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Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
w Olecku organizuje Galê Mistrzów Oleckiego Sportu, podczas krórej nagrodzi
najlepszych sportowców 2009 roku.
Gala Mistrzów Oleckiego Sportu
odbêdzie siê 30 stycznia o godz. 15.00
w sali kina Mazur.

22 stycznia w Ratuszu spotkali siê
przedstawiciele samorz¹dów Olecka,
Gusiewa (Rosja) i Koz³orudy (Litwa) w
celu ustalenia wspólnego planu inwestycyjnego i zwi¹zanego z tym pozyskiwania na ich realizacjê pieniêdzy unijnych.

* Dzia³ania Bezpieczne Ferie 2010
 s. 2.
* Cia³o mê¿czyzny znaleziono na polu
 s. 3.
* Program IX Zajazdu Bardów  s. 5.
* Warmiñsko-Mazurska Nagroda
Jakoci  s. 6.
* Program ferii zimowych w ROK
MG  s. 6
* Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadañ publicznych powiatu
w 2010 roku  s. 9.
* Ferie zimowe na sportowo z MOSiR Olecko  s. 19.

UWAGA! Kupony plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca 2009 roku bêd¹ przyjmowane do 27 stycznia 2010
(Kupon zamieszczamy na s. 13).
roku do godziny 17.00.

Rys. Marek Pacyñski

(K21704)

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

tel. 501-611-961
Teresa Popko

Aleje Lipowe 1b

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

(V69205)

19-400 Olecko

Wiosna tu¿ tu¿!!!
Przygotujemy rowery
do drogi.

MARKET BUDOWLANY

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

(V2402)

ZPHU IMPULS

(V3301)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
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Nietrzewi kieruj¹cy

 16.01.2010r o godz. 17.55 w Olecku
na ul. Go³dapskiej policjanci zatrzymali nietrzewego kieruj¹cego. Karol
S. 31-letni mieszkaniec Olecka prowadzi³ samochód osobowy marki BMW
maj¹c 2,9 promila alkoholu w organizmie.
 17.01.2010r ok. godz. 16.15 w Kowalach Oleckich na ul .Kociuszki patrol
ruchu drogowego zatrzyma³ do kontroli drogowej pojazd BMW. Kieruj¹cy Marek K. by³ pijany. Badanie
alkomatem wykaza³o 2,4 promila alkoholu.
 17.01.2010r o godz. 18.35 w Olecku
na ul. Batorego policjanci zatrzymali
kieruj¹cego mercedesem. Krzysztof D
- 52 letni mieszkaniec Olecka prowadzi³ pojazd maj¹c 2.3 promila alkoholu w organizmie.

Sprawcy rozboju
zostali aresztowani
Do zdarzenia dosz³o 8 stycznia oko³o
godziny 18.00 na trasie Dunajek - Che³chy w gminie wiêtajno. Wtedy to 47leni mieszkaniec Che³ch wraca³ z pracy
do domu. Po drodze zosta³ napadniêty
przez trzech sprawców. Byli to 28-letni
Franciszek R., 26-letni Adam B. oraz
24 letni Adam F. Napastnicy dobrze
wiedzieli, ¿e w tym dniu pokrzywdzony odbierze w pracy wyp³atê, dlatego
zaplanowali rozbój.
Bezporednio po zdarzeniu policjanci
dysponowali bardzo sk¹pymi informacjami odnonie tego, co siê wydarzy³o.
Funkcjonariusze wydzia³u kryminalnego pracuj¹cy nad t¹ spraw¹ wytypowali
podejrzanych. W przeci¹gu zaledwie kilku
dni zatrzymali dwóch z nich. Adam B.
i Franciszek R. byli przes³uchiwani w
oleckiej prokuraturze, gdzie us³yszeli
zarzut dokonania rozboju. S¹d zdecydowa³ o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesi¹ce.
Kryminalni zatrzymali trzeciego podejrzanego Adama F., który do³¹czy³ do
swoich aresztowanych wspólników.
Teraz za pope³nienie rozboju sprawcom grozi kara pozbawienia wolnoci
nawet do 12 lat.
Tomasz Jegliñski

Redakcja

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

w godzinach 1200-1700

Dzia³ania Bezpieczne Ferie 2010
Od 15 stycznia oleccy policjanci realizuj¹ dzia³ania prewencyjne pn. Bezpieczne ferie 2010. Celem g³ównym
podejmowanych dzia³añ jest poprawa
bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y zarówno w ruchu drogowym jak i w zakresie bezpieczeñstwa osobistego.
W naszym województwie ferie zimowe potrwaj¹ od 25 stycznia do 7 lutego.
Ju¿ w okresie poprzedzaj¹cym zimowy
wypoczynek we wszystkich szko³ach
prowadzone s¹ spotkania policjantów z
gronem pedagogicznym oraz uczniami.
Funkcjonariusze podczas rozmów profilaktycznych bêd¹ przestrzegaæ i przypominaæ o potencjalnych zagro¿eniach na
jakie nara¿one s¹ dzieci podczas ferii
oraz sposobach ich przeciwdzia³ania. W
tym roku policjanci zwracaj¹ szczególn¹ uwagê na zagro¿enia zwi¹zane z
Internetem. W trakcie realizowanych
dzia³añ istnieje mo¿liwoæ przeprowadzenia przez Policjê kontroli przed
wyruszeniem w trasê autobusów wioz¹cych dzieci na zorganizowany wypoczynek. W czasie ferii zwiêkszona licz-

ba funkcjonariuszy kontrolowaæ bêdzie
miejsca gromadzenia siê dzieci i m³odzie¿y oraz miejsca stwarzaj¹ce zagro¿enia dla przebywaj¹cych tam dzieci i
m³odzie¿y. W ramach codziennej s³u¿by patrolowej i obchodowej policjanci
bêd¹ kontrolowaæ miejsca zagro¿one w
celu niedopuszczenia do przypadków ³amania prawa przez dzieci i m³odzie¿
oraz nieszczêliwych wypadków. Policjanci ruchu drogowego przeprowadzaæ
bêd¹ wzmo¿one kontrole drogowe wszystko po to aby zapewniæ bezpieczny wyjazd i powrót dzieciom i m³odzie¿y w
okresie ferii.
Policjanci zapowiadaj¹ kontrolê sklepów i lokali gastronomicznych pod k¹tem sprzeda¿y alkoholu osobom które
nie ukoñczy³y 18 lat.
Ponadto prowadzone bêd¹ kontrole
miejsc zbiorowego wypoczynku.
Policjanci apeluj¹
do wszystkich uczniów aby
w czasie ferii zimowych
bawiæ siê bezpiecznie i rozwa¿nie!
Tomasz Jegliñski

17-latka w³ama³a siê
do kiosku

NASZ KONKURS

Do zdarzenia dosz³o 16 stycznia oko³o
godziny 21.00 w Olecku przy ul. Kociuszki. Wtedy to 17-letnia Joanna K.
wraca³a do domu z kole¿ank¹. Obie wczeniej pi³y alkohol. Joanna mia³a pok³óciæ siê z koleg¹, a swoje niezadowolenie wyraziæ poprzez wybicie szyby wystawowej w kiosku. Ze sklepu ukrad³a
przedmioty bêd¹ce w zasiêgu rêki (ukrad³a
baterie, puzzle oraz zabawki o ³¹cznej
wartoci blisko 400 z³otych). Policjanci szybko wpadli na trop sprawczyni tego
w³amania. Podejrzana podczas przes³uchania przyzna³a siê do winy.
Kodeks Karny za przestêpstwo kradzie¿y z w³amaniem przewiduje karê
nawet do 10 lat pozbawienia wolnoci.
Tomasz Jegliñski

DY¯URY APTEK
*
*
*
*
*
*
*
*

26.01.2010r.  pl. Wolnoci 25
27.01.2010r.  pl. Wolnoci 7B
28.01.2010r.  ul. Go³dapska 1
29.01.2010r.  ul. Zielona 35
30.01.2010r.  ul. Sk³adowa 6
31.01.2010r.  ul. Zielona 37
1.02.2010r.  ul. Kolejowa 15
2.02.2010r.  ul. 11 Listopada 9

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:

 Nina Centkiewicz
 Jakub Gejwert
 Ireneusz Jutkiewicz
 Wojciech Karbowski
 Urszula Olszewska
 Marek ¯abicki
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

(V70804)

WYSTAWY STA£E
 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

Cia³o mê¿czyzny
znaleziono na polu

Oleccy policjanci wyjaniaj¹ okolicznoci mierci 55-letniego mê¿czyzny. Cia³o znaleziono w polu na terenie gminy
Kowale Oleckie. Wstêpnie przyczyn¹ zgonu by³o wych³odzenie organizmu.
W sobotê 16 stycznia kilka minut przed godzin¹ 10.00
oficer dy¿urny oleckiej komendy otrzyma³ zg³oszenie o znalezieniu zw³ok. W miejscowoci Golubki dwóch mê¿czyzn
id¹cych przez pole zauwa¿y³o le¿¹ce na niegu cia³o. Natychmiast powiadomili policjê. Na miejsce pojecha³ dzielnicowy, który potwierdzi³ ten fakt. Wezwano tak¿e pogotowie
ratunkowe. Przyby³y lekarz dy¿urny stwierdzi³ zgon. Wstêpnie wykluczono udzia³ osób trzecich. Ponadto wstêpnie jako
przyczynê mierci mê¿czyzny podano wych³odzenie organizmu. Policjanci wydzia³u kryminalnego pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oglêdziny miejsca zdarzenia. Ustalono równie¿ to¿samoci mê¿czyzny. Z relacji wiadków wynika³o,
i¿ spo¿ywa³ on do wieczora alkohol. Nastêpnie wyszed³ do
pobliskiego gospodarstwa, gdzie od d³u¿szego czasu przebywa³ i stró¿owa³. Na polecenie prokuratora cia³o zabezpieczono w prosektorium, gdzie zostan¹ przeprowadzone dalsze
czynnoci.
Tomasz Jegliñski

Ulica Grunwaldzka

... podczas przewidzianego na ten rok generalnego remontu
bêdzie praktycznie zamkniêta dla ruchu.
Zakres robót przewiduje gruntown¹ przebudowê tej najbardziej newralgicznej arterii miejskiej.
Wzd³u¿ ulicy powstanie bardzo du¿o parkingów. Zmieni
siê te¿ zupe³nie uk³ad ulicy. Nawet czêciowo wymieni siê
grunt. Wzd³u¿ ulicy bêd¹ równie¿ u³o¿one na nowo linie
gazowe, telefoniczne, wodoci¹gi i kanalizacja. Na nowo zostanie zbudowana instalacja przeciwdeszczowa oraz owietlenie.
(m)

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

AUTOMYJNIA
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Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON ............................ 4,09 z³
ON Arktik (do -48 0C) .. 4,19 z³
Pb95......................... 4,46 z³
PB98 ........................ 4,66 z³
LPG .......................... 2,19 z³
Olej opa³owy............ 2,53 z³ (powy¿ej 1000 litrów)

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

(V65908)

St

Zapraszamy od 800 do 1800

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

(V67806)
(V67636)

(V67706)

NAJTANIEJ W MIECIE

25 stycznia (poniedzia³ek)
 wydanie Tygodnika Oleckiego
 pocz¹tek Ferii Zimowych
10.00-16.00  imprezy i zajêcia ferii zimowych
26 stycznia (wtorek)
10.00-18.00  imprezy i zajêcia ferii zimowych
27 stycznia (roda)
10.00-16.00  imprezy i zajêcia ferii zimowych
17.00  mija termin g³osowania w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca 2009
28 stycznia (czwartek)
10.00-15.30  imprezy i zajêcia ferii zimowych
29 stycznia (pi¹tek)
10.00-16.00  imprezy i zajêcia ferii zimowych
18.00  Galerianki, film, kino GCK Kowale Oleckie
30 stycznia (sobota)
15.00  Najpopularniejszy Sportowiec 2009 roku GALA,
sala widowiskowa ROK MG
1 lutego (poniedzia³ek)
 wydanie Tygodnika Oleckiego
10.00  szkolenie Rozliczenia podatkowe, sala widowiskowa ROK MG (szczegó³y TO 2/626, s. 5)
2 lutego (wtorek)
10.00-16.00  imprezy i zajêcia ferii zimowych
3 lutego (roda)
10.00-16.00  imprezy i zajêcia ferii zimowych
4 lutego (czwartek)
8.30  akcja poboru krwi, Starostwo Powiatowe
10.00  16.00  imprezy i zajêcia ferii zimowych

