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UWAGA! Kupony plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca 2009 roku bêd¹ przyjmowane do 27 stycznia 2010
(Kupon zamieszczamy na s. 18).
roku do godziny 17.00.

(K217)

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

tel. 501-611-961

ZPHU IMPULS

Teresa Popko

Aleje Lipowe 1b

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V69203)

19-400 Olecko

Zapraszamy na zakupy
w Nowym Roku
- nowe dostawy
- atrakcyjne ceny

MARKET BUDOWLANY

(V59809)

16 000 z³

 BUD¯ET MIEJSKI  fragmenty wypowiedzi radnego Mariusza Mi³una
oraz Burmistrza Wac³awa Olszewskiego przed uchwaleniem bud¿etu
gminy Olecko na 2010 rok  s. 4.
* Ferie zimowe 2010  s. 9.
* Parafia ze Szczecinek jednym
z finalistów ogólnopolskiego konkursu  s. 10-11.
* Konkurs na exlibris Biblioteki Pedagogicznej w Olecku  s. 18.
* Kalendarz imprez sportowych SZS
na miesi¹ce styczeñ, luty i marzec
2010r.  s. 19.

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

(V20605)

Oleccy wolontariusze Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej
Pomocy zebrali w tym roku
kwotê szacunkowo ponad

... otrzyma³a dofinansowanie dla wszystkich trzech wniosków z³o¿onych do Euroregionu Niemen. S¹ to: Z boiska
na igrzyska (o którym piszemy w oddzielnej notatce), na budowê ogrodu botanicznego przy szkole w G¹skach oraz
na imprezy towarzysz¹ce obchodom 450lecia za³o¿enia Olecka. Ostatni wz wniosków bêdzie realizowany w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturalnego.
Wartoæ dofinansowania to 234,5 tysi¹ca
z³otych. Wniosek w G¹skach to Nasze
Ma³e Ojczyzny w harmonii z przyrod¹ i dofinansowanie do jego realizacji
wynosi blisko 217 tysiêcy z³otych. (m)

WARTO
PRZECZYTAÆ

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

KRONIKA
PO¯ARNICZA
 18 grudnia o 4.35 6 zastêpów JRG
PSP Olecko, jeden JRG PSP E³k, 2
OSP Wieliczki oraz po jednym OSP
Che³chy, Cimochy, G¹ski, Kleszczewo, Szczecinki, wiêtajno gasi³y po¿ar Gminnego Orodka Kultury w Wieliczkach.
 19 grudnia o 14.43 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ulicy Jeziornej po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 19 grudnia o 19.52 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ulicy Grunwaldzkiej
po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 20 grudnia o 14.00 jeden zastêp JRG
PSP uwalnia³ z tafli jeziora Oleckiego Wielkiego przymarzniêtego do lodu
³abêdzia.
 21 grudnia o 23.15 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ulicy Grunwaldzkiej
po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 23 grudnia o 10.45 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Rosochackich skutki
kolizji dwóch samochodów osobowych.
 23 grudnia o 11.45 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Sto¿nem po¿ar sadzy w
kominie domu mieszkalnego.
 24 grudnia o 16.13 jeden zastêp OSP
Borawskie usuwa³ w Borawskich skutki
kolizji drogowej.
 24 grudnia o 18.46 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Lenarty gasi³ w
Babkach Oleckich po¿ar ci¹gnika rolniczego.
 25 grudnia o 6.58 jeden zastêp OSP
Kowale Oleckie zabezpiecza³ w Wê¿ewie budynek wielorodzinny. Usuwanie wody z zalanych pomieszczeñ
(pêkniêcie rury wodoci¹gowej).
 26 grudnia o 11.45 jeden zastêp OSP
Wieliczki usuwa³ naderwan¹ blachê
z dachu budynku.
 26 grudnia o 19.59 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ulicy Kasprowicza po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 28 grudnia o 8.42 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y w Kukowie skutki kolizji drogowej.
 28 grudnia o 14.32 dwa zastêpy JRG
PSP uwalnia³y z tafli jeziora Oleckiego Wielkiego sarnê, która nie potrafi³a zejæ z lodu.
 28 grudnia o 23.09 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy alei Wojska Polskiego po¿ar sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego.
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru

W³amanie

W nocy z 1 na 2 stycznia 2010 roku
dosz³o do kradzie¿y z w³amaniem w
wietlicy wiejskiej w miejscowoci Sokó³ki w gminie Kowale Oleckie. Sprawca
uszkodzi³ zamek drzwi wejciowych, po
czym wszed³ do wewn¹trz sk¹d ukrad³
telewizor, wzmacniacz i antenê. Straty
wstêpnie oszacowano na 500 z³otych.
Policjanci prowadz¹ postêpowanie w tej
sprawie i poszukuj¹ sprawców.
Tomasz Jegliñski
Oleccy policjanci zatrzymali dwóch
sprawców pobicia. Rafa³ i Adam K.,
bracia z gminy Kowale Oleckie w noc
sylwestrow¹ pobili przypadkowo napotkanego mê¿czyznê.

Zatrzymano
sprawców pobicia
Oleccy policjanci pracuj¹cy nad spraw¹
pobicia mê¿czyzny na terenie gminy
Kowale Oleckie ustalili i zatrzymali
sprawców. Okazali siê nimi bracia Rafa³
i Adam K. Mê¿czyni w sylwestrow¹ noc
podeszli do pokrzywdzonego, wówczas
jeden z braci uderzy³ go w twarz, nastêpnie bracia przewrócili swoj¹ ofiarê i
kopali po ca³ym ciele. Pokrzywdzony mê¿czyzna z obra¿eniami cia³a zosta³ przewieziony do szpitala. Zatrzymani mê¿czyni podczas przes³uchania przyznali
siê do winy. Teraz za pobicie grozi im
kara pozbawienia wolnoci do lat 3.
Tomasz Jegliñski

Nowe boisko do pi³ki
no¿nej na Siejniku

Ja poinformowa³ burmistrz Wac³aw
Olszewski z³o¿ony przez gminê Olecko
i gminê Koz³oruda (Litwa) wniosek do
Euroregionu Niemen pt. Z boiska na
igrzyska zosta³ uhonorowany maksymalnym dofinansowaniem w wysokoci
ponad 276 tysiêcy z³otych.
W Olecku zostanie wyremontowany
i rozbudowany stadion do pi³ki no¿nej
przy Zespole Szkó³ na Siejniku. W ramach projektu nast¹pi równie¿ wymiana m³odzie¿y z zaprzyjanionych szkó³
litewskich i polskich. (m)

DY¯URY APTEK
*
*
*
*
*
*
*
*

12.01.2010r. 
13.01.2010r. 
14.01.2010r. 
15.01.2010r. 
16.01.2010r. 
17.01.2010r. 
18.01.2010r. 
19.01.2010r. 

ul. Go³dapska 1
ul. Zielona 35
ul. Sk³adowa 6
ul. Zielona 37
ul. Kolejowa 15
ul. 11 Listopada 9
pl. Wolnoci 25
pl. Wolnoci 7B

Nietrzewi
kieruj¹cy

 3.01.2010 r. o godz. 16.30 w Kowalach Oleckich na ul. Kociuszki policjanci zatrzymali nietrzewego kieruj¹cego. By³ to 25-letni Jan D., który
kierowa³ osobowym Volkswagenem
maj¹c 0,8 promila alkoholu w organizmie.

Redakcja

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

w godzinach 1200-1700

KOPALNIA KRUSZYWA

MORENA

(L17404)
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Zak³ad Górniczy Jaki
tel. 509-776-769
www.kopalniakruszywamorena.pl
oferuje

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

NASZ KONKURS
Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³ w
konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:

 Marzena Alicka
 Ryszard Marciniak
 Ewelina Noskowska
 Teresa Stasiñska
 Jan Zdrojewski
 Ewa ¯ukowska
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

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

!

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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OLECKI TERMINARZ

(V70802)

Kolizje

 31.12.2009 r. oko³o godz. 23.30 na drodze wojewódzkiej
nr 653 w miejscowoci Borawskie policjanci zatrzymali
Tomasza K. 27-letni mieszkaniec Olecka kieruj¹c samochodem osobowym marki Fiat na ³uku drogi zjecha³ na
lewy pas ruchu i zderzy³ siê podczas manewru wymijania
z pojazdem Nissan. W wyniku zdarzenia w obu pojazdach
zosta³y uszkodzone lusterka. Sprawca kolizji zosta³ zbadany na alkomacie. Badanie wykaza³o u niego ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Tomaszowi K. policjanci zatrzymali prawo jazdy, a pojazd zosta³ odholowany na parking. Teraz odpowie za spowodowanie kolizji drogowej
oraz jazdê w stanie nietrzewym.
 2.01.2010 r. o godz. 19.05 w miejscowoci Doliwy kieruj¹ca samochodem marki Ford jad¹c w kierunku Gi¿ycka
nie dostosowa³a prêdkoci do warunków drogowych, w
wyniku czego na oblodzonej nawierzchni jezdni straci³a
panowanie nad pojazdem i zjecha³a do przydro¿nego rowu.
Kieruj¹c¹ 44-letni¹ Tatianê W. ukarano mandatem 250 z³.
 2.01.2010 r. o godz. 20.35 na drodze wojewódzkiej nr 655
kieruj¹ca pojazdem Daewoo, jad¹c od strony Wieliczek, na
prostym odcinku drogi nie dostosowa³a prêdkoci do panuj¹cych warunków drogowych, wpad³a w polizg, zjecha³a
na przeciwleg³y pas ruchu i uderzy³a w zaparkowany inny
samochód. Sprawcê kolizji ukarano mandatem karnym w
wysokoci 250 z³.
Tomasz Jegliñski

WYSTAWY STA£E
 40. rocznica debiutu literackiego Wac³awa Klejmonta 
wystawa, Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej
 Wyprawa do Peru i Boliwii  Andrzej Malinowski, wystawa, Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej
 Solidarnoæ  powstanie i historia (teren powiatu oleckiego), wystawa w siedzibie Stowarzyszenia Zamek, plac
Zamkowy
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
 Wystawa malarstwa Krzysztofa Pasztu³y, Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa
11 stycznia (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
15 stycznia
17.00  Miko³ajek, film, kino
19.00  Fame, film, kino
16 stycznia
17.00  Miko³ajek, film, kino
19.00  Fame, film, kino
17 stycznia
17.00  Miko³ajek, film, kino
19.00  Fame, film, kino
19 stycznia (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
21 stycznia (roda)
16.00  obchody Dnia Babci i Dziadka  organizuje Zespó³
Szkó³ w Siejniku, sala kina Mazur
22 stycznia (czwartek)
19.00  spektakl teatralny Osiem kobiet, sala Teatru AGT
- Akademia Tañca Permormance Flow (podczas tegorocznej edycji Akademii Tañca odbêd¹ siê pokazy i warsztaty
z locking, hip hop, ragga i tañca wspó³czesnego. W tym
roku warsztaty poprowadz¹: Ziemowit Bogus³awski, Anna
Sawicka, Magda Surwi³³o i Dorota Baranowska. Na niedzielnym pokazie wyst¹pi formacja KOLOR), sala AGT
23 stycznia (pi¹tek)
- Akademia Tañca Permormance Flow, sala AGT
24 stycznia (sobota)
- Akademia Tañca Permormance Flow, sala AGT

PORCELANA
www.tocada.pl
Du¿y wybór serwisów 12-osobowych, serwisy
6-osobowe, galanteria sto³owa, liczne dodatki.

