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MATEUSZ DANILEWICZ

Najpopularniejsi
sportowcy powiatu
oleckiego w 2009 r.

 karate
1.
2.
3.
4.
5.

Szczegó³y na s. 4.

Mateusz Danilewicz  1014 pkt
Bartosz Nieszczerzewski  754
Paulina Sienkiewicz  562
Ma³gorzata Szpunar  385
Robert Karniej  325

Najpopularniejszy sportowiec niepe³nosprawny
Micha³ Januszko

Fotoreporta¿ Józefa Kunickiego zamieszczamy na s. 10-11.

Najpopularniejszy trener
Wojciech Rejterada  karate
Ponadto za ca³okszta³t kariery
zawodnika i trenera wyró¿niono
Tadeusza Bogusza
weterana oleckiego sportu
Leonarda Mosiejko

(K21705)

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

tel. 501-611-961

Rys. Waldemar Rukæ

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

(V3302)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
SZEROKI WYBÓR ODZIE¯Y OCHRONNEJ BHP
W TYM TAK¯E: ODZIE¯ OCIEPLANA,
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V2403)

(V3801)

OCHRONA R¥K, STÓP, USZU ORAZ OCZU
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KRONIKA
PO¯ARNICZA

 7 stycznia o 12.34 jeden zastêp JRG
PSP uwalnia³ na jeziorze Oleckie
Wielkie przymarzniêtego do lodu ³abêdzia.
 9 stycznia o 14.31 dwa zastêpy (jeden
JRGPSP i jeden OSP G¹ski) wziê³y
udzia³ w gaszeniu wielkiego po¿aru
fermy indyków w Wydminach.
 10 stycznia o 19.26 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar sadzy w przewodzie
kominowym domu mieszkalnego przy
szosie Krupin.
 14 stycznia o 12.16 jeden zastêp JRG
PSP pomaga³ otwieraæ policji drzwi
mieszkania przy alei Zwyciêstwa.
 16 stycznia o 3.16 jeden zastêp JRG
PSP wyjecha³ do fa³szywego alarmu
po¿arowego w banku.
 17 stycznia o 11.41 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ pochylone niebezpiecznie nad alejk¹ parku miejskiego drzewo.
 17 stycznia o 17.26 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Wieliczki gasi³y
po¿ar sadzy w przewodzie kominowym domu mieszkalnego w Kleszczewie.
 18 stycznia o 15.32 jeden zastêp JRG
PSP pomaga³ otwieraæ policji drzwi
mieszkania przy Armii Krajowej.
 19 stycznia o 0.22 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Zyndrama po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 20 stycznia o 3.53 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ zadymienie z mieszkania
budynku przy ul. Grunwaldzkiej.
 20 stycznia o 8.39 jeden zastêp JRG
PSP dowióz³ do E³ku ubrania wodoszczelne dla stra¿aków zabezpieczaj¹cych wyciek amoniaku w zak³adach
Miêsnych w E³ku.
 21 stycznia o 17.50 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar sadzy w przewodzie
kominowym kaplicy przy ul. Konopnickiej.
 21 stycznia o 18.10 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ na osiedlu Siejnik po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 21 stycznia o 22.53 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. E³ckiej po¿ar samochodu ciê¿arowego w hali produkcyjnej.
 22 stycznia o 0.15 jeden zastêp JRG
PSP wyjecha³ do fa³szywego alarmu
po¿arowego w banku.
 22 stycznia o 11.14 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Wiejskiej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 22 stycznia o 12.38 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. 11 Listopada po¿ar mieci w mietniku kontenerowym.
 23 stycznia o 0.49 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie
usuwa³y zadymienie z mieszkania w

Drozdówku.
 23 stycznia o 12.46 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ sople z dachu budynku
przy 11 Listopada.
 24 stycznia o 17.25 dwa zastêpy JRG
PSP gasi³y na osiedlu Lesk po¿ar
go³êbnika i altany ogrodowej.
 25 stycznia o 14.03 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Kleszczewie po¿ar sadzy
w przewodzie kominowym budynku
wielorodzinnego.
Informacji udzieli³
aspirant sztabowy Mariusz Domin

Kolizje

 22.01.2010r w miejscowoci Rosochackie
o godz. 17.25 kieruj¹cy pojazdem Audi
podczas manewru wymijania siê nie
zachowa³ ostro¿noci, w wyniku czego zderzy³ siê lusterkiem z jad¹cym z
przeciwka Renaultem. Sprawcê zdarzenia ukarano mandatem 250 z³.
 22.01.2010r o godz. 16.25 na trasie
Olecko  Sedranki kieruj¹cy Fiatem
nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oci
od pojazdu poprzedzaj¹cego Hyundai,
w wyniku czego uderzy³ w jego ty³.
Winny kolizji zosta³ ukarany mandatem 250 z³.
 22.1.2010r o godz. 19.15 w Olecku
na ul. Wojska Polskiego kieruj¹cy Fordem nie zastosowa³ siê do znaku ust¹p
pierwszeñstwa przejazdu, w wyniku
czego uderzy³ w bok samochodu Renault. Kieruj¹cy fordem zosta³ ukarany mandatem 500 z³.
 24.01.2010r o godz. 12.50 w Olecku
na skrzy¿owaniu ulic Reja i Orzeszkowej kieruj¹ca VW Polo nie ust¹pi³a pierwszeñstwa przejazdu i zderzy³a siê z pojazdem Daewoo. Sprawcê
zdarzenia ukarano mandatem 250 z³.
 24.01.2010r o godz. 18.35 w Olecku
na ul. ¯eromskiego wprost pod jad¹cy samochód Renault wbieg³ pies. W
wyniku zderzenia zosta³ uszkodzony
przód pojazdu. Policjanci ustalaj¹ kto
jest w³acicielem czworonoga.
 24.01.2010r o godz. 21.45 w Olecku
na skrzy¿owaniu ul. Go³dapskiej i Wojska Polskiego kieruj¹cy Fiatem nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu i uderzy³
w VW Golfa. Sprawca zdarzenia zosta³ ukarany mandatem 500 z³.

DY¯URY APTEK
*
*
*
*
*
*
*

2.02.2010r.  ul. 11 Listopada 9
03.02.2010r.  pl. Wolnoci 25
04.02.2010r.  pl. Wolnoci 7B
05.02.2010r.  ul. Go³dapska 1
06.02.2010r.  ul. Zielona 35
07.02.2010r.  ul. Sk³adowa 6
08.02.2010r.  ul. Zielona 37

Nietrzewi kieruj¹cy

 19.01.2010r o godz. 15.45 w Olecku
na ul. Kolejowej policjanci zatrzymali
nietrzewego kierowcê. 51-letni Wies³aw W. prowadzi³ osobowego Forda
maj¹c blisko 2,5 promila alkoholu w
organizmie.
 20.01.2010r o godz. 17.50 w miejscowoci Cichy policjanci zatrzymali
nietrzewego kieruj¹cego. By³ to
Krzysztof W., mieszkaniec gminy
wiêtajno. Badanie alkomatem wykaza³o ponad 1 promil alkoholu.
 23.01.2010r o godz. 10.30 we Wronkach patrol ruchu drogowego chcia³
zatrzymaæ do kontroli kieruj¹cego
Fiatem. Na widok radiowozu kierowca zjecha³ na poblisk¹ posesjê, nastêpnie wysiad³ z auta i wszed³ do
domu. W koñcu jednak przyzna³ siê
do prowadzenia pojazdu w stanie nietrzewoci. Alkomat wykaza³ u niego ponad 1,5 promila.
Tomasz Jegliñski

Redakcja

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

w godzinach 1200-1700

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

 Maciej Chalicki
 Dorota Sakowska
 Andrzej Srzednicki
 Iza Szczyg³a
 Pawe³ Tarczy³owski
 Maciej Wojnowski
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

(V70805)

Stempel okolicznociowy
ze zmienn¹ dat¹

Od stycznia br. na poczcie w Olecku funkcjonuje stempel
okolicznociowy ze zmienn¹ dat¹ .
Do koñca sierpnia br. korespondencja wychodz¹ca z miasta
mo¿e byæ opatrzona stemplem wykonanym w celu upamiêtnienia 450-tej rocznicy za³o¿enia Olecka.
Jeli chcecie Pañstwo, aby wasza
korespondencja by³a opatrzona tym
stemplem, powinnicie wrzuciæ j¹
do specjalnie oznaczonej skrzynki pocztowej. Skrzynka umieszczona jest w pomieszczeniu, w
którym nadaje siê paczki (przy cianie).
Alicja Mieszuk,
www.olecko.pl
Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

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

(V21207)

GRÜNLAND

PORCELANA
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

(V65909)

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)
St

Zapraszamy od 800 do 1800

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

(V67807)
(V67637)

(V67707)

