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... bycie obywatelem, to nie tylko korzystanie
z dobrodziejstw demokracji. To równie¿  a czasem przede wszystkim  poczucie odpowiedzialnoci za kszta³t politycznej wspólnoty.
Kazimierz Wójcicki
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Spotkanie ekologów
W ubieg³y czwartek, 18 lutego, mia³o
miejsce niezwyk³e z wielu powodów
wydarzenie. Starostwo zorganizowa³o
konferencjê pod has³em Powiat Olecki przyjazny Naturze. Spotkanie ekologów mia³o miejsce w reprezentacyjnej Auli B Wszechnicy Mazurskiej.
Wiêcej na s. 6-7.

Zanie¿one i liskie drogi oraz zalegaj¹ce warstwy niegu nie sprzyjaj¹
i nie u³atwiaj¹ jazdy samochodem.
Policjanci apeluj¹ do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej
ostro¿noci podczas poruszania siê po
drogach tej zimy.

* Zatrzymano grupê m³odych przestêpców  s. 2.
* Sesja Rady Miejskiej  s. 4.
* Sesja Rady Powiatu  s. 4.
* Serwis Powiatowy  s. 8-9.
* wiêto w Gimnazjum nr 2 w Olecku
 s. 10-11
* Wspomnienie o p. W³adys³awie
¯urowskim  s. 13.
* Podpisanie umowy na budowê hali
widowiskowo-sportowej z p³ywalni¹ w Olecku  s. 13.
* IX Halowe Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Szkó³ Gimnazjalnych
Powiatu Oleckiego  s. 18.
* V Turniej z cyklu Grand Prix Olecka w tenisie sto³owym  s. 19.

(K21708)

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

tel. 501-611-961

Rys. Marek Pacyñski
Teresa Popko

Aleje Lipowe 1b

M.Pietraszewski

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B

19-400 Olecko

SZEROKI WYBÓR ODZIE¯Y OCHRONNEJ BHP

OKAZJA!

W TYM TAK¯E: ODZIE¯ OCIEPLANA,
OCHRONA R¥K, STÓP, USZU ORAZ OCZU
(V3804)

Proszek Vizir 1,5kg - 12,60 z³ brutto,
Proszek Vizir 6kg - 39,99 z³ brutto,
P³yn do naczyñ Fairy 1L - 4,59 z³ brutto

MARKET BUDOWLANY

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
Tel. (87) 520 44 46

(V7901)

ZPHU IMPULS

(V3305)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

Siedmiu m³odych mê¿czyzn z powiatu oleckiego w wieku od 16 do 20 lat
zatrzymali oleccy kryminalni.

Zatrzymano grupê
m³odych przestêpców

* 13.02.2010 r. o godz. 2.10 w Olecku
na ul. Batorego policjanci zatrzymali
nietrzewego kieruj¹cego. Robert S.
prowadzi³ osobowego Renaulta maj¹c 1,7 promila alkoholu w organizmie.
* 14.02.2010 r. o godz. 0.40 w Olecku
na ul. Czerwonego Krzy¿a policjanci
zatrzymali do kontroli samochód marki
Ford. Kieruj¹cy by³ nietrzewy. Badanie alkomatem wykaza³o u 20-letniego Wojciecha W. prawie 1 promil
alkoholu we krwi.

DY¯URY APTEK

*
*
*
*
*
*
*
*

23.02.2010r.  ul. Sk³adowa 6
24.02.2010r.  ul. Zielona 37
25.02.2010r.  ul. Kolejowa 15
26.02.2010r.  ul. 11 Listopada 9
27.02.2010r.  pl. Wolnoci 25
28.02.2010r.  pl. Wolnoci 7B
01.03.2010r.  ul. Go³dapska 1
02.03.2010r.  ul. Zielona 35

Sprawcy w³amania
zatrzymani

W sobotê 13 lutego dy¿urny oleckiej komendy zosta³ powiadomiony o
w³amaniu do mieszkania 75-letniej mieszkanki gminy wiêtajno. Na miejsce pojechali policjanci wydzia³u kryminalnego, którzy przeprowadzili oglêdziny miejsca zdarzenia i przes³uchali wiadków
zdarzenia. Przeprowadzone czynnoci
doprowadzi³y do zatrzymani trzech m³odych mê¿czyzn podejrzanych o ten czyn.
Zostali oni zatrzymani w policyjnym
areszcie. Nastêpnie podczas przeszukania mieszkania jednego z podejrzanych
policjanci odnaleli skradziony towar,
który trafi³ ponownie do okradzionej kobiety. Pawe³ K. oraz Mateusz B. us³yszeli zarzut kradzie¿y z w³amaniem.
Przyznali siê do winy. Teraz odpowiedz¹ przed s¹dem. Grozi im kara nawet
do 10 lat pozbawienia wolnoci.
Tomasz Jegliñski

26 lutego  koncert
godz. 20.00,
sala kina Mazur

Nietrzewi kieruj¹cy

które wkrótce wróc¹ do w³acicieli.
Podejrzani przyznali siê do zarzucanych
im czynów . Teraz nieletni za swoje
zachowanie odpowiedz¹ przed s¹dem
rodzinnym i nieletnich.
Wobec pe³noletnich sprawców kradzie¿y z w³amaniem do samochodów,
kodeks karny przewiduje karê nawet do
10 lat pozbawienia wolnoci.
Tomasz Jegliñski

Soyka Live

Policjanci z Wydzia³u Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olecku
w wyniku d³ugotrwa³ej pracy operacyjnej zatrzymali 17-letniego Marcina £.,
19-letniego Paw³a T. oraz 20-letniego
£ukasza T.  mieszkañców gminy Olecko,
którzy podejrzani s¹ o to, ¿e jesieni¹
ub. roku w³amali siê w do dwóch samochodów zaparkowanych na osiedlowym
parkingu.
Funkcjonariusze pracuj¹cy nad t¹
spraw¹ ustalili tak¿e, ¿e podejrzani byli
sprawcami licznych kradzie¿y, zniszczenia
mienia oraz kilkakrotnego usi³owania
krótkotrwa³ego u¿ycia pojazdów, które
ma³y miejsce na terenie miasta. Kryminalni do tej spawy zatrzymali 18-letniego Kacpra L., 17-letniego Konrada L.,
19-letniego Paw³a T., 16-letniego Dawida G. oraz 16-letniego Mateusza M.
Policjanci ustalili, ¿e podejrzani w padzierniku i listopadzie 2009 roku wykorzystuj¹c nieobecnoæ w³acicieli zaparkowanych aut kradli radioodtwarzacze oraz inne przedmioty pozostawione
w pojazdach. Ponadto usi³owali krótkotrwale u¿yæ szeæ pojazdów, jednak
w wiêkszoci przypadków próby uruchomienia pojazdów nie uda³y siê. Policjanci w wyniku przeszukania odzyskali czêæ skradzionych przedmiotów,

Redakcja

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

w godzinach 1200-1700
godz.

Tydzieñ Pomocy
Ofiarom Przestêpstw

W dniach 22 do 28 lutego 2010 r.
w ramach ogólnokrajowych dzia³añ
Tydzieñ Pomocy Ofiarom Przestêpstw w Komendzie Powiatowej Policji
w Olecku zostan¹ uruchomione punkty
informacyjne.
W sk³ad zespo³u dy¿uruj¹cego w KPP
Olecko w godz. 7.30 - 15.30 zaanga¿owani bêd¹ funkcjonariusze Wydzia³u
Prewencji i Ruchu Drogowego oraz
Wydzia³u Kryminalnego. Pomoc prawn¹ w kontakcie bezporednim bêdzie
mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 1 i nr 15
oraz w kontakcie telefonicznym pod
numerami telefonów (87) 520 72 50 lub
40 oraz (87) 520 72 30. Ponadto w
powy¿szym terminie pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaprezentuj¹ w S¹dzie Rejonowym w Olecku
prezentacjê multimedialn¹ na temat przemocy. Tam równie¿ bêdzie mo¿na otrzymaæ materia³y edukacyjne promuj¹ce
dzia³ania na rzecz osób dotkniêtych przemoc¹. Bêdzie mo¿na tak¿e otrzymaæ
fachow¹ poradê prawn¹ oraz psychologiczn¹ w siedzibie PCPR w Olecku.
Tomasz Jegliñski

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:

 Maksymilian Abakanowicz
 Petronela Dundulis
 Anna K. Konecka
 Jerzy Makal
 Ewelina Pogódzka
 Zofia Turowicz
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.