Zapraszamy od 8

00

z³
z³
z³
z³
z³

19-400 Olecko, Kopernika 10 (piêtro),
tel. 724-993-906

(V65906)

(powy¿ej 1000 litrów)

do 1800

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

(V67804)
(V67634)

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

(V67704)

NAJTANIEJ W MIECIE

"
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Takiego rozmachu jeszcze nie noBUD¯ET MIEJSKI mi.
towalimy. S¹ to rodki, proszê zauwa¿yæ,

Fragment wypowiedzi radnego Mariusza Mi³una przed uchwaleniem bud¿etu gminy Olecko na 2010 rok.
Bud¿et, w którym wydatki inwestycyjne stanowi¹ 20%, jest bud¿etem
dobrym. W naszym wypadku jest to
blisko 48%. To jest bud¿et bardzo dobry.
Uwa¿am, ¿e wszystkie inwestycje s¹
bardzo wa¿ne i nie ma takich, z których mo¿emy zrezygnowaæ. Cieszê siê,
¿e bêdziemy je wszystkie realizowaæ.
Chcia³bym aby pan, panie burmistrzu, pamiêta³ o tych ma³ych inwestycjach, o których rozmawialimy na
komisjach. ¯eby one nam nie umknê³y.
Bud¿et 2010 jest bud¿etem bardzo
odwa¿nym i bêdê g³osowa³ za przyjêciem tego bud¿etu.
(opracowa³ B. Marek Borawski)
Fragment wypowiedzi Burmistrza
Wac³awa Olszewskiego przed uchwaleniem bud¿etu gminy Olecko na 2010 rok.
Proszê Pañstwa! Ja sobie zdajê
sprawê, ¿e realizacja tego bud¿etu, je¿eli wysoka Rada go uchwali, bêdzie
niezwykle trudne. W wiêkszoci inwestycje te bêd¹ opiera³y siê o rodki unijne.
S¹ to z regu³y refundacje wniesionych
nak³adów. Bêdzie wiêc realizacja ta
zale¿a³a od naszej p³ynnoci finansowej. Bêdziemy brali du¿o kredytów, jak
równie¿ liczymy na to, ¿e rodki unijne bêd¹ sp³ywa³y w miarê rytmicznie.
Na spotkaniu w Urzêdzie Marsza³kowskim poinformowano mnie, ¿e postaraj¹ siê tam jak najszybciej opiniowaæ
wnioski beneficjentów, a Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest g³ównym p³atnikiem, bez problemów w ci¹gu
dwóch tygodni, a nawet do dziesiêciu
dni rodki te bêdzie przekazywa³.
Pozyskanie rodków unijnych jest
wielka prac¹, któr¹ wykonalimy my
wszyscy. Nie ukrywam, ¿e przy przyznawaniu rodków unijnych trzeba by³o
rozmawiaæ ze wszystkimi. Rozmawia³em ze wszystkimi partiami politycznymi i nie ma co siê oszukiwaæ  ten kto
rz¹dzi, ten rozdaje karty. W tym miejscu chcê naprawdê serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy popierali mnie,
a szczególnie Panu Edwardowi Adamczykowi, który by³ informowany na bie¿¹co o naszych zadaniach inwestycyjnych i popiera³ dzia³ania. Dziêkujê bardzo
serdecznie Jaros³awiowi S³omie, który jest w zarz¹dzie województwa i bardzo mocno nas wspiera³.
Rozmach inwestycyjny jest olbrzy-

nie tylko pozyskiwane z Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia-Mazury, ale równie¿ z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z programu
Litwa-Polska, wspó³pracy transgranicznej.
Poczyniono wiele zabiegów i pracy aby
te pieni¹dze otrzymaæ. S¹dzê, ¿e inwestycje, które w wiêkszoci bêd¹ zrealizowane w 2010 roku, bardzo znacz¹co wp³yn¹ na poprawê jakoci ¿ycia mieszkañców. Je¿eli wpompujemy
prawie 10 milionów w sanitacjê i wodoci¹gowanie wsi, to na pewno dla mieszkañców miejscowoci, które odczuwaj¹ brak wody ul¿y ¿ycie. Tutaj najbardziej pokrzywdzone jest Kukowo. Mam
nadziejê, ¿e do 2011 r. bêdzie tam te¿
woda.
Bardzo du¿e pieni¹dze wydatkujemy na drogi. Oczywicie, gdybymy
wszystkie 48 milionów z³otych dali na
drogi, to te¿ bymy ich do koñca nie
wyremontowali. Nie jestemy w stanie
w ci¹gu roku za³atwiæ wieloletnich niedoci¹gniêæ. Jednak 10 milionów, które
wydatkujemy na drogi znacz¹co poprawi
jakoæ ¿ycia mieszkañców.
Inwestycje sportowe. Mylê, ¿e po
wykonaniu tych inwestycji nasze miasto wiele zyska. Przede wszystkim na
tym, ¿e gocie przybywaj¹cy do naszego miasta bêd¹ zostawiæ w nim pieni¹dze. Bêd¹ tworzone nowe miejsca
pracy, a oddane do u¿ytku obiekty bêd¹
rozs³awia³y nasze miasto.
Bardzo du¿o pieniêdzy w przysz³ym
roku wydamy na promocjê naszego
miasta. I to nie bêd¹ ma³e pieni¹dze.
Za dwa dni (1 stycznia 2010) bêdzie
450 rocznica powstania Olecka. Powstanie miasta datowane jest na 1 stycznia
1560 roku. W zwi¹zku z jubileuszem,
który bêdzie obchodzony w wakacje
podczas Dni Olecka odbêdzie siê wiele imprez promocyjnych. Spodziewamy siê znakomitych goci, takich jak:
Marsza³ek Sejmu, byæ mo¿e bêdzie
Prezydent Rzeczypospolitej, bo obieca³, ¿e bêdzie. Spróbujemy równie¿
zaprosiæ Pana Premiera. Gdyby zjawi³y siê u nas te trzy g³owy Pañstwa, to
by by³ dla nas wielki zaszczyt.
Jestemy w programie EGOSA wspólnie z E³kiem, Go³dapi¹, Augustowem i
Suwa³kami. Przez dwa lata bêdziemy
realizowaæ projekt promocyjny warty
³¹cznie 3 miliony z³otych  po 600 tysiêcy dla ka¿dego. To s¹ pieni¹dze unijne,
nasz wk³ad to 60 tysiêcy z³otych.
Nie tylko my jako gmina realizuje-

my inwestycje. Powiat równie¿ bêdzie
realizowa³ bardzo du¿e inwestycje. Szczególnie jeli chodzi o drogi. Wiem, ¿e
bêd¹ to równie¿ remonty budynków,
obiekty u¿ytecznoci publicznej, takie
jak szpital czy szko³y. Jest to te¿ wizytówka miasta. Mylê tutaj o wspó³pracy, o jakiej mówi³ Pan Edward Adamczyk. Bêdê popiera³ wspó³pracê z powiatem. Chocia¿ ka¿dy z nas zdaje sobie sprawê, ¿e nie jestemy beneficjentem,
a raczej p³atnikiem powiatu. Wspólnie
mo¿na jednak co zrobiæ i efekty tej
wspó³pracy ju¿ widaæ. Mylê, ¿e w 2010
roku efekty tej wspó³pracy bêd¹ znacz¹ce.
Rozwi¹zujemy wiele problemów.
Gospodarka odpadami. Jestemy, mo¿na
powiedzieæ, w spó³ce w siedliskach ko³o
E³ku, gdzie bêdzie powstawaæ potê¿ne
sk³adowisko odpadów. Problem bêdzie
rozwi¹zany na dziesiêciolecia. Nasza
spó³ka Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji w 2010 i 2011 robi olbrzymi¹ inwestycjê. Ponad 10 milionów z³otych pójdzie na unowoczenienie oczyszczalni cieków, czêæ pójdzie na renowacjê kanalizacji wodoci¹gowej oraz na zbudowanie nowej.
Mylê, ¿e przy naszej pomocy problem
w ci¹gu dwóch, trzech lat zniknie. Tylko
nieliczne miejscowoci maj¹ problem
kanalizacji rozwi¹zany. Ale gdy co jest
zrobione i zakopane to ju¿ o tym siê
nie mówi.
Chocia¿by z wysypiskami mieci
gminy od 1 stycznia bêd¹ mieæ olbrzymie problemy. My nie mamy takich.
Zainwestowalimy w sortowniê, mamy
pozwolenie do 2017 roku.
Warto równie¿ wspomnieæ o olbrzymich pieni¹dzach, które sp³yn¹ tutaj przy
okazji budowy obwodnicy Olecka. To
jest blisko 200 milionów z³otych. Czêæ
tych pieniêdzy zostanie na pewno w
Olecku. Poza tym bêdzie rozwi¹zany
wieczny problem przejcia dla pieszych
przy wiadukcie na Siejnik. Zostanie
odremontowana droga krajowa 65. Inwestycja ma byæ ukoñczona w ci¹gu
dwóch lat.
Wszystkie te inwestycje wp³yn¹ powa¿nie na jakoæ ¿ycia mieszkañców.
Mylê, ¿e wiele pokoleñ mieszkañców
miasta marzy³o o tym, by takie inwestycje zrealizowaæ.
Bardzo serdecznie dziêkuj¹ za wys³uchanie. Wszystko teraz w rêkach Rady.
(Przypominamy Szanownym Czytelnikom, ¿e bud¿et miejski zosta³ uchwalony jednomylnie).
Opracowa³ B. Marek Borawski

#
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KONKURS
O LAD

a jednak po nas co zostanie...
Jest to konkurs przeznaczony dla m³odszej (sta¿em, nie
wiekiem) generacji piewaj¹cych autorów. Na podstawie nades³anych zg³oszeñ zaprosimy do uczestnictwa w Zajedzie
Bardów najbardziej interesuj¹cych wykonawców  wiêc na
nasz¹ imprezê przyje¿d¿acie ju¿ jako laureaci, bez niepotrzebnego stresu i atmosfery wycigów. Jedyn¹ nagrod¹ bêdzie presti¿ i mo¿liwoæ wystêpu wród kamieni milowych tego nurtu,
reklama w rodkach masowego przekazu, oraz profesjonalne
nagranie z koncertu bed¹ce wietnym materia³em demo, otwieraj¹cym drogi wszelakie. Preferowane bêd¹ wykonania autorskie. Zakwalifikowani na podstawie zg³oszeñ (nagranie audio
 3 utwory, krótka notka biograficzna) laureaci bêd¹ zobowi¹zani do wykonania co najmniej 30 minut programu, w tym co
najmniej 20 minut piosenek z w³asnym tekstem lub muzyk¹.
Niedopuszczalne jest piewanie tekstów z kartki i u¿ywanie wszelkich form sztucznego akompaniamentu (pó³playbacki
itp.)!
Zg³oszenia mo¿na nadsy³aæ drog¹ tradycyjn¹, jednak ze
wzglêdu na niewielk¹ iloæ czasu sugerujemy i preferujemy
drogê elektroniczn¹, czyli e-mail z za³¹cznikami, lub JESZCZE LEPIEJ  wskazuj¹cym materia³y odnonikiem.
Zg³oszenia mo¿na nadsy³aæ do 15 stycznia 2010 r. pod
adres: Stowarzyszenie Archiwici Pó³nocy, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kociuszki 16/5, tel. (87) 523 82 78, e-mail:
zajazd@andryszczyk.com
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V21204)