NAJTANIEJ W MIECIE

WYSTAWY STA£E
 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
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  Alvin i wiewiórki, film, kino
10.00-16.00  imprezy i zajêcia ferii zimowych
11.00  otwarty turniej koszykówki 3-osobowej, hala LO
12.00  Alvin i wiewiórki, film, kino
3 lutego (roda)
9.00-10.30  tenis sto³owy, hala SP3
10.00-16.00  imprezy i zajêcia ferii zimowych
10.30-12.00  tenis ziemny, hala SP3
4 lutego (czwartek)
8.00-13.00  wyjazd na narty do Go³dapii (MOSiR)
8.30  akcja poboru krwi, Starostwo Powiatowe
10.00-16.00  imprezy i zajêcia ferii zimowych
10.00  Garfield: Festyn Humoru, film, kino
12.00  Garfield: Festyn Humoru, film, kino
15.00  W krainie bani i fantazji  biblioteka dzieciêca
5 lutego (pi¹tek)
* Zajazd Bardów  Augustów, klub Szekla
* mija termin nadsy³ania poezji na XVII Konkurs Poetycki
w Katowicach (szczegó³y T 2/626 s.7)
9.00-15.00  turniej mini tenisa, hala SP3
10.00-16.00  imprezy i zajêcia ferii zimowych
17.00  Ciacho, film, kino
19.00  Wrota do piekie³, film, kino
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
6 lutego (sobota)
* Zajazd Bardów  Augustów, klub Szekla
11.00  otwarty turniej siatkówki 4-osobowej, hala LO
17.00  Ciacho, film, kino
19.00  Wrota do piekie³, film, kino
7 lutego (niedziela)
17.00  Ciacho, film, kino
19.00  Wrota do piekie³, film, kino
8 lutego (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
9.00  Powiatowa Liga Halowej Pi³ki No¿nej Ch³opców (SP),
hala w Wieliczkach
9.30 i 11.00  spektakl teatralny Olsztyñskiego Teatr Lalek Historia Calineczki, sala kina Mazur (dla przedszkolaków)

"
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Wojewoda Warmiñsko-Mazurski z wizyt¹ w Olecku

Na zaproszenie Starosty Oleckiego
Stanis³awa Ramotowskiego w pi¹tek
29 stycznia br. z³o¿y³ wizytê Wojewoda Warmiñsko-Mazurski  Marian Podziewski. Spotkanie rozpoczê³o siê w
godzinach przedpo³udniowych w Dworku
Mazurskim. W gronie samorz¹dowców
gminnych i powiatowych dyskutowano
o obecnie realizowanych projektach drogowych, budowach obwodnic Go³dapi,
Olecka i E³ku, koniecznoci zawierania
porozumieñ na rzecz rozwoju obszaru
EGO (E³k  Go³dap  Olecko). Nadal
analizowany jest przebieg po³¹czeñ kolejowych Rail Baltica. Natomiast trasa
szybkiego ruchu Via Baltica zosta³a
przyjêta do realizacji.
Pan Wojewoda podkreli³ szczególne znaczenie w naszym województwie
dwóch obszarów dzia³ania: infrastruk-

tury komunikacyjnej i turystyki. Wskaza³ na koniecznoæ zajêcia siê rozwojem sieci cie¿ek rowerowych, po³¹czenia

ich na szerszym obszarze, nie tylko lokalnym, ale równie¿ pomiêdzy województwami warmiñsko-mazurskim i podlaskim.
Wa¿ne miejsce w dyskusji zajê³y plany
na kolejne okresy finansowania ze rodków
unijnych. O przysz³ych przedsiêwziêciach
trzeba rozmawiaæ i zadbaæ o stosowne
zapisy w strategiach rozwoju województwa
i Polski Wschodniej.
Na spotkaniu zosta³o skierowane do
Pana Wojewody szczególne podziêkowanie za decyzje o dofinansowaniu zakupu nowej karetki ratownictwa medycznego do oleckiego szpitala. Delegacja z
Olmedica wrêczy³a pismo okolicznociowe oraz zademonstrowa³a zakupiony samochód specjalny sanitarny marki
Mercedes-Benz.
www.powiat.olecko.pl

no protokolarnie w³acicielowi mieszkania.
W akcji bra³y udzia³ 2 zastêpy JRG
PSP Olecko (5 stra¿aków) i jeden za-

stêp OSP Kowale Oleckie (5 stra¿aków).
Dzia³ania trwa³y 4 godziny i 16 minut.
kpt Tomasz Jag³owski,
KP PSP Olecko

PO¯AR w Wê¿ewie
Kolejny po¿ar spowodowany wad¹
b¹d nieprawid³ow¹ eksploatacj¹ urz¹dzeñ grzewczych móg³ skoñczyæ siê tragicznie. Na szczêcie mieszkañcy w porê
zauwa¿yli po¿ar i zawiadomili stra¿
po¿arn¹.
Po¿ar wybuch³ 27.01.2010 roku, wczesnym rankiem, oko³o godziny 4.40, w
budynku wielorodzinnym w miejscowoci
Wê¿ewo, gm. Kowale Oleckie, powiat
Olecko. Przyczyn¹ zdarzenia by³o zapalenie siê drewnianego stropu i drewnianej cianki dzia³owej od gor¹cego pieca
kaflowego. Stra¿acy w sprzêcie ochrony dróg oddechowych podali pr¹d wody
na pal¹cy siê strop i cianê, a nastepnie
przyst¹pili do rozbiórki stropu w celu
dogaszenia zarzewi ognia, które znajdowa³y siê w dalszych czêciach stropu. Po oddymieniu i przewietrzeniu pomieszczeñ miejsce zdarzenia przekaza-

#
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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

FERIE ZIMOWE w ROK MG

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

Wy¿sza Szko³a
Policji w Szczytnie
zorganizowa³a olimpiadê dla m³odzie¿y szkolnej. Uczestnikami Olimpiady
Policyjnej mogli
byæ uczniowie klas o innowacjach policyjnych szkó³ ponadgimnazjalnych, daj¹cych mo¿liwoæ uzyskania wiadectwa
dojrza³oci. Celem Olimpiady by³o zachêcenie m³odzie¿y do
pog³êbiania wiedzy o bezpieczeñstwie oraz roli i zadaniach
Policji.
Do pierwszego etapu olimpiady przyst¹pi³o 7. uczniów
Zespo³u Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku z klasy
mundurowej o profilu po¿arniczo-policyjnym. I etap polega³
na napisaniu pracy na jeden z wybranych tematów. Do 15
listopada 2009 r. prace musia³y zostaæ ocenione i wys³ane do
Komitetu G³ównego Olimpiady Policyjnej Wy¿szej Szko³y Policji w Szczytnie. Wród 150 osób z ca³ej Polski zakwalifikowanych do II etapu olimpiady zakwalifikowa³y siê
dwie uczennice ZSLiZ w Olecku: Weronika Krot oraz Natalia Andryszczyk. Drugi etap zosta³ przeprowadzony 15
stycznia 2010 r. i polega³ na rozwi¹zaniu testu przez internet. Do III etapu, który odbêdzie siê w Szczytnie zakwalifikuje siê 30 osób.
Tomasz Jegliñski
(V70205)

$
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zapraszaj¹ na aukcjê dzie³ sztuki
na rzecz studentów
Na aukcji wystawione bêd¹ prace artystów plastyków:
1. Wies³aw B. Bo³tryk  Belluci  grafika barwna
2. Wies³aw B. Bo³tryk  East of West  grafika barwna
3. Kamil Janicki  bez tytu³u  pastele
4. Krzysztof Koniczek  Album Obrazy/Pictures
5. Witold Mysyrowicz  bez tytu³u I  tech. mieszana
6. Witold Mysyrowicz  bez tytu³u II  tech. mieszana
7. Daniel Strzelczyk  bez tytu³u I  grafika barwna
8. Daniel Strzelczyk  bez tytu³u II  grafika czarno-bia³a
9. Tomasz Wo³oszyn  Boltrykus Oleckus  piórko, akwarela
10. Józef Romasz  Kazachstan I  fotogram
11. Józef Romasz  Kazachstan II  fotogram
12. G. Benrey (U.K.)  Akt  grafika, papier czerpany
13. Adam Siemieñczyk  G³owa czerwona  olej na p³ótnie
Kamil Janicki to m³ody, zdolny artysta z Olecka; Józef Romasz jest znanym operatorem filmowym (Tulpan) i fotografikiem; pozostali to uznani graficy i malarze, wystawiani w rozlicznych galeriach w Polsce i na wiecie, publikuj¹cy w
prasie ogólnopolskiej, nagradzani w presti¿owych konkursach (np. Satyrykon). Prace artystów zebra³ Wies³aw B. Bo³tryk,
w którego galerii równie¿ prawie wszyscy z nich siê prezentowali.
MARIOS  Dom Mody w Mediolanie przekaza³ na aukcjê modele z kolekcji zima 2009/2010 oraz ubiory z kolekcji na
nadchodz¹ce lato.
Znana pisarka Agata Tuszyñska podarowa³a na rzecz funduszu stypendialnego swoj¹ ostatni¹ ksi¹¿kê Æwiczenia z
utraty oraz tomik poezji Na cudzych brzegach.
Oprócz dzie³ przeznaczonych do licytacji w trakcie imprezy bêdzie mo¿na nabyæ prace wykonane przez artystów
rêkodzielników wspó³pracuj¹cych z OFRP.

