ISSN 1505-0246

Za³o¿ony w 1997 r.

Oko za oko uczyni tylko
ca³y wiat lepym.

Nr 22
(646)

Mahatma Gandhi

Nr 22 (646)

Cena 1,50 z³

1 czerwca 2010 r.

Wasze dzieci

Wasze dzieci nie s¹ wasz¹ w³asnoci¹;
s¹ synami i córkami samej mocy ¯ycia.
Jestecie ich rodzicami, ale nie stworzycielami.
Mieszkaj¹ z wami, a mimo wszystko
do was nie nale¿¹.
Mo¿ecie daæ im swoj¹ mi³oæ  lecz nie wasze ideee,
poniewa¿ one maj¹ swoje idee.
Mo¿ecie daæ dom ich cia³om
- ale nie ich duszom, poniewa¿ ich dusze
mieszkaj¹ w domu przysz³oci,
którego wy nie mo¿ecie odwiedziæ
nawet w waszych snach.
Mo¿ecie wysiliæ siê by dotrzymaæ im kroku,
ale nie ¿¹daæ, by by³y podobne do was,
poniewa¿ ¿ycie siê nie cofa,
ani nie mo¿e zatrzymaæ siê na dniu wczorajszym.
Gibran Kahlil

(V25505)

Najlepsze ¿yczenia wszystkim dzieciom  redakcja TO

(K29709)

SKUP METALI

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

(V24203)

tel. 501-611-961

(V16809)

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta
i Gmin Ziemi Oleckiej Zdrowe Olecko
z dopiskiem Szpital w Olecku

Warto przeczytaæ!
* Dwudziestolecie samorz¹du miejskiego
* Delegacja Olecka w Ufie
* Festyn BEZPIECZNY POWIAT  program na s. 2.
* V Powiatowy Konkurs Poetycki Z dedykacj¹ do NIEBA
* Powiatowy konkurs recytatorsko-muzyczny poezji Jana
Paw³a II
* Mini Igrzyska Olimpijskie Dzieci (program zamieszczamy na s. 12)
* Dwanacie medali w Taekwondo

96 9339 0006 0000 0006 6992 0002
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KRONIKA
PO¯ARNICZA
 12 kwietnia o 20.18 jeden zastêp OSP
wiêtajno gasi³ w Che³chach po¿ar
suchej trawy.
 12 kwietnia o 20.38 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w £êgowie po¿ar suchej
trawy.
 13 kwietnia o 0.18 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
Informacji udzieli³
starszy sekcyjny Piotr Gabru

Akcja poboru krwi

Pobór krwi od honorowych dawców
odbywa³ siê bêdzie w Starostwie Powiatowym w Olecku, ul. Kolejowa 32
od godz. 8.30 do godz. 11.00 w poni¿szych terminach:
- 2 czerwca 2010 r. (roda)
- 1 lipca 2010 r. (czwartek)
- 5 sierpnia 2010 r. (czwartek)
- 2 wrzenia 2010 r. (czwartek)
- 7 padziernika 2010 r. (czwartek)
- 4 listopada 2010 r. (czwartek)
- 2 grudnia 2010 r. (czwartek)

8 maja 2010

... przyby³o do Olecka oko³o 40 dzieci
ze l¹ska. Przybywaj¹ one do nas w
ramach ogólnopolskiej akcji pomocy powodzianom. S¹ to dzieci ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Noclegi
dzieciom zapewni³ Starosta Stanis³aw Ramotowski i dyrektorka Zespo³u Szkó³
Licealnych i Zawodowych Beata Stypu³kowska. Wy¿ywienie dzieci pokryje
czêciowo wojewoda, czêciowo bêd¹
to gotowe produkty ¿ywnociowe z
Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa oraz
Agencji Rynku Rolnego. Miasto natomiast przyjmie tych uczniów do naszych
szkó³.
(m)

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Festyn
BEZPIECZNY
POWIAT

13 czerwca 2010 roku o godz. 14:00
zapraszamy Pañstwa do udzia³u w festynie Bezpieczny Powiat, który odbêdzie siê w Olecku, w Parku Miejskim przy Kamiennej Pó³rotundzie, a
tak¿e na coroczne obchody Dni Rodziny
Program imprez
1300 - Msza w. w intencji rodzin z
terenu Powiatu Oleckiego  koció³
p.w. Najwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski w Olecku (pl. Wolnoci)
1400 - uroczyste otwarcie festynów
1410 - zabawy i konkurencje na stanowiskach Policji, Stra¿y Po¿arnej i
Ratownictwa Medycznego. Wystawa,
degustacja oraz sprzeda¿: pieczywa,
wyrobów cukierniczych, mleczarskich
oraz masarskich. Promocja kosmetyków wytwarzanych na bazie produktów naturalnych firmy Oceanic oraz
konsultacje kosmetyczne. Gry i zabawy dla dzieci. Badania: poziomu cukru, cinienia, mammograficzne oraz
gêstoci koci. Promocja profilaktyki
zdrowotnej
1600 - losowanie nagród dla uczestników konkurencji Bezpieczny Powiat
1630 - losowanie nagród dla uczestników festynu Zdrowa i silna rodzina
szans¹ na godne ¿ycie
1700 - zakoñczenie festynu Bezpieczny powiat i Zdrowa i silna rodzina
szans¹ na godne ¿ycie.

Ministerstwo sportu
... dofinansowa³o w kwocie 44 tysi¹ce 744 z³ote zajêcia sportowo-rekreacyjne uczniów ze szkó³ gminnych. (m)
*
*
*
*
*
*
*
*
*

DY¯URY APTEK

1.06.2010 r.  ul. Kolejowa 15
2.06.2010r. - ul. Go³dapska 1
3.06.2010 r.  pl. Wolnoci 25
4.06.2010 r.  pl. Wolnoci 7B
5.06.2010 r.  ul. Go³dapska 1
6.06.2010 r.  ul. Zielona 35
7.06.2010 r.  ul. Sk³adowa 6
8.06.2010 r.  ul. Zielona 37
9.06.2010 r.  ul. Go³dapska 1

ZAPROSZENIE
Lokalna Organizacja Turystyczna
Ziemi Oleckiej zaprasza na otwarcie
sezonu turystycznego w dniu 5.06.2010
r. (sobota) o godz. 16.00 przy Chacie
Mazurskiej w Olecku.
W programie:
- twórcy ludowi,
- mazurskie jad³o,
- konkurs w zjadaniu kartaczy,
- zabawa taneczna od godz. 18.00.
Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Zarz¹d województwa
... przyzna³ Olecku dotacjê na Miêdzynarodowe Spotkania Kultur w wysokoci 30 tysiêcy z³otych. Równie¿
Wojewoda Warmiñsko-Mazurski zwiêkszy³ dotacjê na program Radosnej szko³y
o 24 tysi¹ce z³otych.
(m)

Obwody do g³osowania
Olecczanie bêd¹ wybieraæ Prezydenta
RP w osiemnastu obwodach. Dwa z tych
obwodów w szpitalu powiatowym i szpitalu na Jakach s¹ obwodami zamkniêtymi.
(m)

Plewki

Pod koniec maja zosta³a ukoñczona
budowa boiska, placu rekreacyjnego oraz
remont wietlicy w Plewkach. Ponadto
wietlicê wyposa¿ono w sprzêt komputerowy, telewizor, stó³ bilardowy oraz
sprzêt s³u¿¹cy rekreacji. Bosiko posiada plac do koszykówki oraz czêæ przeznaczon¹ dzieciom do zabaw.
(m)

Gmina
... sprzeda³a w trzecim przetargu
dzia³kê budowlan¹ po³o¿on¹ przy ulicy
Syrokomli. Uzyskano kwotê 49 tysiêcy
544 z³otych.
(m)

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:

 Anatol Cichocki
 Mariusz Markowski
 Andrzej Mikucki
 Magdalena Walejko
 Wojciech Wojciechowski
 Ewa ¯ukowska
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

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

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

!
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Kredyt

OLECKI TERMINARZ

Gmina zaci¹gnê³a krótkoterminowy kredyt w wysokoci 4
milionów z³otych. Kredyt musi pokryæ przejciowy deficyt
gminy. Kredyt zaci¹gniêto w rachunku bie¿¹cym w PKO B.P
S.A. Kredyt ma zostaæ sp³acony do koñca grudnia b.r. (m)

Centrum Rolin Ozdobnych

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
MASA¯ KLASYCZNY, RELAKSACYJNY
 wylij sms o treci masa¿, oddzwoniê!
Tel. 604-856-353

MURDOM

Aleja Zwyciêstwa 6,
tel. 502 494 400

(V9410a)

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

(K27110a)

GRÜNLAND

(V23304)

Sk³ad fabryczny kostki brukowej KAMAL

(L23604)

PORCELANA

(V20606)

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

ON ............................ 4,45
Pb95 ......................... 4,55
PB98 ........................ 4,75
LPG .......................... 2,05
Olej opa³owy............ 2,89
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
St

(V23404)

NAJTANIEJ W MIECIE

(powy¿ej 1000 litrów)

Darmowe mycie za punkty!
Informacja na miejscu.

Zapraszamy od 600 do 2100

Redakcja

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

w godzinach 1200-1700

WYSTAWY STA£E
 Fotografie Ewy Koz³owskiej  galeria Pub Piwnica, plac
Wolnoci 24
 Moja okolica  wystawa prac Ireny Taraszkiewicz (rysunki
i akwarele), Galeria Pod skosem, GCK Kowale Oleckie
 Wystawa rysunku Miros³awa Kumy, Galeria Prawdziwej
Sztuki im. Andrzeja Legusa
 Ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia, Biblioteka Pedagogiczna,
ul. Armii Krajowej
1 czerwca (wtorek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
9.30  spotkanie z dzieæmi, przeja¿d¿ka ³ódk¹, bezpieczeñstwo nad wod¹ (WOPR, Skocznia)
17.00  Planeta 51  film z okazji Dnia Dziecka (5 z³),
kino Mazur
2 czerwca (roda)
12.00  otwarcie Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzêdu Pracy, ul. Armii Krajowej 30
4 czerwca (pi¹tek)
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
17.00  Beats of Freedom  zew wolnoci  film, kino Mazur
19.00  Fenomen  film, kino Mazur
5 czerwca (sobota)
17.00  Czarni Olecko  MKS Mielnik, mecz III ligi pi³ki
no¿nej (stadion treningowy)
17.00  Beats of Freedom  zew wolnoci  film, kino Mazur
19.00  Fenomen  film, kino Mazur
6 czerwca (niedziela)
14.00  SKFIR Kowalak (Kowale Oleckie)  KS £abêdnik,
mecz pi³ki no¿nej (stadion w Kowalach)
17.00  Beats of Freedom  zew wolnoci  film, kino Mazur
19.00  Fenomen  film, kino Mazur
7 czerwca (poniedzia³ek)
10.00 i 12.00  spektakl m³odzie¿owy Wychowanie w Popkulturowie, sala kina Mazur (spektakl pod patronatem Wszechnicy Mazurskiej  dla m³odzie¿y).
17.00  kabaret Bohdana £azuki, sala kina Mazur
8 czerwca (wtorek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
9 czerwca (roda)
15.00  IX Miejsko-Gminny Przegl¹d Twórczoci Dzieciêcej Scena Przedszkolaka, sala kina Mazur
10 czerwca (czwartek)
15.00  IX Miejsko-Gminny Przegl¹d Twórczoci Dzieciêcej Scena Przedszkolaka, sala kina Mazur
11 czerwca (pi¹tek)
17.00  premiera spektaklu grupy teatralnej SNAC pt.
Skrzydlata historia, sala Teatru AGT
17.00  Zakochany Nowy York, film, kino Mazur
19.00  Bracia, film, kino Mazur
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
12 czerwca (sobota)
12.00  Czarni II Olecko  Mr¹govia Mr¹gowo, mecz juniorów pi³ki no¿nej (stadion treningowy)
13.00  Wró¿ki, smoki i Muminki, czyli magiczny wiat
ksi¹¿ek  zajêcia plastyczno-literackie dla dzieci. Biblioteka dzieciêca
17.00  Czarni Olecko  Olimpia Zambrów, mecz III ligi
pi³ki no¿nej (stadion treningowy)
17.00  Zakochany Nowy York, film, kino Mazur
19.00  Bracia, film, kino Mazur
13 czerwca (niedziela)
15.00  III Olecka Olimpiada Milusiñskich, stadion

"
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Nasze ma³e ojczyzny
w harmonii z przyrod¹

... tak nazwano projekt, który realizuje Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach im. Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego. Jednym z celów projektu jest stworzenie przy szkole parku botanicznego z prawdziwego zdarzenia. Prace s¹ ju¿ na ukoñczeniu, a w chwili wydania Tygodnika Oleckiego byæ mo¿e zostan¹ ukoñczone. W³aciwy
termin to 7 czerwca.
Innym z celów projektu jest integracja miêdzynarodowa.
Projekt, który realizuje szko³a w G¹skach, jest powi¹zany z
innym, realizowanym w Koz³owej Rudzie na Litwie. W tym
celu 25 maja koordynatorkê projektu Janinê Rêkawek odwiedzi³a delegacja samorz¹du Koz³owej Rudy w osobach
Audruisa Kairada i Viliusa Bastysa. Celem wizyty by³o
ustalenie warunków pobytu delegacji, do którego ma dojæ
w czerwcu.
W dniach pomiêdzy 21, a 27 czerwca szko³a w G¹skach
bêdzie goci³a Litwinów. Program wizyty jest bardzo bogaty. Zarówno gocie szko³y, uczniowie, jak i ca³a wie nie
bêdzie siê nudziæ.
Oleccy policjanci zatrzymali 23-letniego mê¿czyznê. Mieszkaniec gminy Olecko jest podejrzany o dokonanie kradzie¿y wentylatora z silnikiem z gospodarstwa nale¿¹cego do
jednej z firm.