"
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Spotkanie w sprawie projektu
Litwa-Polska-Rosja
22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku
odby³o siê spotkanie powiêcone wspólnym projektom mo¿liwym do realizacji
w ramach Programu transgranicznego
Litwa-Polska-Rosja. Przedstawiciele samorz¹dów z rejonu Gusiewa z Rosji,
Koz³owej Rudy z Litwy oraz Gminy Olecko zastanawiali siê nad mo¿liwoci¹ ubiegania siê o dofinansowanie wspólnych
W pi¹tek 22 stycznia w ratuszu spotkali siê przedstawiciele samorz¹dów Olecka, Gusiewa (Rosja) i Koz³orudy (Litwa) w celu ustalenia wspólnego planu
inwestycyjnego i zwi¹zanego z tym pozyskiwania na ich realizacjê pieniêdzy
unijnych.

projektów.
Aleksandr Sergiejewicz Bogdanow,
szef administracji Gusiewa, opowiedzia³
o realizowanych inwestycjach oraz wskaza³ te, do których potrzebuje partnerów.
Vytautas Kanevièius, mer Koz³owej Rudy oraz Burmistrz Olecka, Wac³aw Olszewski równie¿ przedstawili
swoje oczekiwania i mo¿liwoci w ra-

mach wspó³pracy miêdzynarodowej.
Okaza³o siê, ¿e s¹ przedsiêwziêcia wspólne
do realizacji, takie jak np. drogi lokalne
czy wodoci¹gi wiejskie. O tym na jakie
zadania samorz¹dy bêd¹ aplikowaæ wspólnie, oka¿e siê po uruchomieniu Programu Wspó³pracy Transgranicznej LitwaPolska-Rosja 2007-2013".
Do programu bêd¹ mog³y sk³adaæ
wnioski m.in. organizacje pozarz¹dowe,
instytucje kultury, szko³y. Ustalono,¿e
samorz¹dy, w miarê zg³aszanych potrzeb,
bêd¹ poszukiwaæ partnerów do projektów na swoim terenie.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Fot. Archiwum UM w Olecku.

Trójstronna narada

Stronê rosyjsk¹ interesuj¹ projekty
zwi¹zane z budow¹ i modernizacj¹ oczyszczalni cieków, polepszaniem jakoci wody
pitnej, budow¹ hydroforni oraz remontami sieci wodoci¹gowej. Pragn¹ te¿
zbudowaæ na swoim terenie kompleksow¹ sortowniê odpadów, zbudowaæ nowoczesne wysypisko mieci i stworzyæ
potrzebn¹ do tego dokumentacjê. Zainteresowani s¹ równie¿ renowacj¹ budynku
przedszkola integracyjnego w miecie.
Chc¹ równie¿ zabezpieczyæ i umocniæ
brzegi p³yn¹cych tam rzek. Promowane przez Rosjan inwestycje dotycz¹ równie¿ muzealnictwa oraz dziedzictwa
kulturalnego i historycznego.
W chwili obecnej w Gusiewie s¹
realizowane dwie wielkie inwestycje:
budowa kompleksu sportowego z basenem i lodowiskiem, którego otwarcie
nast¹pi 25 lutego b.r. (delegacja rosyjska z³o¿y³a na rêce burmistrza oficjalne zaproszenie na tê uroczystoæ) oraz
gazyfikacje miasta, która zostanie ukoñczona pod koniec tego lub na pocz¹tku
nastêpnego roku. Na bie¿¹co remontuje siê fasady budynków w miecie.
W zwi¹zku z otwarciem kompleksu
sportowego potrzebna bêdzie kadra, której
praktycznie w Gusiewie nie ma. Jest wiêc
równie¿ zapotrzebowanie na projekty tzw.
miêkkie.
Mer Koz³orudy, który sprawuje swoj¹
funkcjê od niedawna, zapewni³ na pocz¹tku wyst¹pienia, ¿e wszystkie umowy podjête ze stron¹ polsk¹ i rosyjsk¹
bêd¹ przez niego respektowane.
Koz³oruda chce budowaæ i remontowaæ sieæ wodoci¹gow¹ swych osie-

dli. Zaznaczy³ te¿, ¿e jeden z projektów jest w³anie realizowany za 1,5
miliona euro. Litwini s¹ te¿ zainteresowani budow¹ cie¿ek rowerowych o
d³ugoci oko³o 7 kilometrów. Pragn¹
równie¿ przebudowaæ oraz zbudowaæ
kompleks sportowo-wypoczynkowy, przebudowaæ boisko do pi³ki no¿nej oraz
zbudowaæ sieæ monitorow¹ w najniebezpieczniejszych czêciach miasta. Chc¹
równie¿ zbudowaæ wodoci¹gi miejskie.
W wyniku ustaleñ sieci¹ monitoruj¹c¹ s¹ zainteresowane wszystkie z bior¹cych udzia³ w naradzie miast. W chwili
obecnej w Gusiewie jest 30 kamer, w
Olecku jedna miejska i jedna nale¿¹ca
do TV kablowej oraz kamery monitoruj¹ce w szko³ach oraz zak³adach pracy.
Na naradzie ¿adnej decyzji nie podjêto, ale np. Olecko jest zainteresowane w realizacji wspólnego projektu z
Gusiewem, który przewiduje u nas budowê zimowego lodowiska (najprawdopodobniej przy Gimnazjum nr 2),
stworzeniu dokumentacji dla zagospodarowania Szyjki (budowa wyci¹gu dla
nart wodnych z infrastruktur¹). Burmistrz

Wac³aw Olszewski wspomnia³ równie¿
o budowie, a raczej remoncie kapitalnym istniej¹cego amfiteatru oraz budowie Centrum Ratownictwa Wodnego w
G¹skach.
Gusiew, jak napisa³em wy¿ej, zainteresowa³a równie¿ mo¿liwoæ szkolenia kadr dla budowanego kompleksu sportowego, w tym równie¿ szkolenie ratowników.
Rosjanie musz¹ równie¿ wyremontowaæ instalacjê deszczow¹ w miecie,
która pamiêta jeszcze pocz¹tek XX wieku.
Budow¹ takiej instalacji zainteresowali
siê równie¿ przedstawiciele litewskiej
Koz³orudy. Tam te¿ potrzebne s¹ inwestycje drogowe. Przez miasto przeje¿d¿a
w ci¹gu dnia 3000 TIR-ów.
Zakres omawianych tematów do pisania wspólnych wniosków by³ wiêc
ogromny. Ustalono na koniec spotkania,
¿e zostan¹ stworzone zespo³y robocze
oraz nast¹pi wspólne szkolenie kadr, które
bêd¹ realizowa³y podjête projekty oraz
wspólnie stara³y siê o pozyskanie funduszy unijnych.
(opracowa³ B. Marek Borawski)

#
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IX Zajazd
Bardów

PROGRAM
czyli rozk³ad jazdy...
DZIEÑ PIERWSZY (5.02.2010) pi¹tek
17.00  laureat konkursu O lad
17.30  laureat konkursu O lad
18.30  £ukasz Jemio³a
20.00  Piotr Bakal
21.30  Marcin Ró¿ycki
DZIEÑ DRUGI (6.02.2010) sobota
17.00  laureat konkursu O lad
17.30  laureat konkursu O lad
18.30  Marcin Skrzypczak
20.00  Tomasz Olszewski
21.30  Tomasz Szwed
Ponadto, podczas trwania imprezy bêdzie mo¿na ogl¹daæ
materia³y filmowe i fotograficzne z poprzednich edycji Zajazdu Bardów, oraz degustowaæ regionalne potrawy  wszystko
w klubie Szekla  bez biegania po piêtrach i chowania w
zakamarkach. Trochê na wzór pierwszego Zajazdu Bardów
pod Piêkn¹ Gór¹...
Pocz¹tek  godz. 17.00, Augustów, Klub Szekla,
http://www.szekla.augustow.pl
Karnet na dwa dni - 30 z³. Rezerwacji mo¿na dokonywaæ
telefonicznie, lub przez e-mail  klub Szekla w Augustowie.
Iloæ miejsc bêdzie naprawdê ograniczona, proszê nie zwlekaæ na ostatni¹ chwilê.
Klub SZEKLA, Wojciech Straszyñski 16-300 Augustów,
ul. Nadrzeczna 70A, woj. podlaskie, tel.: (87) 643 12 12,
mobile: 502 350 090, e-mail: klub@szekla.augustow.pl

Utrzymanie zieleni w miecie

Przetarg na utrzymanie zieleni w miecie wygra³a firma z
Olecka. Jedynym oferentem by³o Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Przez najbli¿sze 4 lata czyli od 2010 do 2013 r. PGK Sp
z o.o. dbaæ bêdzie o miejsk¹ zieleñ. Roczna wartoæ umowy
to 226 500 z³.
Us³uga dotyczy utrzymania zieleni w miecie na powierzchni
21,208 ha. Przedsiêbiorstwo bêdzie dbaæ o parki, skwery i
inne tereny zielone w Olecku.
W zakres prac wchodzi m.in. napowietrzanie trawników,
pielenie, dosiewanie i uzupe³nianie trawy, koszenie, zabezpieczenie rolin na zimê, ciêcie i kszta³towanie ¿ywop³otów,
podlewanie, grabienie lici, usuwanie suchych konarów i drzew,
sezonowe obsadzanie kwiatami rabat i gazonów, opryski,
uzupe³nianie kory, oczyszczanie pozimowe, usuwanie niegu
z rolin iglastych.
Alicja Mieszuk, www.olecko.pl

Akademia Tañca Permormance Flow
24 stycznia o godz. 20.00 w sali kina Mazur odbêdz¹
siê POKAZY TANECZNE. Wyst¹pi¹ m. in.: Formacja KOLOR (Bia³ystok), M.E.S.S. (E³k), FLEX (Suwa³ki) oraz oleckie
grupy FREEZE, RENAME i JU NO£.
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V21206)

GRÜNLAND

Sanitacja wsi

W nadchodz¹cym tygodniu gmina og³osi przetarg na sanitacjê wsi. Dok³adnie bêdzie to przetarg na budowê sieci
wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej w Jakach, Dobkach i
Rosochackich. Inwestycjami zostan¹ tak¿e objête Babki Oleckie,
D¹browskie, Mo¿ne, Raczki Wielkie. Ca³oæ inwestycji wg
kosztorysu to 9 milionów z³otych. Przetarg zostanie rozstrzygniêty
do koñca lutego, a od marca rozpoczn¹ siê prace budowlane.
Na czêci zachodniej gminy prace zostan¹ ukoñczone do czerwca,
a pozosta³a, pó³nocna czêæ, zostanie ukoñczona w padzierniku.
W tym roku w gminie Olecko zostanie oddane do u¿ytku
50 kilometrów sieci wodoci¹gowej. W chwili ukoñczenia tych
inwestycji 84% mieszkañców wsi bêdzie mia³o wodê z oleckich wodoci¹gów. Pozosta³e miejscowoci gminy, takie jak:
Kukowo, Zajdy, Zabielno, widry, Babki G¹seckie i Doliwy
wodoci¹gi otrzymaj¹ w przeci¹gu dwóch najbli¿szych lat.
Mo¿liwe jest, ¿e w tym roku w miarê zaoszczêdzonych rodków pod³¹czy siê równie¿ Doliwy i Babki G¹seckie.
Kukowo za zostanie w³¹czone do sieci wodoci¹gowej
po ukoñczeniu inwestycji, któr¹ rozpocznie PWiK. Miêdzy
innymi przedsiêbiorstwo to musi poci¹gn¹æ wodoci¹g do Siejnika
i dalej do granicy miasta.
(M)
(V70204)
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Warmiñsko-Mazurska
Nagroda Jakoci