5 lutego 2010 r., godz. 18 00, sala Teatru AGT przy ul. Partyzantów w Olecku
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URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE

Podatniku!

Je¿eli chcesz otrzymaæ zwrot nadp³aty z zeznania rocznego w miarê szybko i bez ¿adnych dodatkowych op³at, z³ó¿ w
urzêdzie skarbowym zg³oszenie aktualizacyjne:
- NIP-3  osoby fizyczne nie prowadz¹ce samodzielnie dzia³alnoci gospodarczej,
- NIP-1  osoby prowadz¹ce samodzielnie dzia³alnoæ gospodarcz¹ podaj¹c:
- aktualny numer rachunku bankowego (dostosowany do
wymogów bankowoci elektronicznej  26 znaków),
- aktualne dane adresowe,
Nadp³aty zwracane bêd¹ najpóniej w ci¹gu 3 m-cy
od daty z³o¿enia zeznania:
- przelewem na rachunek bankowy podatnika (najszybszy
zwrot nadp³aty),
- przekazem pocztowym (po pomniejszeniu o koszty zwrotu
 art. 77b §4 Ordynacji Podatkowej),
- gotówk¹ w kasie banku.
Powy¿sze zg³oszenia nale¿y sk³adaæ w US Olecko pokój
nr 4 (parter) lub w Punkcie Obs³ugi Podatników w Go³dapi.
Kwoty podatku wykazane w zeznaniu za 2009 r. nale¿y
wp³acaæ do 30 kwietnia 2010 r. na rachunek bankowy w NBP
O/O Olsztyn 81 1010 1397 0010 4922 2300 0000.

Roczne rozliczenie
przez Internet PIT-36, PIT-36L,
PIT-37, PIT-38, PIT-39

Od 1 stycznia jest mo¿liwoæ przesy³ania zeznañ podatkowych drog¹ elektroniczn¹ bez kwalifikowanego podpisu
elektronicznego PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
Interaktywny formularz za pomoc¹ którego bêdzie mo¿na
wype³niæ i wys³aæ zeznanie roczne nale¿y pobraæ ze strony
internetowej www.e-deklaracje.gov.pl.
W celu przes³ania deklaracji drog¹ elektroniczn¹ bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego nale¿y:
1. Pobraæ ze strony Ministerstwa Finansów odpowiedni interaktywny formularz i zapisaæ na dysku lokalnym komputera. Mo¿liwe jest tak¿e otwarcie formularza bezporednio
na stronie www.e-deklaracje.gov.pl, zak³adka Formularze.
2. Wype³niæ formularz zeznania wraz z odpowiednimi za³¹cznikami.
3. Wprowadziæ dane autoryzuj¹ce do podpisania zeznania.
4. Wys³aæ dokument do systemu e-Deklaracje.
5. Zachowaæ numer referencyjny wygenerowany po wys³aniu
dokumentu. Ten unikalny identyfikator jest niezbêdny do
pobrania Urzêdowego Powiadczenia Odbioru (UPO). Numer referencyjny jest zapisywany równie¿ na formularzu
w sekcji komunikacja z Ministerstwem Finansów.
6. Pobraæ Urzêdowe Powiadczenie Odbioru. Prawid³owo
z³o¿ony dokument uzyska status 200  Przetwarzanie dokumentu zakoñczone poprawnie.
7. Wywietliæ UPO (operacja dostêpna tylko przy statusie
200). Dane z dokumentu wydrukowaæ i/lub zapisaæ na dysku
komputera.

UWAGA!!!

Rozliczaj¹c siê wspólnie z ma³¿onkiem, ma³¿onek sk³adaj¹cego zeznanie musi przes³aæ upowa¿nienie do z³o¿enia zeznania
w jego imieniu w formie papierowej na druku UPL-1 do
w³aciwego naczelnika urzêdu skarbowego.

Informacja dotycz¹ca akcji rozliczania
podatku dochodowego
od osób fizycznych za 2009 rok

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Olecku informuje, ¿e w
zwi¹zku z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok  sala obs³ugi podatnika w siedzibie
tutejszego Urzêdu czynna jest:
- od poniedzia³ku do pi¹tku od godz. 7.15 do godz. 15.00
- we wtorki czas pracy wyd³u¿ono do godz. 18.00.
W Urzêdzie Skarbowym w Olecku uruchomiono sta³e telefoniczne punkty informacyjne:
- tel. 87 520-30-22 wew. 132,133,134 dla podatników prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹,
- tel. 87 520-30-22 wew. 131,150,151 podatek dochodowy
od osób fizycznych (w tym uzyskuj¹cych dochody za granic¹).
Informacje na temat stosowania przepisów prawa podatkowego mo¿na uzyskaæ przez po³¹czenie telefoniczne z Krajow¹
Informacj¹ Podatkow¹ z tel. stacjonarnego 801 055 055
lub z tel. komórkowego (22) 330 0330.
Punkt Obs³ugi Podatników w Go³dapi mieci siê przy ul.
Konstytucji 3-go maja 3a i czynny jest od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 9.30 - 14.30, Tel. 87 615-23-80.
Wp³aty podatku dochodowego od osób fizycznych nale¿y dokonywaæ na rachunek bankowy:
81101013970010492223000000
Na blankiecie nale¿y podaæ tytu³ wp³aty, np. PIT-37 za
2009 rok oraz swój numer NIP.
Dodatkowo przypomina siê o obowi¹zku aktualizowania
danych osobowych na odpowiednich formularzach NIP-1 lub
NIP-3.
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Olecku jednoczenie
informuje, ¿e najwygodniejsz¹ forma zwrotu nadp³aty w podatku
dochodowym od osób fizycznych jest przelew na rachunek
bankowy  nale¿y z³o¿yæ na druku NIP informacje o numerze rachunku  je¿eli nie wskazano numeru rachunku lub
wskazany rachunek jest nieaktualny. W przypadku zwrotu
dokonywanego przekazem pocztowym  nadp³ata zostanie
pomniejszona o koszty jej zwrotu.
Ponadto Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Olecku informuje, ¿e podobnie jak w roku poprzednim, przekazaniem
1% podatku nale¿nego na rzecz organizacji po¿ytku publicznego zajmuj¹ siê urzêdy skarbowe  na wniosek podatnika
wyra¿ony poprzez wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji po¿ytku publicznego (podanie jej nazwy i numeru
wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego).
Urz¹d Skarbowy w Olecku informuje, ¿e zeznania
na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 r.
przyjmowane s¹ w pokoju nr 8 w siedzibie Urzêdu Skarbowego: Olecko, ul. Wojska Polskiego 7,
w dniach:
Poniedzia³ek
7:15  15.00
Wtorek
7:15  18:00
roda
7:15  15.00
Czwartek
7:15  15.00
Pi¹tek
7:15  15.00
Informacje udzielane s¹ pod nr tel. (87) 520 30 22
wew. 131, 150,151. Wzory formularzy zeznañ wraz z objanieniami umieszczone s¹ na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mofnet.gov.pl
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Kowale Oleckie
Olecko
wiêtajno
Wieliczki

Podaruj sobie
zdrowe ¿ycie
Projekt Podaruj sobie zdrowe ¿ycie realizowany jest
od 4 stycznia do 30 kwietnia 2010 r. w ramach Priorytetu IX
Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Dzia³ania
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Celem ogólnym projektu jest edukacja zdrowotna uczennic ze szkó³ ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Olecki w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Cele
szczegó³owe projektu, które zamierzamy uzyskaæ to:
1. Zwiêkszenie wiadomoci zdrowotnej dziewcz¹t na temat
czynników ryzyka chorób nowotworowych kobiet oraz sposobów ich redukcji.
2. Poprawa wiedzy i zachowañ prozdrowotnych beneficjentek.
3. Wyrobienie nawyku dbania o w³asne zdrowie.
Bior¹c pod uwagê wci¹¿ nisk¹ wiadomoæ zagro¿enia
chorob¹ i zbyt póne jej rozpoznanie, konieczne jest podjê-

Nr 1/2010
cie dzia³añ edukacyjnych w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. W zwi¹zku z tym, ¿e od
lat du¿ym problemem jest niska zg³aszalnoæ kobiet na badania cytologiczne, istnieje potrzeba podjêcia zdecydowanych
dzia³añ. Poprzez realizacjê projektu prowadzone bêd¹ skoordynowane dzia³ania zmierzaj¹ce do zwiêkszenia wiadomoci dziewcz¹t wkraczaj¹cych w doros³e ¿ycie. Beneficjentkami s¹ uczennice w wieku od 15 do 19 lat. Prowadzona edukacja zdrowotna polega na zobrazowaniu powagi problemu,
wskazaniu mo¿liwych dzia³añ profilaktycznych i prze³amaniu stereotypu podejcia do badañ ginekologicznych.
Spotkania informacyjno-promocyjne prowadzone bêd¹ w
Olecku w Zespole Szkó³ Licealnych i Zawodowych, Orodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci G³uchych im. w.
Filipa Smaldone, Liceum Ogólnokszta³c¹cym, Zespole Szkó³
Technicznych. W ramach projektu zostan¹ opracowane i przekazane beneficjentkom materia³y profilaktyczno-edukacyjne
(ulotka, folder) oraz gad¿ety.
Zdrowa kobieta, zdrowa matka i ¿ona to szansa na szczêliwsz¹ rodzinê. Warto te¿ dodaæ, ¿e o wiele tañsza jest profilaktyka ni¿ leczenie. Skutki choroby s¹ niszcz¹ce w sferze
osobistej i zawodowej  zamierzamy temu zapobiegaæ.
Halina E. Kasicka
 kierownik projektu

Dowiedz siê wiêcej o kierunkach kszta³cenia w powiecie oleckim!