Zatrzymany za kradzie¿ wentylatora

W pi¹tek oko³o godziny 19.00 oficer dy¿urny oleckiej
policji otrzyma³ informacjê o kradzie¿y wentylatora wraz z
silnikiem elektrycznym z budynku suszarni nale¿¹cej do jednej z firm. Na miejsce pojechali policjanci Wydzia³u Kryminalnego, którzy przyjêli zawiadomienie o przestêpstwie. Wartoæ
skradzionych przedmiotów oszacowano na 2500 z³otych.
Funkcjonariusze wytypowali i przes³uchali wiadków zdarzenia, którzy twierdzili, ¿e w miejscu, gdzie dosz³o do przestêpstwa, widziany by³ 23-letni Adrian M. Policjanci zatrzymali podejrzanego, który w trakcie przes³uchania przyzna³
siê do winy. Wyjani³, ¿e skradzione przedmioty ukry³ w
zarolach, gdzie rozebra³ silnik na czêci. Nastêpnie poprosi³
kolegê o zawiezienie miedzianych elementów na skup z³omu. Policjanci odzyskali czêæ skradzionych elementów silnika, za które podejrzany otrzyma³ na skupie 200 z³otych.
23-letniemu Adrianowi M. za kradzie¿ grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolnoci.
m³.asp. Tomasz Jegliñski
KPP Olecko
Oleccy kryminalni zatrzymali 22-letniego mê¿czyznê
poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania.

Zatrzymali poszukiwanego
europejskim nakazem aresztowania

W pi¹tek 23 maja oleccy kryminalni pojechali do jednej
z miejscowoci na terenie gminy wiêtajno. ledczy mieli za
zadanie zatrzymaæ Rados³awa A. poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. 22-latek podejrzany jest o usi³owanie rozboju na terenie Niemiec w padzierniku ubieg³ego roku. Mê¿czyzna dzia³a³ w ramach grupy przestêpczej.
Zatrzymany trafi³ do policyjnego aresztu i dzi zostanie przekazany
do dyspozycji prokuratury okrêgowej w Olsztynie.
m³.asp. Tomasz Jegliñski
KPP Olecko

Litewscy gocie pierwszy dzieñ pobytu w G¹skach rozpoczn¹ od zwiedzania szko³y, parku botanicznego i samych
G¹sek. Tego dnia z³o¿¹ te¿ wizytê so³tysowi Franciszkowi
Sad³owskiemu. Drugiego dnia odbêd¹ siê warsztaty ekologiczne, a wieczorem wyjazd do Puszczy Boreckiej.
roda 23 czerwca, to wycieczka do Mazurskiego Parku
Krajobrazowego. Tam m.in. bêd¹ p³ywaæ statkiem po Be³danach i jeziorze Nidzkim, gdzie z jednego do drugiego trzeba
przep³yn¹æ przez luzê Guzianka. W czwartek gocie zwiedz¹ Olecko, przejd¹ siê Wiewiórcz¹ cie¿k¹, a wieczorem
odwiedz¹ gospodarstwo agroturystyczne Anny i Lecha Marczaków w Gi¿ach. 25 czerwca gocie wezm¹ udzia³ w uroczystociach zakoñczenia roku szkolnego, w rozgrywkach
sportowych, a wieczorem wybior¹ siê po kwiat paproci. W
sobotê 26 zwiedz¹ Wigierski Park Narodowy. W niedzielê
gocie obejrz¹ jeszcze teatr jednego aktora...
i niestety, bêdzie to dzieñ po¿egnania.
Opracowa³ B. Marek Borawski
Koordynatorem projektu Nasze ma³e ojczyzny w harmonii z przyrod¹ jest Janina Rêkawek. W realizacji projektu udzia³ bior¹ (m.in.): Maryla D¹browska, Agnieszka Powiata, Teresa Udzi³o.
Oleccy policjanci zabezpieczyli samochód osobowy, w
którym znajdowa³o siê ponad 3 tysi¹ce paczek papierosów
bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

Zabezpieczyli ponad 3 tysi¹ce
paczek nielegalnych papierosów

W pi¹tek kilka minut po pó³nocy oleccy policjanci patroluj¹cy miasto zauwa¿yli jad¹cego osobowym audi. Kierowca
auta na widok radiowozu gwa³townie przyspieszy³ i odjecha³
w kierunku Gi¿ycka. Policjanci pojechali za osobowym Audi,
które nastêpnie skrêci³o w boczn¹ bramê. Gdy funkcjonariusze podjechali do auta, w rodku nie by³o ju¿ nikogo, a
pojazd mia³ rozbity przód. Dodatkowo okaza³o siê, ¿e w
aucie znajdowa³o siê 3 tysi¹ce paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Policjanci ustalaj¹ teraz, do kogo nale¿y porzucone Audi. Dodatkowo funkcjonariusze z Wydzia³u
do Walki z Przestêpczoci¹ Gospodarcz¹ wyjaniaj¹ okolicznoci tego zdarzenia.
Policjanci przypominaj¹, ¿e za pope³nienie przestêpstwa
karno-skarbowego grozi kara pozbawienia wolnoci do 2 lat.
m³.asp. Tomasz Jegliñski
KPP Olecko

Obwodnica Olecka

13 maja w Urzêdzie Miejskim odby³o siê spotkanie maj¹ce na celu wydanie gruntów pod budowê obwodnicy Olecka.
Oko³o 90% w³acicieli nieruchomoci wyda³o ju¿ grunty
podpisuj¹c odpowiednie dokumenty. Wszyscy ci w³aciciele
skorzystaj¹ z wy¿szego o 5% odszkodowania.
Decyzja wojewody warmiñsko-mazurskiego na realizacjê
obwodnicy zosta³a wydana 18 maja. W tym dniu wszystkie
grunty przeznaczone pod obwodnice sta³y siê ju¿ w³asnoci¹
Pañstwa.
Budowa obwodnicy ruszy z koñcem czerwca lub pocz¹tkiem lipca tego roku. Z chwil¹ wydania tygodnika bêdzie ju¿
podjêta decyzja z wyborem wykonawcy.
(m)

18 maja

... odbêdzie siê uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod
budowê hali widowiskowo-sportowej z p³ywalni¹.
(m)

#
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Szanowni Mieszkañcy
Powiatu Oleckiego!

(V25402)

W wyniku dramatycznych wydarzeñ, które dotknê³y w
ostatnich dniach mieszkañców wielu regionów Polski z powodu
powodzi, tysi¹ce rodzin straci³y dach nad g³ow¹, warsztaty
pracy oraz dorobek ca³ego swego ¿ycia. Dzi rodziny te
czekaj¹ na pomoc, wród nich s¹ osoby starsze, a tak¿e
dzieci wymagaj¹ce szczególnej pomocy i troski.
Na terenie naszego powiatu zosta³ uruchomiony punkt
Parafialnego Zespo³u Caritas przy Parafii p.w. NMP Królowej Polski w Olecku, pl. Wolnoci 18, czynny w godzinach
9.00-12.00 i 16.0018.00, w którym mo¿na sk³adaæ wszelkie rzeczy pierwszej
potrzeby dla poszkodowanych. Informujê, ¿e powodzianie
potrzebuj¹ przede wszystkim rodków czystoci, proszków
do prania, p³ynów, myd³a, rodków przeciwgrzybicznych i
dezynfekcyjnych, ponadto artyku³ów higieny osobistej i
narzêdzi gospodarczych: mopów, wiader, ³opat, odzie¿y
ochronnej, a tak¿e sprzêtu AGD oraz rêczników, kocy,
pocieli, piworów, ciep³ej odzie¿y (nowej
lub
u¿ywanej w bardzo dobrym stanie), materacy do spania,
¿ywnoci o d³ugim terminie wa¿noci w hermetycznych,
nieuszkodzonych opakowaniach, wody mineralnej. Dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym mo¿na przekazywaæ zabawki, przybory szkolne, tornistry, plecaki, s³odycze itp.
Mo¿na równie¿ wesprzeæ powodzian finansowo wp³acaj¹c rodki na rachunek bankowy Caritas PKO SA nr
89 1240 5745 1111 0000 5746 1858 z dopiskiem Powód.
Jednoczenie informujê, ¿e mo¿na wysy³aæ sms-a charytatywnego o treci Pomagam pod nr 72 052 (2,44 z³
z VAT), z którego rodki finansowe, zebrane do dn. 30
maja 2010 r. bêd¹ przeznaczone na pomoc dla powodzian.
Starosta Olecki Stanis³aw L. Ramotowski
(B801)

Zespó³ Szkó³ STO w Olecku
prowadzi nabór na rok szkolny 2010/2011
do nastêpuj¹cych typów szkó³:
· Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO
 do klasy I i IV
Klasy mog¹ liczyæ maksymalnie 16 uczniów, o przyjêciu
decyduje kolejnoæ zg³oszeñ. Przyjmujemy tak¿e uczniów
do klasy V (s¹ wolne miejsca).
· Spo³eczne Gimnazjum STO  do klasy I
Klasa mo¿e liczyæ maksymalnie 16 uczniów, o przyjêciu
decyduje kolejnoæ zg³oszeñ.
· Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce STO  do klasy I
Przyjêcie kandydatów do kl. I nastêpuje na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych i wyników na wiadectwie ukoñczenia gimnazjum. Klasa mo¿e liczyæ maksymalnie 16 uczniów.
Wzory podañ oraz szczegó³owe informacje dotycz¹ce naboru znajduj¹ siê na stronie www.spoleczna.olecko.edu pl.
Informacji udziela te¿ sekretariat szko³y: 19-400 Olecko,
ul. M³ynowa 8, tel. 87 5202418

NASZE ATUTY:
· szko³a istnieje od 1991 roku,
· wszystkie szko³y posiadaj¹ uprawnienia szko³y publicznej,
· program nauki zgodny z wymaganiami MEN,
· rozszerzony program nauki jêzyka angielskiego,
· zajêcia fakultatywne rozszerzaj¹ce wiedzê z wybranych
przedmiotów,
· przyjazna, ¿yczliwa atmosfera,
· dobre relacje nauczycieli z uczniami budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku,
· bardzo dobra wspó³praca z rodzicami.
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By³ drogowskazem wród krêtych dróg
Ju¿ po raz szósty Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Wieliczkach
goci³o uczniów powiatu oleckiego na
konkursie recytatorsko-muzycznym poezji swojego patrona.
18 maja  w 90. rocznicê urodzin
Jana Paw³a II  m³odzie¿ i ich opiekunowie z gimnazjów w Olecku, Kijewie,
wiêtajnie oraz Wieliczek przyjêli zaproszenie organizatorek  Jolanty Motulewicz i Bo¿eny Dobrzyñ, by zaprezentowaæ twórczoæ Papie¿a Polaka. Zanim
26 uczniów przyst¹pi³o do konkursu,
wszystkich zebranych przywita³ dyrektor placówki  Stanis³aw Bucki, który
nastêpnie odda³ g³os m³odym gospodarzom. Przedstawili oni krótk¹ czêæ artystyczn¹, odwo³uj¹c siê do ponadczasowych wartoci ukrytych w nie³atwej,
ale piêknej i prawdziwej poezji Jana Paw³a II, w której m³odzi mog¹ odnaleæ
wskazówki, jak byæ dobrym, wra¿liwym

cz³owiekiem.
Po pe³nym refleksji wprowadzeniu
uczestnicy konkursu przyst¹pili do interpretacji utworów patrona Gimnazjum w
Wieliczkach. Komisja w sk³adzie: Ewa
Ciechanowska, Izabela Czapuryn, Krystyna Siwko oraz s. Barbara Pillar by³a
pod wra¿eniem wra¿liwoci i dojrza³oci m³odych recytatorów i wykonawców
poezji piewanej. Po doæ d³ugich obradach postanowi³a wyró¿niæ :
w kategorii klas I
I miejsce  Adrianna Jañczuk (Gim.
nr 2 w Olecku)
II miejsce  Magdalena Essel (Gim. STO
w Olecku) oraz Klaudia Wójcik (Gim.
w Kijewie)
III miejsce  Magdalena Burzyñska (Gim.
nr 2 w Olecku)
w kategorii klas II i III
I miejsce  Daniela Szczytowska (Gim.
w Wieliczkach)
II miejsce  Karolina Milewska
(Gim. w Wieliczkach) i Karina
widerska (Gim.
w wiêtajnie)
III miejsce  Aleksandra Steckiewicz (Gim. w
Wieliczkach)
wyró¿nienia  Ola
Chodkiewicz
(Gim. nr 2 w Olec-