GRÜNLAND

Zaproszenie na szkolenie

Rozliczenie podatkowe za 2009r.  ulgi i odliczenia dla
osób niepe³nosprawnych
Uprzejmie zapraszamy na szkolenie pn. Rozliczenie podatkowe za 2009r.  ulgi i odliczenia dla osób niepe³nosprawnych, które odbêdzie siê 1 lutego 2010 r. (poniedzia³ek) o godz. 10.00 w sali (kina) Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate, Plac Wolnoci 22. Organizatorem spotkania jest Urz¹d Skarbowy w Olecku oraz
Starostwo Powiatowe w Olecku. Szkolenie skierowane jest
m. in. do osób niepe³nosprawnych, biur rachunkowych, organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych. Celem jego jest wyeliminowanie czêsto dotychczas wystêpuj¹cych nieprawid³owoci w stosowaniu ulgi
rehabilitacyjnej przez osoby niepe³nosprawne z terenu Gminy: Olecko, Wieliczki, wiêtajno, Kowale Oleckie.
Ze wzglêdów organizacyjnych osoby zainteresowane uczestnictwem w wy¿ej wymienionym spotkaniu uprzejmie prosimy o telefoniczne (087 520 24 75 w. 40) potwierdzenie swej
obecnoci w terminie do dnia 28 stycznia 2010r.
Starosta Olecki  Stanis³aw L. Ramotowski
Naczelnik Urzêdu Skarbowego  Janusz ¯ukowski

Uczestnikom zapewniamy zwrot kosztów podró¿y w wys.
200 z³ (bez wzglêdu na iloæ osób w zespole i poniesione
koszty), nocleg, wy¿ywienie, dobr¹ zabawê, nagrany materia³
i jego emisjê w rodkach masowego przekazu.
Szczegó³y i aktualne dane na stronie:
http://www.zajazd.andryszczyk.com
(m)

Nowe wodoci¹gi wiejskie

Projekt obejmuj¹cy budowê sieci wodoci¹gowa Jaki 
Dobki  Rosochackie, kanalizacji sanitarnej w Jakach oraz
wodoci¹g Dworek Mazurski  Pieñki  Dêbrowskie  Babki
Oleckie  Mo¿ne  Raczki Wielkie z³o¿ony do Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzyma³ maksymaln¹ kwotê
dofinansowania 4 miliony z³otych.
Wartoæ ca³kowita inwestycji to jest 9 milionów 170
tysiêcy z³otych  powiedzia³ burmistrz Wac³aw Olszewski
 18 stycznia wraz z pani¹ skarbnik podpiszê umowê z
marsza³kiem na realizacjê tego zadania. Zaraz po podpisaniu
og³osimy przetarg. I jestem przekonany, ¿e ta potê¿na inwestycja, 9 milionów z³otych, bêdzie w tym roku zrealizowana.
Po przetargu kwota, któr¹ zamierzamy wydaæ mo¿e byæ mniejsza.
Opracowa³ B. Marek Borawski

(V70202)
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WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(8b)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

Melbourne/Australia, 12 lipca 2008 r.
To nie takie proste zrozumieæ Australiê
Nosilimy ze sob¹ polsk¹ flagê. Ludzie nas pozdrawiali,
umiechali siê, a miejscowi Polacy (chyba) mówili dzieñ
dobry. Wszystko to by³o bardzo sympatyczne. Spotkalimy
te¿ grupê z Indonezji. Nasze flagi s¹ podobne, tylko kolory
na odwrót. Rozbawi³o to naszych nowych znajomych i oczywicie w ruch posz³y aparaty fotograficzne. W jednym ze
sklepów zaczepi³ mnie australijski Polak. Widaæ po nim by³o,

Stare i nowe.

Na bazarze.
¿e jest biedny. I zacz¹³ siê ¿aliæ, ¿e chcia³by wróciæ do Polski, ale nie mo¿e, bo nie znalaz³by pracy itp. Powiedzia³, ¿e
dostaje tylko 150 dolarów emerytury, co kwalifikuje go do
nêdzarzy. Zapyta³em póniej moj¹ gospodyniê Kaziê o wysokoæ redniej australijskiej emerytury. Powiedzia³a, ¿e wynosi
ona na czysto 1600-2000 z³. (w przeliczeniu na polskie
pieni¹dze). Ma³o, jak na australijskie warunki. St¹d strajki,
protesty i niechêæ tej grupy spo³ecznej do rz¹du.
Po intensywnym zwiedzaniu pojechalimy do Essendon
na mszê w. i spotkanie z Poloni¹. By³o ju¿ ciemno, wiêc
mielimy k³opoty ze znalezieniem kocio³a. By³em zaskoczony tym, co zobaczy³em. Otó¿ koció³ okaza³ siê byæ Sank-

tuarium Maryjnym. 6 czerwca 2007 r. na placu przy sanktuarium ods³oniêto i powiêcono pomnik Jana Paw³a II. Wybór lokalizacji pomnika nie by³ przypadkowy  koció³ w
Essendon zosta³ powiêcony przez Karola Wojty³ê w 1973
r., podczas pobytu arcybiskupa krakowskiego na Kongresie
Eucharystycznym w Melbourne. Pomnik przywieziono samolotem z Polski. Data jego ods³oniêcia przypad³a na czas
pobytu w Melbourne delegacji Episkopatu Polski, co podwy¿szy³o rangê wydarzenia. Przy tym kociele dwa razy w
roku odbywa siê tzw. bazar. Ka¿dy przynosi z domu to co
mu zbywa, albo czego siê chce pozbyæ. I oddaje za niewielkie pieni¹dze. Kto inny piecze ciasto i je sprzedaje. Wysta-

Widok na Melbourne z gabinetu p. Janka.

Muzeum Imigracji. Kierunki migracji do Australii.

wia siê te¿ alkohol na sprzeda¿. W ten sposób Polonia Australijska dba o fundusze na prowadzenie swojej dzia³alnoci
statutowej. Tylko ¿e to wszystko odbywa siê w kociele.
Koció³ i sala widowiskowa oraz kuchnia znajduj¹ siê obok
siebie. Dziel¹ je tylko cienkie ciany. Nie podobaj¹ mi siê
takie rozwi¹zania. Przed msz¹ zjad³em jedno ciastko i wypi³em kawê  taki by³ przydzia³.
Podczas mszy kto wchodzi³ i wychodzi³. Panowa³ bezustanny ruch. Dwa razy zbierano ofiarê. Przygl¹da³em siê miejscowym Polakom, którzy uczestniczyli we mszy.
Ubrani byli zwyczajnie  przewa¿a³a szaroæ p³aszczy i
kurtek oraz chusteczki na g³owach kobiet. Wiêkszoæ wier-

%
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nych nie zna³a modlitw po polsku  porusza³a tylko ustami.
Obawia³em siê czy wiedz¹ co to znaczy przeka¿cie sobie
znak pokoju i jak to uczyni¹. Ale z tym akurat nie by³o
najgorzej. Kr¹¿y opinia, ¿e do tego kocio³a przychodz¹ m.in.
bogaci Polacy, tylko ¿e ja nie mog³em w nich tego bogactwa
zauwa¿yæ. I druga kwestia. Stara Polonia, czyli fala emigrantów przedwojennych uwa¿a, ¿e w Polsce nie ma telewizorów
i lodówek. Zastanawiam siê sk¹d ci ludzie maj¹ tak¹ wiedzê
o Polsce, tak¹ fa³szyw¹ wiedzê. Po dzisiejszym dniu nie chcia³bym
byæ emigrantem z Polski w Australii. Wolê byæ Polakiem w
Polsce i mieæ wiadomoæ tego, co siê w niej dzieje. Bezporednio i porednio wp³ywaæ na losy mojej ojczyzny i roz-

W biurze u p. Janka.

REGULAMIN

XVII Konkursu
Poetyckiego im. Marii
Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej

I. Organizatorami Konkursu s¹:
- Urz¹d Miasta Katowice
- Miejski Dom Kultury Szopienice Giszowiec
II. Celem Konkursu jest opisanie jêzykiem wspó³czesnej poezji tego,
co stanowi³o najg³êbszy sens i istotê
twórczoci Marii Pawlikowskiej
- Jasnorzewskiej - MI£OCI
Niech to bêdzie mi³oæ totalna - prze¿ywana w najg³êbszym natê¿eniu zmys³ów, albo tez bolesna, rani¹ca, niejednokrotnie odtr¹cona, lecz powracaj¹ca w wybaczaj¹cym wspomnieniu. Ostatecznie przecie¿ to tylko siê
liczy - zapamiêtaæ chwilê, która siê
nie zmienia. Mi³oæ domagaj¹ca siê
szczêcia musi i powinna byæ sta³ym
tematem, motywem i inspiracj¹ poetyckiej refleksji.
/Katarzyna M³ynarczyk/
III. W Konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³
autorzy zrzeszeni i nie zrzeszeni, bez
ograniczenia wieku.
IV. Na Konkurs nale¿y nades³aæ nie wiêcej
ni¿ 3 utwory /nigdzie dot¹d nie pu-

Australijskie graffiti.
woju kraju.
Znowu do pierwszej w nocy rozmawia³em z Kazi¹.
¯ali³a siê na tutejsz¹ m³odzie¿, która nie s³ucha rodziców,
robi co chce i siê upija do nieprzytomnoci. Niekoñcz¹ce siê
picie trwa nawet kilka dni. Pij¹ uczniowie szkó³ rednich i
studenci. Tylko rêce za³amywaæ.
Jutro wyje¿d¿am samochodem w stronê Adelajdy. Jadê
z Waldkiem. Pozna³em go przez internet jeszcze przed wyjazdem do Australii. Obieca³, ¿e poka¿e mi kilka ciekawych
miejsc. Dzisiaj zadzwoni³, wiêc liczê, ¿e wyjazd dojdzie do
skutku.
Dzisiejszy dzieñ by³ bardzo zimny.
blikowane/.
Maszynopisy utworów musz¹ byæ opatrzone tylko i wy³¹cznie god³em (wyrazem) i powielone w 3 egzemplarzach. W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym god³em co maszynopis, nale¿y umieciæ nastêpuj¹ce dane:
imiê, nazwisko, adres, numer telefonu oraz krótk¹ notkê biograficzn¹.
Nieprzestrzeganie zasad regulaminu i
przes³anie wiêcej ni¿ jednego zestawu utworów przez jednego autora podpisuj¹cego siê ró¿nymi god³ami, dyskwalifikuje z udzia³u w Konkursie.
V. Oceny prac dokona powo³ane przez
organizatorów profesjonalne JURY, które przyzna nagrody pieniê¿ne i wyró¿nienia. Zorganizowane zostan¹ te¿
spotkania autorskie dla laureatów.
VI. Prace nale¿y nadsy³aæ do dnia
5 lutego 2010 roku
na adres:
Miejski Dom Kultury Szopienice
- Giszowiec Filia nr 1, 40-336
Katowice, ul.
Obroñców Westerplatte 10 z dopiskiem: Konkurs Poetycki
VII. Organizatorzy
nie zwracaj¹ prac
nades³anych na

Konkurs i zastrzegaj¹ sobie prawo nieodp³atnego publikowania nagrodzonych,
wyró¿nionych i wybranych przez Jury
utworów w prasie oraz wydawnictwach
okolicznociowych rozpowszechnianych
przez organizatora.
VIII. Wyniki Konkursu zostan¹ podane do publicznej wiadomoci.
IX. Autorzy przystêpuj¹cy do konkursu wyra¿aj¹ zgodê na publikowanie i
przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i og³oszeniach
wyników.
X. Uroczystoæ og³oszenia wyników i
wrêczenia nagród odbêdzie siê
w Filii nr 1 Miejskiego Domu Kultury
Szopienice- Giszowiec przy ul.
Obroñców Westerplatte 10 w Katowicach 26 lutego 2010 roku o godz.
17.00.