W imieniu Zarz¹du Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
zachêcamy przedsiêbiorców oraz organizacje publiczne i edukacyjne do udzia³u w konkursie Polskiej Nagrody Jakoci
(PNJ) oraz jego edycji regionalnej  Konkursie WarmiñskoMazurska Nagroda Jakoci (WMNJ).
G³ównym celem obu konkursów jest promowanie Zarz¹dzania przez jakoæ, jako wszechstronnego, zbiorowego wysi³ku zorientowanego na ustawiczne doskonalenie organizacji we wszystkich aspektach i sferach dzia³alnoci, zarówno
od potencja³u, jak i efektów.
Konkurs PNJ organizowany jest od 16 lat przez Krajow¹
Izbê Gospodarcz¹. Regionalna edycja WMNJ organizowana
jest od 10 lat przez Samorz¹d Województwa WarmiñskoMazurskiego i Krajow¹ Izbê Gospodarcz¹ jako realizacja
Warmiñsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakoci.
Do konkursu mog¹ przyst¹piæ mikroprzedsiêbiorstwa, przedsiêbiorstwa oraz organizacje publiczne i edukacyjne prowadz¹ce dzia³alnoæ
na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego
od minimum 3 lat.
Nagrody w postaci
statuetek i wyró¿nieñ przyznawane
s¹ organizacjom,
które osi¹gnê³y
poprawê jakoci
pracy, procesów,
wyrobów i us³ug
oraz poprawê satysfakcji klientów
i pracowników
(np. Certyfikaty
Systemów Zarz¹dzania zgodne
m.in. z normami
ISO 9000, 14000
oraz 18000).
Wiêcej informacji o konkursie, w tym formularze zg³oszeniowe i regulaminy, dostêpne s¹ na stronie www.wrota.
warmia.mazury.pl w zak³adce Jakoæ i Znaki Regionalne.
H. Bogdañska, www.powiat.olecko.pl

Inwestycje skoordynowane

25 stycznia z chwil¹ wydania tego numeru TO w Ratuszu obraduje zespó³ z³o¿ony z przedstawicieli przedsiêbiorstw
obs³uguj¹cych infrastrukturê miejsk¹. Zespó³ ma zastanowiæ
siê nad skoordynowaniem inwestycji w zakresie przebudowy
dróg, chodników i linii energetycznych.
W naradzie, któr¹ zorganizowa³ Burmistrz Wac³aw Olszewski, bior¹ wiêc udzia³ przedstawiciele Zak³adu Energetycznego z E³ku, Starostwa oraz innych s³u¿b miejskich.
Miasto i Starostwo przedstawi swoje zamierzenia inwestycyjne, ¿eby zsynchronizowaæ je z dzia³aniami pozosta³ych
s³u¿b. Na przyk³ad, ¿eby nie kopaæ ponownie ju¿ wyremontowanych ulic czy chodników pod po³o¿enie nowych rur
gazowych.
(m)

Hala sportowo-widowiskowa
z basenem

Warszawska firma bior¹ca udzia³ w przetargu na budowê
hali widowiskowo-sportowej z basenem wnios³a do gminy
protest na decyzjê o rozstrzygniêciu przetargu na jej niekorzyæ. Gmina protest oddali³a, wiêc firma wnios³a protest do
Urzêdu Zamówieñ Publicznych w Warszawie. Protest rozpatrzy³a dzia³aj¹ca przy tym urzêdzie Krajowa Izba Odwo³awcza. Izba rozstrzygnê³a sprawê na korzyæ gminy i nie uzna³a
protestu.
Dla nas jest to bardzo korzystne rozwi¹zanie, poniewa¿
warszawska firma kwestionowa³a wszystkie oferty, jakie zosta³y z³o¿one. Gdyby wygra³a, by³oby bardzo le, bo wartoæ
zamówienia wed³ug tej firmy, to prawie 44 miliony z³otych.
Teraz wybierzemy najtañszego oferenta, czyli MOSTOSTAL
Warszawa. Wyceni³ on swoj¹ pracê na 34 miliony z³otych.
10 milionów ró¿nicy! Umowê podpiszemy w pierwszej dekadzie lutego. Mam te¿ nadziejê, ¿e od po³owy lutego rozpoczn¹ siê prace budowlane.
Na pytanie: Czy nie wi¹¿e siê taka wielka ró¿nica z jakoci¹ wykonania inwestycji, Burmistrz W. Olszewski odpowiedzia³: Bêdziemy kontrolowaæ budowê poprzez inspektora nadzoru. Firma nie mo¿e te¿ daæ innych materia³ów ni¿
wyszczególnione w specyfikacji. Wykonawca nie ma tutaj
innych mo¿liwoci.
(opracowa³ B. Marek Borawski)

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓ¯NIC
MIÊDZY REGIONAMI II

W roku bie¿¹cym realizowany bêdzie PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓ¯NIC MIÊDZY REGIONAMI II 
obszar A, B, D, E programu, tj.:
1. Wyposa¿enie obiektów s³u¿¹cych rehabilitacji osób niepe³nosprawnych w sprzêt rehabilitacyjny  obszar A.
2. Na likwidacjê barier architektonicznych w zakresie umo¿liwienia osobom niepe³nosprawnym poruszania siê i komunikowania  obszar B (do 150.000,00 z³ na ka¿dy projekt).
3. Na likwidacjê barier transportowych  obszar D (do 80.000,00
z³ na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu
osób na wózkach inwalidzkich, do 70.000,00 z³ na zakup mikrobusów oraz do 250.000,00 z³ dla autobusów).
4. Pomoc finansowa ze rodków PFRON na dofinansowanie
wymaganego wk³adu w³asnego w projektach samorz¹dów
powiatowych dotycz¹cych rozwoju infrastruktury s³u¿¹cej
edukacji osób niepe³nosprawnych realizowanych ze rodków Unii Europejskiej w ramach Programów Operacyjnych  obszar E.
Realizatorami programu s¹ jednostki samorz¹du terytorialnego:
1) Samorz¹d województwa Warmiñsko-Mazurskiego, w przypadku obszaru A,
2) Samorz¹d powiatowy, w przypadku obszaru B, D i E.
Wnioskodawcy mog¹ sk³adaæ projekty do Starostwa
Powiatowego w Olecku dotycz¹ce realizacji programu 
obszar B i D do 25 lutego 2010 roku. Wysokoæ dofinansowania ze rodków PFRON na realizacjê ka¿dego projektu
w obszarze B i D wynosi do 50% kosztów jego realizacji.
Szczegó³owe informacje o programie oraz procedurach
realizacji, kierunkach dzia³añ i warunkach brzegowych obowi¹zuj¹cych realizatorów programu w 2010r. dostêpne s¹ na
stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl oraz udzielane przez pracownika Starostwa Powiatowego w Olecku 
Halinê Kasick¹, nr tel. 087 5202475 w. 40.
H. E. Kasicka
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FERIE ZIMOWE w ROK MG
25.01-7.02.2010 r.
25 stycznia (poniedzia³ek)
10.00-11.00  zajêcia taneczne (kl. 0-III), sala baletowa
10.00-11.30  zajêcia teatralne (kl. IV-VI), hol kina
10.00-12.00  zajêcia wokalne (kl. V-VI + gimnazjum), sala kina
11.30-13.00  zajêcia taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
12.00-16.00  zajêcia plastyczne (gimnazjum, liceum), galeria
12.00-16.00  pracownia muzyczna
13.30-15.00  zajêcia taneczne (gimnazjum, szko³a rednia),
sala baletowa
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), sala kina,
bilet  10 z³
27 stycznia (roda)
10.00-11.00  zajêcia taneczne (kl. 0-III), sala baletowa
10.00-11.30  zajêcia teatralne (kl. IV-VI), hol kina
11.30-13.00  zajêcia taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
12.00-16.00  zajêcia plastyczne (gimnazjum, liceum), galeria
12.00-16.00  pracownia muzyczna
13.30-15.00  zajêcia taneczne (gimnazjum, szko³a rednia),
sala baletowa
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
28 stycznia - czwartkowe spotkania w bibliotece
29 stycznia (pi¹tek)
10.00-11.00  zajêcia taneczne (kl. 0-III), sala baletowa
10.00-11.30  zajêcia teatralne (kl. IV-VI), hol kina
10.00-12.00  zajêcia wokalne (kl. V-VI + gimnazjum), sala kina
11.30-13.00  zajêcia taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
12.00-16.00  zajêcia plastyczne (gimnazjum, liceum), galeria
12.00-16.00  pracownia muzyczna
13.30-15.00  zajêcia taneczne (gimnazjum, szko³a rednia),
sala baletowa

1 lutego (poniedzia³ek)
10.00-11.00  zajêcia taneczne (kl. 0-III), sala baletowa
10.00-11.30  zajêcia teatralne (kl. IV-VI), hol kina
10.00-12.00  zajêcia wokalne (kl. V-VI + gimnazjum), sala
kina
11.30-13.00  zajêcia taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
12.00-16.00  zajêcia plastyczne (gimnazjum, liceum), galeria
12.00-16.00  pracownia muzyczna
13.30-15.00  zajêcia taneczne (gimnazjum, szko³a rednia)
 sala baletowa
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
10.00-11.30  zajêcia teatralne (kl. IV-VI), hol kina
11.00  spektakl dla dzieci Kot w butach (bilet 1z³), sala kina
12.00-13.30  zajêcia taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
12.00-16.00  zajêcia plastyczne (gimnazjum, liceum), galeria
12.00-16.00  pracownia muzyczna
14.00-15.30  zajêcia taneczne (gimnazjum, szko³a rednia),
sala baletowa
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
10.00-11.30  zajêcia teatralne (kl. IV-VI), hol kina
10.00-12.00  zajêcia wokalne (kl. V-VI + gimnazjum), sala kina
11.30-13.00  zajêcia taneczne (kl. IV-VI), sala baletowa
12.00-16.00  zajêcia plastyczne (gimnazjum, liceum), galeria
12.00-16.00  pracownia muzyczna
13.30-15.00  zajêcia taneczne (gimnazjum, szko³a rednia),
sala baletowa
15.00  pokaz umiejêtnoci zdobytych podczas zajêæ feryjnych, wystawa prac

W krainie bani
i wyobrani

Zapraszamy do udzia³u w konkursach:
- Mistrz g³onego czytania
- na pracê plastyczn¹ Zima
i uczestnictwa w czytelniczych zgadywankach
Spotkania w bibliotece (oddzia³ dla dzieci):
- 28.01.2010 r. (czwartek) o godz. 15.00
- 4.02.2010 r. (czwartek) o godz. 15.00

(V1403)

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku
Oddzia³ dla Dzieci zaprasza na czwartkowe spotkania

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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Aukcja dzie³ sztuki
na rzecz studentów

Olecka Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci od 2007 roku
uczestniczy w programie stypendialnym Fundacji Edukacyjnej
Przedsiêbiorczoci Dyplom z marzeñ. Programem stypendialnym objêci s¹ studenci I roku studiów dziennych stacjonarnych studiuj¹cych na najbardziej presti¿owych uczelniach w
Polsce. O stypendium mog¹ ubiegaæ siê maturzyci spe³niaj¹cy
³¹cznie nastêpuj¹ce kryteria: mieszkaj¹ na wsi lub miastach do
20 tys. mieszkañców, pochodz¹ z rodzin znajduj¹cych siê w
trudnej sytuacji materialnej oraz osi¹gnêli na egzaminie maturalnym odpowiedni¹ liczbê punktów. Stypendyci otrzymali stypendium w wysokoci 380 z³, wyp³acane w 10 ratach miesiêcznych w okresie od padziernika do lipca. Roczne stypendium
wynosi³o w latach 2007/2008 i 2008/2009  3 800 z³ na osobê.
W roku szkolnym 2009/2010 stypendyci otrzymuj¹ miesiêcznie 500 z³, czyli roczne stypendium wynosi 5000 z³.
Olecka Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoci w 10% finansuje program stypendialny, pozosta³e 90% pochodzi ze rodków
Fundacji Edukacyjnej Przedsiêbiorczoci oraz Fundacji Wspomagania Wsi.
Uczestnicz¹c w programie Dyplom z marzeñ OFRP objê³a do tej pory opiek¹ 30 studentów I roku uczelni pañstwowych. W roku akademickim 2007/2008 przyznano stypendia
10 studentom, w roku 2008/2009 przyznano stypendia 11 studentom, natomiast w roku 2009/2010 przyznano stypendia 9
studentom.
5 lutego 2010 roku o godzinie 1800, w sali Teatru AGT
odbêdzie siê II Aukcja na rzecz funduszu stypendialnego.
Na rzecz funduszu stypendialnego zagraj¹: Kasia, Karolina, Zyga i Antoni Waraksa oraz zespó³ Optymista w sk³adzie:
Marcin Pyciak, Jacek Podgórny, Marcin Mulewski.
Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszamy.
Zarz¹d Oleckiej Fundacji Rozwoju Przedsiêbiorczoci