ku) oraz Martyna Siemiatycka (Gim.
nr 1 w Olecku)
poezja piewana  wystêp solo
I miejsce  Aleksandra Steckiewicz (Gim.
w Wieliczkach)
II miejsce  Teresa Borowska (Gim. nr
1 w Olecku)
III miejsce  Alicja Jarz¹bska (Gim. w
Wieliczkach) oraz Aneta Wijas (Gim.
nr 2 w Olecku)
poezja piewana  zespo³y
I miejsce  Teresa Borowska, Paulina
Koz³owska, Maria Milewska (Gim.
nr 1 w Olecku)
wyró¿nienie  Adrianna wiêczkowska,
Agnieszka Jankowska, Maja Burba,
Magdalena Micha³owska, Anna Pojawis, Emilia Retel, Magdalena Domel (Gim. nr 2 w Olecku)
-Nie spodziewa³am siê tak du¿ego osi¹gniêcia, chcia³am po prostu sprawdziæ
swoje umiejêtnoci recytatorskie. Zosta³am bardzo mile zaskoczona. Jestem dumna
ze swojego sukcesu.  mówi Daniela Szczytowska, laureatka I miejsca w kategori
klas II i III.
Wyró¿niona m³odzie¿ zosta³a nagrodzona piêknymi albumami powiêconymi
¿yciu i dzia³alnoci Jana Paw³a II. Nie
zapomniano tak¿e o pozosta³ych uczestnikach, o ich zaanga¿owaniu i pracy  wszyscy
otrzymali ksi¹¿ki, co by³o mo¿liwe niezawodnym od lat sponsorom: Wójtowi Gminy
Wieliczki  Janowi Jakimowiczowi oraz
dyrektorowi Biura Obs³ugi Szkó³  Markowi Dobrzyniowi.
jm
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V Powiatowy Konkurs Poetycki
Z dedykacj¹ do NIEBA
wiat bez sztuki nara¿a siê na to,
¿e bêdzie wiatem zamkniêtym na mi³oæ  s³owa Jana Paw³a II sta³y siê
mottem V Powiatowego Konkursu Poetyckiego Z dedykacj¹ do NIEBA
zorganizowanego przez Zespó³ Szkó³ w
Olecku i Szko³ê Podstawow¹ im. I. Krasickiego w wiêtajnie. 21 maja 2010 w
sali widowiskowej Regionalnego Orodka
Kultury Mazury Garbate swoje wiersze zaprezentowali m³odzi poeci  uczniowie szkó³ podstawowych z powiatu oleckiego. Jak co roku patronat na konkursem obj¹³ Wydzia³ Duszpasterstwa Ogólnego przy Kurii Diecezji E³ckiej.
- Rocznica urodzin Wielkiego Polaka to wspania³a okazja, aby przez odkrywanie i rozwijanie uzdolnieñ poetyckich
u dzieci upamiêtniæ i przybli¿yæ postaæ
papie¿a Jana Paw³a II  mówi Jolanta
Bo³trukanis, jedna z organizatorek konkursu ze Szko³y Podstawowej w wiêtajnie. - Naszym celem jest przede wszystkim zachêcenie dzieci do tworzenia poezji, do obcowania z ¿ywym s³owem.
W tym roku w konkursie wziê³o udzia³
17 uczestników z 7 szkó³. Jednym z nich
by³a Dorota Kondratowicz z SP 4 w Olecku.
- Wiele s³ysza³am i czyta³am o Ja-

nie Pawle II  opowiada Dorota, zdobywczyni pierwszego miejsca. - Uwa¿am, ¿e by³ Wielkim Polakiem i patriot¹. Ceniê go za to, ¿e potrafi³ porozumiewaæ siê z m³odzie¿¹, wszystkich traktowa³ jednakowo. Wiersze pisa³am pierwszy raz w ¿yciu, chocia¿ lubiê poezjê.
Chcia³am po prostu spróbowaæ... Teraz mylê, ¿e w wolnej chwili znów spróbujê co napisaæ.
Twórczoæ uczestników ocenia³a
komisja konkursowa w sk³adzie: Krystyna Karczewska, Wac³aw Klejmont,
Marek Borawski, Dariusz Josiewicz.
Ka¿dy z uczestników zaprezentowa³
trzy napisane przez siebie utwory poetyckie. Uczniowie oceniani byli w trzech
kategoriach. Najwiêksze uznanie w oczach
komisji zajêli uczniowie:
Kategoria klas IV
1. Weronika Gabru SP w wiêtajnie
2. Barbara Kamiñska SP 1 w Olecku
3. Wiktoria Wasilewska SP w wiêtajnie
Wyró¿nienie Urszula Kwiatkowska
SP 1 w Olecku
Kategoria klas V
1. Dorota Kondratowicz SP 4 w Olecku
2. Zuzanna Adamska SP 3 w Olecku
3. Maciej Fieæko SP 4 w Olecku

Wiersze nagrodzonych
Weronika Gabru
Wielki cz³owiek, wiêty,
Twarz Jego dobra,
Dla ka¿dego niós³ pocieszenie,
Na ka¿de pytanie odpowied m¹dr¹,
We wszystkich jêzykach g³osi³ Ewangeliê.

£ucja Szwejser
Dla Ciebie Janie Pawle II
I
Mi³oæ Ci wszystko wyjani³a
W modlitwie serca, w ciche dni.
A mi nawet siê nie przyni³o,
¯e bêdê w dziele Twym.

Lud ca³ego wiata pokocha³ Papie¿a,
Wszyscy przyjmowali pielgrzyma z wielk¹
radoci¹,
By³ dobroci pe³en i do Boga zmierza³,
Otacza³ m³odzie¿ wielk¹ mi³oci¹.
***
Jasnoæ wielka nasta³a i radoæ,
Kiedy Polak Papie¿em zosta³ og³oszony,
Wszyscy modl¹c siê, czyni¹c zadoæ,
Dla jego osoby Bogu powiêconej.

W nauce Twej by³o dla mnie miejsce,
Widzia³e cz³owieka, potrzebê jego serca.
S³u¿y³e m³odszym, starszym, cierpi¹cym,
Bra³e wszystkich w ramiona ojcowskie,
Nios³e na g³êbiê wody ¿ywej.

On jak Jezus przygarnia dzieci,
Kocha m³odzie¿ ,
Samolotem do Afryki leci,
Modli siê o pokój w ka¿dym wiata
zak¹tku.
***
Ci¹gle po wiecie co Go gna,
Pielgrzym nasz niestrudzony,
Poznaje ludzi innych ras
I g³osi s³owo Bo¿e.

Twoje wielkie serce utrudzone bi³o
Dla drugiego serca, by i ono ¿y³o.
By przyjê³o radoæ od samego Boga,
By nie by³o smutne, chocia¿ trudna droga.
II
Zdobywaæ Boga
Dla siebie, dla innych.
To moja droga,
To droga wiêtych.
Tak naucza³e Janie Pawle,
Bo ukocha³e i Boga i mnie.
Karmi³e mnie chlebem prawdy,
Mi³uj¹c swój krzy¿-zwyciêstwo fa³szu.
III
Wo³a³e nas,

Niewa¿ne czy kto ¿ó³ty jest,
Czy inny kolor skóry ma,
Dla wszystkich ma serdeczny gest,
Przytula do serca ka¿dego z nas.

W radoci istnienia uczy³e,
jak cenne jest ¿ycie stworzenia.
Pomog³e zdobywaæ wysokie szczyty
Wiary w Jezusa, by nikt nie by³ nikim.

Wyró¿nienie Przemys³aw Koprowski
SP w wiêtajnie
Kategoria klas VI
1. £ucja Szwejser SP 4 w Olecku
2. Kinga Tez SP 4 w Olecku
3. Klaudia £abêcka SP w Judzikach
Wyró¿nienia Oliwia Pojawis i Izabela Sakowska SP w wiêtajnie
Komisja przyzna³a równie¿ nagrodê dla
najlepszego recytatora w³asnej twórczoci
 Klaudii £abêckiej z SP w Judzikach oraz
najm³odszemu uczestnikowi konkursu 
Weronice Gabru z SP w wiêtajnie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy, nagrody ksi¹¿kowe oraz
kalendarze.
Oprócz prezentowanej poezji w wiat
lirycznych doznañ przenios³y widzów
uczennice Gimnazjum nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku, które uwietni³y uroczystoæ piewem. W holu kina
mo¿na te¿ by³o obejrzeæ minigaleriê
prac powiêconych Janowi Paw³owi II.
Twórcami prac byli uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 4 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku. Podczas przerwy
widzowie mogli wzi¹æ udzia³ w turnieju wiedzy o Wielkim Polaku.
Sponsorzy konkursu: ks. Infu³at
Edmund £agód, ks.Pra³at Salamon, ks.
Waldemar Barnak, ks. Wojciech Jab³oñski,
Pan Henryk Kaczanowski, Pani Krystyna Ko³odziejska.
A myli przyszli.
I nadszed³ czas,
Czas wielkiej misji.
Misji dawania
wiadectwa mi³oci
Dla ludzi wielkich i ludzi prostych.
Dorota Kondratowicz
Portret
Papie¿ z portretu
Umiech codziennie przesy³a mi.
Dobra zabawa, wynalazki,
Dalekie podró¿e i muzykaTo wszystko towarzyszy mi.
Papie¿u, Ty wiele wiesz,
Wszystkiego naucz mnie.
Walczyk
Weso³y walczyk nas ko³ysze,
Ju¿ melodiê nuci wiatr,
Janie Pawle, Papie¿u nasz
Z Tob¹ odwa¿nie ruszam w wiat.
Weso³y walczyk nas ko³ysze,
Ju¿ go tañczymy-Papie¿ i ja.
Walczyka tañczy ca³y wiat
Z Tob¹ wszystko jest jak ¿art.
Mi³oæ
Mi³oæ papieska otacza jak powietrze
Mo¿na j¹ spotkaæ wszêdzie.
I w Tobie i we mnie,
I w zbo¿u na wietrze,
I w ko³ysaniu drzew.
Jest jak przyjañ, mi³oæ i piew.
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P£EÆ A TYTOÑ
ze szczególnym uwzglêdnieniem dzia³añ
marketingowych skierowanych do kobiet
W ramach wiatowego Dnia bez
Tytoniu obchodzonego corocznie w dniu
31 maja prowadzona jest ogólnopolska
kampania spo³eczna adresowana do ogó³u
spo³eczeñstwa ze szczególnym ukierunkowaniem na kobiety planuj¹ce ci¹¿ê,
ciê¿arne i m³ode matki.
Jej celem jest dostarczenie wiedzy
o wp³ywie dymu tytoniowego na zdrowie kobiet i ich potomstwa, motywowanie spo³eczeñstwa do zaprzestania
palenia oraz promowanie mody na niepalenie. Kampania prowadzona bêdzie
w okresie 31 maja  31 sierpnia 2010r.,
ze szczególnym nasileniem dzia³añ w
ramach obchodów wiatowego Dnia bez
Tytoniu i podczas letniego wypoczynku.
Diagnoza palenia tytoniu przez kobiety:
Kobiety czêsto nie zdaj¹ sobie sprawy,
¿e palenie tytoniu mo¿e spowodowaæ
trudnoci z zajciem w ci¹¿ê. Je¿eli na-

tomiast s¹ ju¿ w ci¹¿y, szkodz¹ tak¿e
swojemu dziecku. Dzieci matek pal¹cych wolniej rosn¹ w ³onie matki, rodz¹ siê z cechami niedorozwoju (przeciêtnie masa urodzeniowa ni¿sza o 200400 g), s¹ znacznie gorzej przygotowane do samodzielnego ¿ycia, maj¹ mniejsz¹
szansê na normalne, zdrowe ¿ycie.
60% ma³ych dzieci w Polsce jest
zmuszonych przez oboje lub jednego z
rodziców do biernego palenia. Badania
naukowe, tak¿e w Polsce, jednoznacznie wskazuj¹ na czêstsze nag³e zgony
noworodków zwi¹zane z biernym paleniem, a tak¿e astmê, schorzenia uk³adu
oddechowego i ucha rodkowego u dzieci
nara¿onych na bierne palenie.
Palenie przez kobietê w ci¹¿y prowadzi do kontaktu rozwijaj¹cego siê p³odu
z nikotyn¹. Dlatego u dziecka mog¹
wyst¹piæ po porodzie objawy g³odu nikotynowego (tak jak u palaczy rzucaj¹cych palenie). Takie dzieci mog¹ wiêc
urodziæ siê z objawami zespo³u odstawienia nikotyny: s¹ bardziej p³aczliwe,