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

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

!
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OLECKI TERMINARZ

(V70808)

Ustalono sprawców przyw³aszczenia oraz kradzie¿y telefonów
Oleccy kryminalni zatrzymali sprawcê, który w grudniu
2009 roku znalaz³ na parkingu przed jednym z supermarketów telefon komórkowy. Aparat o ³¹cznej wartoci 420 z³otych przyw³aszczy³a 36-letnia mieszkanka E³ku. Intensywna
praca policjantów wydzia³u kryminalnego doprowadzi³a do
odzyskania telefonu i przekazania w³acicielce. Sprawczyni
przyw³aszczenia przyzna³a siê do winy t³umacz¹c, i¿ nie wiedzia³a,
¿e nale¿y znaleziony aparat oddaæ na policji. Ponadto w toku
przeprowadzonej pracy operacyjnej kryminalni ustalili sprawcê
kradzie¿y dwóch telefonów komórkowych i aparatu fotograficznego o ³¹cznej wartoci 2400 z³otych. Do kradzie¿y dosz³o w listopadzie ubieg³ego roku w jednym z oleckich pubów. Sprawca wykorzystuj¹c nieuwagê w³aciciela ukrad³ z
plecaka dwa telefony komórkowe NOKIA oraz aparat fotograficzny Canon. 24-letni Pawe³ C. przyzna³ siê do winy.
Sprawcy tych przestêpstw odpowiedz¹ teraz przed sadem.
Za przyw³aszczenie cudzej rzeczy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolnoci, natomiast za kradzie¿ grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolnoci.
Tomasz Jegliñski

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

(V7502)

ON ............................ 3,99
ON Arktik (do -480C) .. 4,19
Pb95......................... 4,39
PB98 ........................ 4,59
LPG .......................... 2,19
Olej opa³owy............ 2,45
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AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91

22 lutego (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
10.00 i 12.00  spektakl teatralny Igraszki z diab³em, sala
kina Mazur
24 lutego (roda)
* Halowe Mistrzostwa Powiatu w pi³ce no¿nej ch³opców,
hala Wieliczki
13.00  Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
9.30  koncert Broñ siê, nie traæ wiary, sala kina Mazur
(koncert o charakterze profilaktyki uzale¿nieñ wykonaj¹
Piotr Lubertowicz i Tomasz Dzieñ).
25 lutego (czwartek)
8.00  Profilaktyka raka szyjki macicy  spotkanie informacyjne, ZSLiZ, ul. Go³dapska
11.00  Profilaktyka raka szyjki macicy  spotkanie informacyjne, ZSLiZ, ul. Go³dapska
26 lutego (pi¹tek)
8.00  Profilaktyka raka szyjki macicy  spotkanie informacyjne, ZSLiZ, ul. Go³dapska
9.00  Powiatowa Liga Halowej Pi³ki No¿nej Ch³opców (gimnazja), hala w Wieliczkach
17.00  Planeta 51, film  kino Mazur
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
20.00  koncert Stanis³awa Sojki, sala widowiskowa ROK
MG
27 lutego (sobota)
V Turniej z cyklu Grand Prix w tenisie sto³owym, hala ZS
17.00  Planeta 51, film  kino Mazur
19.00  Randka w ciemno, film  kino Mazur
28 lutego (niedziela)
17.00  Planeta 51, film  kino Mazur
19.00  Randka w ciemno, film  kino Mazur
1 marca (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
16.00  pocz¹tek kursu w szkole kierowców Jerzego Miliszewskiego (aleje Lipowe)
4 marca (czwartek)
9.00  Mistrzostwa Powiatu w Halowej Pi³ce No¿nej (gimnazja), hala ZST
5 marca (pi¹tek)
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC

St

(powy¿ej 1000 litrów)

Darmowe mycie za punkty!
Informacja na miejscu.

Zapraszamy od 600 do 2100

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

(V67810)
(V67640)

(V67710)

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

"
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Sesja Rady Miejskiej

Zapraszam do udzia³u w XXXVII sesji Rady Miejskiej w
Olecku, która odbêdzie siê w dniu 24 lutego 2010 r. (roda)
o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w
Olecku. Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja burmistrza o dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej o dzia³aniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
5. Sprawozdania z prac komisji za 2009 rok.
6. Sprawnoæ dzia³ania opieki spo³ecznej w gminie w oparciu
o funkcjonowanie Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Olecku, Stowarzyszenia Otwarte Drzwi i wietlic.
7. Pozyskiwanie i zagospodarowywanie funduszy unijnych
na cele owiatowe.
8. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.

Projekt Podaruj sobie
zdrowe ¿ycie

W dniach 25 i 26 lutego odbêd¹ siê zorganizowane przez
powiat olecki spotkania profilaktyczno-edukacyjne dla uczennic
szkó³ ponadgimnazjalnych. Tematem ich bêdzie profilaktyka
raka szyjki macicy.
Spotkania odbêd¹ siê 25 i 26 lutego o 8.00 w Zespole
Szkól Licealnych i Zawodowych oraz 25 lutego o 11.00 w
Orodku szkolno-Wychowawczym dla dzieci G³uchych im.
w. Filipa Smaldone.
Spotkania s¹ organizowane z projektu Podaruj sobie zdrowe
¿ycie realizowanego w ramach Priorytetu: IX. Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach dzia³ania: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Programu
Operacyjnego kapita³ Ludzki. Odpowiedzialnym za akcjê jest
wicestarosta olecki Maria W. Dzienisiewicz.
(m)

9. Wnioski radnych i komisji Rady.
10. Uwagi i wnioski so³tysów oraz przewodnicz¹cych rad
osiedli dotycz¹ce projektów uchwa³.
11. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
b) szczegó³owych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelnoci Gminy Olecko i jej jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych maj¹cych charakter
cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu
tych nale¿noci, warunków dopuszczalnoci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowiæ bêdzie
pomoc publiczn¹, a tak¿e organów do tego uprawnionych;
c) ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w miecie;
d) uchylenia Uchwa³y nr XIX/174/08 Rady Miejskiej w
Olecku z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowoci G¹ski, Gmina Olecko na
lata 2007-2013;
e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowoci G¹ski na
lata 2010-2017;
f) zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowoci Szczecinki
na lata 2010-2017;
g) zmiany uchwa³y nr XXXIV/313/09 Rady Miejskiej w
Olecku z dnia 28 padziernika 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na wniesienie aportu rodków trwa³ych do Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ka z o. o.
19-400 Olecko ul. Tunelowa 17;
h) zmiany uchwa³y nr XXXV/323/09 Rady Miejskiej w
Olecku z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wyra¿enia
zgody na wniesienie aportu rodków trwa³ych do Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ka z o. o. 19-400
Olecko ul. Sk³adowa 1;
i) zmiany bud¿etu gminy na 2010 rok.
12. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy .
13. Zamkniêcie obrad sesji.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Karol Sobczak

