdana, Bohdana, Chryzanta, Józefa,
Marka

Cytaty na ten tydzieñ

F kupiê

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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Tenis sto³owy
6.03.10r. w hali Zespo³u Szkó³ w
Olecku odby³ siê VI turniej z cyklu Grand
Prix Olecka w tenisie sto³owym. Organizatorzy: MOSiR i MLKS Czarni Olecko.
Sêdzia g³ówny: Marzena Jasiñska.
WYNIKI:
Dziewczêta kl. V-VI SP
1. Zuzanna Woniak (Budry)
2. Justyna Waraksa (Budry)
3. Natalia Kisiel (Pisanica)
4. Paulina ¯ukowska (Pisanica)
5-6. Joanna £uszczyñska (Olecko) i
Marika Kondracka (Pisanica)
7-8. Karolina Szyrwiñska (Kêtrzyn) i
Kamila Tomczak (Olecko)
9-12. Emilia Naruszewicz (Olecko), Gabriela Maciejewska (Olecko), Elwira
Hejman (Kêtrzyn) i Julia l¹ska (Kêtrzyn)
Ch³opcy kl. V-VI SP
1. Tomasz Kotowski (Pisanica)
2. Marcin Dziatkowski (Pisanica)
3. Natalia Kisiel (Pisanica)
4. Jakub Domys³awski (Gi¿ycko)
5-6. Damian Fiedorowicz (Olecko) i
Adrian Janczenia (Olecko)
7-8. £ukasz Lach (Kêtrzyn) i Marcin
Iwanowski (Olecko)

9-12. Pawe³ Miko³ajun (Gi¿ycko) i Pawe³ Matwiejczyk (Olecko)
Dziewczêta Gimnazja
1. Zuzanna Woniak (Budry)
2. Ewa Boguszewska (Olecko)
3. Ewelina Ma³kiñska (Mr¹gowo)
4. Iga Sowulewska (Olecko)
5-6. Justyna Waraksa (Budry) i Paulina
Chojnowska (Gi¿ycko)
7-8. Joanna Suchocka (Kijewo) i Natalia S³owikowska (Gi¿ycko)
9-12. Anna Kaszkiel (Kijewo)
Ch³opcy gimnazja
1. Tomasz Kotowski (Pisanica)
2. Zuzanna Woniak (Budry)
3. Piotr Ferenc (Gi¿ycko)
4. Konrad Bobryk (Pisanica)
5-6. £ukasz Leszczyñski (Kijewo) i Kamil
Fiedorowicz (Olecko)
7-8. Patryk Wójcik (Kijewo) i Adrian
Winiewski (Kijewo)
9-12. Dawid Skrocki (Pisz), Adrian Janczenia (Olecko), Hubert D³u¿niewski
(Olecko) i Justyna Waraksa (Budry)
13-16. Natalia S³owikowska (Gi¿ycko),
Micha³ Bellon (Olecko), Paulina Chojnowska (Gi¿ycko) i Maciej Kuli (Pisz)
Dziewczêta szko³y rednie
1. Ewelina Ma³kiñska (Mr¹gowo)
2. Woniak (Budry)

Biegi prze³ajowe

3. Patrycja Wasilewska (Gi¿ycko)
4. Ewa Boguszewska (Olecko)
5-6. Alina Grajko (Olecko) i Katarzyna
£osiewicz (Gi¿ycko)
7-8. Justyna Waraksa (Budry) i Iga
Sowulewska (Olecko)
Ch³opcy szko³y rednie
1. Piotr Szewczyk (Orzysz)
2. Robert Karniej (Olecko)
3. Micha³ Trochim (Gi¿ycko)
4. Piotr Ferenc (Gi¿ycko)
5-6. Konrad Bobryk (Pisanica) i Leszek
Krasiñski (Olecko)
7-8. Kamil Fiedorowicz (Olecko) i Micha³ Bellon (Olecko)
Open
1. Krzysztof Snarski (Toruñ)
2. Robert Karniej (Olecko)
3. Micha³ Trochim (Gi¿ycko)
4. £ukasz Delegacz (Olecko)
5-6. Piotr Szewczyk (Orzysz) i Andrzej Karniej (Olecko)
7-8. Mariusz Mañkiewicz (Gi¿ycko) i
Kamil Sad³owski (Olecko)
9-12. Dawid Skrocki (Pisz), Janusz Jurczyk (Gi¿ycko), Józef Polakowski (Olecko)
I Maciej Kuli (Pisz)
Powy¿ej 50 lat
1. Janusz Jurczyk (Gi¿ycko)
2. Józef Polakowski (Olecko)