Starostwo Powiatowe w Olecku ze szko³ami ponadgimnazjalnymi powiatu oleckiego prowadzi kampaniê informacyjno-promocyjn¹ oferty kszta³cenia pod has³em Gimnazjalisto! Wybierz szko³ê w Olecku!. Jest ona skierowana
do uczniów klas III gimnazjów z powiatu oleckiego i s¹siednich oraz ich rodziców.
Kampania informacyjno-promocyjna jest realizowana w
ramach projektu Dowiedz siê wiêcej o kierunkach kszta³cenia w powiecie oleckim!, wspó³finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.
Do tej pory zosta³o wyemitowanych 60 reklam w Radiu 5
promuj¹cych ofertê oleckich szkó³ ponadgimnazjalnych i ukaza³o
siê 5 reklam prasowych w Gazecie Wspó³czesnej. Kampania
zostanie powtórzona w lutym 2010 r.
Ponadto nagrano film i opracowano publikacjê promuj¹c¹ kierunki kszta³cenia. Powsta³e w ramach projektu materia³y promocyjne bêd¹ rozpowszechnione podczas spotkañ
informacyjno-promocyjnych w gimnazjach powiatu oleckiego i Powiatowych Targów Edukacyjnych. Targi w tym roku odbêd¹
siê w 23 marca 2010 r. w Zespole
Szkó³ Technicznych w Olecku.
Na spotkaniu z dyrektorami
gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych, które odby³o siê 14 stycznia
2010 r., zosta³ zaprezentowany film
Dowiedz siê wiêcej o kierunkach
kszta³cenia w powiecie oleckim! Wybierz szko³ê w Olecku! oraz przed-

stawiono dzia³ania i g³ówne cele projektu.
Dowiedz siê wiêcej o kierunkach kszta³cenia w powiecie
oleckim na stronach:
www.lo.olecko.pl, www.oswg.olecko.pl,
www.zsliz.olecko.pl, www.zst.olecko.pl.
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

Europejski Tydzieñ Profilaktyki
Raka Szyjki Macicy

Powiat Olecki w dniach 24-30 stycznia 2010 r. w³¹czy³
siê w obchody Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka
Szyjki Macicy. Zachêcalimy wszystkie kobiety niezale¿nie
od wieku, aby zadba³y o to, co najcenniejsze, czyli o zdrowie swoje i swoich bliskich.
Od 25 stycznia 2010 r. w ramach realizowanego projektu Podaruj sobie zdrowe ¿ycie dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki dostêpne s¹ na stronie
www.zdrowie.powiat.olecko.pl informacje z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
Halina E. Kasicka, www.powiat.olecko.pl
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku powsta³a
w 1968 roku. Jest jednostk¹ organizacyjn¹ Powiatu Oleckiego, dzia³aj¹c¹ w formie jednostki bud¿etowej. Mieci siê
na ulicy Zamkowej 2, tel./ fax 87 523 93 38, e-mail: ppp@powiat.olecko.pl. Zapraszamy równie¿ na stronê internetow¹
www.poradnia.powiat.olecko.pl. Sw¹ pomoc¹ Poradnia wspiera
mieszkañców powiatu oleckiego. Zatrudnia 8 pracowników
pedagogicznych: psychologów, pedagogów, neurologopedê,
oligofrenopedagogów, terapeutów. Jest to wykwalifikowana
kadra, posiadaj¹ca stopieñ nauczyciela dyplomowanego,
ukoñczone studia podyplomowe, specjalistyczne kursy kwalifikacyjne i doskonal¹ce. Funkcjê dyrektora pe³ni mgr El¿bieta Domasik.
Przy Poradni od 2005 roku funkcjonuje Terenowy Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 86 i Klub Logopedy.

Realizacja celów i zadañ Poradni nastêpuje poprzez diagnozê, konsultacjê, terapiê (psychologiczn¹, pedagogiczn¹,
logoterapiê, terapiê integracji sensorycznej), psychoedukacjê, doradztwo, mediacjê, interwencjê w rodowisku ucznia,
dzia³alnoæ profilaktyczn¹, dzia³alnoæ informacyjn¹, opiniowanie, orzecznictwo  diagnozê uczniów, których zachodzi potrzeba wydania orzeczenia o potrzebie kszta³cenia specjalnego, zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Poradnia prowadzi politykê otwartych drzwi i kontynuuje tradycjê Dni Bezp³atnych Diagnoz Logopedycznych oraz
Otwartych Dni Poradnictwa w Europejskim Tygodniu wiadomoci Dysleksji.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku jest
placówk¹ ogólnie dostêpn¹ i wiadczy pomoc w zakresie
us³ug psychologiczno-pedagogicznych, w tym logopedycznych. Pomoc jest bezp³atna i oparta na zasadach dobrowolnoci, z zachowaniem pe³nej dyskrecji. Nasi klienci to dzieci, uczniowie, rodzice/prawni opiekunowie, nauczyciele przedszkoli, szkó³ i placówek maj¹cych siedzibê na terenie dzia³ania Poradni.
Do zadañ Poradni nale¿y w szczególnoci:
 wspomaganie rozwoju dziecka i m³odzie¿y, efektywnoci
uczenia siê, nabywania i rozwijania umiejêtnoci negocjacyjnego rozwi¹zywania konfliktów i problemów oraz innych umiejêtnoci w zakresie komunikacji spo³ecznej,
 profilaktyka uzale¿nieñ i innych problemów dzieci i m³odzie¿y, pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i
m³odzie¿y z grup ryzyka,
 terapia zaburzeñ rozwojowych i zachowañ dysfunkcyjnych,
 wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szko³y,
 pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kszta³cenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
 prowadzenie edukacji prozdrowotnej wród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych mo¿liwoci oraz mocnych stron uczniów.

PP-P w Olecku bierze udzia³ w projektach: Równy start
 kompleksowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów z Parafii w Szczecinkach w ramach EFS, Równym
krokiem w ramach Cz³owiek  najlepsza inwestycja, Likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku wspó³finansowany przez PFRON.
El¿bieta Domasik  dyrektor
www.poradnia.powiat.olecko.pl

STAROSTWO POWIATOWE w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
Tel.: centrala (087) 520-21-47, 520-22-94, 520-24-75, fax (087) 520-32-19
e-mail: promocja@powiat.olecko.pl; www.powiat.olecko.pl, www.spolecko.bip.doc.pl
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Najpopularniejszy sportowiec
powiatu oleckiego w 2009 r.



Tygodnik Olecki/rok 2010/ nr 5 (629)

Fotoreporta¿: Józef Kunicki
Opis imprezy, felieton i wiêcej fotografii
 w nastêpmnym numerze TO.
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WYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau)

(10a)

Andrzej Malinowski
Dziennik z wyprawy
do Australii  2008

Melbourne/Australia, 14 lipca 2008 r.
Krykiet, futbol, rugby i dom kapitana Cooka
Wsta³em bardzo póno, bo przed godz. 9. Pojecha³em z
Tomkiem, synem Kazi, autobusem do Albans, gdzie rozsta³em
siê z nim i pojecha³em poci¹giem do Albion, a stamt¹d do
centrum Melbourne. Mieszkamy 20 km od miasta. Tomek pojecha³ na uniwersytet.

Stacja kolejowa w Albans.
Dzisiaj by³o bardzo ciep³o jak na zimê, bo a¿ 17 stopni.
Ca³y dzieñ wieci³o s³oñce. Spotka³em siê z nasz¹ grup¹ i
wspólnie zwiedzalimy kolejne atrakcje miasta. Pierwsze kroki skierowalimy do Muzeum Sztuki Australijskiej NGV Australia. Wstêp bezp³atny. Na trzech piêtrach zgromadzono oko³o
70 tysiêcy prac. Zbiory obejmuj¹ sztukê Aborygenów oraz
dawn¹ i wspó³czesn¹ sztukê australijsk¹, która niestety nie
przypad³a mi do gustu. Mo¿na tu ogl¹daæ obrazy, maski, figury, figurki, rzeby, zdjêcia, rysunki, naczynia. Z kolei bardzo
mi siê podoba³o Muzeum Sportu. Nie za du¿o eksponatów,
ale niez³y kompleks sportowy  stadion i korty. Hobby Australijczyka to przede wszystkim sport. Równie¿ ten ogl¹dany
w telewizji. Co pi¹tek o godz. 20.00 ca³a rodzina zasiada
przed telewizorem i wszyscy ogl¹daj¹ mecze rugby. Sport to
tak¿e olbrzymie pieni¹dze, które poch³ania reklama.