(K32801)

niespokojne, gorzej pi¹, maj¹ zaburzenia
funkcji przewodu pokarmowego. Na ca³e
¿ycie pozostanie u nich zwiêkszona tolerancja nikotyny. W przysz³oci ³atwiej
uzale¿ni¹ siê od palenia papierosów czêciej ni¿ dzieci matek niepal¹cych
staj¹ siê palaczami. S¹ bardziej sk³onne do siêgania po papierosy we wczesnym wieku. Prenatalna ekspozycja ma
wiêc znacz¹cy wp³yw na wczesn¹ inicjacjê tytoniow¹ dzieci i u¿ywanie przez
nie nikotyny w doros³ym ¿yciu.
Dzieci mieszkaj¹ce z osobami pal¹cymi charakteryzuje 3-krotnie wiêksze
ryzyko stania siê w przysz³oci palaczami. Mieszkanie z osobami, które pal¹
ma kluczowy wp³yw na przysz³¹ postawê w stosunku do palenia u dzieci.
Rodzice, dziadkowie i starsze rodzeñstwo musz¹ zdawaæ sobie sprawê ze swojej
roli w rej kwestii. Szczególnie matki,
które same nie pal¹, daj¹ swoim dzieciom najlepsz¹ ochronê przed inicjacj¹
tytoniow¹ poprzez swoje pogl¹dy dezaprobuj¹ce palenie [Materia³y Centrum
Onkologii].
Emilia Naruszewicz
Promocja Zdrowia i Owiata
Zdrowotna Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

POWIATOWY URZ¥D PRACY W OLECKU
BIURO PROJEKTU
ul. Armii Krajowej 30
Tel. 87 5202533, 5203078
Fax 87 202746

SZANOWNI PAÑSTWO!
Od dnia 16 listopada 2009 r. Powiatowy Urz¹d Pracy
w Olecku realizuje projekt pod nazw¹ Mo¿e byæ lepiej
wspó³finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Projektodawc¹
jest powiat Olecki.
W ramach projektu zrealizowane zosta³y bezp³atne szkolenia zawodowe:
1. Operator suszarni drewna (10 osób przeszkolonych)
2. Spawanie metod¹ MAG i TIG (8 osób przeszkolonych)
3. Sprzedawca-magazynier z obs³ug¹ wózków wid³owych (8 osób przeszkolonych)
4. Ma³a przedsiêbiorczoæ (10 osób przeszkolonych)

Ponadto odbywa³y siê zajêcia z psychologiem, doradc¹ zawodowym i porednikiem pracy.
Projekt Mo¿e byæ lepiej skierowany jest do osób
bezrobotnych z powiatu oleckiego, z którymi rozwi¹zano stosunek pracy w okresie 6 miesiêcy przed dniem
z³o¿enia deklaracji uczestnictwa w projekcie.
W ramach projektu udzielone zostan¹ Dotacje wraz
ze wsparciem pomostowym osobom, które pozytywnie
ukoñczy³y szkolenie Ma³a przedsiêbiorczoæ i napisa³y
pozytywnie ocenione plany w³asnych przedsiêwziêæ.
Biuro Projektu  siedziba Powiatowego Urzêdu Pracy w Olecku, ul. Armii Krajowej 30, pokój nr 13.

Projekt Mo¿e byæ lepiej wspó³finansowany
jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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Delegacja Olecka w Ufie
W czwartek 27 maja odby³a siê sesja Rady Miejskiej. Sk³ada³a siê z dwóch
czêci. Pierwsza, robocza, odby³a siê
w sali konferencyjnej Ratusza, druga,
uroczysta, podsumowuj¹ca dwudziestoletni¹ dzia³alnoæ samorz¹du, w sali kina
Mazur (o uroczystej Sesji Tygodnik
Olecki piszê w oddzielnym artykule).
Podczas obrad pierwszej sesji o
wizycie delegacji oleckiej w Tuwie na
Uralu opowiedzia³a poproszona o to przez
burmistrza Wac³awa Olszewskiego
dyrektorka SP1 Eligia Bañkowska.
Mam wielk¹ przyjemnoæ zdaæ relacjê z pobytu delegacji oleckiej w Ufie
 rozpoczê³a swe wyst¹pienie E. Bañkowska  To co opowiem, jest tylko
czêci¹ tego, co zobaczylimy, co prze¿ylimy, czego dowiadczylimy, czego siê nauczylimy. Jad¹c tam nikt z
nas siê nie spodziewa³ tylu chwil wzruszenia. Jeszcze dzisiaj mówi¹c o naszej podró¿y pañstwu, czy opowiadaj¹c o niej w szkole, bardzo mocno tamte
chwile prze¿ywam. Ta podró¿ g³êboko
zapadnie nam w pamiêci. To prze¿ycie
zobowi¹zuje nas, nauczycieli, aby mówiæ o Polsce inaczej, piêkniej, z wiêksz¹ mi³oci¹, dojrzalej.
Delegacja z Olecka pojecha³a do
Baszkirii w sk³adzie: burmistrz Wac³aw
Olszewski, kierowniczka wydzia³u owiaty UM El¿bieta Rêkawek, dyrektorka
przedszkola Ma³gorzata Puchalska, dyrektorka SP1Eligia Bañkowska, dyrektorka SP3 Lucyna Sadowska, dyrektorka SP w G¹skach Janina Rêkawek,
dyrektorka Gimnazjum nr 2 Anna Siemiatycka, dyrektorka Gimnazjum w Kijewie Teresa Sulima, dyrektor Zespo³u Szkó³ Siejnik Stanis³aw Kopycki,
dyrektor Zespo³u Szkó³ w Babkach Oleckich Miros³aw Matusiak, dyrektor Zespo³u Szkó³ w Judzikach Andrzej Malinowski.
Wziê³a ona udzia³ w Dniach Kultury Polskiej, które ju¿ po raz dziesi¹ty
zorganizowa³o Centrum Kultury Polskiej
Odrodzenie w Ufie. Ufa jest stolic¹
autonomicznej republiki wchodz¹cej w
sk³ad Federacji Rosyjskiej. Baszkiria le¿y
w europejskiej czêci Rosji na Uralu.
Zamieszkuje j¹ oko³o stu narodowoci.
Polaków i osób pochodzenia polskiego
jest w Baszkirii oko³o 700. Najwiêksze
skupisko Polaków zamieszkuje Ufê.
Nastêpnie E. Bañkowska opowiedzia³a
o pobycie delegacji w Baszkirii.
Niezwyk³e jest spotkanie kultury
polskiej tak daleko od kraju  powiedzia³a  Bardzo wzruszy³a mnie wy-

stawa, któr¹ zwiedzilimy w bibliotece.
W jednej sali  wystawa kultury polskiej, obok  kultury baszkirskiej. Wystawa pokaza³a ile trzeba w³o¿yæ serca,
ile trzeba mieæ cierpliwoci i jak bardzo trzeba kochaæ tê dalek¹ Polskê, aby
zbieraæ takie eksponaty.
£ez wzruszenia by³o naprawdê du¿o.
Szczególnie wspominam spotkanie z bibliotekark¹ Polk¹, która serce ma tak
du¿e, ¿e mog³aby nim obdarowaæ wszystkich i jeszcze by jej trochê zosta³o.
Cudownie opowiada³a o Polsce, któr¹
zna³a, o swojej historii, i o tym, czym
Polska jest dla garstki mieszkaj¹cych tam
Polaków.
Nasz przyjazd do Ufy zainteresowa³ wiele osób. Towarzyszyli nam dziennikarze dwóch stacji telewizyjnych, radia i tamtejszej prasy. Nieoficjalne spotkania zaowocowa³y kontaktami osobistymi. Wiele osób podchodzi³o do nas i
mówi³o: Mówcie do nas po polsku. My
was rozumiemy.
Przez ten czas towarzyszy³a naszej
delegacji pani Larysa i to ona powiedzia³a, ¿e to nie my zamieszkujemy
Polskê, lecz Polska zamieszkuje w nas.
S³owa te sta³y siê przewodnim has³em
naszego pobytu w Ufie. Chcia³am te¿
opowiedzieæ o Larysie. Jest to osoba
pochodzenia szlacheckiego. Jej pradziad
zosta³ zes³any i w tej rodzinie wszystkie kobiety zachowuj¹ nazwisko rodowe polskie. Pani Larysa ma za mê¿a Rosjanina, ale nauczy³a go polskiego i kochaæ Polskê. Córki jej, ju¿ pe³noletnie,
równie¿ zachowa³y nazwiska rodowe. Najstarsza z nich studiuje w Warszawie.
Delegacja oleckich pedagogów od-
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wiedzi³a szko³ê podstawow¹, redni¹ i
uniwersytet. Nawi¹zano tez oficjalne
kontakty. Bêd¹ je kontynuowa³y Gimnazjum w Kijewie i Zespó³ Szkó³ w Judzikach.
Wrócilimy do Polski du¿o bogatsi o nowe dowiadczenia i o nowe prze¿ycia. My Polskê mamy na co dzieñ,
my mo¿emy jej dotkn¹æ, czujemy jej
zapach i smak. Po prostu dla nas ona
jest. Natomiast dla nich Polska, to wielkie
marzenie, to wielka têsknota, to wspomnienia dziadów, pradziadów, to pielêgnowanie tego co najwa¿niejsze, czyli
po prostu Polski  zakoñczy³a opowieæ
o pobycie oleckiej delegacji w Baszkirii Eligia Bañkowska.
Po wyst¹pieniu E. Bañkowskiej burmistrz Wac³aw Olszewski przekaza³
ksi¹¿ki, które delegacja otrzyma³a w Ufie
(m.in. podrêczniki do nauki rosyjskiego) dyrektorce Biblioteki Pedagogicznej El¿biecie Rowiñskiej, a ziemiê zebran¹ na cmentarzu polskim pod Uf¹
wrêczy³ dyrektorce Gimnazjum nr 2 Annie
Siemiatyckiej. To jest ziemia z zaniedbanego cmentarza polskiego. Jest to
symboliczna ziemia. Ziemiê tê chcê przekazaæ dyrektorom szkó³, którzy sadz¹
dêby pamiêci ofiar katyñskich. Przekazujê tê ziemiê pani dyrektor Annie Siemiatyckiej aby dzieli³a siê t¹ ziemi¹ z
tymi, którzy takie dêby bêd¹ chcieli
posadziæ  skomentowa³ przekazanie.
Burmistrz ponadto przekaza³ symboliczn¹ zabawkê, matrioszkê, któr¹
otrzyma³ od jednej z pañ profesorek
uniwersytetu w Ufie, która poprosi³a,
aby wrêczyæ j¹ dziecku z Olecka. Przekaza³ j¹ Zbigniewowi Malinowskiemu
z redakcji G³osu Olecka, aby przy okazji
imprez dla dzieci zosta³a przekazana
dziecku z Olecka.
Opracowa³ B. Marek Borawski
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Dwudziestolecie samorz¹du miejskiego

27 maja w sali kina Mazur o 14.00 Przewodnicz¹cy Oleckiej Rady Miejskiej Karol Sobczak rozpocz¹³ drug¹, uroczyst¹ czêæ sesji i zaprosi³ do prezentacji osi¹gniêæ samorz¹du
miejskiego Burmistrza Wac³awa Olszewskiego.
Burmistrz przywita³ zaproszonych goci. Opowiedzia³ o historii
polskiej transformacji ustrojowej oraz o tym jakie miejsce zajê³o
w niej utworzenie samorz¹dów lokalnych. Zaznaczy³ równie¿
fakt, ¿e przez dwadziecia lat gminom przyby³o drugie tyle
zadañ co mia³y na pocz¹tku. Wspomnia³ o frekwencji wyborczej na pierwszych wolnych wyborach samorz¹dowych. Wziê³o w nich udzia³ oko³o 40% uprawnionych do g³osowania.
Wtedy Rada liczy³a 28 radnych i wybierani oni byli bezporednio w jednomandatowych okrêgach. Przewodnicz¹cym pierwszej Rady zosta³ p. Janusz Paw³owski, a jego zastêpc¹ Piotr
Ciuk. Zaraz te¿ wybrano burmistrza Olecka, którym zosta³
Wojciech Kot. Pierwsza Rada Miejska uczy³a siê dopiero samorz¹dnoci i demokracji. Powo³ano równie¿ zastêpcê burmistrza. Zosta³ nim Wies³aw Oródka, póniejszy, od 1992 roku
burmistrz. W 1992 powo³ano na zastêpcê burmistrza Jana