Ponad 800 uczestników wystartowa³o na Mistrzostwach Polski
LZS i Indywidualnych Biegach Prze³ajowych, które odby³y siê
w dniach 6-7 marca br. W Stargardzie Szczeciñskim.
Bardzo p³askie, szybkie i lekko zmro¿one trasy zlokalizowane zosta³y wokó³ stadionu MOSiR. Sprzyja³y one zawodnikom z przygotowaniem wytrzyma³ociowo-szybkociowo-charakternym  z du¿ym potencja³em cech wolicjonalnych.
Nasi reprezentanci wykazali siê bardzo dobr¹ postaw¹, a
dowodem na to s¹ ich koñcowe lokaty na mecie. W biegu
m³odziczek na dystansie 1500 m wystartowa³o 94 zawodniczek. S³aby pocz¹tek biegu, pogoñ za uciekaj¹c¹ czo³ówk¹  to
g³ówna przyczyna, ¿e Ola Olszewska nie stanê³a na podium.
Co prawda na stadion wbieg³a na medalowej, trzeciej pozycji,

ale w koñcówce zabrak³o nieco si³ i trzeba by³o zadowoliæ siê
czwart¹ lokat¹. To du¿e osi¹gniêcie tej utalentowanej uczennicy Gimnazjum nr 2 w Olecku.
Olbrzymie postêpy w tym sezonie sportowym poczyni³a
Karolina Domañska. W bardzo silnej stawce zawodniczek (w
tym reprezentantek Polski) w Stargardzie zajê³a 9. Miejsce,
wykazuj¹c w biegu na dystansie 2 km olbrzymi¹ wolê walki i
ambicjê. Jej klubowa kole¿anka, Anna Szpunar, zajê³a w tym
biegu 20. Lokatê na startuj¹cych 68 zawodniczek.
W biegu starszych juniorek Ma³gorzata Szpunar by³a 15.
Na dystansie 3 km, natomiast Rados³aw Olszewski debiutuj¹c
w grupie starszej  m³odzików  na dystansie 2 km przybieg³
na metê na 22. Pozycji (w biegu tym uczestniczy³o 73 zawodników).
Na 112 sklasyfikowanych klubów w Polsce Czarni Olecko
uplasowali siê na 14. Pozycji. Ich postawa zaowocowa³a równie¿ w punktacji województw. Warmiñsko-mazurskie zosta³o
sklasyfikowane na 4. Pozycji w Polsce. Gratulujemy! (W)

Dyrektor Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Olecku
Podaje do publicznej wiadomoci, ¿e og³asza
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzeda¿ drewna z topoli.
1. Iloæ drewna  100,58 m3 masy
2. Gatunek drzewa  topola
3. Cena wywo³awcza  80,00z³/m3 brutto
4. Post¹pienie  2,00z³/m3 brutto
5. Wadium 1000,00 z³
Przetarg odbêdzie siê w dniu 29.03.2010 r. o godz. 11:00
w Biurze Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Olecku,
ul Park 1. Wadium ww. wysokoci nale¿y wnieæ na konto
PKO BP S.A. Olecko 06 1020 4724 0000 3702 00286070 .
W przetargu mog¹ braæ udzia³ krajowe osoby fizyczne i
prawne, które oka¿¹ dowód wp³aty wadium. Organizator przetargu
nie dopuszcza sprzeda¿y czêciowej. Przetarg jest wa¿ny bez
wzglêdu na liczbê uczestników, je¿eli chocia¿ jeden uczestnik zaoferowa³, co najmniej jedno post¹pienie powy¿ej ceny
wywo³awczej. Cena osi¹gniêta w przetargu stanowi cenê sprzeda¿y.
Wadium wp³acone przez uczestnika, który przetarg wygra³,
zalicza siê na poczet ceny sprzeda¿y, pozosta³ym uczestni-