&
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Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej
koñczy realizacjê projektów B¹dmy
aktywni i Wiêcej wiem  wiêcej mogê
wspó³finansowanych przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W zwi¹zku z powy¿szym publikujemy wywiad z Panem
Andrzejem Wojczulewiczem  Prezesem Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej,
a jednoczenie kierownikiem projektów,
który opowiedzia³ nam jak dosz³o do
realizacji projektów, o celach, za³o¿eniach i osi¹gniêtych rezultatach.
Marek Borawski: Proszê krótko
scharakteryzowaæ projekty.
Andrzej Wojczulewicz: W projektach realizowanych w ramach Dzia³ania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnoci zawodowej na obszarach wiejskich uczestniczyli mieszkañcy wsi Markowskie, Mazury
i Rogojny. W ramach oferowanego
wsparcia najpierw odby³y siê warsztaty
prowadzone przez psychologa w formie
zajêæ grupowych i indywidualnych. Zakres
warsztatów grupowych obejmowa³ podniesienie poziomu motywacji oraz techniki
pozytywnego mylenia. Natomiast celem warsztatów indywidualnych by³o
zbadanie osobowoci uczestników projektów z uwzglêdnieniem barier psychologicznych. Nastêpnie odby³y siê warsztaty
aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradców zawodowych.
Zakres tych zajêæ obejmowa³: autoprezentacjê, tworzenie profesjonalnych CV
i listów motywacyjnych, telepracê, informacjê zawodow¹. W trakcie warsztatów doradca przeprowadzi³ badania
preferencji i zainteresowañ zawodowych.
Jako ostatnie odby³o siê szkolenie z
zakresu obs³ugi komputera, na którym

uczestnicy poznali podstawy obs³ugi
komputera oraz nauczyli siê wyszukiwaæ aktualne oferty pracy w Internecie.
M.B.: Jaki by³ cel projektów?
Dlaczego realizowane by³y w³anie w
tych miejscowociach?

jektów by³o podniesienie zdolnoci do
zatrudnienia 20 osób zamieszkuj¹cych
wsie Markowskie i Wojnasy (10 osób)
oraz Mazury, Borki i Rogojny (10 osób),
poprzez podniesienie ich mobilnoci
zawodowej, podniesienie umiejêtnoci

A.W.: Z pewnoci¹ gdybymy realizowali je w jakichkolwiek innych
wsiach, to równie¿ cieszy³yby siê one
takim zainteresowaniem jak w Markowskich i Mazurach. Jednak w tym przypadku z inicjatyw¹ wyszli sami mieszkañcy tych wsi i zg³osili siê o pomoc
do Fundacji. Uczestnikami projektów byli
ludzie, którzy chcieli zmieniæ co w swoim
¿yciu, znaleæ pracê poza rolnictwem,
ale nie wiedzieli jak siê do tego zabraæ,
jak szukaæ pracy, jak siê zaprezentowaæ pracodawcy. G³ównym celem pro-

aktywnego poszukiwania pracy oraz
wyposa¿enie ich w wiedzê z zakresu
nowych technik informacyjnych w poszukiwaniu pracy.
M.B.: Czy cele zak³adane w projekcie zosta³y zrealizowane?
A.W.: Udzia³ w projekcie ukoñczy³o w sumie 20 osób uczestnicz¹cych w
poszczególnych formach wsparcia, dziêki
czemu zak³adane rezultaty osi¹gniêto na
poziomie 100 -125 %.
Jak wynika z ankiet przeprowadzonych po zakoñczeniu udzia³u uczestników w projektach, s¹ oni bardzo zadowoleni, gdy¿ nabyli nie tylko umiejêtnoci pisania listów motywacyjnych i
CV, poruszania siê po rynku pracy i
obs³ugi komputera, ale co jest bardzo
istotne rozwinêli swoje cechy osobowoci
i podnios³a siê ich w³asna samoocena,
uwierzyli we w³asne si³y. Ponadto podnios³a siê ich wiadomoæ w zakresie
korzyci p³yn¹cych z nabywania umiejêtnoci zawodowych przydatnych poza
rolnictwem, podnios³a siê ich motywacja do samokszta³cenia i poprawi³y siê
ich umiejêtnoci komunikacyjne.
Powy¿sze wyniki wiadcz¹ o trafnoci przedsiêwziêcia i mog¹ byæ dobrym przyk³adem przy realizacji podobnych projektów

'
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FERIE ZIMOWE
25.01-7.02.2010 r.

25 stycznia (poniedzia³ek)
10.00-11.00  zajêcia taneczne (kl. 0-III), sala baletowa
11.30-13.00  zajêcia taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
13.30-15.00  zajêcia taneczne (gimnazjum, szko³a rednia)
 sala baletowa
10.00-11.30  zajêcia teatralne (kl. IV-VI), sala Teatru AGT
10.00-12.00  zajêcia wokalne (kl. V-VI + gimnazjum), sala
kina
12.00-16.00  zajêcia plastyczne (gimnazjum, liceum),
galeria
12.00-16.00  pracownia muzyczna
26 stycznia (wtorek)
10.00  Epoka lodowcowa 3  film dla dzieci, kino (bilet
1z³)
12.00-13.00  zajêcia teatralne (kl. I-III), sala baletowa
13.00-14.00  zajêcia plastyczne (przedszkolaki), galeria
14.30-15.30  zajêcia plastyczne (kl. I-VI), galeria
18.00  koncert hip-hop (Natural Dread Killaz)
27 stycznia (roda)
10.00-11.00  zajêcia taneczne (kl. 0-III), sala baletowa
11.30-13.00  zajêcia taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
13.30-15.00  zajêcia taneczne (gimnazjum, szko³a rednia),
sala baletowa
10.00-11.30  zajêcia teatralne (kl. IV-VI), sala Teatru AGT
12.00-16.00  zajêcia plastyczne (gimnazjum, liceum),
galeria
12.00-16.00  pracownia muzyczna
28 stycznia (czwartek)
10.00  Prawdziwa historia kota w butach  bajka dla
dzieci, kino (bilet 1z³)
12.00-13.00  zajêcia teatralne (kl. I-III), sala baletowa
13.00-14.00  zajêcia plastyczne (przedszkolaki), galeria
14.30-15.30  zajêcia plastyczne (kl. I-VI), galeria
29 stycznia (pi¹tek)
10.00-11.00  zajêcia taneczne (kl. 0-III), sala baletowa
11.30-13.00  zajêcia taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
13.30-15.00  zajêcia taneczne (gimnazjum, szko³a rednia),
sala baletowa
10.00-11.30  zajêcia teatralne (kl. IV-VI), sala Teatru AGT
10.00-12.00  zajêcia wokalne (kl. V-VI + gimnazjum), sala
kinowa
12.00-16.00  zajêcia plastyczne (gimnazjum, liceum),
galeria
12.00-16.00  pracownia muzyczna

10.00-12.00  zajêcia wokalne (kl. V-VI + gimnazjum), sala
kina
12.00-16.00  zajêcia plastyczne (gimnazjum, liceum),
galeria
12.00-16.00  pracownia muzyczna
2 lutego (wtorek)
10.00  Alwin i wiewiórki  bajka dla dzieci, kino (bilet
1z³)
12.00-13.00  zajêcia teatralne (kl. I-III), sala baletowa,
13.00-14.00  zajêcia plastyczne (przedszkolaki), galeria
14.30-15.30  zajêcia plastyczne (kl. I-VI), galeria
3 lutego (roda)
10.00  spektakl dla dzieci Doktor Dolittle (bilet 1z³), sala
kina
11.00  spektakl dla dzieci Kot w butach (bilet 1z³), sala
kina
12.00-13.30  zajêcia taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
14.00-15.30  zajêcia taneczne (gimnazjum, szko³a rednia),
sala baletowa
10.00-11.30  zajêcia teatralne (kl. IV-VI), sala Teatru AGT
12.00-16.00  zajêcia plastyczne (gimnazjum, liceum),
galeria
12.00-16.00  pracownia muzyczna
18.00  koncert hip-hop dla m³odzie¿y, sala kina
4 lutego (czwartek)
10.00  Garfield. Festyn humoru  bajka dla dzieci, kino
(bilet 1z³)
12.00-13.00  zajêcia teatralne (kl. I-III), sala baletowa
13.00-14.00  zajêcia plastyczne (przedszkolaki), galeria
14.30-15.30  zajêcia plastyczne (kl. I-VI), galeria
5 lutego (pi¹tek)
10.00-11.00  zajêcia taneczne (kl. 0-III), sala baletowa
11.30-13.00  zajêcia taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
13.30-15.00  zajêcia taneczne (gimnazjum, szko³a rednia),
sala baletowa
10.00-11.30  zajêcia teatralne (kl. IV-VI), sala Teatru AGT
10.00-12.00  zajêcia wokalne (kl. V-VI + gimnazjum), sala
kinowa
12.00-16.00  zajêcia plastyczne (gimnazjum, liceum),
galeria
12.00-16.00  pracownia muzyczna
15.00  pokaz umiejêtnoci zdobytych podczas zajêæ feryjnych, wystawa prac

Akcja poboru krwi
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
oczekuje na honorowych dawców krwi
Wszyscy chêtni, którzy s¹ zdrowi i pe³noletni mog¹ zostaæ
honorowymi dawcami krwi. Pobór krwi od honorowych dawców w 2010r. odbywa³ siê bêdzie w Starostwie Powiatowym
w Olecku, ul. Kolejowa 32 od godz. 8.30 do godz. 11.00.
Nastêpna akcja poboru krwi - 4 lutego 2010 r. (czwartek).

(V1401)

1 lutego (poniedzia³ek)
10.00-11.00  zajêcia taneczne (kl. 0-III), sala baletowa
11.30-13.00  zajêcia taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
13.30-15.00  zajêcia taneczne (gimnazjum, szko³a rednia)
 sala baletowa
10.00-11.30  zajêcia teatralne (kl. IV-VI), sala Teatru AGT

Og³aszamy zapisy na
AEROBIK grupy pocz¹tkuj¹cej,
który bêdzie prowadzony
we wtorki i czwartki o godz. 17:30.
Pierwszy miesi¹c  30% taniej!

Tel. (87) 619-68-14

Klinika Zdrowia i Urody Goliat
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Parafia rzymskokatolicka p.w. w. Stanis³awa Bpa i Mêczennika w
Szczecinkach znalaz³a siê w fina³owej trójce parafii, które wygra³y ogólnopolski konkurs Cyfrowy kontynent zorganizowany przez Fundacjê
Opoka, Computerworld i Polkomtel S.A. (operatora sieci Plus).