Muzeum sportu i korty tenisowe.
W tym kraju trzeba interesowaæ siê sportem, bo w pracy
w³anie dyskutuje siê na ten temat, zw³aszcza w poniedzia³ki.
Na wszelki wypadek nale¿y wiedzieæ, co wydarzy³o siê w
sobotê i niedzielê, kto z kim gra³ i wygra³.
Bardzo popularnym sportem dru¿ynowym na tym kontynencie jest futbol australijski. Grany jest na boiskach krykietowych przez dwie 22-osobowe dru¿yny owaln¹ pi³k¹ przypominaj¹c¹ pi³kê do gry w rugby. Na boisku mo¿e przebywaæ 18
zawodników (czterech pozosta³ych przebywa na ³awce rezer-

wowych). To bardzo szybka gra, w której dozwolone jest atakowanie gracza, w którego posiadaniu jest pi³ka, poprzez: chwyt,
szar¿ê, pchniêcie od przodu lub z boku. Niedozwolone jest
popychanie w plecy, uderzenia, atakowanie powy¿ej ramion i
poni¿ej kolan. Poza tym mo¿na blokowaæ wszystkich zawodników znajduj¹cych siê 5 m od gracza nios¹cego pi³kê. Pi³ka
mo¿e byæ podawana w dowolnym kierunku poprzez jej kop-

Rolinnoæ w jednym z parków miejskich.
niêcie, uderzenie piêci¹ lub bezporednie przekazanie do r¹k
innego zawodnika, nie wolno jej natomiast rzucaæ. Zawodnicy
przebiegaj¹ w meczu rednio oko³o 20 km.
W krykiecie graj¹ dwie 11-osobowe dru¿yny. Gracz jednej
z dru¿yn rzuca tward¹ pi³kê z korka ob³o¿onego skór¹, o obwodzie 224-229 mm, w kierunku przeciwleg³ej bramki, tak
aby w ni¹ trafiæ, a gracz drugiej dru¿yny broni jej przed uderzeniem za pomoc¹ drewnianego kija.
W Nowej Po³udniowej Walii (bêdê tam za dwa dni) i Queenslandzie najpopularniejsz¹ dyscyplin¹ jest rugby. To ze-

W Muzeum Sportu.
spo³owa gra miêdzy dwiema 15-osobowymi dru¿ynami (w Australii
13-sobowymi), polegaj¹ca na podawaniu owalnej pi³ki rêk¹
tylko do ty³u lub nog¹ we wszystkich kierunkach; punkty zdobywa siê za przy³o¿enie pi³ki na polu punktowym przeciwnika
(5 punktów), za celny strza³ (tzw. drop, drop kick) na bramkê
w kszta³cie litery H, z poprzeczk¹ umieszczon¹ na wysokoci
3 metrów, ponad któr¹ pi³ka musi byæ przerzucona (3 punkty).
W muzeum kupi³em dwie pi³ki do rugby.
C.d.n.

!
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Mleczna Wie Gi¿e

20 stycznia 2010 r. w Urzêdzie Gminy w wiêtajnie zosta³a podpisana umowa partnerska pomiêdzy podmiotami
i instytucjami funkcjonuj¹cymi na terenie powiatu oleckiego.
Ma ona na celu podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do utworzenia Mlecznej Wsi Gi¿e  produktu edukacyjno-turystycznego. Okrelony zosta³ tak¿e regulamin i zasady dzia³ania
Partnerstwa.
Do Partnerstwa przyst¹pi³ miêdzy innymi: Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w wiêtajnie, Lokalna Organizacja
Turystyczna Ziemi Oleckiej, Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska
w Olecku, Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku, Gmina wiêtajno, Powiat Olecki, So³ectwo Gi¿e i Orzechówko, Stowarzyszenie Ko³o Gi¿owskich Bab, Stowarzyszenie Agrotury-

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku.

styczne Mazurska Kraina, Warmiñsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie  Oddzia³ w Olecku, Wojewódzki Orodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie  Oddzia³ w Olecku
oraz gospodarstwa rolne.
Ustanowiono tak¿e Zarz¹d Partnerstwa, którego Liderem
zosta³ Janusz Hendzel, Sekretarzem  Bo¿ena Kochañska,
a Cz³onkiem Zarz¹du  Krzysztof Szy³ak.
Mleczna Wie Gi¿e ma sk³adaæ siê z Wiejskiego Centrum Inicjatyw, w którym znajdzie siê izba muzealna Mleko i natura, prowadzone tam bêd¹ równie¿ zajêcia edukacyjne. Powstanie szlak turystyczny pomiêdzy piêcioma
gospodarstwami produkuj¹cymi mleko. Ka¿de z gospodarstw
bêdzie specjalizowa³o siê w jednym z tematów: od cielêcia
do krowy, gdzie mieszka krowa, czym siê ¿ywi krowa, sk¹d
siê bierze mleko oraz ekologiczna produkcja mleka.
Gratulujemy pomys³u i ¿yczymy powodzenia w realizacji
planów dotycz¹cych utworzenia Mlecznej Wsi Gi¿e!
Anna Turowska, www.powiat.olecko.pl

Zajêcia edukacyjno-wychowawcze
W okresie przedferyjnym uczniowie klas I-III ze Szko³y
Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku w
okrelonym porz¹dku uczestniczyli w zajêciach edukacyjnowychowawczych przygotowanych i prowadzonych przez miejscowych stra¿aków na terenie ich placówki.
Dziêki takim nietypowym lekcjom, podczas których poruszano tematykê bezpieczeñstwa po¿arowego w domu, szkole
i na podwórku, dzieci mia³y okazjê do pog³êbienia swojej
wiedzy w zakresie umiejêtnego zachowania siê w sytuacjach
zagro¿enia oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
Renata Bogdan
Fot. Archiwum Szko³y Podstawowej nr 1 w Olecku.

"
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* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K23701
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V2704

Krupin 14A

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503804-741
V65729
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K23801
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V2714
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V1913
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V65739
* Fiat CC 700, 1996, tel. 692-144-032
L18804
* Fiat Punto 1,2B+gaz, 1994, 3 drzwi, niebieski, tel. 508097-660
K22107
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V3322
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V3312
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V67927
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
V65719

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V66708
* 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. 1000-000, pt-so  od 1000 do 2 00

(V62010)

V3402

(V66508)

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

(V3202)

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

L19501

V70605

* Pub Pod ABC, plac Wolnoci 8c, tel. 509-909-996 L19701
* zespó³ muzyczny na ró¿ne okazje, tel. 666-706-100 K23103

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

K20808
L19203

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1304
* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V2503
* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049 L16710
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V70825
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-4373
V63510
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V2003

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L18504
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K19115
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47

V2603

* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31 L19302
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 87-520-31-70 L18903
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 V71005
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V1004
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
K21507
(V404)

(V604)

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 L19801
* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V70905

tel. 503 804 741; 512 217 654

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

MEBLE ZACHODNIE
ul. Kopernika 10 (piwnica)

Serdecznie zapraszamy
tel. 608-146-978

www.meble-zachodnie.eu

OKULISTA

(V67607)

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(V65709)

V1903

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55
V504

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V3102)

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

US£UGI
(V4001)

AUTO-MOTO

US£UGI

#
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* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V67717
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V66608
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095424, www.tocada.pl
V65929
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V3821

Sklep DOM

Pl. Wolnoci 5A
s.c.
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2103
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V3352
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V20708)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
* Taxi Z, tel. 87-520-12-12
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885

L19601
K21805
L19402

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V67907)

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

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

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

(V61910)

(V67507)

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)

(K19710)

WYWÓZ MIECI

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364

(V68317)

WYWÓZ MIECI

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

(V70815)

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V67627
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V3901
* mieszkanie 3 pokoje, 60 m.kw., centrum, parter, tel. 692144-032
L18704
* mieszkanie 61 m.kw., I piêtro, Siejnik, tel. 501-611-961,
87-523-91-17
V3342
* OKAZJA!!! Dzia³ka budowlana, uzbrojona, 3500 m.kw.,
Sedranki, 55000 z³otych, tel. 510-189-301
V3911
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V67727
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V65919
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V67617
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L19103
* siano w du¿ych belach, tel. 721-587-468
K23402
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V67517
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A K852c
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V70215
WYNAJEM
* do wynajêcia lokal handlowy, tel. 604-557-693
K21307
* do wynajêcia mieszkanie 40 m.kw., Kukowo, tel. 721587-468
K23502
* do wynajêcia pomieszczenie 8 m.kw., parter, Kamienna
1A, tel. 602-354-963
K20210
* kosmetyczka podnajmie lokal dla fryzjerki, 26 m.kw., ul.
Kamienna 1, tel. 602-354-963
V63520
* lokal przy placu Wolnoci (przy PZU), 63 m.k., tel. 502088-402
K21605
* mieszkanie 2 pokoje, 40 m.kw., tel. 518-667-811 K23302
* mieszkanie do wynajêcia umeblowane, centrum, tel. 501445-491
K23003
* obiekt handlowy w Gi¿ycku, tel. 604-557-693
K21407
* poszukujê gara¿u do wynajêcia, tel. 665-806-613 L18604
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku

FUH KRET

26 93390006 0000 0006 6992 0001

Wywóz mieci na telefon
 tel. 509-805-008

Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
PUNKT POTWIERDZANIA TO¯SAMOCI

Sprzeda¿ pojemników na mieci 120 i 240 litrów.
INNE

* zagin¹³ pies, niedu¿y, ³aciaty, bia³o-czarno-br¹zowy, kundel; wabi siê Tr¹bka. Tel. 600-032-720 lub (87) 520-46-08.
* 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
K23602
KUPIÊ
* gara¿ ulicy Zielonej, tel. 603-754-128

PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L19003
* zatrudniê piekarza z Olecka do pizzerii, tel. 509-839-995V62020
SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V3811
* dzia³kê 23 ary, czêciowo uzbrojona, Sto¿ne, tel. 87-52386-94, 509-632-608
K23901
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V414
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K18913

V2303

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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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

(V69106)

Rys. Krzysztof Kamiñski

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

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

B. Bo³tryka.
1

marca

godz.