kom przetargu wadium zwraca siê niezw³ocznie po zakoñczeniu przetargu, jednak nie póniej ni¿ przed up³ywem 3
dni od dnia odwo³ania lub zamkniêcia przetargu.
Je¿eli osoba ustalona jako nabywca drewna nie dokona wp³aty
wylicytowanej ceny nabycia, wp³acone wadium nie podlega
zwrotowi. Osoba, która wygra przetarg zobowi¹zana jest:
- uiciæ cenê sprzeda¿y przed podpisaniem umowy kupna
sprzeda¿y
- podpisaæ umowê kupna-sprzeda¿y w ci¹gu 3 dni od licytacji
- odbioru drewna z miejsca jego sk³adowania w³asnym udzia³em
i transportem w ci¹gu 3 dni od uiszczenia zap³aty
Informuje siê:
Organizator przetargu mo¿e odst¹piæ od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn do chwili jego rozpoczêcia. Uczestnik przetargu zobowi¹zany jest przed³o¿yæ Komisji
Przetargowej owiadczenie o zapoznaniu siê z og³oszeniem
o przetargu, i przedmiotem przetargu. Szczegó³owej informacji o drewnie bêd¹cym przedmiotem przetargu mo¿na uzyskaæ
w biurze Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Olecku,
ul Park 1, lub telefonicznie -875202048
Olecko,12.03.2010 r.

Czwarte miejsce Oli Olszewskiej na
Prze³ajowych Mistrzostwach Polski LZS

'
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Pi³ka no¿na
4.03.2010r. w hali sportowej ZST w
Olecku rozegrano Otwarte Mistrzostwa
Powiatu Oleckiego w Halowej Pi³ce No¿nej
Szkó³ Gimnazjalnych Ch³opców o puchar Dyrektora ZST w Olecku. Organizatorzy: MOSiR, POSS, OTSS, SKS ,,Korab przy ZST w Olecku. Sêdziowie
zawodów: Dariusz Karniej, Marcin Putra i Pawe³ Astapczyk.
Do turnieju zg³osi³y siê reprezentacje 12 szkó³ gimnazjalnych, które zosta³y podzielone na 3trzy grupy, a nastêpnie do pó³fina³ów awansowa³y zwyciêskie dru¿yny oraz jedna z drugiego miejsca
z najlepszym bilansem punktowym i bramkowym.
Koñcowa kolejnoæ:
1. Wieliczki (opiekun Tomasz Karniej)
2. Wydminy (opiekun Marek Ostrowski)

Tenis sto³owy
Mecz III ligi tenisa sto³owego rozegrano w Olecku 7.03.10r. pomiêdzy
Zespo³ami MLKS ,,Czarni Olecko i
,,Pi³eczka Pisz. Tenisici sto³owi z Olecka podejmowali czo³owy zespó³ III ligi
z Pisza. W poprzedniej rundzie ,,Czarni
ulegli temu zespo³owi. Teraz pojawi³a
siê szansa na rewan¿.
Olecczanie podeszli do tego meczu
bardzo zmotywowani, mobilizuj¹c swój
najlepszy sk³ad, z £ukaszem Delegaczem na czele. Swoje pierwsze pojedynki wygrali doæ ³atwo: Kamil Sad³owski, Robert Karniej i £ukasz De-

Tenis sto³owy
6.03.2010 r. w hali Zespo³u Szkó³ w
Olecku rozegrano III WTK ¯aków w tenisie sto³owym. Organizatorzy: MOSiR i MLKS
Czarni Olecko. Sêdzia g³ówny: Marzena
Jasiñska.
WYNIKI:
Dziewczêta:
1. Joanna £uszczyñska (Olecko)
2. Aleksandra Janewicz (Pisanica)
3. Dominika Kondracka (Pisanica)
4. Maja Mañkiewicz (Gi¿ycko)
5-6. Karolina Szyrwiñska (Kêtrzyn) i Anna
Andruk (Pisanica)
7-8. Elwira Hejman (Kêtrzyn) i Gabriela
Maciejewska (Olecko)
9-12. Aleksandra Kulesza (E³k), Anna Wielgat
(E³k), Ewa Ba³dyga (Pisanica) i Kamila
Tomczak (Olecko)
13-16. Dominika Górecka (Gi¿ycko), Julia
l¹ska (Kêtrzyn) i Emilia Naruszewicz
(Olecko)
Startowa³o 15 zawodniczek.