Kowejszê.
Drugie wybory mia³y miejsce w 1994 roku. Przewodnicz¹cym RM zosta³ Marian wierszcz, zastêpc¹ Ryszard Truchan, burmistrzem zosta³ Andrzej Kisiel, a jego zastêpc¹ Jan
Kowejsza. W miêdzyczasie wiceprzewodnicz¹c¹ Rady zosta³a Danuta Zaniewska.
W trzeciej kadencji Przewodnicz¹cym RM zosta³ Piotr
Gorlo, a jego zastêpcami Bogdan Skórkiewicz i Ewa Skowroñska. Na burmistrza wybrano Wac³awa Olszewskiego.
Nastêpna kadencja 2002-2006 przynios³a zwyciêstwo ponownie Wac³awa Olszewskiego. Przewodnicz¹cym Rady zosta³ Leszek Ga³czyk, a jego zastêpc¹ Grzegorz K³oczko.
Obecna kadencja 2006-2010 to ponowny sukces wyborczy
Wac³awa Olszewskiego. Przewodnicz¹cym RM zostaje Karol Sobczak, a zastêpc¹ Romuald Wojnowski. Taka w znacznym
skrócie jest historia Rady Miejskiej Olecka.
Burmistrz nastêpnie przedstawi³ multimedialn¹ opowieæ
o historii inwestycji miejskich, oraz samych osi¹gniêciach miasta
i jego mieszkañców. Zaznaczy³, ¿e ka¿dy z burmistrzów i
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Fot. Józef Kunicki

ka¿da Rada, mia³a na myli przede wszystkim dobro mieszkañców i ka¿dy stara³ siê jak móg³ w miarê mo¿liwoci inwestowaæ w rozwój naszej piêknej Ziemi Oleckiej.
Nastêpnie g³os zabrali gocie: burmistrz Olecka pierwszej
kadencji Wojciech Kot powiedzia³: Ta wizja rozwoju miasta, któr¹ kiedy stworzylimy dziêki pewnej grupie osób, mog³a
byæ kontynuowana. Wspomnia³ o pionierskich czasach samorz¹du, kiedy to przepisy reguluj¹ce jego dzia³alnoæ tworzone by³y na bie¿¹co. Wtedy, np. w 1990 r., na Siejniku nie
by³o telefonów. Wspomnia³ o olbrzymim entuzjazmie pracuj¹cych w samorz¹dzie osób. Wspomnia³ o tworzeniu infrastruktury przysz³ych powiatów, o tworzeniu podstaw do powstania tak donios³ych dla naszej spo³ecznoci instytucji, jak
Wszechnica Mazurska. Mówi³ te¿ o ci¹ganiu do Olecka podstawowej infrastruktury powiatowej: s¹du, urzêdu skarbowego, weterynarii. To za jego kadencji jako burmistrza i dziêki
staraniom pierwszej Rady Urz¹d Miejski zosta³ przeniesiony z
ulicy Kolejowej do budynku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, gdzie znajduje siê do dzisiaj.
G³os zabierali równie¿ Leszek Ga³czyk, Alojzy Jurczak.
Zabra³ równie¿ g³os Starosta Olecki Stanis³aw Ramotowski: - Powiem pañstwu kilka refleksji w³asnych, poniewa¿ te
dotycz¹ce naszego piêknego grodu i wiêkszej czy mniejszej
polityki zaprogramowanej przez pierwszych burmistrzów, realizowanej przez nastêpców, by³y tutaj przedstawione. Otó¿
mia³em przyjemnoæ byæ radnym drugiej kadencji, przewodnicz¹cym komisji bud¿etu. Wiêkszych dowiadczeñ, powiedzmy sobie, ani urzêdniczych, ani te¿ finansowych nie mia³em.
Zawsze wiêc z tego wzglêdu mia³em pretensje do pani skarbnik, do obecnej tutaj pani Domel: dlaczego ona te pieni¹dze
tak trzyma? Przecie¿ za komuny jak mi brakowa³o pieniêdzy
to bra³em (ju¿ pod koniec) samogon, wêgorza to zawsze chwata³o
i ... siê przywozi³o pieniêdzy z Warszawy ile by³o potrzeba.
Dzisiaj to ju¿ wiem.
Druga sprawa. Mia³em wielkie pretensje do Balcerowicza, bo zrobi³ mnie z milionera biedakiem. Jako dyrektor szko³y
zarabia³em wtedy miliony, a po jego reformie 10 tysiêcy razy
mniej. Co on sobie wyobra¿a?  myla³em. Ale jedn¹ rzecz
uda³o siê mi z nim wygraæ. Jego terapia finansowa dotyczy³a wskanika 1:100000 w poborach, natomiast zad³u¿enia
zostawi³ na tym samym poziomie. Ja pobudowa³em za Gierka

dom mieszkalny, który mam do dzisiaj. Wzi¹³em kredyt. Z
koleg¹, dobrym prawnikiem, który siê trochê póniej od mnie
wybudowa³ rozmawia³em: Wiesz, ja jestem starszy, mnie w³adza
nie raz oszuka³a. Ja jednak pójdê i sp³acê ten kredyt. Wtenczas zarabia³o siê miliony wiêc niewiele trzeba by³o sp³acaæ.
On pos³ucha³ starszego i po kilku... butelkach na drugi dzieñ
poszed³ i kredyt sp³aci³, za co mi serdecznie póniej podziêkowa³.
Jako starosta serdecznie dziêkujê samorz¹dowi miejskiemu, samorz¹dom ca³ego powiatu oleckiego za dobr¹ wspó³pracê. Bêd¹c starost¹ drugiej i trzeciej kadencji postawi³em
na wspó³pracê. Nie dzieli³em ludzi na gminnych i powiatowych i dlatego te¿ gratuluj¹c tych osi¹gniêæ samorz¹dowi
miejskiemu  gratulujê ca³emu spo³eczeñstwu, gratulujê tym,
którzy tê reformê zaplanowali i gratulujê równie¿ tym, którzy
tê reformê czyni¹ dla dobra nas wszystkich!
Obecny na obchodach dwudziestolecia samorz¹du miejskiego wicemarsza³ek województwa Jaros³aw S³oma powiedzia³ o staraniach Sejmiku w propagowaniu kultury i turystyki
na Mazurach Garbatych. Wspomnia³ te¿ o tym, ¿e trzeba koniecznie dbaæ o to, by region rozwija³ siê w sposób zrównowa¿ony. Powiedzia³ równie¿ o szansach we wspólnym dzia³aniu samorz¹dowców z regionu EGO. Powiedzia³: W turystyce jednym z kluczowych elementów jest ¿ywnoæ. My jestemy
regionem, który w Polsce bardzo mocno stawia na po³¹czenie
oferty turystycznej z ofert¹ kulinarn¹. Zainicjowalimy jako
pierwszy region dzia³ania w sieci Europejskiego Dziedzictwa
Kulinarnego. W chwili obecnej ju¿ siedem polskich regionów
do niej nale¿y. Próbujemy pozyskaæ nastêpne. Przenosimy idee
do pierwszego ukraiñskiego regionu. Wspomnia³, ¿e to jest
jeden z w³aciwych kierunków rozwoju turystyki. Wspomnia³
te¿ o oleckich i go³dapskich produktach, które uzyska³y certyfikat Europejskiego Dziedzictwa Kulinarnego.
Uroczyst¹ sesjê zakoñczy³ Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Karol Sobczak i zaprosi³ wszystkich przed budynek kina do
pami¹tkowego zdjêcia (które publikujemy). Nastêpnie gocie
udali siê do sto³ów bankietowych przygotowanych w holu kina
Mazur. Tam samorz¹dowcy jeszcze przez co najmniej godzinê wspominali i dyskutowali o tym czego dokonali i co jest
jeszcze w fazie projektów.
Opracowa³: B. Marek Borawski
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Mini Igrzyska Olimpijskie Dzieci
LUKS HIDORI Olecko organizuje po raz pierwszy Mini Igrzyska
Olimpijskie Dzieci. Ide¹ tych zawodów jest popularyzacja olimpizmu wród
najm³odszych z Gminy Olecko. Oprócz rozgrywek sportowych zawodom
towarzyszyæ bêdzie konkurs plastyczny. Najpierw zostan¹ rozegrane eliminacje a
najlepsi wyst¹pi¹ w finale igrzysk. Podczas fina³u bêdzie defilada dru¿yn oraz
ca³y ceremonia³ Olimpijski wraz ze zniczem olimpijskim.
1. Organizatorzy
· LUKS HIDORI Olecko
· Urz¹d Gminy Olecko
· Zespó³ Szkó³ w Olecku
2. Patronat medialny
Tygodnik Olecki
3. Sponsorzy
PPMD KRUSZBET SA Suwa³ki
CZÊÆ SPORTOWA
Na start
Olimpijczycy  na start!
Kto dalej? Kto wy¿ej? Kto szybciej?
O tyczce  jak ptak  w powietrze,
Co strun¹ dr¿y dwiêczn¹ jak skrzypce...

/Tadeusz Kubiak/

4. Program ramowy:
· 8.06.2010 godz. 9.00 Zespó³ Szkó³ w
Olecku, os. Siejnik I 14 - eliminacja w
zabawach lekkoatletycznych kl. 0-VI
· 7.06.2010 godz. 9.00 Szko³a Podstawowa nr 1 w Olecku - eliminacja w
DWA OGNIE
Eliminacje MINI TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO  podczas treningów
23.06.2010  Zespó³ Szkó³ w Olecku
Fina³ Mini Igrzyska Olimpijskie Dzieci
Olecko 2010
5. Regulamin
W zawodach sportowych mog¹ braæ udzia³
tylko uczniowie z przedszkoli i szkó³
podstawowych z Gminy Olecko. Zawodnicy mog¹ braæ udzia³ tylko w dwóch
konkurencjach. W eliminacjach udzia³
bior¹ uczniowie klas 0-VI. M³odsi uczestnicz¹ tylko w finale.
6. Kategorie wiekowe
· zabawy lekkoatletyczne
Roczniki 2005 i m³odsi bez podzia³u
na p³eæ
Rocznik 2004 bez podzia³u na p³eæ
Rocznik 2003 bez podzia³u na p³eæ
Roczniki 2002  2000 z podzia³em na
ch³opców i dziewczêta
Roczniki 1999  1997 z podzia³em na
p³eæ
· dwa ognie
· Klasy I-III oraz IV-VI
7. Konkurencje
· zabawy lekkoatletyczne
· Roczniki 2003 i m³odsi
· Skok w dal z miejsce

· Bieg wahad³owy 4 x 10 m
Konkurencje zostan¹ rozegrane zgodnie z regulaminem Miêdzynarodowego
Testu Sprawnoci Fizycznej.
· Roczniki 2002  1997
Cztery próby z Miêdzynarodowego Testu
Sprawnoci Fizycznej
· Skok w dal z miejsca
· Sk³on tu³owia
· Siady z le¿enia
· Bieg wahad³owy 4 x 10 m
Próby bêd¹ przeprowadzane zgodnie z
przepisami MTSF.
Wyniki zostan¹ przeliczone na podstawie tabel MTSF i iloæ zdobytych punktów
bêdzie decydowa³a o kolejnoci miejsc.
Do fina³u awansuje po 8 najlepszych
zawodników i zawodniczek. W przypadku
wycofania zakwalifikowanego zawodnika
szko³a mo¿e w jego miejsce zg³osiæ
dowolnego zawodnika, który bra³ udzia³
w eliminacjach i nie wywalczy³ ¿adnego awansu.
TURNIEJ DWA OGNIE
(dla uczniów klas I; II-III; IV-VI)
Dru¿yna sk³ada siê z 8 osób (4 dziewcz¹t + 4 ch³opców) + jedna matka. O
zwyciêstwie decyduje iloæ punktów, czyli
skuæ zawodników dru¿yny przeciwnej (zawodnicy skuci pozostaj¹ na
boisku). Czas trwania meczu 5 minut.
System rozgrywania turnieju bêdzie
uzale¿niony od iloci zg³oszonych dru¿yn (system pucharowy lub ka¿dy z ka¿dym). Do fina³u awansuje po 4 najlepsze dru¿yny.
KONKURSY TOWARZYSZ¥CE
W niedawnej jeszcze przesz³oci sportowcy pe³nili wa¿n¹ rolê w spo³ecznej
dydaktyce: dawali przyk³ad, jak pokonywaæ w³asne s³aboci, zdobywaæ wytyczane sobie cele, walczyæ szlachetnie
i przyjmowaæ pora¿ki z godnoci¹. To
by³ starogrecki etos kalos kagathos, czyli
piêkny i dobry. By³ to idea³ cz³owieka
odznaczaj¹cego siê harmonijn¹ pe³ni¹
zalet duszy i cia³a (...).
/Zdzis³aw Pietrasik/