Parafia ze Szczecinek jednym
z finalistów ogólnopolskiego konkursu

bowziêcia N.M.P., Radlin-Biertu³towy, diecezja katowicka.
Jak podaje organizator: w konkursie wziê³y udzia³ liczne parafie z ma³ych i wielkich miejscowoci. Przynale¿¹ one do 19 diecezji z 42 na terenie
Polski. Ich proboszczowie to prawdziwi liderzy lokalni, którzy mia³o siêgaj¹ po najnowsze techniki informacyjne
i komunikacyjne, popularyzuj¹c je w swojej wspólnocie. Godnym podkrelenia
jest fakt, ¿e na tym polu widaæ znakomit¹ wspó³pracê miêdzy parafianami a
ich duszpasterzami. Przejawia siê ona
nie tylko prowadzeniem serwisów internetowych czy te¿ wprowadzeniem teleinformatyki do kocio³ów, ale przede
wszystkim wspólnymi dzia³aniami na rzecz
poprawy edukacji i integracji wspólnoty lokalnej.
Parafia w Szczecinkach, jest niedu¿¹ wiejsk¹ parafi¹ (nale¿¹ do niej 822

Szczecinki - kurs informatyczny.
Celem konkursu by³o wy³onienie
parafii w Polsce, które w swojej dzia³alnoci u¿ywaj¹ nowoczesnych technik
informacyjnych i komunikacyjnych, dzia³aj¹c jednoczenie na rzecz spo³ecznoci lokalnej.
W fina³owej trójce znalaz³y siê:
1. Parafia rzymskokatolicka p.w. w. Stanis³awa Kostki, Korytowo, diecezja
szczeciñsko-kamieñska; ksi¹dz proboszcz S³awomir Kokorzycki;
2. Parafia rzymskokatolicka p.w. w.
Stanis³awa Bpa i Mêczennika, Szczecinki, diecezja e³cka; ksi¹dz proboszcz
Dariusz Smoleñski;
3. Parafia rzymskokatolicka p.w. Wnie-

Szczecinki - zajêcia informatyczne.

Szczecinki - pomoc w odrabianiu lekcji.
osoby z 9 wsi), ale mo¿e byæ przyk³adem jak wiele mo¿na zrobiæ na rzecz
mieszkañców. W 2008 roku, jako jednej z trzech Parafii w kraju, uda³o siê
pozyskaæ dotacjê z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki na realizacjê projektu RÓWNY START - kompleksowy program pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów z parafii w
Szczecinkach. W ramach zawartej umowy
partnerskiej Parafiê wspiera Starostwo
Powiatowe w Olecku oraz Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku. Dziêki pozyskanym rodkom w okresie
12.2008-6.2010r. dzieciom i m³odzie¿y
zosta³a zapewniona m.in. opieka psychologiczno-pedagogiczna, zajêcia z



Fot. J. Kunicki -

Tygodnik Olecki/rok 2010/ nr 2 (626)

internetowy  mówi ks. Dariusz Smoleñski. Jest on wyposa¿ony w cztery
komputery ze sta³ym dostêpem do Internetu oraz drukark¹. Korzystaj¹ z niego
g³ównie dzieci i m³odzie¿ szkolna.
Obecnie z projektu z EFS prowadzone s¹ bezp³atne zajêcia korepetycyjne, logopedyczne, dyslektyczne oraz z
jêzyka angielskiego. W najbli¿sze ferie
zimowe zostanie zorganizowany w sali
katechetycznej 6-dniowy kurs informatyczny.
Halina Bogdañska
Fot. Józef Kunicki

Msza w.  listopad 2009 r.
jêzyka angielskiego, pomoc w odrabianiu lekcji, kursy informatyczne w ferie
zimowe, spotkania integracyjne.
Ponadto realizowane s¹ inne mniejsze inicjatywy, jak np. projekt Kraina
mego dzieciñstwa z Dzia³aj Lokalnie.
Proboszcz organizuje te¿ spotkania ze
starszymi mieszkañcami, dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz mini projekcje filmowe
po³¹czone z dyskusjami nt. poruszanych
problemów.
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom
dzieci i m³odzie¿y, dla których dostêp
do Internetu jest spraw¹ kluczow¹ w
procesie zdobywania wiedzy, w sali
katechetycznej zorganizowa³em k¹cik
Szczecinki - kurs informatyczny.

Szczecinki - zajêcia z jêz. angielskiego.
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Koncert kolêd

Okres wi¹t Bo¿ego Narodzenia to
czas pe³en magii, czarów, piêkna. Czas
spe³niania marzeñ i okazywania sobie
wzajemnie troski i mi³oci. W³anie w
te dni wspólnie z bliskimi odkrywamy
sens ¿ycia. Jednoczenie te w³anie wiêta,
jak ¿adne inne, sk³aniaj¹ nas do zadumy, zamylenia i wspomnieñ. Puste
miejsce przy stole przypomina nam o
nieuchronnoci przemijania, przywo³uje obrazy ukochanych z którymi piewalimy kolêdy, dzielilimy siê op³atkiem, a których ju¿ nie ma wród nas,
dlatego te¿ wiêta te prze¿ywamy tak
silnie i tak du¿o znacz¹ one dla ka¿dego z nas.
Koncert kolêd organizowany przez
Pañstwow¹ Szko³ê Muzyczn¹ I stopnia
im. I. J. Paderewskiego w Olecku od
1997 roku wpisa³ siê na sta³e w kalendarz przedwi¹tecznych wydarzeñ. Ten
niezwyk³y koncert odby³ siê 20 grudnia
w Sali konferencyjnej Hotelu Olecko,
gdzie mielimy zaszczyt gociæ po raz
pierwszy. W wykonaniu uczniów PSM
us³yszelimy najpiêkniejsze polskie ko-

lêdy i pastora³ki, takie jak: Cicha noc,
Jezus malusieñki, Lulaj¿e Jezuniu.
Wyst¹pi³y zespo³y kameralne, jak równie¿ chór i orkiestra kameralna pod dyrekcj¹ p. Agaty Bagan i p. Tomasza
Gawroñskiego oraz orkiestra dêta pod
dyrekcj¹ p. Weroniki Kordowskiej. Zespo³y kameralne zosta³y przygotowane
przez nastêpuj¹cych nauczycieli: trio klarnetowe (Magdalena Olszewska, Marta Ulikowska, Krzysztof Rzepecki) 
p. Weronika Kordowska, trio skrzypcowe (Julita Milewska, Martyna Gajewska, Emilia Tokajuk)  p. Agata
Bagan, trio fletowe (Eliza Mrozowska,
Maja Terlecka, Agnieszka Wojnowska)  p. Wojciech Borowik, trio waltorniowe (Jakub Popko, Miko³aj G³êbocki, Jakub Sobolewski)  p. Jan Orlik,
zespó³ instrumentów dêtych blaszanych
(Natalia Szyperek, Szymon Mielziuk,
Izabela Sad³owska)  p. Jan Orlik.
Od czterech lat tradycj¹ sta³o siê
wykonanie mniej znanych kolêd i pastora³ek wraz z publicznoci¹. Pomimo
du¿ego mrozu oraz nat³oku obowi¹zków
publicznoci dopisa³a by³a bardzo du¿a.
Cieszymy siê z tego powodu, i¿ w ten

szczególny czas obdarzacie nas Pañstwo
swoj¹ sympati¹ i chêci¹ wspólnego kolêdowania.
Koncert poprowadzi³a p. Jolanta
Werner, kolêduj¹cej publicznoci towarzyszy³ przy fortepianie p. Dariusz
Micha³owski.

!
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NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC
POWIATU OLECKIEGO 2009

Zachêcamy wszystkich mieszkañców Ziemi Oleckiej (i nie
tylko) do wziêcia udzia³u w Plebiscycie na najpopularniejszego sportowca i trenera powiatu oleckiego 2009 roku.
Poni¿ej przedstawiamy listê nominowanych do tytu³u.
Oczywicie ka¿dy kibic mo¿e tê listê uzupe³niæ o w³asne
kandydatury. I tylko od Was, Drodzy Pañstwo, zale¿eæ bêdzie kto znajdzie siê na tej licie i kto wygra Plebiscyt.
G³osowaæ bêdzie mo¿na tylko na specjalnych kuponach,
zamieszczanych co 7 dni w ,,Tygodniku Oleckim. Ka¿da
osoba g³osuje tylko raz i mo¿e na jednym kuponie zaznaczyæ
piêciu najlepszych (wg w³asnego uznania) sportowców i jednego trenera. Na kuponie nale¿y podaæ swój nr pesel lub nr
legitymacji szkolnej i oczywicie podpisaæ w³asnorêcznie swoim
nazwiskiem.
W g³osowaniu wezm¹ udzia³ tylko oryginalne i podpisane
kupony. Ponadto ka¿dy kupon wemie udzia³ w losowaniu
cennych nagród!
Lista nominowanych sportowców:
1. Ewa Boguszewska (tenis sto³owy)
2. Mateusz Danilewicz (karate kyokushin)
3. Karolina Domañska (biegi rednie)
4. Rados³aw G¹siorowski (pi³ka no¿na)
5. Joanna Grzyb (szachy)
6. Kamil Gryglas (szachy)
7. Marta Gryglas (szachy)
8. Kornel Interewicz (sport nies³ysz¹cych)
9. Micha³ Januszko (sport nies³ysz¹cych)
10. Robert Karniej (tenis sto³owy)
11. Dariusz Koz³owski (bryd¿ sportowy)
12. Leszek Krasiñski (sport nies³ysz¹cych)
13. Paulina Maciejewska (tenis sto³owy)

14. Justyna Miszczak (taekwondo)
15. Maurycy Miszczak (taekwondo)
16. Bartosz Nieszczerzewski (karate kyokushin)
17. Aleksandra Olszewska (lekkoatletyka)
18. Dominika Olszewska (taekwondo)
19. Rados³aw Olszewski (lekkoatletyka)
20. Dawid Paszkowski (pi³ka no¿na)
21. Paulina Sienkiewicz (karate kyokushin)
22. Kamil Szarnecki (pi³ka no¿na)
23. Przemys³aw Szlaszyñski (lekkoatletyka)
24. Ma³gorzata Szpunar (lekkoatletyka)
25. Waldemar wirydowicz (pi³ka siatkowa)
26. Szymon Wrzyszcz (pi³ka siatkowa)
27. Adam Wyszyñski (pi³ka no¿na)
28. Daniel Bogdanowicz (pi³ka no¿na)
29. Arkadiusz Cichocki (pi³ka no¿na)
Lista nominowanych trenerów:
1. Marzena Jasiñska (tenis sto³owy)
2. Dorota Miszczak (taekwondo)
3. Tomasz Miszczak (taekwondo)
4. Wojciech Rejterada (karate kyokushin)
5. Karol Sobczak (pi³ka no¿na)
6. Romuald Wojnowski (lekkoatletyka)
7. Adam Wyszyñski (pi³ka no¿na)
8. Regina Jakubowska (lekka atletyka, sport nies³ysz¹cych)
9. Krzysztof Konewko (szachy)
Kupony nale¿y dostarczaæ osobicie lub korespondencyjnie do redakcji TO przy ul. Zielonej 37 albo zostawiaæ w
sklepie zoologicznym (obok redakcji).