Program wyrównywania ró¿nic
miêdzy regionami II  obszar A
W ramach Programu wyrównywania ró¿nic miêdzy regionami II  obszaru A mo¿na uzyskaæ dofinansowanie do doposa¿enia obiektów s³u¿¹cych rehabilitacji
osób niepe³nosprawnych w sprzêt rehabilitacyjny.
Przez obiekt s³u¿¹cy rehabilitacji nale¿y rozumieæ obiekt
budowlany, w którym udzielane s¹ wiadczenia zdrowotne
rehabilitacyjne przez zoz utworzony (zgodnie z ustaw¹ o
zak³adach opieki zdrowotnej) i prowadzony przez:
1) fundacjê lub stowarzyszenie, posiadaj¹ce statutowy zapis o dzia³alnoci rehabilitacyjnej na rzecz osób niepe³nosprawnych,
2) jednostkê samorz¹du terytorialnego,
3) pañstwow¹ uczelniê medyczn¹,
który w roku z³o¿enia projektu ma zawart¹ z Narodowym Funduszem Zdrowia umowê o udzielaniu wiadczeñ
zdrowotnych.
Maksymalna wysokoæ dofinansowania ze rodków PFRON
w obszarze A mo¿e wynosiæ do 14 000 z³ na ka¿d¹ osobê
z planowanej liczby osób niepe³nosprawnych, które jednorazowo bêd¹ mog³y byæ przyjête i rehabilitowane w obiekcie s³u¿¹cym rehabilitacji, na sprzêcie zakupionym w ramach projektu.
Szczegó³owe informacje o programie oraz procedurach
realizacji programu dostêpne s¹ na stronie internetowej
PFRON www.pfron.org.pl oraz udzielane przez Pani¹ El¿bietê Dziekan, tel. 089 521-93-63.
Zainteresowani uzyskaniem w/w dofinansowania sk³adaj¹ wnioski wraz z wymaganymi za³¹cznikami w terminie do 26 lutego 2010 r. na adres:
Urz¹d Marsza³kowski Województwa WarmiñskoMazurskiego,
Departament Zdrowia, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
Halina E. Kasicka

Olecko (Marggrabowa)
 najzimniejszym miastem w Niemczech

W roku 1893 stacjê meteorologiczn¹ drugiego rzêdu przeniesiono do Olecka
[Marggrabowa]. Od tego czasu dokonywano regularnych pomiarów meteorologicznych. Marggrabowa okrelano jako
najzimniejsze miasto w Niemczech. Miasto
znajduje siê 160 metrów nad poziomem
morza. Przez to jest znaczny wp³yw wiatrów od strony wschodniej i po³udniowo-wschodniej, z Syberii i Rosji.
Najni¿sze zanotowane temperatury
w stacji meteorologicznej to:
 16 stycznia 1893 roku: - 36,4°C
 09 lutego 1929 roku: - 42,0°C
 W marcu 1940 roku: -38,0°C
[Na podstawie
Treuburger Heimatbrief nr. 25]
***
Tu notowano najni¿sze temperatury
sporód wszystkich miejscowoci po³o¿onychna terenach do 1000 m nad poziomem morza. Jako skrajne temperatury przyjêto dla Olecka  latem 34°C,
a zim¹ -36,4°C; tak wiêc maksymalna

amplituda temperatury wynosi tu 70,4°C,
mimo ¿e stwierdzano lokalnie jeszcze
wiêksze mrozy, jak np. w marcu 1940
roku (-38 °C) czy podczas prawdziwej

zimy stulecia w 9 lutego 1929 roku 42 C. Instaluj¹c tu w roku 1893 stacjê
meteorologiczn¹ brano zapewne pod
uwagê te okolicznoci.
[Ch. Grigat: Die Geschichte des
Kreises Treuburg. Treuburg 1938]
(Przypisani Pó³nocy)

Fot. Józef Kunicki
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Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, z pón. zm.) oraz uchwa³y nr
XXXIII/202/09 Rady Powiatu w Olecku z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspó³pracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarz¹dowymi oraz
innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoæ po¿ytku publicznego na rok 2010

ZARZ¥D POWIATU W OLECKU OG£ASZA
OTWARTY KONKURS OFERT
na wsparcie realizacji zadañ
publicznych powiatu w 2010 roku
I. RODZAJ ZADANIA:
1. Prowadzenie zadania Powiatu w formie powierzenia pod nazw¹: Upowszechnianie sportu wród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, promocja powiatu
na imprezach ogólnopolskich oraz
organizacja imprez ponadlokalnych
na terenie powiatu oleckiego;
2. Realizacja zadania Powiatu w formie wsparcia pod nazw¹:
1) Wsparcie zadañ publicznych powiatu na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym
mniejszoci narodowych oraz rozwój i promocja walorów turystycznych powiatu;
2) Wsparcie prowadzenia zadañ publicznych powiatu w zakresie ekologii, ochrony rodowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
II. WYSOKOÆ RODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJÊ ZADANIA:
Wysokoæ rodków publicznych na wspieranie realizacji zadania z zakresu sportu wynosi 16000 z³, z zakresu kultury
5000 z³, z zakresu ekologii 2000 z³.
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. O dotacje ubiegaæ siê mog¹ organizacje pozarz¹dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 24.04.2003 r. (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z pón. zm.) o dzia³alnoci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie prowadz¹ce dzia³alnoæ na obszarze
powiatu oleckiego;
2. Zadanie powinno byæ przedmiotem
dzia³alnoci statutowej podmiotu ubiegaj¹cego siê o dotacjê;
3. Warunkiem przyst¹pienia do konkursu
jest z³o¿enie lub przes³anie w terminie oferty realizacji zadania publicznego wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. nr 264 poz. 2207);
4. Do oferty nale¿y do³¹czyæ:
4.1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyci¹g z ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzaj¹ce status prawny
oferenta i umocowanie osób go reprezentuj¹cych (wa¿ne do 3 miesiêcy
od daty wystawienia);
4.2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans/rachunek wyników/rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za ostatni rok;
4.3. Umowê partnersk¹ lub owiadcze-

nie partnera (w przypadku projektu
realizowanego w partnerstwie);
4.4. Statut podpisany przez osoby reprezentuj¹ce podmiot (kopiê powiadczon¹ za zgodnoæ z orygina³em).
5. Zarz¹d Powiatu w Olecku przyznaje
dotacje celowe na realizacjê ofert wy³onionych w konkursie w trybie indywidualnego wyboru oferty;
6. Z³o¿enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
7. Wysokoæ przyznanej dotacji mo¿e
byæ ni¿sza, ni¿ wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent mo¿e
negocjowaæ zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofaæ ofertê.
IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
1. Zadanie powinno byæ wykonane w 2010
roku na warunkach ustalonych w umowie
miêdzy Powiatem Oleckim, a oferentem, którego oferta zosta³a wybrana i
realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami dzia³añ
byli mieszkañcy powiatu oleckiego.
2. Organizacja, która uzyska dofinansowanie ma obowi¹zek informowania
spo³eczeñstwa o ródle dofinansowania oraz jest zobowi¹zana do zamieszczenia w swoich materia³ach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez powiat.
V. TERMIN SK£ADANIA OFERT:
1. Oferty na realizacjê zadañ powiatu
w formie powierzenia lub wsparcia
winny byæ z³o¿one w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia og³oszenia konkursu na tablicy og³oszeñ Starostwa
Powiatowego i w prasie lokalnej, tj.
od dnia 26 stycznia 2010 r.
2. Ofertê nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32 (pokój nr 22) w
nieprzekraczalnym terminie do dnia
25 lutego 2010 r. w zamkniêtej kopercie opatrzonej piecz¹tk¹ teleadresow¹ oferenta z dopiskiem: KONKURS OFERT 2010  PROGRAM
WSPÓ£PRACY. Za zachowanie terminu uwa¿a siê datê wp³ywu oferty
do Starostwa.
VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU
WYBORU OFERTY:
1. Z³o¿one oferty oceniane bêd¹ pod
wzglêdem formalnym i merytorycznym (zgodnie z kryteriami oceny ofert)
przez Komisjê ds. wyboru najkorzystniejszej oferty powo³ywanej Uchwa³¹ Zarz¹du Powiatu w Olecku.
2. Oferty niespe³niaj¹ce wymogów formalnych nie bêd¹ poddawane ocenie

merytorycznej (oferta z³o¿ona przez
niekwalifikuj¹cego siê oferenta, brak
zapisów statutowych, wp³yw oferty po
terminie, z³o¿enie oferty na nieobowi¹zuj¹cych drukach, oferta nieprawid³owo wype³niona lub niekompletna, oferowane zadanie jest niezgodne
z zadaniami i priorytetami dzia³añ okrelonych w og³oszeniu konkursowym);
3. Przy rozpatrywaniu ofert bêd¹ brane
pod uwagê nastêpuj¹ce kryteria:
1) oferta jest z³o¿ona przez kwalifikuj¹cego siê oferenta (m.in. prowadzona dzia³alnoæ statutowa w dziedzinie objêtej konkursem);
2) jakoæ przygotowania projektu;
3) innowacyjnoæ i oryginalnoæ oferowanego zadania;
4) dowiadczenie w realizacji podobnych zadañ;
5) formy promocji zadania;
6) zasiêg, ranga zadania oraz liczba osób
zaanga¿owanych w realizacjê zadania
i korzystaj¹cych z jego efektów;
7) ocena wykonalnoci projektu przez
oferenta;
8) pozyskanie dodatkowych funduszy i
iloæ pracy w³asnej w³o¿onej w realizacjê projektu  wspó³praca z innymi
organizacjami i wolontariuszami.
4. Zarz¹d Powiatu w Olecku, bior¹c pod
uwagê opiniê Komisji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisuje umowê na realizacjê zadania.
5. Ostateczne rozstrzygniêcie konkursu
nast¹pi nie póniej ni¿ w ci¹gu dwóch
miesiêcy od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Wyniki konkursu zostan¹ podane do publicznej wiadomoci
w formie wykazu umieszczonego w
Biuletynie Informacji Publicznej
(www.spolecko.bip.doc.pl), na stronie
internetowej powiatu (www.powiat.olecko.pl) oraz na tablicy og³oszeñ
Starostwa Powiatowego w Olecku.
VII. ZADANIA POWIATU OLECKIEGO REALIZOWANE W ROKU 2009
(ze szczególnym uwzglêdnieniem wysokoci dotacji przekazanym organizacjom pozarz¹dowym)  w 2009 roku
na realizacjê zadañ we wspó³pracy z
organizacjami pozarz¹dowymi z zakresu sportu, kultury i ekologii Powiat Olecki przeznaczy³ rodki finansowe w wysokoci 23000 z³.
VIII. INFORMACJE SZCZEGÓ£OWE
I DOKUMENTY DOTYCZ¥CE KONKURSU:
Wydzia³ Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku,
ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, tel.
87 520 16 57
Starosta Olecki
Stanis³aw Lucjan Ramotowski
Za³¹czniki (przy og³oszeniu w BIP i
na stronie internetowej www.powiat.
olecko.pl):
1. Wzór oferty na realizacjê zadania publicznego
2. Karta oceny oferty na realizacjê zadañ publicznych powiatu
3. Wzór sprawozdania czêciowego/koñcowego
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WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(9b)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