**
Regulamin
konkursu plastycznego pod has³em

Nasza pasja - sport

Konkurs plastyczny adresowany jest do

uczniów z klas I-III oraz IV-VI. Technika prac dowolna. Ka¿da szko³a mo¿e
zg³osiæ do konkursu dowoln¹ iloæ prac.
Komisja konkursowa wybierze fina³ow¹ grupê, której prace zostan¹ zaprezentowane podczas fina³u Mini Igrzyska Olimpijskie Dzieci Olecko 2010.
Równie¿ wtedy komisja og³osi wyniki
konkursu. Prace nale¿y dostarczyæ do
sekretariatu Zespo³u Szkó³ w Olecku na
os. Siejnik do dnia 19.06.2010 r.
PUNKTACJA KONKURENCJI
I miejsce ..................... 10 punktów
II miejsce .................... 8 punktów
III miejsce ................... 6 punktów
IV miejsce .................. 5 punktów
V miejsce ................... 4 punkty
VI miejsce .................. 3 punkty
VII miejsce ................. 2 punkty
VIII miejsce ................ 1 punkt
PUNKTACJA KONKURSÓW
I miejsce ..................... 4 punkty
II miejsce .................... 3 punkty
III miejsce ................... 2 punkty
Kwestie sporne rozstrzyga organizator
olimpiady sportowej
Nagrody:
· Eliminacje:
Dyplomy za miejsca I-III.
· Fina³:
Medale za miejsca I-III, drobne upominki
Puchary w klasyfikacji dru¿ynowej
I-III
Puchary i dyplomy oraz drobne upominki za miejsca I-III w konkursie plastycznym.
Zg³oszenia
Zg³oszeñ nale¿y dokonywaæ drog¹ elektroniczn¹ na adres: biuro.hidori@wp.pl
- eliminacja zabawy lekkoatletyczne kl.
0-VI do 4.06.2010
- eliminacja Dwa Ognie do dnia
04.06.2010
Fina³y:
18 czerwca - wszyscy.
Kierownik lub opiekun grupy musi dostarczyæ orygina³ zg³oszenia w dniu
zawodów w biurze. Zg³oszenia po terminie bêd¹ przyjmowane drog¹ elektroniczn¹ najpóniej jeden dzieñ przed
zawodami i z op³at¹ 5 z³/zawodnik.
W Dniu zawodów nie mo¿na zg³aszaæ
zawodników!!!
Uwagi koñcowe
Program minutowy bêdzie dostêpny w
dniu zawodów.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ u
dyrektora zawodów: Tomasz Miszczak,
biuro.hidori@wp.pl, tel. 604649962.

!
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Gimnazjalici z oleckiej jedynki z wizyt¹
na Wszechnicy Warmiñsko-Mazurskiej
w Olecku
20 maja 2010 roku w ramach obchodów XII Warmiñsko-Mazurskich Dni
Rodziny uczniowie klas drugich i trzecich Gimnazjum nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku wziêli udzia³ w
wyk³adzie na temat roli miejsca rodziny
w kulturze i popkulturze, który wyg³osi³
rektor Wszechnicy Warmiñsko-Mazurskiej
w Olecku dr Józef Krajewski. M³odzie¿
dowiedzia³a siê, co to jest kultura, jak
kszta³towa³a siê na poziomie wieków i
w jakiej opozycji pozostaje ona w stosunku do popkultury.

wolnoci. Wa¿nym elementem kultury
masowej jest kult sukcesu, cia³a i seksualnoci, amerykanizacja wdzieraj¹ca
siê we wszystkie sfery naszego ¿ycia.
Kszta³tuje siê w ten sposób globalny
nastolatek nastawiony konsumpcyjnie do
wiata. Kultura popularna oraz idea
konsumpcji wywiera coraz wiêkszy wp³yw
na rozwój dzieci i m³odzie¿y, kszta³tuje ich to¿samoæ, przez co mniejsze
znaczenie maj¹ dla nich wartoci narodowe czy rodzina. Ich miejsce zajmuj¹
media, wirtualny wiat Internetu.
dla dzieci i roli reklamy. Okazuje siê,
¿e to dzieci s¹ motorem napêdowym
gospodarki i to one najczêciej decyduj¹, jakich zakupów dokonuj¹ ich rodzice.
Po obejrzeniu filmu dr Krajewski
przypomnia³ jeszcze raz m³odzie¿y, ¿eby
czerpa³a z ¿ycia to co najlepsze i ¿eby
konsumpcja nie przys³oni³a jej wa¿nych
wartoci.
Uczestnicy spotkania nagrodzili gromkimi brawami interesuj¹cy wyk³ad, a
dziewczêta podziêkowa³y prowadz¹cemu i wrêczy³y kwiaty. Po wyk³adzie
uczniowie stwierdzili : ,,Wyk³ad sk³oni³ nas do przemyleñ na temat naszej
postawy wzglêdem mediów.
Anna Klimasara

Omawiaj¹c zagadnienia, wyk³adowca
zwróci³ uwagê na dokonywanie m¹drych
wyborów w zalewie popkultury, które
okreli³: ,,Bohaterstwem umiejêtnego
¿ycia. M³odzi z zainteresowaniem s³uchali opowieci o kulturze konsumpcji
i instant, pryzmacie zmian i szybkiego
¿ycia, poczucia mocy i rekonstrukcji

M³odzie¿ by³a zdumiona tym, ile czasu
w ci¹gu ¿ycia zajmuje im ogl¹danie telewizji, gry komputerowe czy surfowanie w Internecie.
Na zakoñczenie uczniowie obejrzeli film pt. ,,Mali konsumenci, który
wietnie ukaza³ mechanizmy manipulacji koncernów produkuj¹cych wyroby

Podziêkowanie
Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum
nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w
Olecku dziêkuj¹ rektorowi Wszechnicy
Warmiñsko  Mazurskiej Panu dr Józefowi Krajewskiemu za ¿yczliwe przyjêcie i ciekawy wyk³ad oraz owocn¹
wspó³pracê z nasz¹ szko³¹.

US£UGI
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AUTO-MOTO

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V26901

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(K20406)

V15210

Krupin 14A

tel. 503 804 741; 512 217 654

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

* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-097660
V23134
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K29907
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V26911
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V15220
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V20416
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V16829
* Ford Fiesta, 1,2B, 1996, tel. 508-097-660
V23144
* Ford Focus Sedan, 1,8D, 1999, tel. 509-746-264 V26921
* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660 V23124
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V16819
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V23114
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V20426

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy
okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V21705
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-52049-48
B303

KARAOKE w Pub Piwnica,
ka¿dy czwartek, start od 1900

V21615

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

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 10 00-0 00, pt-so  od 1000 do 2 00

* Pub Pod ABC, plac Wolnoci 8c, tel. 509-909-996

US£UGI

(V21605)

PIZZA NA TELEFON

(V19707)

* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25016
B403
* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78
V17009
PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L24506
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30
L25802
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1321
* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V14910
* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049

K27010a

(V27101)

* Odszkodowania komunikacyjne, tel. 604-856-353

V25002

L25203

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55 V26801
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L32103

L16727

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

V14310

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L25303
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
V15412
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47

V14610

* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31, tel. 87523-00-80
L25702
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Sp. z o.o., tel. 87-520-31-70 L25901
KWIACIARNIA ORCHIDEA ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, ciête, wi¹zanki lubne, wieñce, wi¹zanki pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.
Du¿y wybór! Tel. 602-117-509. ZAPRASZAMY

(V27201)

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

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

* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V27001
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
V23504
* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
przedsiêbiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-46-76 V12410

OKULISTA

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V16709)

* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K30307

(V32702)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V23414
* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V19717

PORADNIA DIETETYCZNA Urszula Pietraszek
ul. 11 Listopada 23 (przychodnia, gabinet 11)

(V19907)

Tel. 504-663-321; 602-192-452

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 723-565-284.
V21504
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 724-993906, www.tocada.pl
V20626
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V24223

Sklep DOM

Pl. Woln oci 5A
s.c.
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2120
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V16839
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(K30905)

US£UGI
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* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L25004
* Taxi Z, równie¿ taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212
K29209
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L25602

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V23104)

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

SPRZEDAM c.d.
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
B203
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L26001
* SIATKA OGRODOWA: powlekana 5,50 z³ m.kw., ocynkowana 5,40 z³ m.kw., tel. 502-494-400
V23314
* siedlisko Kukowo, dom + zabudowania gospodarskie, 155
tys. z³otych, tel. 510-189-301
V25222
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V23214
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V2120
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V25412
WYNAJEM

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
PRACA
* kierowca CE, mechanik, tel. 510-020-488
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756

(V19607)

(V23204)

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)

K32901
L25403

SPRZEDAM
* BEZPOREDNIO TANIO mieszkanie trzypokojowe 45,5
m.kw. w Olecku na Zyndrama, tel. 606-625-416
K32403
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V24213
* domek na dzia³kê, ocieplony, zelektryfikowany, tel. 503085-215
V23714

Dwie dzia³ki budowlane z prawem zabudowy:
1200 m2, 980 m2, blisko jezioro, las; Borki.
Tel. 669-112-534, 0030-694-69-95-95-9 V24603
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V27211
* dzia³kê rolno-budowlan¹, okolice Olecka, tel. 513-035033
V31005
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K31305
* dzia³ki budowlane: Sedranki, Jaki, Ma³e Olecko, Babki
Oleckie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V25201
* garnitur komunijny, tel. 798-700-852
L25502
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
B103
* mieszkanie, ul. Partyzantów, 28,5 m.kw., tel. 503-024747
K32602
* mieszkanie, Kopernika, 2 pokoje, umeblowane po remoncie, WGN Nieruchomoci, tel. 510-189-301
V25212
* mieszkanie trzypokojowe, 61 m.kw., rodkowa, tel. 692141-426
V27221
* mieszkanie 61 m.kw., I piêtro, Siejnik, tel. 501-611-961,
87-523-91-17
V16849
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V23424
* podwójny gara¿, al. Zwyciêstwa, ko³o Tesco, tel. 603757-409
K31502b
* porcelana polska, du¿y wybór, plac Wolnoci 14, tel. 724993-906, www.tocada.pl
V20616

* do wynajêcia pó³ bliniaka, tel. 605-626-223
K32203
* lokal do wynajêcia na dzia³alnoæ, Targowa 12, tel. 508945-732
K31604
* lokale do wynajêcia, tel. 609-738-148
V27301
* na dzia³alnoæ gospodarcz¹ do wynajêcia domek z budynkiem gospodarczym 600 m.kw. oraz placem 0,5 hektara, tel. 502-088-402
K31205

Pomieszczenia biurowe do wynajêcia.
Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. 502-200-053.

(V24113)

* pomieszczenia do wynajêcia na dzia³alnoæ gospodarcz¹,
Kukowo, tel. 721-587-468
K32503
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
(B502)

Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku informuje, ¿e w wyniku zmian organizacyjnych urzêdu, w naszych strukturach
wyodrêbniony zosta³ nowy dzia³ pod nazw¹ Centrum Aktywizacji Zawodowej.
Centrum Aktywizacji Zawodowej mieci siê na II piêtrze
w zaadaptowanej czêci budynku PUP w Olecku, ul. Armii
Krajowej 30. Adaptacja poddasza mo¿liwa by³a dziêki uzyskaniu wspó³finansowania ze rodków Ministerstwa Pracy i
Polityki Spo³ecznej oraz bud¿etu powiatu.
Centrum Aktywizacji Zawodowej swoj¹ dzia³alnoæ koncentruje na realizacji us³ug rynku pracy:
* porednictwa pracy,
* poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
* pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
* organizacji szkoleñ.
Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do korzystania z us³ug oferowanych przez pracowników Centrum Aktywizacji Zawodowej od dnia 7 czerwca 2010 roku.
Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Olecku
mgr Celina Górska
Centrum Aktywizacji Zawodowej szans¹ na Ciekaw¹ pracê,
Aktywnoæ zawodow¹, Zdobycie kwalifikacji

$
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(K31104)

Rys. Waldemar Rukæ

Oddzia³ w Olecku
ul. Go³dapska 22

(V25101)

 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

(V24102)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Orodek
Galeria Wies³awa
czynny
codziennie
w godz. 800-1600
(B702)

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

B. Bo³tryka.
31

maja

godz.