XXXIV Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na XXXIV Sesjê Rady
Powiatu w Olecku w dniu 25 lutego
2010 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali
konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa
Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³
Rady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
7. Informacja z realizacji skarg i wniosków zg³oszonych do Starostwa i podleg³ych jednostek za 2009 rok.
8. Informacja o realizacji programu
wspó³pracy Powiatu Oleckiego z or-

ganizacjami pozarz¹dowymi w 2009
roku.
9. Zatwierdzenie sprawozdania z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku przy Starocie za 2009 rok.
10. Ocena dzia³alnoci z zakresu pomocy spo³ecznej realizowanej przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Spo³ecznej w Kowalach Oleckich, Dom im. J. Korczaka w Olecku.
11. Informacja o realizacji strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych
na lata 2003-2015 oraz dzia³añ na rzecz
osób niepe³nosprawnych.
12. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek owiatowych prowadzonych przez Powiat Olecki oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op³at za kszta³cenie pobierane przez szko³y wy¿sze i za-

k³ady doskonalenia nauczycieli w 2010
roku;
b) w sprawie okrelenia zadañ, na które
przeznacza siê rodki Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych;
c) w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego;
d) w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki
d³ugoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie;
e) w sprawie zmian bud¿etu powiatu
na rok 2010.
13. Wnioski i owiadczenia radnych.
14. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
15. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady.
16. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
17. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz

#
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Kolizje

PROWADZIMY NABÓR ZIMOWY
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
POSIADAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA
NA SEMESTR PIERWSZY
Szko³y Policealnej dla Doros³ych ZDZ
w Bia³ymstoku z/s w Olecku
na kierunkach:
TECHNIK ADMINISTRACJI
(szko³a 2-letnia)

(k25802)

TECHNIK BEZPIECZEÑSTWA
I HIGIENY PRACY
(szko³a 1,5-roczna)
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

W pi¹tek na zaparkowany samochód
przy ul. Nocznickiego zsun¹³ siê z dachu
budynku nieg z lodem. Wskutek tego
zdarzenia samochód
uleg³
znacznemu
uszkodzeniu. Strach
pomyleæ co by siê
sta³o, gdyby w tym
momencie przechodzi³
tu cz³owiek...

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
(V6503)

(V21210)

* 12.02.2010 r. o godz. 16.20 na drodze wojewódzkiej nr
653 dosz³o do zdarzenia drogowego. Kieruj¹cy Nissanem
nie dostosowa³ prêdkoci do warunków drogowych, wpad³
w polizg, straci³ panowanie nad pojazdem w wyniku czego samochód obróci³o i dosz³o do zderzenia z jad¹cym za
nim Peugeotem. Sprawcê kolizji, który nie posiada³ uprawnieñ do kierowania, ukarano mandatem karnym w wysokoci 750 z³otych.
* 12.02.2010 r. w Olecku na ul. 11-go Listopada kieruj¹ca
Seatem nie zachowa³a nale¿ytego odstêpu od pojazdu poprzedzaj¹cego i najecha³a na ty³ Audi. Sprawcê kolizji,
Dorotê K., ukarano mandatem w wysokoci 250 z³.
*13.02.2010 r. o godz. 11.20 w Babkach Oleckich podczas
wymijania siê na w¹skiej nieodnie¿onej drodze z koleinami nie¿nymi kieruj¹ca Fordem zaczepi³a o konstrukcjê
pojazdu marki Scania. Sprawcê zdarzenia pouczono.
* 12.02.2010 r. o godz. 18.50 na drodze krajowej nr 65
kieruj¹cy VW Passatem na prostym odcinku drogi przy
oblodzonej nawierzchni nie dostosowa³ prêdkoci do panuj¹cych warunków drogowych, straci³ panowanie nad pojazdem i zjecha³ do przydro¿nego rowu, gdzie dachowa³. Kierowca by³ trzewy, ale za spowodowanie zagro¿enia bezpieczeñstwa w ruchu drogowych Kamil K. zosta³ ukarany
mandatem w wysokoci 250 z³otych.
* 14.02.2010 r. o godz. 12.20 w Olecku na placu Wolnoci
kieruj¹cy samochodem osobowym marki Opel nie ust¹pi³
pierwszeñstwa przejazdu kierowcy Fiata, w wyniku czego
dosz³o do zderzenia pojazdów. Sprawcê kolizji, £ukasza
M., ukarano mandatem 500 z³.
* 13.02.2010 r. na trasie Kukowo  Zajdy na ³uku drogi
podczas manewru wymijania siê Mercedesa i Poloneza dosz³o
do zderzenia pojazdów. Kieruj¹cy nie przyznali siê do winy,
wiêc w tej sprawie policjanci przeprowadz¹ postêpowanie
wyjaniaj¹ce.
Tomasz Jegliñski

Uwa¿ajmy,
gdzie
parkujemy!

$
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W ubieg³y czwartek, 18 lutego, mia³o miejsce niezwyk³e z wielu powodów
wydarzenie. Starostwo zorganizowa³o konferencjê pod has³em Powiat Olecki
przyjazny Naturze. Spotkanie ekologów mia³o miejsce w reprezentacyjnej Auli
B Wszechnicy Mazurskiej.

Spotkanie ekologów

okazuje siê regularne wygrabianie lici.
Bardzo wa¿nym punktem konferencji by³o uroczyste podpisanie porozumienia o objêciu akcji ratowania kasztanowców patronatem Zak³adów Prawda. W imieniu w³aciciela przedsiêbiorstwa porozumienie to podpisa³ Zbigniew

By³o co wyj¹tkowego w ca³ej tej
konferencji. Obok siebie usiedli przedszkolacy, uczniowie szkó³ podstawowych,
gimnazjów, szkó³ rednich, ich nauczyciele i wychowawcy, dyrektorzy szkó³,
przedstawiciele nadlenictwa, stra¿y
po¿arnej, przedsiêbiorców, samorz¹dowców ze starost¹ na czele oraz naukowcy. Wszyscy uczestnicy tej konferencji
brali wczeniej udzia³ w ró¿nego rodzaju
przedsiêwziêciach proekologicznych.
Obrady prowadzi³a wicestarosta Maria
W. Dzienisiewicz.
Pierwszy zabra³ g³os Rektor Wszechnicy Mazurskiej profesor dr Józef Krajewski. W sposób przystêpny (ze wzglêdu
na s³uchaczy) powiedzia³ o roli ekolo-

Sujata. Dokument ze strony powiatu
podpisa³ starosta Stanis³aw L. Ramotowski.
W krótkim wyst¹pieniu Zbigniew
Sujata nakreli³ zakres pomocy jaki przewiduje porozumienie: bêdzie to mo¿liwoæ spalenia ska¿onych lici kasztanowców oraz konkretna pomoc finansowa dla tego przedsiêwziêcia.
Deklaracje o pomocy merytorycznej
zadeklarowali równie¿ przedstawiciele
Nadlenictwa. Pomoc w transporcie
zebranych lici do miejsca ich spalenia
obieca³ komendant Powiatowej Stra¿y
Po¿arnej.
Na zakoñczenie tej czêci konferencji
wyst¹pi³o dwóch przedszkolaków z Przedgii w wychowaniu przysz³ych pokoleñ.
Na koniec wyst¹pienia zwróci³ siê do
najm³odszych uczestników konferencji
z przes³aniem, by dbali o naturê. Podsumowaniem wypowiedzi by³a wspólnie zapiewana piosenka.
Nastêpnie wicestarosta Maria W.
Dzienisiewicz przedstawi³a dzia³ania, jakie
podjêto w powiecie oleckim by ratowaæ kasztanowce przed inwazj¹ motyla
szrótówka kasztanowiaczka. Z przedstawionych materia³ów wynika, ¿e akcja
uda³a siê i je¿eli bêdzie prowadzona nadal,
nasze kasztany, wiosenny kwiat maturzystów, zostan¹ uratowane. Najskuteczniejsz¹ z metod ochrony tego drzewa

%

Tygodnik Olecki/rok 22010/nr 8 (632)