KARTA DO G£OSOWANIA

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

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

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

PROWADZIMY NABÓR ZIMOWY
DO SZKÓ£ ZAOCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010:

(V1201)

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC
POWIATU OLECKIEGO 2009

Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych
(3-letnie na podbudowie gimnazjum
lub szko³y podstawowej)
Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego
dla Doros³ych
(2-letnie na podbudowie szko³y zawodowej)
Szko³y Policealnej dla Doros³ych
kszta³c¹cej w zawodach:
 technik rachunkowoci,
 technik bezpieczeñstwa i higieny pracy
 technik informatyk,
 technik administracji,
 technik ekonomista,
 technik handlowiec
Informacje i zapisy:
W sekretariacie szkó³ ZDZ w Bia³ymstoku z/s w Olecku,
ul. Armii Krajowej 22A
tel. 087 520 26 35, 087-520 00 90; 605 545 324
e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl ; www.zdz.bialystok.pl

"
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AUTO-MOTO

V70602

Krupin 14A

tel. 503 804 741; 512 217 654
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V601)

SERWIS OGUMIENIA

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503804-741
V65726
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K19418
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 K18720a
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V59320
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V65736
* Fiat CC 700, 1996, tel. 692-144-032
L18801
* Fiat Punto 1,2B+gaz, 1994, 3 drzwi, niebieski, tel. 508097-660
K22104
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V59829
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V59819
* Opel Vectra HB, 2,5B, 1996/1997, tel. 783-962-666 V59330
* opony zimowe 15:195:65, tel. 508-644-429
L18103
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V67924
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V65716

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

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

PUB PIWNICA

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

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

(V61008)

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V501
ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

V58810

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

L16707

* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V70822
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-4373
V63507
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L18302

V58510

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L18501
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K19112
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47 V58610
* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31 L18202
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 87-520-31-70 L17903
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY

* LUKAS, kredyty, plac Wolnoci 20/2U, tel. (87) 520-22-47 V71002
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V1001
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
K21504

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)

Serdecznie zapraszamy
tel. 608-146-978

www.meble-zachodnie.eu

OKULISTA

V19010

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

US£UGI

L17206

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1301

* mikropo¿yczki 0%, tel. 502-710-196.
(V66505)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

(V62007)

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V66705
* 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
V59709

K20805

(V401)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

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

(V67604)

V59310
(V65706)

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L17605
* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V70902

(V59609)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K19408
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
K18710a

* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V67714
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V66605
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095424, www.tocada.pl
V65926
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V69223

US£UGI

#
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Sklep DOM

s.c. Pl. Wolnoci 5A
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K752)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V478219
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V20705)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885

L18401
K21802
L18003

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V67904)

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

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

(V61907)

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)

(K19707)

WYWÓZ MIECI

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364

(V68314)

WYWÓZ MIECI

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V67624
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V65808
* mieszkanie 3 pokoje, 60 m.kw., centrum, parter, tel. 692144-032
L18701
* mieszkanie 3 pokoje, parter, Olecko, tel. 888-947-500 K22001
* mieszkanie 42 m.kw., dzia³ka 15 arów, Golubki, tel. 87523-87-42
K21901
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V67724
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V65916
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V67614
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603L17505
* siano w du¿ych belach, tel. 721-587-468
K22301
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333V67514
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K852
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V70212
* do wynajêcia lokal handlowy, tel. 604-557-693
K21304
* do wynajêcia lokal handlowy 47 m.kw., tel. 600-377-469
K21108

* do wynajêcia mieszkanie 40 m.kw., Kukowo, tel. 721587-468
K22201
* do wynajêcia pomieszczenie 8 m.kw., parter, Kamienna
1A, tel. 602-354-963
K20207
* kosmetyczka podnajmie lokal dla fryzjerki, 26 m.kw., ul.
Kamienna 1, tel. 602-354-963
V63517
* lokal przy placu Wolnoci (przy PZU), 63 m.k., tel. 502088-402
K21602
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 604-557-693
K21404
* pomieszczenia do wynajêcia na dzia³alnoæ gospodarcz¹,
Kukowo, tel. 721-587-468
K22401
* poszukujê gara¿u do wynajêcia, tel. 665-806-613 L18601
* poszukujê lokalu 150-200 m.kw. do wynajêcia, tel. 505036-183
L18402
Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI

FUH KRET

Wywóz mieci na telefon
 tel. 509-805-008

Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, ssl,
zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowanie, sprzêt,
integracja z P³atnikiem, wdro¿enia, wszystko w siedzibie klienta.

Sprzeda¿ pojemników na mieci 120 i 240 litrów.
KUPIÊ

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

Notebook Acer Athlon X2,
matryca 17 cali, 4GB RAM,
320 GB dysk twardy, Wi-Fi, kamera... 2099z³
ZAPRASZAMY, PL. WOLNOCI 6C
(V70812)

WYNAJEM

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V67504)

SPRZEDAM (c.d.)

K21005

PRACA

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

* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L17804
* zatrudniê piekarza z Olecka do pizzerii, tel. 509-839-995
SPRZEDAM

V62017

* Clas Merkator 75, kabina, hydrauliczna rura wysypu, rozdrabniacz, tel. 87-523-02-39
K22501
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V69213
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V411
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K18910

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku

26 93390006 0000 0006 6992 0001

$

Tygodnik Olecki/rok 2010/ nr 2 (626)

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

(V69103)

Atrybuty w³adzy. Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

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

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

B. Bo³tryka.
25

stycznia

godz.

1600

tel. 520-23-36
(K20605)

(V70702)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
D³onie

Dbaj¹c o cerê twarzy czêsto zapominamy, ¿e
nie mniej wa¿ny jest wygl¹d naszych d³oni. Niegdy piêkne rêce stanowi³y prawdziwy powód do dumy. Dobry wygl¹d d³oni mo¿na osi¹gn¹æ bez wiêkszego trudu przez
codzienn¹, systematyczn¹ pielêgnacjê. Przede wszystkim
nale¿y do mycia r¹k wy³¹cznie u¿ywaæ myd³a w dobrym
gatunku  ³agodnego i przet³uszczonego  bo przecie¿
myjemy je kilkanacie razy dziennie. Po myciu nale¿y
op³ukaæ d³onie w zakwaszonej wodzie np. sokiem z cytryny (³y¿eczka na szklankê), osuszyæ i nasmarowaæ specjalnym kremem do r¹k. Doskona³ym sposobem na delikatne,
g³adkie rêce, wypróbowanym ju¿ przez nasze prababki,
jest nacieranie ich p³ynem powsta³ym ze zmieszani soku z
cytryny, gliceryny i wody koloñskiej w równych ilociach.

Dieta stulatków w Królestwie Hunzów

Klasyczne ju¿ badania i obserwacje dotycz¹ce zwyczajów ¿ywieniowych spo³eczeñstw d³ugowiecznych poczynione w spo³eczeñstwie Hunzów, zagubionych w Himalajach, mog¹ byæ równie¿ wskazówk¹ i dla nas. D³ugowiecznoæ jej mieszkañców jest wrêcz legendarna, wielu z nich
¿yje bowiem grubo ponad 100 lat i, co ciekawe, odznacza
siê aktywnoci¹, witalnoci¹ oraz p³odzi dzieci. Podstaw¹
codziennego wy¿ywienia Hunzów s¹ surowe owoce w lecie, a suszone i rozmoczone w zimie. Poza tym jada siê
placki z razowej m¹ki, potrawy z rozgotowanego ziarna,
jarzyny, tak¿e ziemniaki, sporo s³odkich migda³ów. Cenione s¹ mleko i sery. Jednak spo¿ywa siê ich ma³o, podobnie
jak mas³a. Miêso spo¿ywaj¹ Hunzowie bardzo rzadko, podobnie
jak wino w³asnej roboty i to tylko w trakcie uroczystoci.
Ryb nie znaj¹, podobnie bia³ej m¹ki, cukru. U¿ywaj¹ ma³o
soli.

%
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Kalendarz imion

Nasz przepis
Kapusta kiszona po olecku
1kg bia³ej kapusty poszatkowaæ. 20
dag marchwi oskrobaæ i pokroiæ w kostkê.
1 dag ¿urawin op³ukaæ, 3 cebule obraæ,
pokroiæ w cienkie plastry. 2 jab³ka pokroiæ w grube plastry. Zmieszaæ ³y¿kê
soli z ³y¿k¹ cukru, 10 jagodami ja³owca i ³y¿k¹ kminku.
W kamiennym, garnku uk³adaæ warstwami kapustê, przesypuj¹c marchwi¹,
jab³kami, cebul¹ i ¿urawinami oraz
oprószaj¹c mieszank¹ przypraw. Ubiæ,
przykryæ talerzykiem, obci¹¿yæ. Po 5
dniach kapusta jest gotowa.
Zupa ziemniaczana po mazursku
7 rednich ziemniaków, litr wywaru
roso³owego (lub kostka roso³owa), rednia
marchew, 1 pietruszka z naci¹, jeden
liæ selera, kawa³ek pora, cebula, fili¿anka kwanego mleka, mietany lub
kefiru, dwa jajka, majeranek, dwie kromki
chleba razowego, olej.
Ziemniaki obieramy, warzywa kroimy w drobn¹ kostkê. Wszystko to gotujemy do miêkkoci w przygotowanym
wczeniej rosole do miêkkoci. 1/4 pokrojonej cebuli odk³adamy. Po ugotowaniu wywar lekko studzimy.
Mleko rozbijamy wraz z ¿ó³tkami i
dodajemy do przygotowanej zupy. Znowu
podgrzewamy.
W miêdzyczasie przygotowujemy
grzanki. Kromki razowego chleba kroimy w drobna kostkê. £y¿kê t³uszczu
rozgrzewamy na patelni w wrzucamy
chleb. Gdy chleb lekko osuszy patelniê
wrzucamy na ni¹ pozosta³¹ cebule i
zasma¿amy.
Grzanki i cebulê podajemy na oddzielnym talerzu.

Idalii, Ity
Aleksandra, Alfreda, Arnolda, Domas³awa, Domos³awa, Gabriela, Izydora,
Makarego, Maura, Paw³a
16 stycznia
Beaty, Berty, Honoraty, Marceli, Tiny,
Walerii
Bernarda, Hilarego, Honorata, Marcela, Marcelego, Ottona, Waldemara,
Walerego, Waleriusza, W³odzimierza
17 stycznia
Antoniny, Henryki, Honoraty, Marceliny
Antoniego, Henryka, Jana, Juliana,
Mariana, Rocis³awa, Sabiniana, W³odzimierza
18 stycznia
Beatrycze, Eleny, Krystyny, Liberty,
Libertyny, Ma³gorzaty
Bogumi³a, Jarope³ka, Leonilla, Piotra,
Pryski

Miêso do sma¿enia i
podawania z warzywami

... powinno byæ najlepszego gatunku,
pokrojone w ma³e kawa³ki. Mo¿na je
przed sma¿eniem podgotowaæ z przyprawami, np. z imbirem lub any¿kiem.
Gotowane warzywa mo¿na wówczas
równie¿ sma¿yæ z miêsem, ale dodaæ
je pod sam koniec sma¿enia.

B³yskawiczna maseczka
dla cery wra¿liwej

Zmiêkcza i wzmacnia skórê. Na drobnej tarce ucieramy skórkê z po³owy cytryny (wczeniej sparzon¹ wrz¹tkiem),
mieszamy z owocami kiwi, odstawiamy na godzinê w przykrytym naczyniu.
Papkê nanosimy na twarz i dekolt, a
zmywamy wyci¹giem z naci pietruszki
(pêczek moczymy przez dobê w szklance
wody).