1600

tel. 520-23-36

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
DIETA NA CINIENIE
Niektórzy kardiolodzy s¹ przekonani, ¿e odpowiednio zmieniaj¹c codzienny tryb ¿ycia (pozbywaj¹c siê nadwagi, regularnie æwicz¹c) mo¿na obni¿yæ cinienie krwi, inni uwa¿aj¹, ¿e tego typu zmiany nie
przynosz¹ rezultatów u wiêkszoci pacjentów. Jednak nawet
ci sceptyczni wydaj¹ siê dostrzegaæ pozytywne strony diety
powstrzymuj¹cej nadcinienie - pisze Intemational Herold
Tribune. Dieta przewiduje wzbogacenie codziennego jad³ospisu o 8-20 porcji owoców i warzyw oraz trzy szklanki
produktów mlecznych o niskiej zawartoci t³uszczu. Owoce,
warzywa i mleko s¹ bogate w potas, a ten obni¿a cinienie.
Tak zbilansowana dieta dostarcza organizmowi tyle tego minera³u,
ile znajduje siê w jedenastu bananach.
Odtruwanie w¹troby
Sokami z mniszka i pokrzywy mo¿na wzmacniaæ i odtruwaæ w¹trobê. Przy czym nale¿y zmieszaæ soki w na-

(B602)

stêpuj¹cej proporcji. Na trzy ³y¿ki soku z mniszka braæ
zawsze jedn¹ ³y¿kê soku z pokrzywy. Kuracja winna trwaæ
oko³o 40 dni. Najpierw przez tydzieñ pijemy trzy razy dziennie
³y¿eczkê soku, potem ³y¿kê.
Zmieszane soki mo¿na na krótko, najd³u¿ej tylko jeden,
dwa dni przechowywaæ w lodówce i dos³adzaæ lekko do
smaku miodem. Wypijaæ najlepiej bardzo powoli rozcieñczone odrobin¹ wody porcje zio³owej herbaty.
Samo zdrowie
Codziennie wieczorem przygotuj sobie poranny kompocik: ³y¿kê miodu zalej przegotowan¹ ciep³¹ wod¹, dodaj
³y¿eczkê mleka, 2-3 suszone liwki, zamieszaj, przykryj. Rano
wypij napój najpóniej pó³ godziny przed niadaniem. Raz
w tygodniu przyrz¹d na niadanie surówkê piêknoci: 2
czubate ³y¿ki p³atków owsianych zalej 6 ³y¿kami przegotowanej letniej wody zmieszanej z 3 ³y¿kami mleka. Odstaw
na godzinê, po czym dodaj utarte ze skórk¹ jab³ko, 2 ³y¿eczki soku z cytryny i kilka posiekanych orzechów laskowych. Taka surówka zawiera niezbêdne witaminy i sole mineralne, wp³ywa na pojêdrnienie skóry i wzmacnia w³osy.
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Kalendarz imion

Cytat na ten tydzieñ

1 czerwca (Dzieñ Dziecka)
Anieli, Gracjany, Gracji, Hortensji, Justyny, Konrady, Magdaleny, Niki, Pameli
Alfonsa, Fortunata, Gracjana, Jakuba,
Justyna, Konrada, Nikodema, Symeona,
Szymona, wiêtope³ka
2 czerwca
Blandyny, Jarmi³y, Marceliny, Marianny, Marii, Marzanny, Marzenny, Marzeny
Abla, Amina, Erazma, Eugeniusza, Jaromi³a, Marcelego, Marcelina, Miko³aja, Ottona, Piotra, Racis³awa, radosty
3 czerwca
Aldony, Klotyldy, Laurentyny, Tamary
Anatola, Ferdynada, Karola, Kewina,
Konstantyna, Laurencjiusza, Laurentego,
Laurentyna, Leszka, £ukasza, Macieja,
Tomasza, Wawrzyñca
4 czerwca
Christy, Emmy, Helgi, Kwiryny, Lutomi³y
Aleksandra, Dacjana, Dacjusza, Franciszka,
Gocimi³a, Gocis³awa, Karola, Karpa,

Kwiryna, Lutomira, Pacyfika, Saturnina, Wernera
5 czerwca (wiatowy Dzieñ Ochrony
rodowiska
Afrodyty, Bonifacji, Emilii, Kazimiery,
Kiry, Walerii
Bonifacego, Dobrociecha, Dobromi³a,
Dobromira, Juliana, Kazimierza, Nikanora, Waltera
6 czerwca
Beaty, Bogumi³y, Dominiki, Doroty,
Ingridy, Klaudii, Laury, Nory, Pauliny,
Sydonii
Artemiego, Artemiusza, Cichomira,
Dominika, Doroteusza, Filipa, Klaudiusza,
Laurentego, Nikifora, Norberta, Sydoniusza, Symeona, Wiêcerada
7 czerwca
Anny, Ariadny, Delfiny, Jaros³awy, Lukrecji, Roberty, Wies³awy
Antoniego, Ciechomierza, Ciechomira,
Gustawa, Hieronima, Jaros³awa, Roberta,
Wies³awa

Nasz przepis

Mê¿czyni nie lubi¹

1 kg królika, 2 cebule, 6 dag s³oniny,
jedna du¿a papryka, szczypta sproszkowanej ostrej papryki, pó³ selera, marchew, pietruszka, 2 pomidory, 1/2 szklanki
mietany.
S³oninê pokrojon¹ w plastry wrzucamy do rondla. Dodajemy cebulê i dusimy pod przykryciem do chwili a¿ cebula
zmiêknie. Wtedy do rondla wk³adamy
pokrojonego na porcjê królika. Miêso
solimy. Dodajemy paprykê i cienko poszatkowane jarzyny. Pod koniec wk³adamy przetarte pomidory, zabielamy mietan¹ i zagotowujemy. Danie podajemy z
ziemniakami puree palonymi sosem z
gotowania.

(podobno)
... Gdy kobieta opowiada mêskie
kawa³y. Niszczy wówczas iluzjê, ¿e
mê¿czyni s¹ w sprawach seksu bardziej
dowiadczeni i przeczy ich wyobra¿eniu o hermetycznoci rubasznego, mocnego, niedostêpnego dla kobietek mêskiego wiata.

Orchidea

Nazwa ³aciñska orchidei orchidaceae pochodzi od greckiego s³owa j¹dra
mêskie, poniewa¿ dawniej wierzono, ¿e
roliny te maj¹ silne w³aciwoci podniecaj¹ce seksualnie.

1462

... gatunki owadów to gatunki jadalne.



Paprykarz z królika
po mazursku

Mas³o zio³owe ostre znad Legi

Szczypta szczypiorku, estragonu, szpinaku, zielonej cebulki, 5 ¿ó³tek ugotowanych na twardo, 1 dag kaparów, 3 sardynki wêdzone, sok z 1/2 cytryny, szczypta
bia³ego pieprzu, szczypta ga³ki muszkato³owej, szczypta imbiru, 12 dag mas³a.
Op³ukane w zimnej wodzie zio³a, kapary
oraz oczyszczone sardynki rozcieramy w
modzierzu na. W misce rozcieramy na
tzw. sypko mas³o. Dodajemy do niego
zmia¿d¿one zio³a i pozosta³e sk³adniki i
mieszamy wszystko wa³kiem. Gdy uzyska nale¿yt¹ konsystencjê mo¿emy masê
przecisn¹æ przez sito (nie jest to jednak
konieczne w wypadku, gdy zio³a zosta³y
starannie roztarte). Mas³o wk³adamy w
foremkê i oziêbiamy.

F kupiê

Do nieba patrzysz w górê, a nie patrzysz w siebie; / Nie znajdzie Boga,
kto go szuka tylko w niebie.
Adam Mickiewicz
Kto wierzy w wolnoæ woli, ten nigdy nie kocha³ i nigdy nie nienawidzi³.
Marie von Ebner-Eschenback

PRZYS£OWIA
 Gdy w maju ¿o³¹d dobrze okwita,
rok urodzajny zawita.
 Koniec maja pokazuje, jaki lipiec
siê szykuje.
 Czerwiec po deszczowym maju, czêsto
d¿d¿ysty w naszym kraju.
 Grzmoty czerwca rozweselaj¹ rolnikom serca.
 Czerwiec-pierwiec, bo przerywa gospodarkê a¿ po ¿niwa.
 Gdy czerwiec mokry po zimnym maju,
ch³opom jesieni¹ bêdzie jak w raju.
 Gdy siê Medard (8 czerwca) rozp³acze, a Ja (12 czerwca) nie utuli, pop³acze pewnie a¿ do Urszuli.

W dawnej Japonii

... wytworne damy odm³adza³y skórê k¹pi¹c siê w pulpie z fermentuj¹cego ananasa i mielonej kawy.

To dopiero archeolodzy!

W roku 1888 w Beni Hassan w Egipcie
odkopano oko³o 300 tysiêcy doskonale
zachowanych kocich mumii. Zosta³y one
sprzedane po 18,43 dolara za tonê i
wywiezione do Anglii, gdzie po sproszkowaniu pos³u¿y³y jako naturalny u¿yniacz pól.

Ocet

Osad w toalecie zniknie, gdy umyjemy cianki sedesu papierem zamoczonym
w silnym roztworze octu.

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
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Powiatowy Festiwal Szachowy w Rêkusach

W dniu 29.05.2010 r. w Rêkusach
odby³ siê Powiatowy Festiwal Szachowy. Organizatorzy: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy WIREK, Szko³a
Podstawowa w Rêkusach oraz Stowarzyszenie Lokalne SALOS w E³ku
uwzglêdnili postulaty zg³aszane podczas
ubieg³orocznych zawodów i rozdzielili
rywalizacjê juniorów oraz seniorów organizuj¹c dwa równoleg³e turnieje: VIII
Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta
Gminy E³k oraz Otwarte Mistrzostwa
Juniorów Powiatu E³ckiego w Szachach
Szybkich. O puchar Wójta Gminy E³k
rywalizowa³o 17 zawodników, w tym
dwóch reprezentantów MLKS Czarni
Olecko  Micha³ Brynda oraz Pawe³
¯ukowski. Micha³ z dorobkiem 6pkt w
9 partiach zaj¹³ doskona³e, drugie miejsce.
Pawe³ zdoby³ jeden punkt mniej i zaj¹³
ósme miejsce. Liczniejsza reprezentacja Czarnych (12 osób) wystartowa³a w
drugim Turnieju - Otwartych Mistrzostwach Juniorów Powiatu E³ckiego w
Szachach Szybkich. Zawody okaza³y siê
bardzo udane  zajêlimy pierwsze miejsca
we wszystkich kategoriach, oprócz dwóch.
Bardzo udany wystêp zanotowa³ Kamil
Gryglas (8pkt/9), który zaj¹³ pierwsze
miejsce w kategorii ch³opców kl. IV-

VI SP oraz drugie w klasyfikacji generalnej. Kamil nieznacznie przegra³ pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej
punktacj¹ pomocnicz¹. W tej samej
kategorii wiekowej Konrad Konewko
(5pkt/9) wywalczy³ drugie miejsce, a w
klasyfikacji generalnej by³ 15. Pierwsze miejsce w kategorii Dziewcz¹t ze
szkó³ ponadpodstawowych zajê³a Marta
Gryglas (5pkt/9). Marta zajê³a 16. miejsce
w klasyfikacji generalnej. Pierwsze miejsce
w kategorii ch³opców kl. I-III SP zdoby³ Nataniel Zaniewski (4,5pkt/9) oraz
18. w klasyfikacji ogólnej. Drugie miejsce
w tej samej kategorii wiekowej zaj¹³
Piotr Turowski (4pkt/9). Piotrek zaj¹³

Pi³ka no¿na

Pi³ka no¿na
Dnia 30 maja 2010 r. juniorzy m³odsi ,,Czarni Olecko,
w 18. kolejce ligi okregowej pokonali na w³asnym stadionie
4:0 dru¿ynê Rony 03 E³k.
Po dwie bramki w spotkaniu strzelili Rados³aw Gulbierz
i £ukasz Wir¿yñski.
Przez ca³y mecz Czarni mieli przewagê i kontrolowali
stan meczu. M³odzi pi³karze zajmuj¹ obecnie pierwsze miejsce
w tabeli i pokusz¹ siê o awans do ligi wojewódzkiej. Do
koñca rozgrywek zosta³y im dwa zaleg³e mecze z MKS
Korsze i Mamrami Gizycko.
Gra¿ka

27. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Drugie miejsce w kategorii ch³opców
gimnazjum zaj¹³ Patryk Sitkowski (6pkt/
9) oraz 7. w generalnej. Drugie miejsce
w kategorii dziewcz¹t kl. I  III SP zajê³a
Klaudia Winiewska (2,5pkt/9) oraz 36.
w klasyfikacji generalnej. Pozostali zawodnicy zajêli nastêpuj¹ce miejsca w
generalnej: Szymon Brynda  22. miejsce,
Patryk K³eczek  24, Piotr Modzelewski  35. W przerwie Organizator
zapewni³ przepyszn¹ grochówkê oraz kie³baski do upieczenia przy ognisku. Dzieci
mog³y tak¿e pograæ w pi³kê no¿n¹.
Podziêkowania sk³adam Panu Leszkowi Grzybowskiemu z Technika Bruk
za pomoc w dowiezieniu dzieci.
Krzysztof Konewko