Fot. Ryszard Kowalski
Wszechnica Mazurska w Olecku

szkola w Kowalach Oleckich. Na co dzieñ
bior¹ oni udzia³ w proekologicznym
programie Stowarzyszenia Monety EkoPstryczek propaguj¹cym oszczêdzanie
energii elektrycznej. Mali aktorzy zostali nagrodzeni brawami.
Po przerwie porywaj¹cy wyk³ad na
temat Kiedy na wiecie pojawi³y siê
mieci wyg³osi³ dr Ryszard Kowalski, kierownik katedry wychowania Fizycznego i Ochrony rodowiska WM.
By³ to przyk³ad jak wyk³adowca mo¿e
przykuæ uwagê s³uchaczy w wieku od 5
do 105 lat.
Ma³y motyl  du¿y problem to by³
tytu³ wyk³adu dr Artura Baranowskiego
o szrótówce kasztanowiaczku. Motyl ten,
w zasadzie nie wiadomo sk¹d, przyby³
do Europy i w przera¿aj¹cym tempie
zacz¹³ niszczyæ kasztanowce. Wyk³ad
dotyczy³ historii ekspansji tego owada
oraz metod walki z nim. Jak wspomnia³em
wy¿ej, najskuteczniejsz¹ metod¹ jest grabienie i palenie lici, w którym motyl ten zimuje.
Na zakoñczenie konferencji wicestarosta Maria W. Dzienisiewicz wrêczy³a
podziêkowania wszystkim uczestnicz¹cym w akcji ratowania kasztanowców. M. W. Dzienisiewicz za koordynacjê akcji otrzyma³a równie¿ podziêkowanie od samego Starosty.
Ponadto wszystkie szko³y, fundacje, stowarzyszenia i instytucje bior¹ce udzia³ w dzia³aniach proekologicznych zorganizowa³y w holu uczelni
ciekawe ekspozycje.
(opracowa³ B. Marek Borawski)

&
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Kowale Oleckie
Olecko
wiêtajno
Wieliczki

Nr 2/2010

Konferencja subregionu EGO

powiêcona Organizacji szkolnictwa zawodowego, nadzorowi
pedagogicznemu i zmianom dotycz¹cym owiaty
11 lutego 2010 r. w Mazurskim Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych w
Olecku odby³a siê regionalna konferencja powiêcona Organizacji szkolnictwa zawodowego, nadzorowi pedagogicznemu i zmianom dotycz¹cym owiaty,
której organizatorami byli Starostwo
Powiatowe w Olecku i Mazurski Orodek Doskonalenia Nauczycieli w E³ku.
Konferencjê otworzy³ Starosta Olecki
 Stanis³aw Ramotowski. Gociem honorowym spotkania by³a Gra¿yna Przasnyska  Wicekurator Warmiñsko-Mazurski, która przybli¿y³a problem dotycz¹cy organizacji szkolnictwa zawodowego, ramowych planów nauczania, planowania arkuszy organizacyjnych na rok
szkolny 2010/2011. W swoim wyst¹pieniu
zwróci³a szczególn¹ uwagê na problem
opracowywania i wdra¿ania podstaw
programowych. Przedstawi³a i omówi³a wyniki próbnej matury z matematyki
w województwie warmiñsko-mazurskim.
Goæmi konferencji byli: Starosta
E³cki  Krzysztof Pi³at, Dyrektor De-

legatury Kuratorium Owiaty w E³ku Anna
Cieluk oraz naczelnicy wydzia³ów, dyrektorzy i nauczyciele szkó³ ponadgimnazjalnych i placówek owiatowych subregionu EGO.
W dalszej czêæ konferencji Dyrek-

Portal turystyczny Krainy EGO
 egoturystyka.pl

Krainê EGO tworz¹ trzy mazurskie powiaty: e³cki, go³dapski i olecki. Ide¹ powstania subregionu EGO by³o opracowanie wspólnych dzia³añ maj¹cych na celu wzmocnienie
atrakcyjnoci regionu. Efektem wspó³pracy samorz¹dów powiatowych jest projekt o charakterze turystyczno-ekologicznym
Wirtualny przewodnik po krainie EGO, realizowany przy
wsparciu udzielonym przez Norwegiê poprzez dofinansowanie ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
G³ównym rezultatem projektu jest interaktywny portal
turystyczny www.egoturystyka.pl skierowany do mieszkañców, turystów, mi³oników i pasjonatów przyrody. Promuje
on walory i atrakcje subregionu EGO.
Strona egoturystyka.pl zawiera interaktywn¹ mapê subregionu EGO, bazê informacji teleadresowych o instytucjach,
obiektach turystycznych i oko³oturystycznych oraz opisy szlaków
turystycznych. Warto te¿ zajrzeæ do zak³adek Wirtualny spacer
i Region EGO 3D, aby obejrzeæ panoramy ciekawych miejsc
oraz obiekty trójwymiarowe.
Zachêcamy do wysy³ania e-kartek z piêknej Krainy EGO
i zapisania siê do Newslettera, aby otrzymywaæ aktualnoci z
EGO.

tor Mazurskiego Orodka Doskonalenia
Nauczycieli w E³ku Micha³ Jodko przedstawi³ sprawozdanie z funkcjonowania
Orodka w 2009 r. i plan na rok 2010.
Na zakoñczenie konferencji Starosta Olecki podziêkowa³ pani wicekurator za przeprowadzon¹ prelekcjê oraz
dyrektorom i nauczycielom za przybycie na konferencjê.
Urszula Nejfert
www.powiat.olecko.pl

W³aciciele hoteli, restauracji, pubów, gospodarstw agroturystycznych Krainy EGO mog¹ zamieciæ reklamê na portalu poprzez dodanie informacji o swoim obiekcie.
Obecnie realizowane s¹ zadania dodatkowe w ramach projektu
Wirtualny przewodnik po krainie EGO. Trwaj¹ prace nad
aktualizacj¹ zak³adek Ciekawe miejsca, Spotkania z przyrod¹ i Region EGO 3D. Zaplanowana jest promocja portalu egoturystyka.pl w prasie bran¿owej i radiu oraz organizacja szkolenia na temat znaczenia i mo¿liwoci promocji
zasobów turystycznych Krainy EGO.
Anna Turowska
www.egoturystyka.pl

'

Tygodnik Olecki/rok 22010/nr 8 (632)

Zespó³ Szkó³ Licealnych
i Zawodowych w Olecku
ul. Go³dapska 29, 19-400 Olecko
tel. 87 520 22 51, 87 520 22 52
e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl
www.zsliz.olecko.pl

Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych (ZSLiZ) to szko³a z wieloletni¹ bogat¹ tradycj¹, której mottem jest inwestycja w przysz³oæ m³odzie¿y. Pocz¹tki placówki siêgaj¹ roku
1946. W latach 1976-2000 placówka nosi³a nazwê: Zespó³
Szkó³ Rolniczych i odnotowywa³a olbrzymi rozwój, który dzisiaj
kontynuuje znany ju¿ wszystkim Zespó³ Szkó³ Licealnych i
Zawodowych.
Obecnie dyrektorem jest mgr Beata Urszula Stypu³kowska, a wicedyrektorem  Marzanna Pojawa-Grajewska. Kadra
pedagogiczna to grono 60 nauczycieli.
Szko³a oddaje do dyspozycji uczniów: sale lekcyjne, 3
nowoczenie wyposa¿one pracownie komputerowe wyposa¿one dodatkowo w zestawy komputerowe z oprogramowaniem ksiêgowym, architektury krajobrazu, gastronomicznym
i hotelarskim, bibliotekê szkoln¹ i czytelniê z Internetowym
Centrum Informacji Multimedialnej, pracownie jêzykowe ze
stanowiskami s³uchawkowymi i umo¿liwiaj¹ce prowadzenie
komunikacji jêzykowej, pracowniê ¿ywienia, pe³nowymiarow¹ salê gimnastyczn¹, 2 si³ownie dla kobiet i mê¿czyzn, przyszkolne boiska, laboratorium chemiczne.
Doje¿d¿aj¹ca m³odzie¿ mo¿e zamieszkaæ w przyszkolnym
internacie, gdzie jest do dyspozycji 70 miejsc noclegowych
w 2-3 osobowych pokojach. Wychowankowie korzystaæ mog¹
ze wietlicy, kuchenki podrêcznej, pokojów do nauki i dobrze wyposa¿onej w sprzêt audiowizualny sali konferencyjnej.
W 2006 r. na bazie internatu powsta³o Mazurskie Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych.
Obecnie w sk³ad ZSLiZ w Olecku wchodz¹:
1) Technikum nr 1 kszta³c¹ce w zawodach: technik hotelarstwa, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik ochrony rodowiska, technik organizacji us³ug gastronomicznych;
2) I Liceum Profilowane o profilach: ekonomiczno-administracyjnym, socjalnym;
3) Szko³a Policealna nr 1 kszta³c¹ca w
zawodach: technik bhp, technik rolnik, technik rachunkowoci.
W roku szkolnym 2009/2010 w
I Liceum Profilowanym powsta³y klasy
o specjalnoci: ekonomiczno-administracyjnej  klasa o specjalnoci policyjnopo¿arniczej, socjalnej  klasa o specjalnoci ratownictwo medyczne. W roku
szkolnym 2010/2011 w Technikum
nr 1 otwarty bêdzie nowy kierunek: technik
logistyk o specjalnoci lotniczej. A planowane jest utworzenie nastêpuj¹cych
kierunków w Szkole Policealnej nr 1:
technik logistyk, dietetyk, technik us³ug
kosmetycznych.
Szko³a realizuje wiele projektów fi-

nansowanych przez Europejski Fundusz Spo³eczny. Obejmuj¹ one nauki matematyczno-przyrodnicze Archimedes, jêzyki obce Drugi jêzyk to pierwszorzêdna sprawa!, Jêzyk
angielski kluczem do przysz³oci oraz przedmioty zawodowe: Atrakcyjna szko³a zawodowa, Pewnym krokiem w
zawodow¹ przysz³oæ, Opiekun medyczny  zawodem przysz³oci, Akademia kompetencji kluczowych.
Ostatnie czasy to pasmo sukcesów uczniów naszej szko³y
w sztukach walki. W 2002 roku Ewa Rydzewska w zawodach taekwondo w holenderskim Gellen zajê³a II miejsce.
Dwa lata póniej nasze uczennice zdoby³y II i III miejsce na
Mistrzostwach Polski Seniorów w Opocznie. Obecnie tradycje te kontynuuje uczeñ klasy III LA Mateusz Danilewicz,
który jest wicemistrzem Europy oraz zaj¹³ VI miejsce w
Mistrzostwach wiata w Karate Kyokushin. Uczniowie podtrzymuj¹ te¿ tradycje szko³y w tenisie sto³owym  Robert
Karniej i Daniel Trochim godnie reprezentuj¹ szko³ê zajmuj¹c I miejsce w mistrzostwach rejonu.
Od 2003 roku nasi wychowankowie  13 osób  otrzymywali stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane
najlepszym uczniom w kraju. Od pocz¹tku organizacji Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoci Rolniczych absolwenci naszej
szko³y osi¹gaj¹ czo³owe miejsca na szczeblu centralnym
zdobywaj¹c indeksy, a tak¿e s¹ zwalniani z pisemnej czêci
egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe.
Szko³a ma tak¿e wiele sukcesów w dziedzinie gastronomii. Zajê³a: I miejsce w konkursie Ogólnopolskiego Pokazu
Regionalnych Sto³ów Bo¿onarodzeniowych w Poznaniu Gwiazdka
2003; III miejsce w kategorii potrawa  pieczeñ z dzika w
regionalnym konkursie Smaki Warmii, Mazur i Powiela na
sto³ach Europy oraz III miejsce w kategorii napoje ¯urawinówka i w kategorii produkty regionalne  soczewiaki.
W szkole prê¿nie dzia³a Samorz¹d Uczniowski, który ma
realny wp³yw na ¿ycie placówki. Wspiera najm³odszych uczniów
w pierwszych dniach nauki, pomaga w organizowaniu imprez okolicznociowych i uroczystoci. By³ te¿ jednym z
pomys³odawców dni otwartych szko³y, które zabrzmia³y w
rytmie Hip-Hopu.
Beata Stypu³kowska  dyrektor ZSLiZ
www.zsliz.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



Tygodnik Olecki/rok 2010/nr 8 (632)

wiêto w Gimnazjum nr 2 w Olecku
Szerzej o wiêcie szko³y, urodzinach Miko³aja Kopernika, 1 Memoriale
W³adys³awa ¯urowskiego oraz wrêczeniu stypendiów motywacyjnych uczniom
za osi¹gniêcia sportowe i edukacyjne poinformujemy w nastêpnym numerze TO.
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Kawa

Ziarenka kawy s¹ skuteczne jako neutralizator zapachów w lodówce.

Zielony koperek

... najd³u¿ej przechowuje siê z korzonkiem, ale m³oda zielona pietruszka, gdy jej
nie uci¹æ korzonka, bardzo szybko traci wie¿oæ.
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Wspomnienie o p. W³adys³awie ¯urowskim
Dawno, dawno temu, kiedy lato by³o zawsze upalne, a
zima zawsze mrona, w telewizji by³y tylko dwa programy,
a o komórkach i komputerach nikt nawet nie s³ysza³  by³am
ma³¹ dziewczynk¹.
Na lodowisko zaprowadzi³ mnie mój tata. Zdoby³ gdzie
³y¿wy, które wygl¹dem przypomina³y p³ozy sañ, pomóg³ mi
je za³o¿yæ i zaczê³o siê.

Na pocz¹tku by³am poch³oniêta nowymi umiejêtnociami. Dopiero po jakim czasie odkry³am, ¿e miejsce, w którym mogê hasaæ do woli, jest królestwem pewnego pana.
Pan ten nosi³ filcowe d³ugie buty, ciep³¹ kurtkê
i charakterystyczn¹ czapeczkê z pomponem,
przekrzywion¹ na bok. Mia³ siwe w³osy i pogodne oblicze  to p. W³adys³aw ¯urowski.
Gdy moje umiejêtnoci zosta³y zauwa¿one
przez nauczycielkê p. Alicjê Gocik, dosta³am
siê do dru¿yny szkolnej B£ÊKITNEJ SZTAFETY.
Mój pierwszy wystêp to by³a jazda po ósemce.
Wychodz¹c z ostatniego wira¿u  potknê³am
siê i upad³am. Wrzawa na lodowisku uwiadomi³a mi powagê sytuacji (walczylimy
o
I miejsce). W mojej ma³ej g³owie zapanowa³
chaos. Co robiæ!?! Przewróci³am siê na brzuch
i jak foka pracuj¹c przednimi koñczynami za-

czê³am lizgaæ siê ku mecie. Lód by³ zimny, p³aski jak lustro. Nios³o mnie jak z wiatrem. Za³zawionymi strachem
oczami, w oddali, widzia³am p. ¯urowskiego.
ZDOBYLIMY I MIEJSCE!
Od tej pory ca³y wolny czas spêdza³am na tym lodowisku. Razem z innymi pe³nilimy dy¿ury w szatni, przy wypo¿yczaniu ³y¿ew i w kawiarence  parz¹c kawê zbo¿ow¹ i
herbatê. Jak g¹bka ch³onêlimy tajemnice tworzenia cudnego lodu, budowania ze niegu, malowania linii na lodzie.
Pan W³adys³aw bardzo prze¿ywa³ ka¿d¹ próbê niszczenia lodu czy budowli, dlatego te¿ winowajca musia³ odpracowaæ swoj¹ winê przy sprz¹taniu czy polewaniu lodu. To
by³a wiêta zasada  wszyscy dbamy o nasze lodowiska 
TAK  lodowiska, bo by³y trzy: te malutkie to ZUCH, rednie (tu gdzie jest boisko do siatkówki) by³o MALUCH i
najpiêkniejsze w Polsce  BAJKA.
Dziêki panu ¯urowskiemu i Jego pracy (noc¹ polewa³
lodowisko nawet 4 razy) mielimy zawsze cudowne warunki
do jazdy oraz miejsce, gdzie zawieralimy znajomoci i przyjanie, niektóre na ca³e ¿ycie. Dlatego te¿ w Olecku nie by³o
osoby, która nie umia³aby jedziæ na ³y¿wach.
Beata Koz³owska

Takie i inne niegowe figury
na lodowisku Pana W³adka by³y zawsze.