Melbourne  Warrnambool/Australia, 13 lipca 2008 r.
Australijskie plagi i
bogata przyroda
Przyby³e z osadnikami psy skrzy¿owane z miejscowym
dingo s¹ postrachem hodowców owiec. Miasta s¹ chronione
przed nimi ogrodzeniem o d³ugoci 6 tys. km, podobnym do
tego, jakie niegdy wybudowano przeciwko królikom. Wiele
plag przychodzi i mija, ale nie dzikie psy. Zdzicza³e wielb³¹dy i owce zosta³y sprowadzone do kraju jeszcze za rz¹dów
brytyjskich przez wyprawy naukowe, które je wypuci³y na
wolnoæ. Ile jest dzi wielb³¹dów w Australii  nie wiadomo,
ale co roku 10 tys. sztuk jest chwytanych i eksportowanych

do Azji i na Bliski Wschód.
Olbrzymim problemem dla Australijczyków jest te¿ niespotykana wczeniej populacja myszy, która rozmno¿y³a siê
do tego stopnia, ¿e zg³odnia³e gryzonie wchodz¹ ju¿ do domów, gdzie przegryzaj¹ kable, dobieraj¹ siê do instalacji
telewizyjnych i komputerowych. By powstrzymaæ myszy przed
wdrapywaniem siê do ³ó¿ek i wyjadaniem we³nianych kocy,

Znak drogowy Uwaga kangur.
farmerzy wstawiaj¹ nogi ³ó¿ek do wiader z wod¹.
Przyk³adów australijskich plag mo¿na by jeszcze mno¿yæ. Wiedzê o tym rekompensowa³em ogl¹daniem piêknych
krajobrazów. Dominuj¹c¹ ich czêci¹ s¹ eukaliptusy. Jest ich
oko³o 700 ró¿nych gatunków i s¹ one najwy¿szymi kwitn¹cymi rolinami na wiecie. Mog¹ osi¹gn¹æ do 100 m wysokoci. Maj¹ piêkne kwiaty, które daj¹ wiêcej miodu ni¿ jakakolwiek inna rolina. Ich licie wydzielaj¹ aromatyczne olejki eteryczne daj¹ce charakterystyczn¹ nad lasami eukaliptusowymi niebiesk¹ powiatê. Eukaliptusy s¹ podstawowym
ród³em po¿ywienia dla ptaków, posumów (ma³e wiewiórkitorbacze) i koali.

Paproæ drzewiasta w Parku Narodowym Great Otawy.

London Bridge

Park Narodowy Port Campbell. 12 Aposto³ów
- nadbrze¿ne klify i ostañce.

Bardzo du¿o jest te¿ akacji  ponad 800 gatunków. Ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ wielkoci¹ i kszta³tem, ale wszystkie
maj¹ charakterystyczny ¿ó³tawy kolor. Niektóre gatunki s¹
bardzo odporne na brak wody i dlatego s¹ popularne w centralnej Australii. Akacja dostarcza³a Aborygenom drewna do
wyrobu bumerangów i innych narzêdzi do polowania. Kwitn¹ca
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akacja z³ocista jest tak piêkna i popularna, ¿e zosta³a
wybrana rolinnym emblematem Australii.
W³adek i Piotrek starali siê mi pokazaæ jak najwiêcej.
Zatrzymywalimy siê w przedziwnych miejscach, mniej lub
bardziej typowych dla australijskiej rzeczywistoci. Przygl¹da³em siê stadom owiec (nadzwyczaj p³ochliwe), zniszczeniom spowodowanym przez po¿ary, ludziom sprzedaj¹cym
¿ywy drób prosto z samochodu, stacjom benzynowym, gospodarstwom. Doko³a zielono, taki zielony zimowy pejza¿.
Pojechalimy na przyl¹dek Otawy do parku narodowego
o takiej samej nazwie. Zachowa³ siê tutaj jeden z kilku rozrzuconych po Australii fragmentów lasu deszczowego. Sk³ada siê z tylu piêter rolinnoci, ¿e gromadz¹ce siê wilgotne
powietrze ulega ci¹g³emu skraplaniu  st¹d deszczowa nazwa. Mo¿na te¿ tu spotkaæ paprocie drzewiaste. S¹ wielkoci
naszych klonów. By³em nimi zafascynowany. Du¿e okazy
mog¹ mieæ 20 metrów wysokoci. Grube pnie s¹ zakoñczone
koron¹ z³o¿on¹ z d³ugich i zielonych lici paproci  6 m
d³ugoci. £atwo i szybko rosn¹. Wygl¹daj¹ imponuj¹co. Jest
ich oko³o 20 ró¿nych gatunków. Oczywicie rosn¹ tutaj i
inne drzewa, wrêcz kolosy.
Jecha³em Great Ocean Road  s³ynn¹ drog¹ wij¹c¹ siê
miêdzy skalnymi zboczami i brzegiem oceanu, który jest w
tym miejscu bajecznie turkusowy. Droga zosta³a wybudowana w latach 1919-1932 przez weteranów I wojny wiatowej
jako pomnik ku czci ich poleg³ych kolegów. Zaczyna siê w
Anglesea i wiedzie przez Lorne i Apollo Bay (zatrzymalimy siê w tym piêknym spokojnym miasteczku) do Warrnambool.
50 km za Otway podziwia³em niezwyk³e formacje skalne
na klifowym wybrze¿u, czyli kolejny park narodowy, tym
razem Port Campbell z Dwunastoma Aposto³ami. Obecnie
widaæ ich tylko siedem  wapiennych ska³ (niszcz¹ca dzia³alnoæ wody) dumnie stercz¹cych z oceanu przy pionowym
klifie.
W Loch Ard Gorge widzia³em groty i ³uki skalne, pod
którymi przelewa siê ocean oraz London Bridge, a raczej to,
co z niego pozosta³o. Ten potê¿ny ³uk skalny zawali³ siê w
1990 r. Niez³e parkingi, drewniane k³adki dla turystów i punkty

rodki z PFRON
dla organizacji pozarz¹dowych
18 stycznia 2010 roku odby³o siê w Starostwie Powiatowym w Olecku spotkanie z
organizacjami pozarz¹dowymi dzia³aj¹cymi
na terenie Powiatu Oleckiego na rzecz osób
niepe³nosprawnych. Przyby³ych na spotkanie
przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych za-

Turbina wiatrowa  typowy krajobraz australijskiej wsi.

Gospodarstwo farmerskie.
widokowe.
Widzia³em dwa zdech³e kangury  potr¹cone przez saC.d.n.
mochody i dziesi¹tki dzikich królików.

poznano z mo¿liwociami pozyskania rodków z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na
rehabilitacjê osób niepe³nosprawnych w ramach zadañ zlecanych oraz zadañ ustawowych realizowanych przez samorz¹d
powiatowy.
Halina E. Kasicka
Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku
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URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE
INFORMACJE PODSUMOWUJ¥CE VAT-UE w 2010r.
Podatnicy, o których mowa w art.15 ustawy o vat zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, s¹ obowi¹zani sk³adaæ
w urzêdzie skarbowym zbiorcze informacje podsumowuj¹ce
o dokonanych:
1) wewn¹trzwspólnotowych dostawach towarów w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 3, do których ma zastosowanie art. 42 ust.
1, na rzecz podatników podatku od wartoci dodanej lub
osób prawnych niebêd¹cych takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartoci dodanej,
2) wewn¹trzwspólnotowych nabyciach towarów, o których
mowa w art. 9 ust. 1 lub art. 11 ust. 1, od podatników
podatku od wartoci dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartoci dodanej,
3) dostawach towarów zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2, na
rzecz podatników podatku od wartoci dodanej lub osób
prawnych niebêd¹cych takimi podatnikami, zidentyfikowanych
na potrzeby podatku od wartoci dodanej,
4) us³ugach, do których stosuje siê art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartoci dodanej lub osób prawnych
niebêd¹cych takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby
podatku od wartoci dodanej, wiadczonych na terytorium
pañstwa cz³onkowskiego innym ni¿ terytorium kraju, innych ni¿ zwolnionych od podatku od wartoci dodanej lub
opodatkowanych stawk¹ 0%, dla których zobowi¹zanym
do zap³aty podatku od wartoci dodanej jest us³ugobiorca.
Informacjê podsumowuj¹c¹ VAT-UE ( VAT-UE/A, VATUE/B, VAT-UE/C) nale¿y z³o¿yæ w terminie:
do 15 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
powsta³ obowi¹zek podatkowy z tytu³u dokonanych transakcji
Wyj¹tek! Informacje podsumowuj¹ce mog¹ byæ sk³adane
za okresy kwartalne w terminie do 15 dnia miesi¹ca

OG£OSZENIE O PRZETARGU

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Olecku, 19-400
Olecko, ul. Park 1, og³asza przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczenia na k¹pielisku miejskim Skocznia
z przeznaczeniem na dzia³alnoæ gastronomiczn¹ sezonow¹ (od 01.04 do 31.10).
Oferenci przedstawiaj¹ ofertê cenow¹ oraz koncepcjê
zagospodarowania i sposób prowadzenia dzia³alnoci na ww.
obiekcie.
1. W koncepcji winno znaleæ siê:
- oferowana cena dzier¿awy za rok dzier¿awienia pomieszczenia,
- godziny otwarcia obiektu,
- zakres prowadzonej gastronomii,
- dodatkowe atrakcje w wynajmowanym obiekcie i prowadzonej dzia³alnoci,
- sposób utrzymania czystoci w obiekcie i na pla¿y,
- dowiadczenie w dotychczasowej dzia³alnoci w zakresie
dzia³alnoci gastronomicznej,
- zawiadczenie o niezaleganiu w ZUS oraz podatków i op³at
na rzecz Urzêdu Skarbowego i Gminy,
- aktualny wpis do ewidencji prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
- pokwitowanie wp³aty wadium.
Oferenci winni dostarczyæ powy¿sze dane w zamkniêtych
kopertach do biura MOSiR osobicie lub poczt¹ na adres:
19-400 Olecko, ul. Park 1 do 26.02.2010. (pi¹tek) do godziny 15.00. Decyduje data wp³ywu do biura MOSiR. Na
kopercie nale¿y napisaæ:
,,NIE OTWIERAÆ. PRZETARG. BUFET SKOCZNIA.