3. Gim. 2 Olecko (Adam Wyszyñski)
4. Gawliki Wielkie (opiekun Roman Sokalski)
5. Kijewo (opiekun Micha³ Wiszniewski)
6. Gim. 1 Olecko (opiekun Marek Stankonowicz)
7. Kowale Oleckie (opiekun Karol Szy³kiewicz)
8. Babki Oleckie (opiekun Michal Smokowski)
9. Judziki (opiekun Roman Leniewski)
10. Sokó³ki (opiekun Mariusz Luberecki)
11. wiêtajno (opiekun El¿bieta Rudnik)
12. Gim. Szko³a Spo³eczna (opiekun Micha³ Smokowski)
Rozegrano równie¿ konkurs rzutów
karnych dla opiekunów zespo³ów.
Konkurs ten wygra³ Marek Ostrowski, opiekun zespo³u Wydmin, który wykaza³ siê stuprocentow¹ skutecznoci¹ i
w nagrodê od organizatorów otrzyma³

koszulkê.
Najlepszym strzelcem zawodów zosta³ Dawid Szusta z Wieliczek, który
zdoby³ 7 bramek i w nagrodê otrzyma³
puchar i pami¹tkowy dyplom. Najlepszym bramkarzem turnieju uznano Rafa³a Kolenika z Wydmin, który równie¿ otrzyma³ puchar i pami¹tkowy dyplom.
Trzy najlepsze dru¿yny otrzyma³y
puchary i pami¹tkowe dyplomy.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o
120 zawodników.
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny Gimnazjum Publicznego w Wieliczkach (opiekun
Tomasz Karniej): Rados³aw Szczecina,
Dawid Mi³un, Krzysztof Bokuniewicz,
Kamil Opaliñski, Mateusz Kopko, Tomasz Morusiewicz, Dawid Szusta, Pawe³ Szczecina i Kamil Warsewicz.
Dariusz Karniej

legacz. Jedynie Dariusz Karniej, pomimo prowadzenia 2:0 w setach, uleg³
Paw³owi Zieliñskiemu 2:3.
Nastêpnie rozegrano dwie gry podwójne, w których obydwie pary ,,Czarnych wygra³y solidarnie po 3:0. Wynik meczu po pierwszych grach singlowych i deblowych brzmia³ 5:1 dla Olecka
i kiedy kolejno swoje mecze wygrali
£ukasz Delegacz i Kamil Sad³owski, jasnym by³o, ¿e miejscowi tenisici tego
meczu nie przegraj¹.
Ostatecznie ,,Czarni wygrali z ,,Pi³eczk¹ Pisz wysoko, bo a¿ 13:5, utrzymuj¹c tym samym prowadzenie w tabeli. Do zakoñczenia ligi pozosta³ jeszcze

jeden mecz wyjazdowy z Kêtrzynem.
Mecz ten zadecyduje o tym który zespó³, oprócz Pisza (maj¹ ju¿ zapewniony udzia³ w bara¿ach), wemie udzia³
w meczach bara¿owych o II ligê.
Punkty dla Olecka w meczu z Piszem zdobyli:
- £ukasz Delegacz
- 4 pkt,
- Kamil Sad³owski
- 3 pkt,
- Robert Karniej
- 2 pkt,
- Dariusz Karniej
- 2 pkt
oraz w grach podwójnych £.Delegacz/
R.Karniej  1 pkt i K.Sad³owski/D.Karniej  1 pkt.
Dariusz Karniej