Na zdjêciu  córki Pana W³adys³awa ¯urowskiego Ewa i Zosia. W rodku  wnuk Pana W³adys³awa.

!
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Projekt pt.: Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne
 hala widowiskowo-sportowa z p³ywalni¹ w Olecku ruszy³

Podpisanie umowy na budowê hali widowiskowo-sportowej z p³ywalni¹ w Olecku
19 lutego 2010 r. w Urzêdzie Miejskim w Olecku zosta³a podpisana umowa na budowê hali widowiskowo-sportowej z p³ywalni¹.
Wykonawc¹ robót budowlanych jest
konsorcjum Mostostal - Warszawa, Master
sp. j. Wysokie Mazowieckie.
Umowa zamyka proces przygotowania inwestycji w zakresie prac projektowych, wy³onienia wykonawcy robót budowlanych oraz nadzoru autorskiego i
inwestorskiego. Zgodnie z harmonogramem pierwsze prace budowlane rusz¹ w
marcu br.
W wyniku wszystkich rozstrzygniêtych przetargów ca³kowita wartoæ projektu wynosi 36 mln 308 tys. z³, w tym
koszty kwalifikowane to 34 mln 277 tys.
z³ Wysokoæ otrzymanego dofinansowania
to 38,12% kosztów kwalifikowanych.
Dotacja pochodzi z RPO osi prio-

rytetowej 2. Turystyka, dzia³ania 2.1.
Wzrost potencja³u turystycznego, poddzia³ania 2.1.3. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna.
W 2012 roku bêdziemy korzystaæ z

Wypadek

W dniu 16.02.2010 roku oko³o godziny 21:00 dosz³o do
zderzenia czo³owego samochodu osobowego VW Passat z
autobusem Mercedes Tourismo. Na szczêcie w wyniku wypadku
nikt nie ucierpia³. Dzia³ania stra¿y po¿arnej polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, owietleniu miejsca akcji oraz
pomocy w wyjciu z autobusu 7 pasa¿erom i kierowcy. Po
konsultacji z lekarzem koordynujacym dzia³ania medyczne
na miejscu zdarzenia, pasa¿erowie przesiedli siê do autobusu zastêpczego i ruszyli w dalsz¹ drogê. W celu postawienia
autobusu na ko³a i usuniêciu go z pobocza drogi, w³aciciel
zadysponowa³ pogotowie techniczne.
W akcji bra³y udzia³ 2 zastêpy PSP z Olecka i jeden
zastêp OSP wiêtajno.

oferty hali widowiskowo-sportowej i
p³ywalni. W obiekcie znajdzie siê m.in.
si³ownia, sala fitness, sala squash, cianka
wspinaczkowa, zespó³ SPA, kawiarnia.
Po zakoñczeniu budowy zaplecze
sportowe Olecka bêdzie jednym z najnowoczeniejszych w kraju. Liczymy na
to, ¿e nie tylko olecczanie doceni¹
mo¿liwoci, jakie daje taki kompleks.
Projekt wspó³finansowany
ze rodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013

"
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* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda;
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21
K23704
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V2707

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(K24902)

V1906

Krupin 14A

(V607)

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503804-741
K25102
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K23804
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V2717
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V1916
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 V65740
* Fiat CC 700, 1996, tel. 692-144-032
L20303
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V3325
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V3315
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V67930
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
K25002

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V8001
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-52049-48

(V3205)

Hotel Mazury - Willa Eden

* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-25-16

PUB PIWNICA

 pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
 bankiety, imprezy okolicznociowe.
Zapraszamy w godz. 10 00-000, pt-so  od 1000 do 2 00

L19804

* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30
L19206
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1307
* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V2506
* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049 L16713
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego
notebooka i komputer. Zapraszamy!
V70828
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-4373
V6603
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V2006

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L20103
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K19118
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47

V2606

* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31 L20602
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 87-520-31-70 L20003
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 V71008
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V1007
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
K21510

MEBLE ZACHODNIE

* Pub Pod ABC, plac Wolnoci 8c, tel. 509-909-996 L19704
* zespó³ muzyczny na ró¿ne okazje, tel. 666-706-100 K23106

Serdecznie zapraszamy
tel. 608-146-978

www.meble-zachodnie.eu

OKULISTA

(V67610)

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

V3405

(V7103)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

V70608

ul. Kopernika 10 (piwnica)

(V8101)

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

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L21201

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91

(V31045

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

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

* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V70908

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31

tel. 503 804 741; 512 217 654
11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
Tel. (87) 520-14-98

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55
V507

(V407)

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

US£UGI

(V4004)

AUTO-MOTO

V67720

US£UGI

#
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* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
lub sms 505-314-536
V7113
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V25601
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095424, www.tocada.pl
V7522
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V3824

Sklep DOM s.c.

Pl. Wolnoci 5A

 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2106
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V3355
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L19604
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V8201)
* Taxi Z, równie¿ taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-1212
K21808
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L20901
* TRANSPORT: autolaweta do 4 aut, ca³a Europa, tel. 792934-193
K24503

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V67910)

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

(V6903)

(V67510)

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)

(K24103)

WYWÓZ MIECI

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364

PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
SPRZEDAM

L20802

* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V3814
* dzia³kê 23 ary, czêciowo uzbrojona, Sto¿ne, tel. 87-52386-94, 509-632-608
K23904
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V417
* dzia³kê rolno-budowlan¹, okolice Olecka, tel. 513-035033
V8211

SPRZEDAM
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
K18916
* gara¿ murowany, aleja Wojska Polskiego, tel. 669-949709
K25302
* garnitur komunijny, tel. 798-700-852
L21101
NOTEBOOK ASUS +TORBA
+MYSZ JU¯ OD 1599z³
ZAPRASZAMY, PL. WOLNOCI 6C

(V70818)

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V67630
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V3904
* mieszkanie 3 pokoje, 60 m.kw., centrum, parter, tel. 692144-032
L20503
* mieszkanie 48 m.kw., wiêtajno, tel. 509-382-995 L20203
* mieszkanie 61 m.kw., I piêtro, Siejnik, tel. 501-611-961,
87-523-91-17
V3345
* OKAZJA!!! Dzia³ka budowlana, uzbrojona, 3500 m.kw.,
Sedranki, 55000 z³otych, tel. 510-189-301
K25701
* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91V67730
* PILNIE! Dom jednorodzinny, 140 m2, dzia³ka 1409 m2,
wiêcej: gratka.pl, krn.pl, oferty.pl, tel. 507-248-171
K25402
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V7512
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V67620
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L21001
* siano w du¿ych belach, tel. 721-587-468
K24702
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V67520
* stó³ kuchenny + 2 ³awy, 399 z³otych, akwarium 60 litrów,
49 z³otych, tel. 607-573-494
K26001
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 A V2115
* wózek g³êboko-spacerowy Adbor, fotelik samochodowy
Coneco, pociel 90/120, tel. 608-319-503
K24603
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V6513
WYNAJEM
* biuro do wynajêcia, centrum, plac Wolnoci 4, m.3, 60
m.kw., tel. 604-456-732
K25901
* do wynajêcia domek z budynkiem gospodarczym (600
m.kw.), tel. 502-088-402
K24403
* do wynajêcia lokal handlowy, tel. 604-557-693
K21310
* do wynajêcia mieszkania, Kukowo, tel. 721-587-468
K24802