nastêpuj¹cego po kwartale, w którym powsta³ obowi¹zek
podatkowy z tytu³u dokonania transakcji dotycz¹cych:
-WDT oraz dostawy w ramach procedury uproszczonej dla
transakcji trójstronnych (art.100 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy), po
warunkiem, ¿e ca³kowita wartoæ tych transakcji, bez podatku od wartoci dodanej, nie przekracza w danym kwartale i w ¿adnym z czterech poprzednich kwarta³ów kwoty
250.000z³,
-WNT( art.100 ust.1 pkt 2 ustawy), je¿eli ca³kowita wartoæ
transakcji bez podatku, nie przekroczy³a w danym kwartale 50.000z³, oraz
- wiadczenia us³ug, dla których ma zastosowanie mechanizm samoopodatkowania przez us³ugobiorcê (art.100 ust.1
pkt 4 ustawy).
UWAGA!
Sk³adaj¹cy informacje podsumowuj¹ce za okresy kwartalne, u których:
1. Ca³kowita wartoæ transakcji w ramach WDT i dostawy
towarów zgodnie z art.136 ust.1 lub 2 ustawy VAT, bez
podatku od wartoci dodanej przekroczy³a w danym kwartale kwotê 250.000z³ lub
2. Ca³kowita wartoæ transakcji w ramach WNT bez podatku, przekroczy³a w danym kwartale kwotê 50.000z³
obowi¹zani s¹ do sk³adania informacji podsumowuj¹cych za
okresy miesiêczne, z tym ¿e informacje podsumowuj¹ce za
poszczególne miesi¹ce, które up³ynê³y od rozpoczêcia danego kwarta³u, s¹ sk³adane w terminie do 15. dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym przekroczono odpowiednio kwotê 250.000z³ lub 50.000z³, z tym, ¿e je¿eli przekroczenie kwoty nast¹pi³o w trzecim miesi¹cu kwarta³u, sk³adana
jest jedna informacja podsumowuj¹ca za ten kwarta³;
- do 25 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu lub kwartale,
w którym powsta³ obowi¹zek podatkowy z tytu³u dokonanych transakcji  informacja sk³adana za pomoc¹ rodków
komunikacji elektronicznej.
Otwarcie kopert z ofertami nast¹pi 1.03.2010r. o godz. 11.00.
w biurze MOSiR.
2. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie przez
oferentów wadium w wysokoci 20% ceny wywo³awczej
na konto MOSiR  PKO BP S.A. Olecko
nr 06 1020 4724 0000 3702 0028 6070
Umowa dzier¿awy podpisana zostanie w terminie 10 dni
od rozstrzygniêcia przetargu.
Oferenci, których oferty nie zosta³y przyjête, otrzymaj¹
zwrot wadium w terminie 3 dni od rozstrzygniêcia przetargu
na wskazane konto. Wadium oferenta, z którym zostanie podpisana
umowa, pozostaje jako kaucja zabezpieczaj¹ca i zostanie rozliczona w dniu opuszczenia lokalu. W przypadku odst¹pienia
od podpisania umowy przez osobê wy³onion¹ w przetargu,
wadium przepada na rzecz MOSiR Olecko.
Przedmiotem przetargu bêdzie dzier¿awa na okres trzech sezonów letnich  pierwszy sezon od 1.04.2010 r . do 31.10.2010 r.,
drugi od 1.04.2011 do 31.10.2011, trzeci od 1.04.2012 do 31.10.2012.
Cenê wywo³awcz¹ ustala siê na kwotê 6800,00 z³ netto
(s³ownie: cztery tysi¹ce osiemset szeædziesi¹t z³otych) +
VAT za ka¿dy sezon, plus koszty wynikaj¹ce z u¿ytkowania obiektu, m.in: op³ata za media,wywóz mieci i in.
Istnieje mo¿liwoæ obejrzenia pomieszczeñ objêtych przetargiem, w tym celu nale¿y wczeniej umówiæ siê na konkretny dzieñ i godzinê. Kontakt osobisty lub telefoniczny codziennie w godzinach 8.00-15.00, telefon: (87) 520 20 48.
Zastrzega siê prawo wyboru oferenta oraz uniewa¿nienie
przetargu bez podania przyczyny.
Olecko, 20.01.2010 r.
Dyrektor MOSiR w Olecku
Andrzej Kamiñski

!
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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:

(V1203)

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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* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K19410
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V2703

Krupin 14A

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503804-741
V65728
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K19420
* Chysler, bus, 7 osobowy, 2D, 1993, tel. 87-523-41-95 K22802
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V2713
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V59320b
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V65738
* Fiat CC 700, 1996, tel. 692-144-032
L18803
* Fiat Punto 1,2B+gaz, 1994, 3 drzwi, niebieski, tel. 508097-660
K22106
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V3321
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V3311
* opony zimowe 15:195:65, tel. 508-644-429
L18105
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V67926
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V65718

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V66707
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25-16

Hotel Mazury - Willa Eden

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

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

(V62009)

V3401

(V66507)

* KOALA - bar. Kuchnia tradycyjna, katering.
Plac Wolnoci 14, tel. (87) 520 15 78

V70604

* biuro rachunkowe Anda, tel. 509-783-774
K20807
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30 L19202
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1303
* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V2502
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V70824
* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049

L16709

* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-43-73 V63509
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V2002

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L18503
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K19114
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47

V2602

* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31 L19301
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 87-520-31-70 L18902
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 V71004
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V1003
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
K21506

MEBLE ZACHODNIE
(V3201)

Organizujemy:
przyjêcia weselne, komunie, chrzciny, stypy,
bale i dancingi (pi¹tek, sobota, niedziela),
uroczystoci szkolne i studenckie.
Tel. (87) 520 40 50

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L18304

(V403)

(V603)

SERWIS OGUMIENIA

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

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

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L17606
* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V70904

tel. 503 804 741; 512 217 654

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* zespó³ muzyczny na ró¿ne okazje, tel. 666-706-100 K23102

ul. Kopernika 10 (piwnica)

Serdecznie zapraszamy
tel. 608-146-978

(V67606)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V65708)

V1902

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55
V503

www.meble-zachodnie.eu
* mikropo¿yczki 0%, tel. 502-710-196.

OKULISTA

V19010a

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V3101)

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

US£UGI
(V61010)

AUTO-MOTO

US£UGI

#
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* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V67716
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V66607
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095424, www.tocada.pl
V65928
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V69225

Sklep DOM s.c.

Pl. Wolnoci 5A

 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2102
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V3351
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V20707)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885

L18403
K21804
L19401

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V67906)

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

(V61909)

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)

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

(K19709)

WYWÓZ MIECI

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364

(V68316)

WYWÓZ MIECI

*
*
*
*

deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V69215
dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V413
dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K18912
gospodarstwo rolne 14 ha, okolice Suwa³k, tel. 888-947500
K23202

Notebook Acer Athlon X2,
matryca 17 cali, 4GB RAM,
320 GB dysk twardy, Wi-Fi, kamera... 2099z³
ZAPRASZAMY, PL. WOLNOCI 6C
(V70814)
* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V67626
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V65810
* mieszkanie 3 pokoje, 60 m.kw., centrum, parter, tel. 692144-032
L18703
* mieszkanie 42 m.kw., dzia³ka 15 arów, Golubki, tel. 87523-87-42
K21903
* mieszkanie 61 m.kw., I piêtro, Siejnik, tel. 501-611-961,
87-523-91-17
V3341
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V67726
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V65918
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V67616
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L19102
* siano w du¿ych belach, tel. 721-587-468
K23401
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V67516
* szczeniaki rasowe, tel. 87-523-41-95
K22902
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K852b
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V70214
WYNAJEM

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

(V67506)

SPRZEDAM

FUH KRET

Wywóz mieci na telefon
 tel. 509-805-008

Sprzeda¿ pojemników na mieci 120 i 240 litrów.
INNE
* zamieniê dom 140 m.kw., Olecko, na mieszkanie w bloku,
I - II piêtro, centrum, nie wielka p³yta w Olecku lub Suwa³kach, tel. 507-248-171
K23601
KUPIÊ
* gara¿ przy ulicy Zielonej, tel. 603-754-128
V2302
PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L19002
* zatrudniê piekarza z Olecka do pizzerii, tel. 509-839-995 V62019

* do wynajêcia lokal handlowy, tel. 604-557-693
K21306
* do wynajêcia lokal handlowy 47 m2, tel. 600-377-469 K21110
* do wynajêcia mieszkanie 40 m2, Kukowo, tel. 721-587468
K23501
* do wynajêcia pomieszczenie 8 m2, parter, Kamienna 1A,
tel. 602-354-963
K20209
* kosmetyczka podnajmie lokal dla fryzjerki, 26 m2, ul.
Kamienna 1, tel. 602-354-963
V63519
* lokal przy placu Wolnoci (przy PZU), 63 m2, tel. 502088-402
K21604
* mieszkanie 2 pokoje, 40 m2, tel. 518-667-811
K23301
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 609-738-204
K22602
* mieszkanie do wynajêcia umeblowane, centrum, tel. 501445-491
K23002
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 604-557-693
K21406
* poszukujê gara¿u do wynajêcia, tel. 665-806-613 L18603
* poszukujê lokalu 150-200 m2 do wynajêcia, tel. 505-036183
L18404
Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI

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

WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEÑ ROBOCZY
NOWOÆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW
(RÓWNIE¯ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PE£NE
MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl

$
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Rys. Marek Pacyñski

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

(V69105)

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
(K20607)

(V70704)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA

S³ynna dieta lecz¹ca w¹trobê

Przy niedomaganiach w¹troby nie wolno objadaæ siê na noc. Szczególnie unikaæ trzeba ciê¿kostrawnych produktów.
Koniecznym jest unikanie t³uszczów zwierzêcych. W
diecie zastêpuje siê je olejami s³onecznikowymi lub kukurydzianym oraz oliw¹ z oliwek. Unikaæ te¿ sztucznej margaryny. Ograniczyæ spo¿ycie mas³a. Wykluczyæ prawie z
diety jajka.
Dozwolone jest mleko w ka¿dej postaci. Szczególnie
godne polecenia s¹ produkty skwania³e, w tym jogurt,
kwane mleko, kefir, malanka. Z serów zalecany jest twaróg.
Wystrzegaæ siê trzeba wie¿ego i do tego jeszcze niewypieczonego pieczywa z bia³ej m¹ki. Bardzo obci¹¿a ono
ca³y uk³ad trawienny. Godny polecenia jest chlebek w formie sucharków. Miêso, ryby jadaæ gotowane i oczywicie
niet³uste. Ograniczyæ s³odzenie pokarmów. A je¿eli ju¿,
to u¿ywaæ cukru ciemnego, melasy.

Je¿eli ciemny cukier jest trudno dostêpny, mo¿na zast¹piæ go odrobin¹ miodu. S³odzikiem mo¿e byæ te¿ odrobina proszku z korzenia lukrecji. Trzeba unikaæ wzdymaj¹cych warzyw: fasoli, grochu, kapusty i kalafiorów, i to w
ka¿dej postaci. A gdy je jemy, koniecznie dodaæ przypraw. Niewskazane s¹ kawa, papierosy, herbata i alkohol.
Warto pijaæ du¿o soków warzywnych i owocowych, najlepiej wie¿ych. Korzystnie te¿ dzia³a jadanie jako posi³ków
gotowanej pszenicy.

Rzepa na suchy kaszel

20 dag rzepy obraæ, pokroiæ w kawa³ki, zalaæ mlekiem
i gotowaæ przez 15 minut. Zmiksowaæ, dodaæ 2 ³y¿ki miodu i za¿ywaæ kilka razy dziennie po ³y¿ce.

Chrzan na suchy kaszel

3 ³y¿ki wie¿o utartego chrzanu, ³y¿eczkê zmielonego
cynamonu i szczyptê zmielonych godzików oraz 5 ³y¿ek
miodu wymieszaæ i za¿ywaæ po ³y¿eczce kilka razy dziennie po posi³kach.

%
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Kalendarz imion

26 stycznia
Lutos³awy, Normy, Pauli, Pauliny, Wandy
Emanuela, Lutos³awa, Micha³a, Polikarpa,
Przybys³awa, Roberta, Skarbimierza, Skarbimira, Teodora, Tworzymira, Tymoteusza, Tytusa
27 stycznia
Angeli, Angeliki, Anieli, Ilony, Ingrid
Jana, Jerzego, Juliana, Lotara, Przemys³awa, Przybys³awa
28 stycznia
Agnieszki, Amalii, Amandy, Anieli,
Armandy, Berty, Kariny
Augusta, Augustyna, Jana, Juliana, Karola, Krzesis³awa, Lecha, Leszka, Piotra, Radomira, Rogera, Tomasza, Walentego, Walerego, Waleriusza
29 stycznia
Boles³awy, Gildy, Hanny, Iny, Konstancji,

Nasz przepis
Polêdwica z zio³ami

Ca³a polêdwica wo³owa, czyli oko³o 1,5 kilograma, sok z 1/2 cytryny, sól,
pieprz, mas³o, zio³a: cz¹ber, majeranek, lubczyk, szczypta oregano, z¹bek
czosnku.
Polêdwicê myjemy i oczyszczamy z
b³on, ¿y³ i t³uszczu. Skrapiamy sokiem
z cytryny, oprószamy pieprzem. Tak
przygotowane miêso odstawiamy w zimne
miejsce na oko³o godzinê. Och³odzone
miêso solimy i obsma¿amy na male.
Teraz przek³adamy miêso do brytfanki
i wstawiamy do rednio nagrzanego piekarnika. Pieczemy go oko³o 30 minut.
W czasie pieczenia podlewamy pieczeñ
powsta³ym sosem. Na oko³o 10 minut
przed koñcem pieczenia po podlaniu sosem
posypujemy miêso mieszank¹ cz¹bru,
majeranku, lubczyku, oregano roztartych

Salomei, Zdzis³awy
Franciszka, Józefa, Micha³a, Walerego,
Waleriana, Zdzis³awa, Zenona
30 stycznia
Adeli, Amelii, Dobiegniewy, Dziadumi³y, Gerdy, Hiacynty, Martyny
Amadeusza, Czêstobora, Dobiegniewa,
Fekiksa, Gerarda, Hiacynta, Leonarda,
Macieja, Marcina, Sebastiana, Teofila
31 stycznia
Balbiny, Dobromierzy, Joanny, Ludwiki, Luizy, Marceli, Marceliny
Beniamina, Cyrusa, Euzebiusza, Gwidona, Jana, Ksawerego, Ludwika, Marcela, Marcelego, Piotra, Spycigniewa
1 lutego
Anny, Brygidy, Dobrochny, Dobrogniewy,
Igi, Marioli, Renaty
Dobrogniewa, Ignacego, Paw³a, Seweryna, Siemirada, ¯egoty
z z¹bkiem czosnku.
Tak upieczona polêdwica bêdzie
aromatyczna, lekko krwista w grubszym
koñcu, a dobrze upieczona w cieñszym.