Ch³opcy:
1. Krystian Kawiak (Ostróda)
2. Jakub Domys³awski (Gi¿ycko)
3. Kacper Peta (Ostróda)
4. Tomasz Sieradzki (Ostróda)
5-6. Tomasz Kitlas (E³k) i Damian Fiedorowicz (Olecko)
7-8. Kacper Gasiul (Ostróda) i Jakub Kurgan (Pisanica)
9-12. Arek Kucharski (Pisanica), Szymon
Janczulewicz (Gi¿ycko), Kacper Kapuciñski (Ostróda) i Pawe³ Matwiejczyk
(Olecko)
13-16. Patryk S³abiñski (Olecko), Tomasz
Prostko (E³k), Jakub Podobycko (Ostróda) i Marcin Iwanowski (Olecko)
17-24. Mateusz Czerwiñski (Pisanica) i £ukasz Lach (Kêtrzyn)
W tej kategorii startowa³o 18 zawodników. Zwyciêscy otrzymali puchary, zdobywcy
II i III miejsca  medale. Za zajêcie I-V
miejsca zawodnicy otrzymali pami¹tkowe
dyplomy. Ogó³em w zawodach startowa³o
33 uczestników, w tym 15 dziewcz¹t.

Tabela koñcowa I Rundy Oleckiej Ligi Pi³ki Siatkowej ,,PLUS
1. Obroñcy tytu³u
15 pkt 10:0
2. Grot Olecko
10 pkt 8:4
3. Old Boys
9 pkt 7:5
4. wie¿aki
8 pkt 6:6
5. Stra¿ Po¿arna
3 pkt 2:8
6. Huragan Olecko
0 pkt 0:10
Zdecydowanie w Lidze prowadz¹
Obroñcy Tytu³u (kapitan Maciej Mularczyk), którzy nie doæ, ¿e wygrali
wszystkie swoje mecze to nie stracili
jeszcze nawet seta. Maj¹ oni najwiêksze szanse na wygranie ca³ej rywalizacji. Za ich plecami praktycznie toczy
siê gra o pozosta³e miejsca. Trzy dru¿yny, to jest: Grot Olecko, Old Boys i
wie¿aki maj¹ ju¿ tylko teoretyczne
szanse na wygranie ligi i praktycznie
pozosta³a im walka o II i III miejsce.
Kolejne mecze ju¿ w najbli¿szy weekend. Zakoñczenie ligi planuje siê na
prze³omie marca i kwietnia b.r.
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Wybory na burmistrza (3)

Waldemara Rukcia

Minê³o ju¿ trochê czasu, odk¹d zg³osi³em swoj¹ chêæ do zajêcia fotela burmistrza... A co? Nie mo¿na? Mo¿na. Akurat,
jak mo¿na zauwa¿yæ, mamy podobno
demokracjê i rz¹dziæ mog¹ wszyscy.
Poparcie dla mojej inicjatywy odbi³o siê
echem w spo³eczeñstwie. Spo³eczeñstwo
na razie sk³ada siê ze stanu osobowego
naszego pokoju w szpitalu, ale echo zrobi³o
wra¿enie na Ordynatorze. Jak zobaczy³
odbicie tego echa i osypany tynk wraz z
pokruszonymi ceg³ami cianki dzia³owej
do pokoju obok, to bardzo pochwali³ nasz¹
inicjatywê. Co prawda u¿ywa³ tylko ¿argonu medycznego, który jak wiadomo 
³acin¹ jest. Wys³uchalimy jego prelekcji z nale¿yt¹ uwag¹. Koledze Redaktorowi wyrwa³y siê nawet oklaski, które
podchwyci³a reszta audytorium. W sumie podoba³o nam siê przemówienia Pana
Ordynatora. Widaæ by³o, dlaczego jest
on ordynatorem tego szpitala. Do tego
trzeba mieæ niez³y autorytet, a on niew¹tpliwe ma. Co prawda spyta³ mnie kilka
razy, czy nie zrezygnowa³em ze startu w
wyborach, ale jak potwierdzi³em kilkukrotnie swoj¹ decyzjê, to zdecydowa³ siê
na wspomo¿enie mojej kampanii dodatkow¹ porcj¹ leków... na wzmocnienie.
Witaminek nigdy dosyæ. Aby ochroniæ
kandydata na stanowisko, przydzieli³ mi
ochroniarzy. Dwóch mi³ych sanitariuszy
od tej pory mia³o mi towarzyszyæ na
ka¿dym moim kroku. Zadziwiaj¹ca troska o przysz³ego burmistrza. Taki BOR,