1600

tel. 520-23-36
(K20608)

(V70705)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA
Pêkanie piêt

Jest to dolegliwoæ przykra i doæ bolesna.
Mo¿e byæ spowodowana niedoborem witamin lub nadmiernie zgrubia³ym naskórkiem. Do powstania nadmiernych zgrubieñ, oprócz sk³onnoci osobniczych, przyczynia siê tak¿e twarde obuwie, brak higieny i w³aciwej
pielêgnacji. Zapobiegawczo powinno siê przy codziennym myciu przecieraæ piêty pumeksem, a nastêpnie smarowaæ
kremem do stóp lub gliceryn¹ zgêszczon¹. Wskazane s¹
równie¿, przynajmniej raz w tygodniu, k¹piele zmiêkczaj¹ce naskórek, np. w mieszance zio³owej pedisan, w
krochmalu z m¹ki ziemniaczanej lub w rozgotowanych
obierkach ziemniaczanych. W przypadku wystêpuj¹cych
pêkniêæ najlepiej stopy wymoczyæ w krochmalu lub
obierkach ziemniaczanych dodaj¹c siemienia lnianego.
P³yn sporz¹dza siê tak: dok³adnie umyte obierki go-

tuje siê z dodatkiem jednej garci siemienia lnianego na
gêsto. W papce tej moczy siê stopy 15 do 20 minut, a
nastêpnie sp³ukuje ciep³¹ wod¹, osusza i cina zgrubia³y
naskórek obok pêkniêæ. Miejsca pêkniête smaruje siê 2%
roztworem gencjany i maci¹ tranow¹.

Diagnoza paznokci

Poprzeczne bruzdy na paznokciach s¹ czêsto skutkiem
z³ego ukrwienia p³ytki. Pojawiaj¹ siê te¿ po przejciu grypy, ¿ó³taczki, po operacji lub po d³u¿szej diecie. Gdy s¹
wypuk³e porodku, a zaokr¹glone po bokach, mo¿e to wiadczyæ
o niedomaganiach serca, uk³adu kr¹¿enia, w¹troby, zmianach w p³ucach.
Jeli s¹ zag³êbione porodku, jest to zwykle objaw choroby
zawodowej, wystêpuj¹cej w osób pracuj¹cych w wilgoci
i cieple, mog¹ jednak sygnalizowaæ schorzenia przewodu
pokarmowego. Bia³e plamki na paznokciach bywaj¹ objawem zmian hormonalnych lub braku wapnia, witaminy A
i B -kompleks.

%
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Kalendarz imion

Nasz przepis
Kaczka w zalewie z wina

Kaczka, 5 dag bekonu lub boczku
wêdzonego, 0,2 litra wody, 0,05 litra
rumu, 0,1 litra wina wytrawnego, 1dag
cytryny, 8 dag cebuli, 2 dag mas³a, 1,5
dag koncentratu pomidorowego, 2 z¹bki
czosnku, sól, pieprz, cukier, natka pietruszki.
Sporz¹dzamy zalewê: ³¹czymy wodê,
wino, rum, koncentrat pomidorowy,
pokrojon¹ cebulê, czosnek, sól, pieprz
i szczyptê cukru.
Kaczkê dzielimy na 4 porcje i wk³adamy na godzinê do zalewy. Po wyjêciu
z zalewy porcje kaczki zarumieniamy na
male i plasterkach bekonu, podlewamy
wod¹, dodaj¹c sok z cytryny, przek³adamy do rondla i dusimy. Po godzinie dodajemy zalewê, w której moczylimy kaczkê
i dusimy jeszcze przez godzinê w szczelnie
przykrytym naczyniu.
Danie podajemy z ry¿em, kasz¹ gryczan¹ lub grzankami.

Albina, Filipa, Gabriela, Izydora, Jakuba, Justyniana, Paw³a, Piotra, Strze¿ys³awa, Strzy¿ys³awa, Sulis³awa
6 lutego
Amandy, Angeli, Bogdany, Doroty, Kseni
Angela, Antoniego, Bogdana, Bohdana,
Paw³a, Romana, Tytusa
7 lutego
Antoniny, Eugenii, Julianny, Karimy,
Koriny, Ryszardy, Wilhelminy
Antoniego, Jana, Juliana, Rajmunda,
Romana, Romualda, Ryszarda, Sulis³awa, Teodora, Wilhelma
8 lutego
Aleksandry, Honoraty, Ireny, Irminy, Irmy,
Sylwii, ¯akliny
Aleksandra, Gniewomira, Hieronima,
Honorata, Jana, Lucjusza, Piotra, Sebastiana

XI ZIMOWE IGRZYSKA
OLIMPIJSKIE SAPPORO

3 lutego 1972 roku cesarz Japonii
Hirohito dokona³ w Sapporo uroczystego otwarciu Zimowych Igrzysk. Trwa³y
one do 13 lutego. W Sapporo startowa³o
1128 sportowców 35 krajów, a w tym
217 kobiet. Polskê reprezentowa³o 47
zawodników, wród nich 8 kobiet.
W Sapporo sportowcy zdobyli setny
medal w historii swych startów olimpijskich. By³ to wprawdzie jedyny medal
zdoby³y przez Polaków w tych igrzyskach,
ale za to z³oty. Wywalczy³ go Wojciech
Fortuna, zwyciê¿aj¹c w konkursie skoków narciarskich na du¿ej skoczni Okurayama.
Zdobywc¹ pierwszego w historii polskiego medalu olimpijskiego na igrzyskach
zimowych by³ Franciszek G¹sienica-Groñ,
który w 1956 roku na olimpiadzie w Cortina
dAmpezzo wywalczy³ br¹zowy medal w
kombinacji klasycznej.



2 lutego
Fortunaty, Jagody, Joanny, Katarzyny,
Klary, Marii, Mi³os³awy, Miros³awy
Felicjana, Fortunata, Kornela, Mi³os³awa, Miros³awa, Oskara
3 lutego
Joanny, Rychezy, Ryksy, Telimeny
B³a¿eja, Hipolita, Laurencjusza, Oskara, Sobies³awa, Stefana, Uniemys³a,
Wawrzyñca
4 lutego
Danuty, Dany, Izydy, Joanny, Marii,
Weroniki, Witos³awy
Andrzeja, Gilberta, Jana, Józefa, Kornela, Mariusza, Teofila, Witos³awa
5 lutego
Adelajdy, Agaty, Agi, Agnieszki, Gabrieli, Sulis³awy

Leczo

40 dag kie³basy, 4 pomidory, 4 papryki, 2 cebule, 2 ³y¿ki smalcu lub oleju,
sól, pieprz, 1/2 ³y¿eczki ostrej papryki
Cebulê obieramy, p³uczemy i drobno siekamy. Kie³basê obraæ ze skórki i
pokroiæ w plasterki. Jeli mamy tylko
bardzo such¹ to cieramy j¹ na tarce.
Tak przygotowana kie³basê przesma¿amy na smalcu lub oleju razem z cebul¹.
Paprykê myjemy, wyjmujemy pestki i kroimy w paseczki. Pomidory po
umyciu dzielimy na czêci i dodajemy
do kie³basy. Sma¿ymy na doæ wolnym
ogniu 10 minut. Doprawiamy sol¹, pieprzem. Jeli trzeba podlewamy wod¹.

Cytaty na ten tydzieñ

F kupiê

Gdy wydaje ci siê, ¿e kobieta ciê
nie dostrzega, jeste o centymetr od
tego by j¹ zdobyæ.
(Przys³owie francuskie)
Specjalistami nazywaj¹ siê doktorzy, którzy ograniczaj¹ swoje nieuctwo do ciasnego zakresu.
Pitigrilli

PRZYS£OWIA
 Luty  miej ko¿uch i dobre buty.
 Powiadaj¹, ¿e Gromnica (2 luty) ju¿
ci zimy po³owica, ale bywaæ nie
nowina, ¿e dopiero j¹ zaczyna.
 Gdy Gromniczna (2 luty) zimê traci,
to wiêty Maciej j¹ wzbogaci.
 Chleb w. Agaty (5 luty) od ognia
strze¿e chaty.
 Na w. Agatê (5 luty) wysuszysz na
s³oñcu szatê.
 Po w. Dorocie (6 luty) wyschn¹ chusty
na p³ocie.