Kotleciki jajeczne

5 jajek ugotowanych na twardo, 5
³y¿ek tartej bu³ki, 2 jajka surowe, 2 ³y¿ki oleju, du¿a cebula, mietana, sól, pieprz,
t³uszcz do sma¿enia.
Cebulê bardzo drobno siekamy. Dwie
³y¿ki oleju bardzo mocno rozgrzewamy
na patelni, a nastêpnie szklimy na nim
cebulê. Ugotowane na twardo jajka siekamy na drobno i dodajemy do nich
zeszklon¹ cebulê, tart¹ bu³kê, surowe
jajka i przyprawy. Jeli masa jest zbyt
sucha, dodajemy trochê mietany. Masê
dobrze wyrabiamy, a nastêpnie formujemy z niej kotleciki, obtaczamy je w
tartej bu³ce i sma¿ymy na mocno rozgrzanym t³uszczu.

Dlaczego?

Sennik

Jeli ni tobie ¿ebrak, los ofiaruje
ci wielk¹ sposobnoæ, szansê, mo¿liwoæ.
Im wiêksz¹ dajesz mu ja³mu¿nê, tym ta
szansa bêdzie wiêksza i tym wiêksze twoje
korzyci. Jeli ignorujesz ¿ebraka 
uwa¿aj, ¿eby los nie zignorowa³ ciebie!



* Dlaczego mê¿czyni s¹ podobni do
karaluchów?
 Krêc¹ siê po kuchni i trudno siê ich
pozbyæ.
* Dlaczego tak ma³o kobiet gra w pi³kê
no¿n¹?
 Bo nie tak ³atwo znaleæ jedenacie
kobiet, które chcia³yby wyst¹piæ w takich
samych kostiumach.

Cytaty na ten tydzieñ

F kupiê

Dobro nie walczy ze z³em,
a leczy je.
Eugeniusz Kafka
M³oda generacja ma tak¿e dzi respekt dla staroci: dla starego wina,
starej whisky i starych mebli.
Truman Capote

PRZYS£OWIA
 Na wiêtego Karola (28 stycznia) wyjrzy
spod niegu rola.
 Urodzaj daje rola, gdy deszcz leje na
Karola (28 stycznia).
 Ju¿ pierwszego Franciszka (29 stycznia),
patrz, gdzie jaja ma pliszka.
 Na wiêt¹ Marynê (30 stycznia) przybywa dnia o godzinê.
 Kiedy w styczniu lato, w lecie zima
za to.
 Gdy styczeñ bez mrozów chodzi,
marzec, kwiecieñ nas wych³odzi.
 Na wiêtego Ludwika (31 stycznia)
na grudzie koñ utyka.
 Po styczniu jasnym i bia³ym maj¹
byæ latem upa³y.
 Koniec stycznia ³agodny, luty bêdzie
pogodny.
 Na w. Ignacy (1 luty) w polu ju¿
inaczej.
 Gdy pierwszego piêknie wszêdzie, tedy
dobra wiosna bêdzie.

Statystyka ludnoci

Pierwszym pañstwem na wiecie, które
wprowadzi³o statystykê ludnoci, by³a
Szwecja.

Si³a wiatru

Skala Beauforta s³u¿y do okrelania
prêdkoci wiatru (a wiêc i si³y), np.
huragan ma 12 stopni Beauforta, a powiew tylko 1.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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F x 1
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7-8. Alina Grajko (Olecko)
Katarzyna £osiewicz (Gi¿ycko)
9-12. Natalia S³owikowska (Gi¿ycko)
Iga Sowulewska (Olecko)
Ewa Boguszewska (Olecko)

GRAND PRIX OLECKA
W TENISIE STO£OWYM
16.01.2010r.
Dziewczêta SP kl. I-IV:
1. Joanna £uszczyñska (Olecko)
2. Dominika Kondracka (Pisanica)
3. Joanna Soko³owska (Kocno)
4. Maja Mañkiewicz (Gi¿ycko)
5-6. Aleksandra Janewicz (Pisanica)
Emilia Naruszewicz (Olecko)
7-8. Gabrysia Maciejewska (Olecko)
Kamila Tomczak (Olecko)
9-12. Dominika Górecka (Gi¿ycko)
Kamila Waraksa (Budry)
Ch³opcy SP kl. I-IV:
1. Jakub Domys³awski (Gi¿ycko)
2. Filip Grudziñski (Olecko)
3. Joanna £uszczyñska (Olecko)
4. Mateusz Marczykowski (Grajewo)
5-6. Marcin Iwanowski (Olecko)
Damian Fiedorowicz (Olecko)
7-8. Karolina Waraksa (Budry)
Dziewczêta kl. V-VI:
1. Justyna Waraksa (Budry)
2. Natalia Kisiel (Pisanica)
3. Paulina Maciejewska (Olecko)
4. Karolina Budenas (Grajewo)
5-6. Joanna £uszczyñska (Olecko)
Maja Mañkiewicz (Grajewo)
Ch³opcy kl. V-VI:
1. Tomasz Kotowski (Pisanica)
2. Bartosz Cudnowski (Pisanica)
3. Justyna Waraksa (Budry)
4. Adrian Janczenia (Olecko)
5-6. Jakub Domys³awski (Gi¿ycko)
Natalia Kisiel (Pisanica)
7-8. Pawe³ Makowski (Olecko)
Mateusz Marczykowski (Grajewo)
9-12. Pawe³ Miko³ajun
Filip Grudziñski (Olecko)
Damian Fiedorowicz (Olecko)
Dziewczêta Gimnazjum:
1. Marta Lis (Lidzbark Warmiñski)
2. Aleksandra Trochim (Lidzbark Warmiñski)
3. Emilia Domys³awska (Lidzbark Warmiñski)
4. Ewelina Ma³kiñska (Mr¹gowo)
5-6. Ewa Boguszewska (Olecko)
Iga Sowulewska (Olecko)
7-8. Natalia Kisiel (Pisanica)
Paulina Maciejewska (Olecko)
9-12. Joanna Lewko (Budry)

Ch³opcy szko³y rednie:
1. Piotr Szewczyk (Orzysz  Pisz)
2. Robert Karniej (Olecko)
3. Micha³ Trochim (Gi¿ycko)
4. Konrad Bobryk (Pisanica)
5-6. Piotr Ferenc (Gi¿ycko)
Aleksandra Trochim (Lidzbark Warmiñski)
7-8. Ewelina Ma³kiñska (Mr¹gowo)
Leszek Krasiñski (Olecko)
9-12. Dawid Skrocki (Pisz)
Pawe³ Rogiñski (Pisz)
Micha³ Bellon (Olecko)
OPEN:
1. Robert Karniej (Olecko)
2. Kazimierz ¯yliñski (Suwa³ki)
3. Kamil Sad³owski (Olecko)
4. Dariusz Karniej (Olecko)
5-6. Piotr Szewczyk (Orzysz  Pisz)
Janusz Or³ów (Krasnopol)
7-8. Micha³ Trochim (Gi¿ycko)
Grzegorz Weso³owski (Go³dap)
9-12. Marzena Jasiñska (Olecko)
Micha³ Trochim (Gi¿ycko)
Patryk Wójcik (Kijewo)
Andrzej Karniej (Olecko)
13-16. Bogdan Wikarski (Go³dap)
Leszek Krasiñski (Olecko)
Pawe³ Rogiñski (Pisz)
Janusz Jurczyk (Gi¿ycko)
17-24. £ukasz Leszczyñski (Kijewo)
Leszek Krasiñski (Olecko)
Szymon Wojciechowski (Kijewo)
Micha³ Bellon (Olecko)
Dawid Skrocki (Pisz)
Powy¿ej 50 lat:
1. Janusz Or³ów (Krasnopol)
2. Janusz Jurczyk (Gi¿ycko)
3. Tomasz Skrocki (Olecko)
4. Józef Polakowski (Olecko)
5. Adam Trochim (Olecko)

Natalia S³owikowska (Gi¿ycko)
Paulina Chojnowska (Gi¿ycko)
Ch³opcy Gimnazjum:
1. Tomasz Kotowski (Pisanica)
2. Marta Lis (Lidzbark Warmiñski)
3. Krzysztof W³óczko (Grajewo)
4. Konrad Bobryk (Pisanica)
5-6. Piotr Ferenc (Gi¿ycko)
Rafa³ Marczykowski (Grajewo)
7-9. Patryk Wójcik (Kijewo)
Ewelina Ma³kiñska (Mr¹gowo)
9-12. Micha³ Bellon (Olecko)
£ukasz Leszczyñski (Olecko)
Pawe³ Rogiñski (Pisz)
Adrian Janczenia (Olecko)
13-16. Marcin Klepacki (Olecko)
Dawid Skrocki (Pisz)
Adrian Winiewski (Kijewo)
Dominik Parda (wiêtajno)
17-24. Gabriel Nowaczyk (Olecko)
Mateusz D³u¿niewski (Olecko)
Patryk Gliñski (Gi¿ycko)
Hubert D³u¿niewski (Olecko)
Szymon Wojciechowski (Kijewo)
Dziewczêta szko³y rednie:
1. Marta Lis (Lidzbark Warmiñski)
2. Emilia Domys³awska (Lidzbark Warmiñski)
3. Ewelina Ma³kiñska (Mr¹gowo)
4. Joanna Lewko (Budry)
5-6. Patrycja Wasilewska (Gi¿ycko)
Paulina Chojnowska (Gi¿ycko)
W rozgrywkach ³¹cznie bra³o udzia³ 114 osób.

'
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Tenis sto³owy
17.01.2010r. rozegrano mecz III ligi
tenisa sto³owego Mr¹govia Mr¹gowo 
MLKS Czarni Olecko. Tym razem tenisici z Olecka grali na wyjedzie z
bardziej wymagaj¹cym rywalem (Mr¹govia zajmuje w tabeli III ligi 5 miejsce).
Po pierwszych pojedynkach by³ remis
2:2. Swoje mecze wygrali Kamil Sad³owski i Robert Karniej, a przegrali
najbardziej dowiadczeni oleccy tenisici: Andrzej i Dariusz Karniejowie (obaj
po 2:3).
Nastêpnie rozegrano gry podwójne,
w których lepsi okazali siê Olecczanie,
wygrywaj¹c obydwa pojedynki deblowe po 3:2. Po tych pojedynkach Czarni