* do wynajêcia pomieszczenie 8 m.kw., parter, Kamienna
1A, tel. 602-354-963
V6613
* mieszkania i pokoje do wynajêcia, tel. 500-708-095
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 609-738-204
* poszukujê gara¿u do wynajêcia, tel. 665-806-613

K24203
K25202
L20702

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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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

(V69109)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Rys. Waldemar Rukæ

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
(K25501)

2

(V7003)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA

Na wrzody i depresjê

Przy wiosennej depresji, wrzodach przewodu
trawiennego i krwawych stolcach dobre s¹ herbaty z k³¹czy tataraku. Drobno rozdrobnione korzenie
tej roliny preparuje siê na kilka sposobów. Najkorzystniejsz¹ form¹ jest maceracja. Do pó³ szklanki wody
wsypaæ jedn¹ ³y¿eczkê rozdrobnionych korzeni. Odstawiæ
na 12 godzin. Rankiem lekko podgrzaæ do temperatury
oko³o 40 stopni Celsjusza, by nie niszczyæ wszystkich
sk³adników lecz¹cych. Potem odcedziæ i w szeciu porcjach
wypiæ w ci¹gu dnia ma³ymi ³ykami przed i po jedzeniu.
Dobroczynny w dolegliwociach ¿o³¹dkowych bywa
równie¿ odwar z k³¹czy tataraku. Wtedy jedn¹ ³y¿kê
wysuszonego i bardzo dobrze rozdrobnionego korzenia zalewa siê wrz¹tkiem i potem ogrzewa przez 5 do
10 minut pod przykryciem nie dopuszczaj¹c do wrze-

nia. Odstawiæ na kilkanacie minut. Po odcedzeniu herbatê
pijaæ ma³ymi ³ykami przed i po jedzeniu. W ci¹gu dnia
wypiæ pó³ szklanki odwaru. Korzenie tataraku mo¿na mieszaæ z kwiatami lipy. Przygotowanie odwaru podobne.

Na ró¿ne boleci

Medycyna naturalna przy dolegliwociach przewodu
pokarmowego, dróg oddechowych, a tak¿e dróg moczowych i nadcinieniu zaleca³a ró¿ne jêczmienne leki. W³aciwoci reguluj¹ce przypisuje siê naparom z ziarna.
20 gram ziarna jêczmienia naparzaæ jednym litrem wody.
Mo¿na piæ w dowolnych ilociach.
Od¿ywcze i jednoczenie przeczyszczaj¹ce w³aciwoci ma odwar ze skie³kowanego ziarna (ziarno powinno siê
otworzyæ).
Ziarna solidnie zalewamy wod¹ i pozostawiamy na kilka dni. Po skie³kowaniu przez pó³ godziny w jednym litrze
wody gotuje siê 50 gram ziarna. Potem pija dowolnymi,
ale niedu¿ymi, porcjami w ci¹gu dnia.

%
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Kalendarz imion

Nasz przepis
Sznycle rybne z czosnkiem

1 kg filetów rybnych, 4 z¹bki czosnku,
niedu¿a cebula, bu³ka, 2 jajka, mleko, natka
pietruszki, 2 ³y¿ki oleju, tarta bu³ka, mas³o, sól, pieprz.
Filety rybne, oczyszczony czosnek i cebulê
nale¿y zemleæ. Do zmielonej ryby dodajemy bu³kê, najpierw namoczon¹ w mleku,
a póniej wyciniêt¹. Mieszamy. Dodajemy jaja, olej, natkê pietruszki, sól, pieprz
i jeli masa jest za rzadka dodajemy tart¹
bu³kê. Teraz wszystko dok³adnie mieszamy. Z tak przyrz¹dzonej masy formujemy
sznycelki. Otaczamy je w tartej bu³ce.
Uk³adamy uformowane sznycle na blaszce do pieczenia pokryt¹ foli¹ aluminiow¹
wysmarowan¹ t³uszczem. Po u³o¿eniu zawijamy folie tak aby podczas pieczenia
sos nie wyciek³. Sznycle pieczemy w rozgrzanym piekarniku oko³o 25 minut.

Mus twaro¿kowy

2 opakowania twaro¿ku homogenizowanego, 2 jajka, niepe³na szklanka cukru pudru, kawa³ek wanilii, otarta skórka z cytryny (przedtem wyszorowanej i
sparzonej), sok z 1/2 cytryny, 1 ³y¿eczka
¿elatyny, 12,5 dag mietanki 18%, 5 do
10 migda³ów
¯elatynê zalewamy 2-3 ³y¿kami zimnej wody, a gdy zmiêknie i napêcznieje
rozpuszczamy j¹ w jak najmniejszej iloci wrz¹tku. Wszystkie sk³adniki przeznaczone na mus w³o¿yæ do g³êbokiej miski
lub dzbanka i dok³adnie zmiksowaæ. Musimy
otrzymaæ puszysta masê do której na koniec dodajemy ¿elatyn¹. Migda³y kroimy w paseczki, lekko rumienimy na suchej patelni. Mus rozk³adamy do szklanych czarek i posypujemy migda³ami.

styna, Filipa, Miros³awa, Nestora, Prokopa
27 lutego
Albiny, Anastazji, Gabrieli, Honoraty,
Honoryny, Liwii, Sieros³awy
Gabriela, Juliana, Leonarda, Wasyla, Wiaros³awa, Wiktora
28 lutego
Antonii, Erminy, Eugenii, Ludmi³y, Wiliany
Antoniego, Bogurada, Chwaliboga, Hilarego, Józefa, Lecha, Ludomira, Lutomira, Mamara, Makarego, Makariusza,
Oswalda, Prokopa, Romana, Ryszarda,
Teofila
1 marca
Albiny, Antoniny, Joanny, Rados³awy
Albina, Antoniego, Budzis³awa, Dawida, Feliksa, Herkulana, Herkulesa, Józefa, Nikifora, Piotra, Rados³awa, Rogera

Nowe buty

... warto zabezpieczyæ przed przemakaniem. Wierzchy butów ze skóry
nas¹czamy t³uszczem, np. tranem, lub
specjaln¹ emulsj¹ kupion¹ w dobrym
sklepie obuwniczym, a po ca³kowitym
wyschniêciu impregnat pastujemy. Mo¿na
równie¿ zaimpregnowaæ specjalnym
tonikiem skórzane podeszwy, dziêki czemu
bêd¹ odporniejsze na cieranie i dzia³anie wilgoci. Jeli na przemokniêtych
butach widaæ bia³e zacieki, nale¿y je
umyæ destylowan¹ wod¹ lub rozpuszczonym szronem z zamra¿alnika. Po
wysuszeniu pastujemy buty t³ust¹, sta³¹
past¹ i po jej wch³oniêciu w skórê polerujemy miêkk¹ szmatk¹.

Sennik

Jeli ni ci siê du¿o mrówek na ubraniu
albo w domu oznacza to, ¿e spotka ciê
du¿o drobnych denerwuj¹cych k³opotów.
Jeli ni ci siê mrowisko  oznacza to
unikanie pracy.