Szczury

... mno¿¹ siê tak szybko, ¿e para tych
zwierz¹t mo¿e daæ po 18 miesi¹cach
ponad 2 miliony potomstwa.

Najwiêcej

... dzieci poczêtych jest w grudniu.

Usuwanie

Pozosta³y w pomieszczeniu zapach
papierosów zniknie, je¿eli nalejemy na
spodeczek olejku eukaliptusowego i
pozostawimy do wyparowania.

Wspó³czesne budownictwo

- To co wiem i umiem, zawdziêczam
nowemu budownictwu.
- Dlaczego?
- Za cian¹ mieszkaj¹ bardzo inteligentni
s¹siedzi!

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?
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Sport w wyobrani dziecka

Patryk Jasiñski  Szko³a Podstawowa nr 1 w Olecku
Protokó³ komisji konkursowej konkursu plastycznego Sport w wyobrani
dziecka
W dniu 22.01.2010 roku komisja
konkursowa konkursu plastycznego
Sport w wyobrani dziecka w sk³adzie:
1. Olga Kowal-Karandziej - przewodnicz¹ca
2. Katarzyna D¹browska - cz³onek
3. Beata Cimochowska - cz³onek
4. Andrzej Kamiñski - sekretarz
dokona³a oceny nades³anych prac ze
szkó³ podstawowych z gminy Olecko
z klas I-III i wybra³a po trzy prace w
ka¿dej kategorii wiekowej jako prace
laureatów konkursu.
Dodatkowo wybrano trzy prace lau-

reatów konkursu w kategorii dzieci z
Centrum Edukacji przy rodowiskowym
Domu Samopomocy w Olecku.
Laureaci w kategorii dzieci z klas I
 nades³ano 5 prac z 2 szkó³:
1. Wiktoria Brzeziñska  Szko³a Podstawowa nr 1 w Olecku, klasa ID,
opiekun: Maria Ewko
2. Amelka ¯yliñska  Szko³a Podstawowa nr 1 w Olecku, klasa ID, opiekun: Maria Ewko
3. Marlena Szy³ak  Zespó³ Szkó³ w
Olecku, Szko³a Podstawowa nr 4 w
Olecku, klasa IA, opiekun: El¿bieta
Koncewicz.
Laureaci w kategorii dzieci z klas II
 nades³ano 7 prac z 2 szkó³:
1. Patryk Jasiñski  Szko³a Podstawo-

Gabriela Bagan  Szko³a Podstawowa nr 3 w Olecku, klasa IIIC

Wiktoria Brzeziñska  Szko³a Podstawowa nr 1 w Olecku, klasa ID
wa nr 1 w Olecku, klasa IIA, opiekun: Ma³gorzata Mieñkowska  Backiel
2. Kamila Tomczak  Zespó³ Szkó³ w
Olecku, Szko³a Podstawowa nr 4 w
Olecku, klasa IIB, opiekun Katarzyna
Fieæko
3. Kamila Ku³akowska  Szko³a Podstawowa nr 1 w Olecku, klasa IIA,
opiekun: Ma³gorzata Mieñkowska-Backiel.
Laureaci w kategorii dzieci z klas III 
nades³ano 13 prac z 4 szkó³:
1. Gabriela Bagan  Szko³a Podstawowa nr 3 w Olecku, klasa IIIC, opiekun: Krystyna Wawrzyn.
2. Marcin Domel  Szko³a Podstawowa nr 5 przy OSW dla dzieci g³uchych w Olecku, opiekun: Celina Rusiecka.
3. Piotr Kukowski  Szko³a Podstawowa nr 5 przy OSW dla dzieci g³uchych w Olecku, opiekun: Celina Rusiecka.
Laureaci Centrum Edukacji przy rodowiskowym Domu Samopomocy
1. Arkadiusz Baranowski  klasa III,
opiekun: Magda Czerwiñska
2. Artur Moroz  klasa III, opiekun:
Magda Czerwiñska.
3. Dominika Szwejser  klasa III, opiekun
Magda Czerwiñska.
Wszyscy laureaci, po trzech w ka¿dej kategorii, otrzymali talony na zakup sprzêtu sportowo-papierniczego na
kwotê 50 z³ do realizacji w Hurtowni
Impuls Pañstwa Teresy i Miros³awa
Popko na ul. Aleje Lipowe lub ul. Plac
Wolnoci ufundowane przez pañstwo
Teresê i Miros³awa Popko oraz Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego.
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Tenis sto³owy
24.01.10r. w hali Gimnazjum nr 2
w Kêtrzynie odby³ siê I Wojewódzki
Turniej Klasyfikacyjny Weteranów w tenisie sto³owym.
Turniej rozgrywany by³ w nastêpuj¹cych kategoriach wiekowych: 40-49
lat, 50-59 lat, 60 lat i powy¿ej.
W zawodach startowali oleccy tenisici. Najlepiej zaprezentowa³ siê Dariusz Karniej, który zaj¹³ w swojej kategorii III m-ce. Andrzej Karniej zaj¹³
IV m-ce.
W starszej kategorii Tadeusz Pie-

tro³aj by³ pi¹ty, a Józef Polakowski
zaj¹³ m-ce w przedziale 9-12.
***
24.01.10r. w hali sportowej OSiR w
Lidzbarku Warmiñskim rozegrano III
WTK Kadetów, Juniorów i Seniorów
w tenisie sto³owym. W zawodach uczestniczyli oleccy zawodnicy.
Startuj¹ce w kategorii kadet: Ewa
Boguszewska, Paulina Maciejewska nie
zagra³y najlepiej i zajê³y m-ca w przedziale 13-16. Na miarê mo¿liwoci zagra³a Iga Sowulewska, która zajê³a miejsce
w przedziale 9-12.
W najsilniej obsadzonej kategorii

Szachy

Szachy

I Otwarty TURNIEJ JUNIORÓW
O PUCHAR DYREKTORA
Zespo³u Szkó³ w Olecku
Termin i miejsce  13 lutego 2010 r.
Zespó³ Szkó³ w Olecku, Osiedle Siejnik I 14, 19-401 Olecko.
Godz. 9:10-9:30  zg³oszenia i zapisy
Godz. 9:45  I runda
UCZESTNICY: juniorzy i juniorki urodzeni w 1992 i m³odsi.
SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej open rozgrywany system szwajcarskim na dystansie VIII rund, tempo
gry 15 minut na zawodnika, kojarzenie
komputerowe.
Wpisowe: uczniowie ZS w Olecku  5 z³,
pozostali 7z³.
Wpisowe w ca³oci przeznaczone na
nagrody rzeczowe. Ka¿dy uczestnik
zawodów otrzyma nagrodê rzeczow¹.
KLASYFIKACJA:
W wyniku rozgrywek wy³oniony
zostanie zwyciêzca turnieju open.
W ramach turnieju prowadzona bêdzie dodatkowa klasyfikacja wiekowa:
· gimnazjum i szko³y rednie  dziewczêta i ch³opcy ur. w 1992-1996;
· kl IV-VI SP  dziewczêta i ch³opcy
ur. w 1997-1999;
· kl 0-III SP  dziewczêta i ch³opcy ur.
do 2000 r.
Nagrody:
Turniej Open:
I miejsce  puchar, medal i dyplom
II miejsce  medal i dyplom
III miejsce  medal i dyplom
Miejsca: IV-V - dyplomy
Grupy wiekowe:
I miejsce  puchar, medal i dyplom
II miejsce  medal i dyplom
III miejsce  medal i dyplom
Miejsca: IV-V  dyplomy.