KALENDARZ IMPREZ
SPORTOWYCH

- 11.02.2010; IX Halowe Mistrzostwa
Powiatu w LA SP; Hala ZST w Olecku; MOSiR, SKS ,,Korab, POSS,
OTSS; SP z powiatu
- 14.02.2010; WTK ¿aków i m³odzików w tenisie sto³owym; Hala ZS w
Olecku; MOSiR, MLKS Czarni; Tenisici sto³owi z woj. warmiñsko-mazurskiego
- 18.02.2010; IX Halowe Mistrzostwa
Powiatu w LA Gimnazjów; Hala ZST
w Olecku; MOSiR, SKS ,,Korab,
POSS, OTSS; Gimnazja z powiatu
oleckiego
- 24.02.2010; Halowe Mistrzostwa powiatu oleckiego w pi³ce no¿nej ch³opców; Hala GP Wieliczki; MOSiR, UKS
Wieliczki, OTSS, POSS; SP powiatu
oleckiego
- 27.02.2010; V Turniej z cyklu Grand
Prix Olecka w tenisie sto³owym; Hala
ZS w Olecku; MOSiR, MLKS Czarni; Wszyscy chêtni
- 04.03.2010; Mistrzostwa powiatu oleckiego w halowej pi³ce no¿nej ch³opców (gimnazja); Hala ZST w Olecku; MOSiR, SKS Korab przy ZST,
OTSS, POSS; gimnazja z terenu powiatu oleckiego
- 07.03.2010; Turniej siatkówki 4-osobowej dla kobiet z okazji 08.03; hala
LO w Olecku; MOSiR, UKS przy LO
Olecko; wszyscy chêtni
- 13.03.2010; Eliminacje do TurniejuTenisa sto³owego o Puchar Gazety
Olsztyñskiej LZS; hala ZS w Olecku;
MOSiR, MLKS Czarni Olecko; tenisici sto³owi z rejonu LZS oleckiego

prowadzili 4:2 i prowadzenia nie oddali ju¿ do koñca.
Mecz zakoñczy³ siê ostatecznie wynikiem 12:6 dla Olecka.
Komplet punktów dla Czarnych zdoby³
Kamil Sad³owski. Jednak najwiêkszego
wyczynu dokona³ Robert Karniej, który zdoby³ co prawda 3 pkt, ale wyst¹pi³
w meczu po nieprzespanej nocy (w sobotê mia³ bal studniówkowy).
Pozosta³e punkty dla Olecka zdobyli:
Dariusz Karniej - 2 pkt, Andrzej Karniej - 1 pkt oraz w grze podwójnej: A.
Karniej/R. Karniej - 1 pkt i K. Sad³owski/D. Karniej - 1 pkt.
Nastêpny mecz tenisici z Olecka
zagraj¹ 31.01.2010 r. z UKS II ,,Pi³eczka
Pisz.
Dariusz Karniej

Pi³ka siatkowa
Wyniki III kolejki Oleckiej Ligi Pi³ki siatkowej ,,PLUS :
1. Obroñcy Tytu³u - Old Boys Olecko
2:0 (25:19, 25:14)
2. Grot Olecko - Stra¿ Po¿arna 2:0 (25:16,
25:17)
3.wie¿aki - Huragan Olecko 2:0 (25:13,
25:21)
Aktualnie w tabeli prowadz¹ Obroñcy
Tytu³u (kpt. Maciej Mularczyk), którzy
maj¹ na koncie same zwyciêstwa.
Kolejna (IV) kolejka ligi zostanie
rozegrana w lutym b.r., po przerwie
feryjnej.
Dariusz Karniej

Ferie zimowe na sportowo
z MOSiR w Olecku
25 stycznia (poniedzia³ek)
10.00-11.30  tenis ziemny, hala SP3
11.30-13.00  tenis sto³owy, hala SP3
26 stycznia (wtorek)
10.00-11.30  tenis sto³owy, hala SP3
11.30-13.00  tenis ziemny, hala SP3
(zajêcia na powietrzu przy du¿ej
liczbie chêtnych)
27 stycznia (roda)
10.0-13.00  gry zespo³owe, hala SP3
(pi³ka rêczna, pi³ka no¿na,
unihokej)
28 stycznia (czwartek)
8.00-13.00  wyjazd na narty do Go³dapi
29 stycznia ( pi¹tek)
10.00-11.30- tenis ziemny, hala SP 3
11.30-13.00- tenis sto³owy, hala SP3

1 lutego (poniedzia³ek)
9.00-10.30  tenis ziemny, hala SP3
10.30-12.00  tenis sto³owy, hala SP3
2 lutego (wtorek)
11.00  otwarty turniej koszykówki
3-osobowej, sala LO
3 lutego (roda)
9.00-10.30- tenis sto³owy, hala SP3
(przy du¿ym zainteresowaniu zajêcia na zewn¹trz-³y¿wy, sanki)
10.30-12.00-tenis ziemny, hala SP3
4 lutego (czwartek)
8.00-13.00  wyjazd na narty do Go³dapi
5 lutego (pi¹tek)
9.00-15.00  turniej mini tenisa, sala SP3
6 lutego(sobota)
11.00  otwarty turniej siatkówki 4-osobowej, sala LO

- 18.03.2010; Halowe Mistrzostwa Powiatu w Pi³ce no¿nej ch³opców szkó³
gimnazjalnych; hala ZST w Olecku;
MOSiR, SKS ,,Korab; szko³y gimnazjalne z powiatu oleckiego
- 27-28.03.2010; III Miêdzynarodowy
Memoria³ I.Jasieluna i F.Pietro³aja w
tenisie sto³owym; hala ZST w Olecku; MOSiR, MLKS Czarni Olecko,
POSS; wszyscy chêtni
- 03.04.2010; VI Turniej z cyklu Grand
Prix Olecka w tenisie sto³owym; hala
ZS w Olecku; MOSiR, MLKS Czarni
Olecko; wszyscy chêtni

- 08.04.2010; Powiatowe Sztafetowe Biegi
Prze³ajowe (kl. IV, V, VI  SP); obiekty
MOSiR; MOSiR, OTSS, POSS; po 5
dziewcz¹t i 5 ch³opców z ka¿dej klasy SP
- 15.04.2010; Eliminacje gminne do
turnieju pi³ki no¿nej ,,Coca-Cola;
obiekty MOSiR; MOSiR; gimnazja
gminy Olecko
- 27-30.04.2010; Rozgrywki pi³karskie
,,dzikich dru¿yn SP I-II, III-IV, VVI i klas gimnazjalnych; boisko Orlik 2012; MOSiR; dzieci i m³odzie¿
z powiatu oleckiego.

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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Warto zobaczyæ

Andrzej Malinowski
(LOT Ziemi Oleckiej)

Trójstyk granic: Polska-Litwa-Bia³oru

Waldemara Rukcia

Dojazd: samochodem do Gib przez
Suwa³ki i Sejny, stamt¹d rowerami.
W Gibach na parkingu przy sklepie zostawilimy samochód, a sami przesiedlimy siê na rowery (Czarek ma dobry baga¿nik). Postanowilimy dojechaæ
do styku trzech granic: Polski, Litwy i
Bia³orusi. Przejazd asfaltem przez Puszczê Augustowsk¹ nale¿a³ do bardzo przyjemnych. wie¿e powietrze, las, wrzosowiska, odg³osy przyrody. W miejscowoci Wi³kokuk widzielimy tylko tablicê  skoñczy³ siê asfalt. Len¹ drog¹
dojechalimy do Stanowiska  kilka domów. W tej wsi w 1939 roku mia³y miejsce
walki pomiêdzy oddzia³ami polskimi a
radzieckimi. Po przejechaniu 4 km znalelimy siê przy granicy z Bia³orusi¹.
Przy znaku Pas drogi granicznej Wejcie zabronione zostawilimy rowery,
a sami udalimy siê skrajem lasu do trójstyku. W pewnej chwili natknêlimy siê
na dwóch polskich pograniczników, którzy
siedzieli w krzakach. I od razu oni do
nas, ¿e weszlimy na pas drogi granicznej, a to jest przecie¿ przestêpstwo. Próbowalimy t³umaczyæ, ¿e nie mamy z³ych
zamiarów, ¿e jestemy tutaj turystycznie, a na zaorany pas ziemi nie weszlimy. Jeden z nich, straszny s³u¿bista (nie
lubiê takich) za¿¹da³ dowodów osobistych i stwierdzi³, ¿e zap³acimy mandat
 ka¿dy z nas po 500 z³! Oczywicie
zadzwoni³ do swoich prze³o¿onych (biega³ po pasie granicznym, bo nie móg³
siê po³¹czyæ z baz¹  s³aby zasiêg, albo
krótkofalówka do niczego), ale najpierw
poszed³ sprawdziæ czy s¹ nasze lady na
piasku. Po powrocie stwierdzi³, ¿e jest
ich kilka, ale tu¿ przy samym lesie... i

wtedy z³agodnia³  da³ tylko upomnienie! Poprosi³ te¿ swego kolegê, ¿eby podprowadzi³ nas do trójstyku, co ten uczyni³. Nie w g³owie nam ju¿ by³o bliskie
podchodzenie. Zreszt¹, nie ma takiej fizycznej mo¿liwoci. Na koniec s³u¿bista
dorzuci³: Macie szczêcie, ¿e nie wpadlicie w rêce Bia³orusinów, oni nawet
nie prosiliby o wyjanienia, od razu zamknêliby do aresztu!
Pas graniczny z Bia³orusi¹ robi wra¿enie! Zaorana ziemia i zasieki! Okazuje siê, ¿e po stronie bia³oruskiej s¹ a¿
trzy takie pasy.
Wrócilimy do Stanowiska, a stamt¹d udalimy siê do miejscowoci Budwieæ, tu¿ przy granicznej rzece Marycha. Tutaj te¿ mia³y miejsce walki w 1939r.
Na rzece nie ma mostów, ¿eby przejæ
na stronê litewsk¹. Pytalimy o to napotkanych ludzi. Wszyscy odpowiadali, ¿e
most to jest, ale w fatalnym stanie, i jest
za wsi¹. Natknêlimy siê na kolejnego
pogranicznika (w ubraniu cywilnym), który
wpuci³ nas na swoj¹ posiad³oæ, przylegaj¹c¹ do Marychy i granicy. By³ tam
drewniany mostek na rzece. A po kilku
krokach Litwa. Zaprowadzi³ nas tam.
Pas graniczny zaroniêty traw¹ i... Schengen! Na Litwie nie zabawilimy d³ugo,
spacerowalimy tylko po lesie. Marycha
w tym miejscu tworzy liczne zakola, jest
w¹ska, brzegi poroniête trzcin¹, miejscami szuwary.
Z gocinnej Budwieci ruszylimy do
Zelwy, podziwiaj¹c Jeziora Zelwa i Pomorze. Tereny malownicze i urokliwe.
Po powrocie do Gib Czarek z Wojtkiem rozsmakowali siê w miejscowej
golonce z grilla, kupionej w sklepie. Ja

zajada³em siê sejneñskimi bu³eczkami z
serem.
W sobotnie s³oneczne przedpo³udnie
5 wrzenia 2009 r. trójstyk widzieli i 36
km rowerem przejechali: Cezary Lasota, Wojciech Jegliñski i Andrzej Malinowski.
_____________
Trójstyk  punkt styku granic trzech
równorzêdnych jednostek terytorialnych.
Najczêciej odnosi siê do granic pañstw.
Przewa¿nie oznakowany jest za pomoc¹
specjalnych znaków granicznych, flag pañstwowych, obelisków. Pañstwami posiadaj¹cymi najwiêcej trójstyków s¹ Chiny
(14) i Rosja (12). Pañstwa maj¹ce na
l¹dzie tylko jednego s¹siada (jak w Europie: Portugalia, Dania, Irlandia, Wielka Brytania albo San Marino) nie posiadaj¹ trójstyków wcale. Trójstyków nie
maj¹ tak¿e pañstwa zajmuj¹ce ca³e wyspy (np. Islandia, Kuba), a nawet tak du¿y
kraj jak Stany Zjednoczone Ameryki, maj¹ce dwóch s¹siadów (Kanadê i Meksyk), bowiem obu rozdziela amerykañskie terytorium. Jednym z najs³ynniejszych trójstyków w Europie jest góra Vaalserberg, gdzie spotykaj¹ siê granice
Niemiec, Holandii i Belgii.
Polska posiada 6 trójstyków. S¹ to:
* Polska - Rosja - Litwa ko³o Bolci (gmina
Wi¿ajny) i Vitytis (LT) (Dodatkowo
tam znajduje siê koniec granicy miêdzy województwami warmiñsko-mazurskim i podlaskim);
* Polska - Litwa - Bia³oru na rzece
Marycha niedaleko Stanowiska (gmina Giby);
* Polska - Bia³oru - Ukraina na Bugu
pod W³odaw¹ (Orchówek);
* Polska - Ukraina - S³owacja na szczycie Krzemieniec;
* Polska - S³owacja - Czechy tzw. Trzycatek ko³o miejscowoci Jaworzynka
(PL) i Hrèava (CZ);
* Polska - Czechy - Niemcy pomiêdzy miejscowociami Porajów, Hrádek
nad Nisou i Zittau.