ale odwrotnie... ROB! Ruchoma Obstawa Burmistrza. Razem z moim sztabem
wyborczym postanowilimy zrobiæ walne zebranie, podczas którego oficjalnie
wybierzemy naszego kandydata na burmistrza. Kilku kolegów z pokoju zrobi³o wielki transparent, który wywiesili na
zewn¹trz elewacji budynku. Do Ordynatora by³o kilka telefonów w sprawie:
dlaczego na budynku wisi jaka wielka
szmata z powi¹zanych ze sob¹ przecierade³. Koledzy tak bardzo siê spieszyli,
¿e nie zd¹¿yli wykonaæ napisu. To znaczy napis jest, ale by³a tylko bia³a farba,
wiêc wygl¹da, ¿e nic tam nie jest napisane. Wielu ludzi jednak podchwyci³o
treæ transparentu przyjmuj¹c, ¿e wszystko
jest jasne i nic nie trzeba mówiæ. Na
szczêcie unikniêto zamieszek miêdzy tymi
co zgadzaj¹ siê z tym faktem, a tymi, co
nie. Na korytarzach szpitala pojawi³y siê
te¿ plakaty zapraszaj¹ce na walne zebranie, wybór kandydata na burmistrza i
wspóln¹ gonitwê po piêtrach szpitala.
Ordynator robi³ co móg³ by nie dosz³o
do zebrania. Nawet zabrano nam klamkê do drzwi. Napisalimy list protestacyjny do obroñców praw cz³owieka.
Otrzymali oni nasze pismo za pomoc¹
poczty butelkowej. Wpad³ na to kolega
Redaktor, który z zami³owania jest marynarzem. List w butelce przerzucilimy
bez problemu przez okno prosto do pokoju obroñców prawa cz³owieka w s¹siednim skrzydle. Sk¹d wiedzielimy, ¿e
s¹ to obroñcy praw cz³owieka? Bo ca³ymi nocami potrafili krzyczeæ, ¿e s¹ ludmi
i maj¹ prawo do dodatkowej galaretki
po obiedzie i ¿e broni¹ w ten sposób
praw cz³owieka. Zebranie odby³o siê, w

doæ pogodnej atmosferze. Co prawda,
kto puci³ b¹ka, ale nie zdecydowalimy siê na powo³anie komisji ledczej,
kto to zrobi³. Zw³aszcza ¿e wszyscy chcieli
siê do tego przyznaæ. Kolega Przewodnicz¹cy, który do niedawna by³ w pokoju z ludem wybranym, przeprowadzi³ bardzo
szybko g³osowanie, ograniczaj¹c siê do
stwierdzenia: kto przeciw... nie widzê.
Nie zdecydowano o przeprowadzeniu prawyborów przez dwóch kandydatów. Po
pierwsze nie by³o drugiego chêtnego, a
poza tym szpital nie dysponuje potrzebn¹ iloci¹ rodków opatrunkowych, znieczulaj¹cych, banda¿y, wody utlenionej,
by mo¿na by³o przeprowadziæ to bardzo
³agodnie i pokojowo. Zosta³em oficjalnym kandydatem na stanowisko burmistrza w tym roku. Kto rzuci³ has³o o
zbieraniu haków na potencjalnych przeciwników, ale wród nas nie by³o wêdkarzy i masa¿y, wiêc ten pomys³ upad³.
By³ nawet g³os, by w razie pora¿ki zwaliæ winê na ¯ydów i Masonów, ale te¿
ten pomys³ nie przeszed³. ¯ydzi,od kiedy odszed³ od nich z pokoju Moj¿esz,
który okaza³ siê magistrem socjologii, który
zbiera³ tylko materia³y do pracy magisterskiej i odchodz¹c powiedzia³, ¿e z
nimi to nie tylko przez Morze Czerwone
by nie przeszed³, ale wstydzi³by siê iæ z
nawet przez miasto. Kupili sobie rowery
i od tej pory stali siê cyklistami. Jedyny
mason jaki pokaza³ siê w naszym szpitalu okaza³ siê byæ murarzem. Niestety, ale
zmyli³ nas t¹ kielni¹ i pionem w rêkach,
oraz fartuchem murarskim. Jak te pozory potrafi¹ zmyliæ cz³owieka.
W przysz³ym tygodniu pocz¹tek kampanii wyborczej.
PAC