Zgodnie z tradycj¹ w czasie ferii
zimowych w Szkole Podstawowej nr 3
w Olecku odby³y siê Otwarte Mistrzostwa Szko³y Podstawowej nr 3 w szachach. W tym roku by³a to ju¿ XIII
edycja. Organizatorami turnieju byli:
Szko³a Podstawowa nr 3 w Olecku i
MLKS Czarni Olecko. Klasyfikacjê prowadzono oddzielnie dla dziewcz¹t i oddzielnie dla ch³opców. W turnieju dziewcz¹t wyst¹pi³y tylko 3 zawodniczki. Zawody rozegrano w systemie ko³owym,
tj. ka¿dy z ka¿dym, mecz i rewan¿.
Wyniki dziewcz¹t: I miejsce  Gabriela
Jegliñska (SP nr 3) 4 pkt z 4 partii, II
miejsce  Klaudia Winiewska (SP nr
3) 1,5 pkt/4, III miejsce  Maja Kamiñska (SP nr 3) 0,5 pkt/4.
W turnieju ch³opców udzia³ wziêli
uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3 oraz
Szko³y Podstawowej nr 4. Rozgrywki
przeprowadzono w systemie szwajcarskim na dystansie VI rund z tempem
gry 15 minut na zawodnika. W ramach
turnieju prowadzono równie¿ dodatkow¹ klasyfikacjê w nastêpuj¹cych grupach wiekowych: uczniowie kl. IV-VI
szko³y podstawowej oraz uczniowie kl.
0-III szko³y podstawowej.
Wyniki ch³opców:
Klasyfikacja generalna:
I miejsce Kamil Gryglas (SP nr 3) 6
pkt z 6 partii, II miejsce Konrad Konewko (SP nr 4) 5 pkt/6, III miejsce
Nataniel Zaniewski (SP nr3) 4 pkt/6.
W kategorii uczniów kl IV-VI:
I miejsce Kamil Gryglas (SP nr 3) 6
pkt z 6 partii, II miejsce Konrad Konewko (SP nr 4) 5 pkt/6, III miejsce
Damian Kowalewski (SP nr 4) 3 pkt/6.
Wród uczniów klas 0-III najlepszy okaza³
siê Nataniel Zaniewski (SP nr 3) 4 pkt/

senior wyst¹pi³o dwóch tenisistów Czarnych. Kamil Sad³owski gra³ przyzwoicie, wygrywaj¹c kilka pojedynków. Uleg³
póniejszemu finalicie  Jackowi Karczowi z Ostródy i ostatecznie zosta³ sklasyfikowany na m-cu 9-12.
Najlepiej wypad³ najstarszy z ekipy Olecka  Dariusz Karniej, który przyjecha³ do Lidzbarka prosto z zawodów
w Kêtrzynie. Na tych zawodach pokona³ kilku niez³ych tenisistów, ale równie¿ uleg³ zawodnikowi z Ostródy  Wiêckowi, który by³ trzecim zawodnikiem
turnieju, ostatecznie zajmuj¹c miejsce
w przedziale 7-8.
6, II miejsce zaj¹³ Piotr Turowski (SP
nr 3) 3 pkt/6, a III miejsce przypad³o
Mateuszowi Kondrackiemu.(SP nr 3) 3
pkt/6.
Najm³odszymi uczestnikami turnieju okazali siê: Maja Kamiñska i Mateusz Kondracki.
Uczniowie SP nr 3 zdobyli ³¹cznie
34 pkt, a zawodnicy z SP nr 4  8 pkt.
Podziêkowania sk³adam Pani Dyrektor
Szko³y Podstawowej nr 3 w Olecku,
Lucynie Sadowskiej, oraz Pani Halinie
Jaroc za pomoc w przeprowadzeniu turnieju.
Jednoczenie zapraszam wszystkich
chêtnych na I OTWARTY TURNIEJ
JUNIORÓW O PUCHAR DYREKTORA ZESPO£U SZKÓ£ W OLECKU, który odbêdzie 13.02.2010.
Szczegó³y obok.
Krzysztof Konewko
Kierownik sekcji szachowej MLKS
Czarni Olecko

Ferie na sportowo

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

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

DZIEÑ 385

Waldemara Rukcia

Ponownie witam Pañstwa po siedmiu dniach. Te nasze spotkania, to prawie takie zebrania adwentystów dnia
siódmego. Nie obra¿aj¹c nikogo oczywicie. Ten czas up³ywa niemi³osiernie
szybko. Niby nic, a ju¿ mamy prawie
jeden miesi¹c nowego roku za sob¹.
Pozosta³o ich tylko jedenacie i znowu
apiaæ od nowa... A cz³owiek coraz starszy. To jednak nic.
Pañstwo ju¿ mnie trochê znaj¹. Wiedz¹, ¿e mam swoje sympatie i antypatie, ale to, co piszê o tym, wynika raczej z potrzeby traktowania otaczaj¹cej
nas rzeczywistoci z przymru¿eniem oka.
Przecie¿ zdajemy sobie sprawê, ¿e tak
naprawdê jestemy wa¿ni w momencie
oddawania g³osów podczas wyborów.
Potem, jak ju¿ pokazuje praktyka, jestemy tylko biernymi odbiorcami wyników wyborów. Dlatego polecam Pañstwu zabawê.
Osobicie niele bawiê siê, s³uchaj¹c komisji ds. afery hazardowej. Trochê by³o zmartwienia przy przes³uchaniu Mariusza Kamiñskiego, ¿e mo¿e on
po jakim czasie zmieniæ wersjê swoich stwierdzeñ. Jednak okaza³o siê, ¿e
mówi to samo i o tym samym, co wywo³a³o pewien niesmak wród trzech
cz³onków komisji. Bo to jest wyj¹tkowa bezczelnoæ, by po tylu dniach mówiæ to samo i o tym samym. Nie udaje
siê te¿ próba zamykania ust, zatrudnieniem by³ego szefa CBA na stanowisku
do dyspozycji. Upór, z jakim stawia
siê kwestiê, ¿e pan Kamiñski podlega

rygorom tajemnicy s³u¿bowej, jest ¿a³osny. To jeden z niewielu przypadków
w Polsce, gdy zwolnionemu pracownikowi mówi siê, ¿e jeszcze pracuje i wysy³a
wyp³atê na konto. Bezczelny typ... mo¿na
by rzec, bo jeszcze odsy³a pieni¹dze,
które, jak on twierdzi, mu siê nie nale¿¹. Ju¿ na drugi dzieñ przy przes³uchaniu Jacka Cichowskiego normalnie a¿
zatka³o s³uchaj¹cych. Facet w doæ infantylny sposób przyzna³, ¿e notatki
s³u¿bowe, jakie sporz¹dza³ ze spotkañ
poszczególnych ludzi, pisa³ d³ugo po
fakcie i opieraj¹c siê czasem o notatki
prasowe. Bez ¿adnego za¿enowania
opowiada³, jak pomija³ obecne na spotkaniach osoby i w jaki sposób dowolnie dostarcza³ dokumenty do premiera.
Tu zapomnia³ dopisaæ Stechynê, a tam
pisa³ na d³ugo po wydarzeniach... Specjalista... Psia krew. Przes³uchanie jednego z g³ównych bohaterów afery  to
ju¿ by³ skandal. Pokpi³a trochê komisja, bo przygotowywano siê na gocia,
z którego bêdzie ciek³ pot jak z fontanny, a trafili na dobrze przygotowanego
przez specjalistów cwaniaka. Te¿ nie
na d³ugo. Opowiadaj¹cy z drobnymi
szczegó³ami sprawy sprzed kilku lat mia³
wielkie problemy z pamiêci¹, gdy chodzi³o
o wydarzenia sprzed paru tygodni. Zadziwiaj¹ca pamiêæ. Zbigniew Chlebowski
w jednym z najciekawszych momentów przes³uchania przed sejmow¹ komisj¹ ledcz¹ bardzo siê zdenerwowa³.
Puci³y mu nerwy przy pytaniu, które
wcale nie by³o najtrudniejsze i  wydawa³oby siê  nie przyniesie sensacji.
Kwestia dop³at jest oczywicie bardzo

ciekawa, natomiast wiele innych pytañ
Zbysiowi powinno przynieæ wiêksze
trudnoci. Diabe³, jak to mówi¹, tkwi w
szczegó³ach. Zbychu twierdzi³, ¿e dop³aty do hazardu przynios³yby stratê dla
bud¿etu, zamiast wp³ywów. Zbysiu mia³
zamiar ratowaæ bud¿et, a nie wystawiaæ
go na szwank. A ca³a afera to wina CBA.
Na pytania Kempy, na czyje zlecenie
powsta³y ekspertyzy mówi¹ce o dop³atach, w³anie bardzo siê zdenerwowa³ i
z tego wszystkiego zapomnia³. Andrzej
Stankiewicz z Newsweeka odkry³ podobno, ¿e wszystkie opinie powsta³y na
zlecenie... Zwi¹zku Pracodawców Prowadz¹cych Gry Losowe i Zak³ady Wzajemne. Dodajmy przy tym, i¿ wiceprezesem organizacji jest Jan Kosek. Tak,
to ten sam uczciwy biznesmen, którego
lubi Zbysiu, a który jest jednym z bohaterów afery hazardowej i wp³aci³ pieni¹dze na kampaniê wyborcz¹ polityka
PO w 2005 r., do czego ten przed przes³uchaniem nie mia³ ochoty siê przyznaæ.
Sam przewodnicz¹cy komisji, Seku³a, robi³ co móg³, by nie pada³y niewygodne pytania. Powo³ywa³ siê na regulaminy, kodeksy, ustawy, prawa... Nic z
tego. Dziennikarze zauwa¿yli ca³¹ masê
niekonsekwencji, jakie p³ynê³y z ust pana
Zbysia. Zadaj¹cy najboleniejsze pytania pose³ Bartosz Ar³ukowicz sta³ siê
teraz celem i trwa gor¹czkowe poszukiwanie haków, które mia³by go wykluczyæ z komisji. Przez weekend pojawia³y
siê nowe fakty... zobaczymy, co bêdzie
w tym tygodniu.
Do poczytania za tydzieñ.
PAC