Drug¹ pora¿kê na w³asnym terenie ponieli pi³karze Czarnych
Olecko przegrywaj¹c z Warmi¹ Grajewo 1:2. Jedyn¹ bramkê
dla Czarnych strzeli³ Kamil Szarnecki (35'), dla Warmii bramki
strzelali: Piotr Pawluczuk (61') i Tomasz Górski (65').
Czarni zagrali w sk³adzie: Rados³aw G¹siorowski, Pawe³
Sadowski (Grzegorz Bieræ), Rafa³ Darda, £ukasz Koz³owski,
Micha³ Wasilewski, Daniel Bogdanowicz (Krzysztof Pietkiewicz ), Adam Wyszyñski, £ukasz Grzybowski, £ukasz Tomkiewicz (Ariel Tusznio), Adrian Karankiewicz, Kamil Szarnecki.
Mecz nie by³ porywaj¹cym widowiskiem. W pierwszej
po³owie po dorodkowaniu Bogdanowicza bramkê zdoby³ Szarnecki. W drugiej po³owie bramki strzela³a Warmia. Wystarczy³o by nasz zespó³ stan¹³ na 4 minuty i zosta³ ustalony
wynik meczu.
Szkoda straconych punktów,. Sprawiedliwym wynikiem
by³by remis. Czarni po stracie goli próbowali odrobiæ straty,
ale w kilku przypadkach zabrak³o szczêcia.
Ogromne podziêkowania dla kibiców za wietny doping
który by³ na meczu.
www.czarniolecko.pl/
Tabela III ligi

Fot. Gra¿yna Obuchowska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sokó³ -------------- 62
Huragan ---------- 44
Czarni ------------ 42
Warmia ----------- 41
Olimpia ----------- 39
Concordia -------- 39
Mr¹govia --------- 37
Pogoñ ------------- 33

9.Promieñ ----------- 32
10. Motor ----------- 30
11. Start ------------- 30
12. Vêgoria --------- 27
13. Mielnik---------- 26
14. Orze³ ------------ 24
15. Mazur ----------- 24
16. Tur --------------- 19

'
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Taekwondo

12 medali na Mistrzostwach

W dniu 22.05.2010 r. w Gi¿ycku rozegrano Dzieciêce
Mistrzostwa Gi¿ycka w Taekwondo Olimpijskim. W zawodach brali udzial zawodnicy z województwa warmiñskomazurskiego w wieku 7-13 lat. Olecko reprezentowali wychowankowie Doroty i Tomasza Miszczak z LUKS HIDORI Olecko z Zespo³u Szkó³ w Olecku. Zawodnicy rywalizowali w technikach specjalnych oraz w kyorugi, czyli walce
sportowej. Nasi reprezentanci wypadli bardzo dobrze, zajmuj¹c odpowiednio:
· Maurycy Miszczak  1. miejsce walki, 3. techniki specjalne,
· Zuzanna Murawska  1. walki, 2. techniki specjalne,
· Karolina Barszczewska  2. walki, 2. techniki specjalne
· Justyna Miszczak - 3. walki, 3. techniki specjalne,
· Karolina Barszczewska /by³y dwie/ - 3. walki, 3. tech.spec.
· Micha³ Pieczulis - 1.walki, 3.techniki specjalne.
Dodatkowo Maurycego Miszczaka uznano za najlepszego zawodnika turnieju i nagrodzono pucharem.
Dorota i Tomasz Miszczak

Szachy
Dru¿yna sekcji szachowej MLKS
Czarni Olecko wystartowa³a w 52.
Wojewódzkim Turnieju Szachowym LZS
o Z³ot¹ Wie¿ê. Zawody by³y eliminacjami do Ogólnopolskiego Turnieju
Szachowego. Zgodnie z regulaminem
dru¿yna sk³ada³a siê czterech osób. Na
pierwszych dwóch szachownicach prawo gry mieli seniorzy, na trzeciej szachownicy gra³ junior, a na czwartej kobieta. Za zwyciêstwo w meczu przyznawane by³y 2 punkty meczowe, za remis
1 punkt meczowy, a za przegran¹ 0 pkt

Tenis sto³owy
22.05.2010 r. w hali ZST w Olecku
odby³y siê Mistrzostwa Polski Nies³ysz¹cych w Tenisie Sto³owym w kategorii dziewcz¹t i chopców do lat 16 i 19
oraz seniorów (kobiet i mê¿czyzn). Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Dariusz
Karniej.
KLASYFIKACJA DRU¯YNOWA
M£ODZIE¯OWE MPN w TS  (DO
LAT 16+19)
1. Olimpijczyk Olecko
57

Na zdjêciu od lewej: Maurycy Miszczak, Zuzanna
Murawska, Justyna Miszczak, Kicha³ Pieczulis, Karolina
Barszczewska, Karolina Barszczewska, wierni kibice
Anto i Micha Miszczak oraz Trener Tomasz Miszczak.

meczowych. Turniej rozgrywany by³ systemem ko³owym, tj. ka¿da dru¿yna z
ka¿d¹. MLKS Czarni Olecko w sk³adzie: Pawe³ ¯ukowski, Micha³ Brynda, Kamil Gryglas i Marta Gryglas z
dorobkiem 10 punktów meczowych (5
wygranych, 1 pora¿ka) zajê³a doskona³e 2. miejsce i pewnie awansowa³a do
Fina³u Centralnego. Dru¿yna Czarnych
straci³a do zwyciêzcy Turnieju  MLKS
Ostródzianka Ostróda zaledwie 1 pkt
meczowy! Wymienicie zagra³a Marta
Gryglas, która wygra³a wszystkie swoje partie i bezapelacyjnie zajê³a 1. miejsce
na czwartej szachownicy. Pierwsze miejsce

na drugiej szachownicy zdoby³ Micha³
Brynda (4,5 pkt), Kamil Gryglas zdoby³ 4 pkt, co pozwoli³o mu na zajêcie
drugiego miejsca na trzeciej szachownicy. Na najsilniejszej, pierwszej szachownicy, zagra³ Pawe³ ¯ukowski, który wywalczy³ 2 punkty i zaj¹³ 5. miejsce.
Turniej odby³ siê w Wilimach k/Biskupca w dniach 22-23.05.2010 r. Trzymamy kciuki za wystêp w finale, który odbêdzie siê w Mielnie, woj. zachodniopomorskie, w dniach 9-12.06.2010 r.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3. l¹ski Rybnik
15
4. Olimpijczyk Olecko
14
5. TON Poznañ
10
6. Hetman £uków
8
7. Niedwiadek Przemyl
2
8. Olimp Wejherowo
9. Spartan Lublin
10. Herkules Lubliniec
11. Sprint S³awno
12. Radomig Radom
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o
80 nies³ysz¹cych sportowców, w tym
20 dziewcz¹t.

Niedwiadek Przemyl
UMKSN Poznañ
Spartan Lublin
Herkules Lubliniec
Sprint S³awno
Olimp Wejherowo
TON POZNAÑ
Radomig Radom

28
27
19
11
10
7
3

KLASYFIKACJA PUNKTOWA
MPN w TS  (seniorzy powy¿ej 19 lat)
1. UMKSN POZNA ?
59
2. Pomorze Gdañsk
28

Pi³ka no¿na
Sukces podopiecznych Adasia Wyszynskiego

KOMUNIKAT KOÑCOWY
Wojewódzkiego Turnieju LZS w pi³ce no¿nej
ch³opców Pi³karska Kadra Czeka 2010
Rocznik 1994-1996
Po rozegraniu dwóch rund eliminacji rejonowych w których wziê³o udzia³ 24 dru¿yn naszego województwa do cis³ego fina³u rozgrywek awansowa³y ni¿ej przedstawione dru¿yny:

Krzysztof Konewko
kierownik sekcji szachowej

1) Gmina Olecko  Gim nr 2  MLKS Czarni Olecko
2) Gmina Ostróda  Gim Lipowo
3) Gmina Biskupiec  Gim Biskupiec
Fina³ zosta³ rozegrany 26.05.2010 w Olsztynie na stadionie KKS Warmia.
Zwyciêzca Fina³u, Gimnazjum nr 2 - MLKS Czarni Olecko awansowa³ do Eliminacji Miêdzywojewódzkich Turnieju
Ogólnopolskiego.
Gratulujemy!!!
www.czarniolecko.pl/

Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr.
poczt. 44, tel./fax (0-87) 520 02 30, tel kom. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek
Borawski. Dy¿ur redakcyjny: rody, czwartki, pi¹tki w godz. 1200-17 00. Za treæ og³oszeñ pismo nie ponosi odpowiedzialnoci.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nades³anych artyku³ów w³asnymi tytu³ami.
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WAKACJE NA WSI

Waldemara Rukcia

S¹ takie dni w ¿yciu cz³owieka, nawet takiego ma³ego jak Marek, kiedy
cz³owiek chce byæ sam. Marek obrazi³
siê na ca³y wiat, a konkretnie na rodziców i teraz nie chce nikogo widzieæ.
A ca³a sprawa rozbi³a siê o wyjazd na
wie do babci. Marek tym razem nie
by³ t¹ propozycj¹ zachwycony. W miecie umawia³ siê z kolegami i bez wytchnienia grali w pi³kê. Tego lata pasj¹
Marka by³a pi³ka no¿na. A na wsi z
kim pogra? Z m³odszym bratem  phi.
Wiêc obrazi³ siê na ca³y wiat i ju¿.
A kiedy zajechali do babci i dziadka, zamkn¹³ siê w pokoju, nakry³ siê
kocem i czyta³. Czyta³ i czyta³, ale i to
zaczê³o go trochê nu¿yæ. Wychyli³ nos
spod koca  a za oknem by³a piêkna
pogoda.
Nie, nie, nie!  powtarza³ w myli
ju¿ trochê na przekór sobie  nie wyjdê
nigdzie. Bêdê tu a¿ do przyjazdu rodziców.
Z kuchni dobieg³ radosny g³os babci.
- Kto chce jeæ?
M³odszy brat Marka zawsze by³ g³odny, wiêc na te s³owa krzykn¹³:
- Ja! A mo¿na jeæ na podwórku?
Babcia na wszystko siê zgodzi³a i
Jacek siedzia³ ju¿ pod studni¹ z talerzem pysznych placków i zajada³. Jeszcze prze³yka³ ostatni kês, a ju¿ by³ na
hutawce, któr¹ dziadek zrobi³ specjalnie dla wnuków.
- Mo¿e by buty za³o¿y³?  zapyta-

Marusia

³a babcia.
- Babciu, wiesz jaki to masa¿ dla
stóp taka wie¿a, soczysta trawa? Jest
miêkka jak dywan i taka przyjemna. 
zachwyca³ siê m³odszy wnuczek.
- Jacusiu, pójdziesz z dziadkiem poiæ
cielaczka?
Babcia nala³a w butelkê mleka, w³o¿y³a smoczek i poda³a wnuczkowi.
Te¿ mi atrakcja  myla³ Marek,
który s³ysza³ ca³¹ rozmowê.
- Trzeba go karmiæ butelk¹ za smoczkiem jak dzidziê?  zdziwi³ siê Jacek.
I Jacka z dziadkiem ju¿ nie by³o.
Marek naburmuszy³ siê jeszcze bardziej.
¯eby chocia¿ by³ komputer  
myla³ ca³y nad¹sany. Ale komputera
u babci nie by³o. W telewizji te¿ by³y
tylko trzy programy i na pewno nie takie,
o jakich myla³ Marek. Jakie nudy..
 powtarza³ w kó³ko Marek.
- Marku, a mo¿e pomo¿esz dziadkowi przygoniæ krowy z ³¹ki?  zaproponowa³a babcia, która domyla³a siê,
co wnukowi dolega.
Ale Marek ani drgn¹³ pod kocem,
ale odpowiedzia³ grzecznie.
- Mo¿e jutro
Jacek wróci³ z krowami ca³y szczêliwy, bo musia³ za jedn¹ goniæ po ca³ej
³¹ce, ale dogoni³ i z³apa³, a teraz opowiada z przejêciem o tym zdarzeniu
babci.
- Babciu, a co bêdziemy jurto robili?  zapyta³ Jacek.

- Na wsi zawsze mo¿na znaleæ jak¹ robotê. Jutro dziadek bêdzie naprawia³ p³ot, a ja bêdê sk³ada³a ogórki do
s³oików. Mo¿esz pomóc mi zrywaæ ogórki
albo kopaæ chrzan do przetworów  mówi³a
ciep³o babcia.
- To ja ju¿ wolê ten p³ot z dziadkiem reperowaæ  ci¹gn¹³ Jacek.
- A mo¿e wolisz ogl¹daæ telewizjê?
- Babciu  mówi³ z przejêciem Jacek  tu tyle jest ciekawych rzeczy, ¿e
niepotrzebna mi telewizja.
Babcia tylko umiechnê³a siê ³agodnie.
Noc¹, kiedy ju¿ ca³y dom spa³, Jacek powiedzia³ do brata:
- S³yszysz, jak wierszcze cykaj¹?
Chyba ca³a kapela tutaj siê zbieg³a. Ooo,
a teraz szczekn¹³ pies s¹siada, tego, co
ma jeszcze prawdziwe konie.
A kiedy Marek milcza³, doda³ z przejêciem:
- A mo¿e ty jeste chory?
Marek dalej milcza³ i ci¹gle by³ z³y,
choæ ju¿ nie wiedzia³, czy nadal na ca³y
wiat, czy ju¿ tylko na siebie.