12 stycznia
Cezarei, Czes³awy, Ernestyny, Grety,
Melanii, Tacjanny, Tatiany
Antoniego, Arkadiusza, Benedykta,
Bernarda, Czes³awa, Dominika, Rajmunda, Remigiusza
13 stycznia
Bogumi³y, Bogus³awy, Godfrydy, Melanii, Niki, Weroniki
Bogomira, Bogumi³a, Bogus³awa, Godfryda, Hilarego, Izydora, Leoncjusza,
Lwa, Remigiusza
14 stycznia
Marcyny, Maryny, Marzyny, Niny,
Rados³awy, Ruth
Amadeusza, Domos³awa, Feliksa, Hilarego, Makarego, Malachiasza, Odona, Ordona, Radogosta, Rados³awa
15 stycznia
D¹brówki, Dobrawy, Dory, Gabrieli,

Cytat na ten tydzieñ

F kupiê

Oszukaæ diab³a to nie grzech.
Daniel Defoe
Pustyniê upiêksza to, ¿e gdzie
w sobie kryje studniê.
Antoine de Saint-Exupéry

Ziemia
poetów
Krzysztof Kamil Baczyñski

Warszawa (fragmenty)
Bry³a ciemna, gdzie dymy bure,
poczernia³e twarze pokoleñ,
nie dotkniête mi³oci chmury,
przeorane cierpienia role.
Miasto grone jak obryw trumny.
Czasem g³uchym jak burz maczug¹
zawalone w przepaæ i dumne
jak lew czarny, co kona d³ugo (...)
Bry³a ciemna, miasto po¿arne
jak lew stary, co kona d³ugo,
pos¹g rozwiany w dymy czarne,
roztrzaskany czasów maczug¹.
I znów uj¹æ d³uto i rydel,
ci¹æ w przestrzeni i w ziemi szukaæ,
wznosiæ wieki i pn¹cze ¿ywe
na pilastrach, formach i ³ukach (...)

Sennik

Jeli ni¹ siê Tobie robaki, to uwa¿aj, bo w twoim otoczeniu jest kto chory
na zaraliw¹ przypad³oæ.
Jeli nisz o ³ódce, która p³ynie,
zaprzyjanisz siê z kim bogatym. Jeli
p³yniesz w ³ódce, szybko siê wzbogacisz.

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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Z okazji 55. rocznicy powstania Warmiñsko-Mazurska
Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. T. Kotarbiñskiego w Olsztynie Filia w Olecku organizuje konkurs na ekslibris.
REGULAMIN

KONKURSU NA EKSLIBRIS

(V1501)

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OLECKU
Cele konkursu:
- stworzenie graficznego znaku bibliotecznego dla ksiêgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Olecku;
- zainteresowanie ekslibrisem jako ma³¹ form¹ grafiki artystycznej;
- popularyzacja i kultywowanie najstarszych technik graficznych;
- promocja biblioteki w rodowisku.
Regulamin konkursu
1. Do konkursu zapraszamy dzieci i m³odzie¿ szkó³ podstawowych (I-IV), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Olecka
i powiatu oleckiego.
2. Ka¿dy uczeñ mo¿e nades³aæ dowoln¹ iloæ prac wykonanych w dowolnej technice graficznej. Prace mog¹ byæ
wykonane w o³ówku, piórkiem, technik¹ linorytu lub graficzn¹ technik¹ komputerow¹, ale bez u¿ycia gotowych
klipartów.
3. Wymiary prac dowolne, ale nie przekraczaj¹ce 15cm x
15cm.
4. Ka¿da praca powinna zawieraæ element, który jednoznacznie
kojarzyæ siê bêdzie z nasz¹ bibliotek¹ i miejscowoci¹.
Nazwa instytucji podana mo¿e byæ w pe³nym brzmieniu,

tj. Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im.
Prof. Tadeusza Kotarbiñskiego w Olsztynie Filia w
Olecku lub w skrócie WMBP Filia w Olecku; ka¿da praca powinna zawieraæ napis Ekslibris
5. Do prac nale¿y do³¹czyæ kopertê z danymi personalnymi
autora: imiê, nazwisko, szko³a, klasa, ewentualnie nazwisko opiekuna.
6. Nades³ane prace staj¹ siê w³asnoci¹ organizatora.
7. Termin nadsy³ania prac up³ywa 15.03.2010 r.
8. Przy wyborze najciekawszych prac Jury bêdzie siê kierowa³o nastêpuj¹cymi kryteriami:
· czytelnoci¹ znaku w³asnociowego,
· trafnym doborem treci,
· oryginalnoci¹ i estetyk¹ wykonania.
9. Rozstrzygniêcie konkursu i wrêczenie nagród odbêdzie
siê w Bibliotece Pedagogicznej w Olecku w ci¹gu 30 dni
od daty z³o¿enia prac.
10. Informacja o terminie uroczystoci podsumowuj¹cej konkurs
 og³oszenie wyników i rozdanie nagród  bêdzie umieszczona na stronie internetowej biblioteki w dziale Aktualnoci. Zainteresowane osoby zostan¹ powiadomione.
11. Autorzy najlepszych prac otrzymaj¹ nagrody, natomiast
wszyscy uczestnicy  pami¹tkowe dyplomy.
12. Nades³ane prace zostan¹ wyeksponowane na wystawie w
Bibliotece Pedagogicznej w Olecku.
Prace prosimy sk³adaæ w Czytelni biblioteki lub przes³aæ
poczt¹ na adres: Biblioteka Pedagogiczna, ul. Armii Krajowej 30, 19 - 400 Olecko z dopiskiem na kopercie Ekslibris
Zapraszamy serdecznie do udzia³u w konkursie!

SKLEP MEDYCZNY JAKI 19-400 Olecko,
ul. ll-listopada 23 (Przychodnia)
Kontakt: tel.883 783 530 fax.087 520 22 08
e-mail: sklep_medyczny@wp.pl

Stowarzyszenie Pomocy Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia im. w. £ukasza informuje, ¿e od 15 stycznia 2010 r. rozpoczyna dzia³alnoæ sklep medyczny Jaki. Sklep bêdzie czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 8 do 12 oraz
od 15 do 16. Posiadamy w sprzeda¿y materia³y pomocnicze, sprzêt i rodki
pielêgnacyjne, w tym:
 pieluchomajtki, wk³adki, podk³ady
 rodki pielêgnacyjne (kremy, oliwki, materia³y opatrunkowe itp.)
 materace, poduszki oraz rodki przeciwodle¿ynowe
 wózki i krzes³a toaletowe
 baseny, kaczki
 cewniki, worki do zbiórki moczu, sprzêt stomijny ( worki, rurki stomijne)
 protezy piersi
 peruki naturalne i sztuczne
Realizujemy zlecenia na zaopatrzenie w rodki pomocnicze refundowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.
Pomo¿emy w doborze rodków i doradzimy jak uzyskaæ dofinansowanie z
NFZ, PFRON, PCPR.
Dochód ze sprzeda¿y bêdzie przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia, w tym m.in. na wsparcie dzia³alnoci Hospicjum w Olecku.

Po¿ar hali produkcyjnej
zak³adu drzewnego w Norkach
W dniu 4.01.2010 roku oko³o godziny 22:55 dosz³o do
du¿ego po¿aru hali produkcyjnej zak³adu drzewnego w Norkach, gmina Wieliczki. W wyniku po¿aru spaleniu uleg³ drewniany
szczyt budynku i czêæ wiêby dachowej. Po¿ar w porê zauwa¿yli i zg³osili pracownicy zak³adu. Dziêki natychmiastowej akcji stra¿y po¿arnej uda³o siê do minimum ograniczyæ
straty po¿arowe.

Tenis sto³owy
7.01.10r. w Olecku rozegrano mecz
III ligi tenisa sto³owego (runda rewan¿owa). Tym razem Czarni podejmowali
zespó³ z Reszla. Wynik by³ z góry przes¹dzony, gdy¿ gocie maj¹ jeden ze s³abszych zespo³ów w lidze (w tabeli zajmuj¹ przedostatnie miejsce).
Tenisici z Olecka nie mieli litoci
dla swego przeciwnika i pokonali ,,Orlêta Reszel wysoko, bo a¿ 17:1. Jedyny punkt ,,Czarni stracili przy prowadzeniu 16:0. Swój pojedynek przegra³
Dariusz Karniej, ulegaj¹c Mateuszowi
Krzy¿ewskiemu 2:3. Pozostali oleccy
zawodnicy wygrywali swoje pojedynki
bardzo pewnie. Doæ powiedzieæ, ¿e ,,Czarni stracili w tym meczu tylko 5 setów.
Punkty dla Olecka zdobyli: Robert
Karniej - 4, £ukasz Delegacz - 4, Wojciech Omilian - 4, Dariusz Karniej - 3
oraz w grze podwójnej: R.Karniej / W.Omilian  1, £.Delegacz / D.Karniej - 1.
Nastêpny mecz w lidze ,,Czarni zagraj¹ 17.01.10 r. w Mr¹gowie.
Dariusz Karniej

Dzia³ania zastêpów stra¿y po¿arnej polega³y na podawaniu pr¹dów wody na zewn¹trz i do rodka p³on¹cej hali,
wywa¿aniu drzwi oraz przeszukiwaniu hali w celu odnalezienia ewentualnych poszkodowanych. Po opanowaniu po¿aru przyst¹piono do dogaszania i czêciowej rozbiórki cian i
wiêby dachowej budynku.
W dzia³aniach bra³o udzia³ 14 zastêpów stra¿y po¿arnej,
³¹cznie 55 stra¿aków. Akcja ganicza trwa³a blisko 4 godziny.
kpt. Tomasz Jag³owski

'
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Tenis sto³owy

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH SZS
Na miesi¹c styczeñ, luty i marzec 2010r.
Lp.

Termin
i godz. rozp.

Nazwa imprezy

Kto bierze udzia³

Miejsce
rozgrywania

1.

12.01.10
godz.9.00

Powiatowa Liga pi³ki siatkowej
dziewcz¹t SP

SP Powiatu Oleckiego
(dz.)

Hala w
Wieliczkach

2.

14.01.10.
godz. 10.00

niegowy Puchar SP1

Zaproszone SP
z Powiatu Ol.

Boisko Orlik
2012

3.

14.01.10
godz. 9.00

Gimnazja z Rejonu VI
SZS

Hala w
Wieliczkach

Gimnazja z Powiatu
Oleckiego

Hala w Kowalach
Oleckich

Miêdzypowiatowa Liga pi³ki siatkowej dziewcz¹t szkó³ gimnazjalnych
Powiatowa Liga halowej pi³ki
18.01.10
no¿nej ch³opców szkó³ gimnazjalgodz. 9.00
nych
08.02.10
Powiatowa Liga halowej pi³ki
godz. 9.00
no¿nej ch³opców SP

4.
5.
6.

11.02.10
godz. 9.00

Halowe Mistrzostwa Powiatu
w LA SP

7.

17.02.10
godz. 9.00

Powiatowa Liga pi³ki siatkowej
dziewcz¹t SP

8.

20.02.10
godz. 9.00

9.

26.02.10

10.

04.03.10

11.

11.03.10

12.

18.03.10

SP Powiatu Oleckiego Hala w Wieliczkach
SP z Powiatu
Oleckiego

SP Powiatu Oleckiego Hala w Wieliczkach

Halowe Mistrzostwa Powiatu w
Gimnazja z Powiatu Ol.
LA Gimnazjów
Powiatowa Liga halowej pi³ki
Gimnazja z Powiatu
no¿nej ch³opców szkó³ gimnazjalOleckiego
nych
Mistrzostwa Powiatu w halowej
Gimnazja z Powiatu
pi³ce no¿nej szkó³ gimnazjalnych
Oleckiego
Miêdzypowiatowa Liga pi³ki siatGimnazja z Rejonu VI
kowej dziewcz¹t szkó³ gimnazjalSZS
nych
Powiatowa Liga halowej pi³ki
SP Powiatu Oleckiego
no¿nej ch³opców SP

Tenis sto³owy
WYNIKI Pó³nocnej Ligi Regionalnej
tenisa sto³owego im. F.Pietro³aja
sezonu 2009/2010
I kolejka:
Geodezja Olecko - Lega Olecko 10:7
,,Or³y Gawliki Wielkie - Young Team
Olecko 10:0
UKS Ratusz Gi¿ycko - Ratusz Gi¿ycko
9:9
Spinaker Wêgorzewo - SP Budry 10:7
¯ak Pisanica - pauza
II kolejka:
Lega Olecko - SP Budry 10:5
Ratusz Gi¿ycko - Spinaker Wêgorzewo
10:3
Young Team Olecko - UKS Ratusz
Gi¿ycko 0:10
¯ak Pisanica - Geodezja Olecko 10: 5
,,Or³y Gawliki Wielkie - pauza
III kolejka:
,,Or³y Gawliki Wielkie - Lega Olecko
5:10
UKS Ratusz Gi¿ycko - Geodezja Olecko 10:3

Hala ZST w Olecku

Hala ZST w Olecku
Hala w Wieliczkach
Hala ZST w Olecku
Hala w Wieliczkach
Hala w Wieliczkach

Spinaker Wêgorzewo - Young Team
Olecko 10:3
SP Budry - ¯ak Pisanica 2:10
Ratusz Gi¿ycko - pauza
IV kolejka:
¯ak Pisanica - Ratusz Gizycko
Young Team Olecko - SP Budry 1:10
Geodezja Olecko - Spinaker Wêgorzewo 6:10
,,Or³y Gawliki Wielkie - UKS Ratusz
Gi¿ycko 3:10
Lega Olecko - pauza
V kolejka:
UKS Ratusz Gi¿ycko - Lega Olecko 7:10
Spinaker Wêgorzewo - ¯ak Pisanica
SP Budry - Geodezja Olecko 10:4
Ratusz Gi¿ycko - ,,Or³y Gawliki Wielkie 10:5
Young Team Olecko - pauza
VI kolejka:
Lega Olecko - Spinaker Wêgorzewo
Geodezja Olecko - Ratusz Gi¿ycko 2:10
,,Or³y Gawliki Wielkie - SP Budry 10:8
¯ak Pisanica - Young Team Olecko 10:3
UKS Ratusz Gi¿ycko - pauza

IV Grand Prix
16.01.2010r. (sobota) w hali Zespo³u Szkó³ w Olecku (Osiedle Siejnik 14)
odbêdzie siê IV Turniej z cyklu Grand
Prix Olecka w tenisie sto³owym. Pocz¹tek
gier o godz. 9.00. Osoby odpowiedzialne:
Dariusz Karniej, tel. 600 274 632 oraz
Marzena Jasiñska, tel. 603 904 766.
Harmonogram gier:
- kl. I-IV SP (dziewczêta i ch³opcy) godz. 9.00
- kl. V-VI SP (dziewczêta i ch³opcy) ok. godz.10.00
- Gimnazja (dziewczêta i ch³opcy) - ok.
godz.11.30
- Szko³y rednie (dziewczêta i ch³opcy)
- ok. godz.13.00
- Kategoria ,,Open - ok. godz.14.00
- Kategoria powy¿ej lat 50 - ok. godz.
15.00
Nagrody:
- za zajêcie I miejsca - statuetka
- za zajêcie II i III m-ca - medale
- za zajêcie I-III m-c - pami¹tkowe
dyplomy
Ponadto wszyscy uczestnicy za zajête miejsca otrzymuj¹ odpowiednie
punkty, które po zakoñczeniu cyklu Grand
Prix bêd¹ zsumowane i podliczone.
Zdobywcy trzech najlepszych miejsc, w
ka¿dej kategorii otrzymaj¹ dyplomy,
puchary i nagrody rzeczowe.
Wpisowe:
- dzieci i m³odzie¿ - 5 z³,
- osoby doros³e - 10 z³
Zapraszamy wszystkich chêtnych
(zapisy bezporednio przed startem).

W Lidze uczestnicz¹ zawodnicy amatorzy oraz m³odzi tenisici, którzy
nie bior¹ udzia³u w rozgrywkach III i II
ligi tenisa sto³owego.
W obecnym sezonie w tych rozgrywkach uczestniczy 9 zespo³ów (w tym 3
z Olecka i 2 z Gi¿ycka). Najm³odsza
uczestniczka Ligi ma niespe³na 8 lat, a
najstarszy zawodnik ma lat 70.
Pomys³odawc¹ tych rozgrywek by³,
nie¿yj¹cy ju¿ od ponad 3 lat Franciszek Pietro³aj, w przesz³oci znany zawodnik i trener tenisa sto³owego z Olecka.
Obecnie rozgrywki koordynuje MOSiR Olecko.
Dariusz Karniej

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel./fax (0-87) 520 02 30, tel kom. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek
Borawski. Dy¿ur redakcyjny: rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-1700. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 383

Waldemara Rukcia

Witam Pañstwa. Mamy za sob¹ pierwszy pe³ny tydzieñ nowego roku. I jak
min¹³? Prawda, ¿e normalnie? Teraz ju¿
tylko kolejne piêædziesi¹t tygodni i znowu
mamy Nowy Rok. Takie deja vu.
Co nam przyniós³ nowy rok? Jak
zwykle ca³¹ masê zapewnieñ, ¿e bêdzie lepszy od ubieg³ego. Mam nadziejê,
¿e nie bêdziemy uczyæ siê na b³êdach,
a jest zawsze zwyczajem, gdzie padaj¹ s³owa mówi¹ce o takich praktykach.
Uczenie siê na b³êdach ma tê wadê, ¿e
zawsze pozostaje tylko teori¹ lub pobo¿nymi ¿yczeniami. Tak jak z innymi
powiedzeniami: nie wchodzi siê dwa
razy do tej samej rzeki i historia jest
nauczycielk¹ ¿ycia. M¹droci i przys³owia maj¹ to do siebie, ¿e daj¹ przyk³ady tego, co jest powtarzalne i nieuniknione.
Maj¹c swoje pogl¹dy polityczne bawiê siê, widz¹c, jak sprawdzaj¹ siê wczeniejsze wnioski i zapowiedzi. Z umiechem przygl¹dam siê programom informacyjnym i publicystycznym, oraz
czytam informacje o najnowszych wydarzeniach. Sprawia mi przyjemnoæ
mruczenie pod nosem: a nie mówi³em.
Niedawno mój znajomy przes³a³ mi takie
twierdzenie: PiSowiec to oszo³om, który
twierdzi, ¿e krajem rz¹dzi jaki uk³ad,
z którym bardzo ciê¿ko wygraæ, ale da
siê, jak siê zawzi¹æ i nie pope³niæ b³êdu. POwiec za w ¿adne takie bzdury
nie wierzy, nie ma ¿adnego uk³adu, ale
niestety wie, ¿e na uk³ady nie ma rady

i nie wolno podskakiwaæ. Umia³em
siê, czytaj¹c tê najkrótsz¹ charakterystykê obu partii i ich podejcia do otoczenia. Niestety, ale taka jest prawda.
Ostatnio bawi³em siê doskonale obserwuj¹c jak sypie siê wszystko, co wymylono sobie na zebraniach partii
rz¹dz¹cej. Posypa³a siê kwestia wyrzucenia cz³onków PiS z komisji ds. hazardu i uczynienia z nich podmiotów
pracy komisji. Grubymi niæmi szyta
intryga wysz³a w ca³kowitej nieudolnoci przedstawicieli rz¹dz¹cej partii
z przewodnicz¹cym na czele. Powo³ywanie siê na opiniê ekspertów prawa,
po gor¹czkowym poszukiwaniu takich,
którzy napisz¹ pasuj¹c¹ do przyjêtej z
góry tezy by³o ju¿ ¿a³osne. Kurczowe
trzymanie siê tylko tego, co pasuje, by³o
jeszcze mieszniejsze w momencie, gdy
wysz³o na jaw, ¿e kilka wczeniejszych
opinii, i te¿ eksperckich, by³o niezgodnych z tym, czego chcieli przedstawiciele rz¹dz¹cych. Zadawanie pytañ
powo³anym wiadkom z PiS, a wczeniej cz³onkom komisji unaoczni³o nawet
tym, co nie kochaj¹ tej partii, ¿e omieszanie komisji hazardowej nastêpuje w
postêpie geometrycznym, a ka¿da kolejna wpadka czyni dwa razy wiêcej
szkody od poprzedniej. Wymylanie
kolejnych teorii na temat udzia³u pana
Wassermana w spisku hazardowym
dobi³a wypowied pos³a Karpiniuka z
PO, który zupe³nie stworzy³, wbrew
sobie, opiniê, ¿e wyobrania sta³a siê
g³ówn¹ broni¹ na potrzeby teorii. Tak¿e
s³owa, które chlapn¹³ pose³ Urbaniak

na stwierdzenie Wassermana, ¿e nie uda
siê zast¹piæ kwestii, Rycha czy Mira,
afer¹ PiS. Myl¹c, ¿e nikt nie us³yszy
co mówi powiedzia³ pod nosem: Co
siê nie uda? Co siê uda...... i posz³o w
Polskê. Przes³uchanie pos³anki Kempy
to ju¿ by³a ¿enuj¹ca sytuacja do kwadratu. G³ównym problemem przewodnicz¹cego Seku³y i pos³a Urbaniaka by³a
kwestia wykszta³cenia pos³anki Beaty
Kempy i czy ma prawo nazywaæ siê
prawnikiem, jak to jest napisane na stronach internetowych. Ciasnotê umys³ow¹ obu pos³ów wyjani³ w programie
publicystycznym Ryszard Kalisz z SLD
stwierdzaj¹c, ¿e do roku 1990 istnia³y
wydzia³y prawa administracyjnego, wiêc
ludzie, którzy je ukoñczyli, maj¹ prawo z czystym sumieniem okrelaæ siebie jako prawników tego prawa. Przywrócenie przez sejm Zbigniewa Wassermana i Beaty Kempy do komisji ds.
hazardu, jakie odby³o siê w ubieg³y pi¹tek,
warte by³o obejrzenia. Te twarze os³upienia i póniejsze t³umaczenia dope³ni³y radoæ. PO zaczyna siê gubiæ... Jak
kto ostatnio powiedzia³: poczuli siê
molochem na wzór PZPR za czasów
Gierka, o której w pewnym momencie
mówiono nie inaczej ni¿ Partia. Dzi
po prostu wychodzi na jaw, ¿e nie s¹
¿adn¹ parti¹ polityczn¹, a zwyk³¹ grup¹ interesów, gdzie po prostu trzeba
broniæ kolegów i siebie. Przecwaniakowali niele te g³osowania!
Do poczytania za tydzieñ. Mam nadziejê, ¿e nie bêdzie nudniejszy od tego,
który min¹³.
PAC