23 lutego
Florentyny, Izabeli, Marty, Romany, Romy
B¹dzimierza, B¹dzimira, Damiana, Florentyna, £azarza, Piotra, Polikarpa,
Romana, Seweryna, Wincentego
24 lutego
Jaminy, £ucji, Modesty, Naty
Bogurada, Bogus³awa, Bogusza, Boguty, Lucjana, Lucjusza, Macieja, Marka,
Modesta, Piotra, Sergiusza
25 lutego
Aliny, Almy, Anastazji, Gezy, Ma³gorzaty, Sabriny, Walpurgii
Bolebora, Cezarego, Donata, Jaros³awa,
Konstancjusza, Macieja, Modesta, S³awoboja, Wiktora, Zygfryda
26 lutego
Bogumi³y, Dony, Elwiry, Eweliny, Fory,
Lutos³awy, Miros³awy
Aleksandra, Bogumi³a, Dionizego, Fau-

Cytaty na ten tydzieñ

F kupiê

Mniemam, ¿e b³¹d w myleniu
robiê, gdy nie mam nic przeciwko
sobie.
T. Fangrat
¯ycie  do¿ywotnia kara mierci.
Julian Tuwim

PRZYS£OWIA
 Kto nie umie byæ dobrym mê¿em,
dobrym ojcem, dobrym s¹siadem,
dobrym przyjacielem  ten nigdy
nie bêdzie dobrym obywatelem.
 Po Macieju (24luty) lody wró¿¹ d³ugie
ch³ody.
 Jeli mróz w wiêtego Macieja (24
lutego), czterdzieci dni tego nadzieja.
 Ile razy w lutym zagrzmi, tyle w
kwietniu niegu spadnie.
 W lutym gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i walne wiatry
s¹ w tym roku.
 Gdy luty mrozy daje, wró¿y urodzaje.
 Gdy marzec mglisty, w lecie czas
d¿d¿ysty.
 Gdy suchy marzec, kwiecieñ mokry, maj przych³odny, wtenczas wnosi
gospodarz, nie bêdzie rok g³odny.
 Gdy suchy marzec, kwiecieñ nagradza,
bo deszcze sprowadza.
 Gdy w marcu deszcz pada, wtedy
rolnik biada, gdy s³oñce janieje,
to rolnik siê mieje.
 Gdy w marcu grzmi, w maju niegiem æmi.
 Gdy w marcu z nieba od po³udnia
ryknie, wielki z tego urodzaj wyniknie.
 W marcu, gdy grzmot na lody spada, w lecie grad zapowiada.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?
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IX Halowe Mistrzostwa
w Lekkiej Atletyce
Szkó³ Gimnazjalnych
Powiatu Oleckiego

Mistrzostwa rozegrano na hali Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku w
dniu 18 lutego 2010 r.
Uroczystego otwarcia dokona³ Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski, w
obecnoci wiceburmistrza i dyrektora ZST
w Olecku.
W zawodach uczestniczy³o 8 gimnazjum z terenu powiatu oleckiego:
 Gimnazjum nr 1 w Olecku
 Gimnazjum nr 2 w Olecku
 Gimnazjum w Sokó³kach
 Publiczne Gimnazjum w Kowalach
Oleckich
 Gimnazjum w wiêtajnie
 Zespó³ Szkó³ w Judzikach
 Zespó³ Szkó³ w Babkach Oleckich
 OSW Dzieci G³uchych w Olecku
Rozegrano nastêpuj¹ce konkurencje:
a) dziewczêta: 25m, 300m, 500m, rzut
pi³k¹ lekarsk¹, skok w dal, sztafeta;
b) ch³opcy: 25m, 300m, 500m, 800m,
rzut pi³k¹ lekarsk¹, skok w dal, sztafeta.
W poszczególnych konkurencjach
kolejnoæ 3 pierwszych miejsc przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
Dziewczeta:
bieg na 25 m
I miejsce  Bernatowicz Izabela
II miejsce  Supronowicz Beata
III miejsce  Stramowska Anna
bieg na300 m
I miejsce  Jegliñska Monika

II miejsce  Rogacka Urszula
III miejsce  Miszkiel Milena
bieg na500 m
I miejsce  Barwiñska Wioletta
II miejsce  Malinowska ¯aneta
III miejsce  Falkowski Bianka
pi³ka lekarska
I miejsce  Stawicka ¯aneta
II miejsce  Borys Monika
III miejsce  Zarêbska Kinga
skok w dal
I miejsce  Bernaciak Magdalena
II miejsce  Supronowicz Beata
III miejsce  Rudnik Justyna
sztafeta
I miejsce  Gimnazjum Sokó³ki
II miejsce  Gimnazjum nr 1 w Olecku
III miejsce  Publiczne Gimnazjum w
Kowalach Oleckich
Ch³opcy
bieg na 25 m
I miejsce  Draba Sebastian
II miejsce  Szymanowski £ukasz
III miejsce  Sak Sylwester
bieg na 300 m
I miejsce  Marczuk Krzysztof
II miejsce  Ciszewski Daniel
III miejsce  Duszyñski Bartosz
bieg na 500 m
I miejsce  Gulbierz Jaros³aw
II miejsce  Olszewski Damian
III miejsce  Koz³owski Jakub
bieg na 800 m
I miejsce  Miszkiel Przemys³aw
II miejsce  Mejsak Mateusz
III miejsce  Kwiatkowski Daniel
pi³ka lekarska
I miejsce  Reczko Adrian
II miejsce  Laszczkowski Andrzej
III miejsce  Moroz Mateusz

Konkurs Oparcie spo³eczne dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej informuje, ¿e dzia³aj¹c na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz. U. z 2008 r. nr 115, poz. 728, z pón. zm.)
w roku 2010 udzieli dotacji celowych na finansowe wsparcie
projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania oparcia
spo³ecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W bie¿¹cym roku na realizacjê tego zadania przeznaczono kwotê
3.000.000 z³.
O dotacje mog¹ ubiegaæ siê jednostki samorz¹du terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,
a tak¿e podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy o pomocy spo³ecznej, które przygotowa³y projekty
zwi¹zane z rozwojem i funkcjonowaniem w ramach pomocy
spo³ecznej sieci oparcia spo³ecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Przy ocenie projektów opracowanych i zg³aszanych przez
zainteresowane podmioty brane bêd¹ przede wszystkim pod
uwagê te projekty, które przyczyniaj¹ siê do osi¹gania celów
okrelonych przez Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej w
Programie Oparcie spo³eczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i przyczyniaj¹ siê do budowania lokalnej, kompleksowej sieci oparcia spo³ecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

skok w dal
I miejsce  Letkiewicz Patryk
II miejsce  Bubrowski Maciej
III miejsce  Parda Dominik
sztafeta
I miejsce  Gimnazjum nr 1 w Olecku
II miejsce  Publiczne Gimnazjum w
Kowalach Oleckich
III miejsce  Gimnazjum nr 1 w Olecku
Koñcowa punktacja Gimnazjów:
I miejsce  Publiczne Gimnazjum w
Kowalach Oleckich  124 pkt
II miejsce  Gimnazjum nr 2 w Olecku
 100 pkt
III miejsce  Gimnazjum nr 1 w Olecku  88 pkt
IV miejsce  Gimnazjum w wiêtajnie
 69 pkt
V miejsce  Gimnazjum w Sokó³kach
 63 pkt
VI miejsce  OSW Dzieci G³uchych w
Olecku  13 pkt
VII miejsce  Zespó³ Szkó³ w Babkach
Oleckich  8 pkt
VIII miejsce  Zespó³ Szkó³ w Judzikach  7 pkt
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc
w poszczególnych konkurencjach otrzymali pamiatkowe dyplomy. Wszystkie
Gimnazja uczestnicz¹ce w zawodach
otrzyma³y dyplomy, a zwyciêzca otrzyma³ puchar Burmistrza Olecka. Dyplomy i Puchar wrêczali burmistrz Wac³aw
Olszewski i wiceburmistrz Henryk
Trznadel. Uroczystego zakoñczenia Mistrzostw dokona³ Burmistrz Wac³aw
Olszewski. Sêdzi¹ g³ównym zawodów
by³ Pan Romuald Wojnowski.
Józef Wasilewski

Ofertê sporz¹dza siê wed³ug wzoru, stanowi¹cego za³¹cznik
do rozporz¹dzenia Ministra Polityki Spo³ecznej z dnia 8 marca
2005 roku w sprawie okrelenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. nr 44, poz.427).
Do oferty nale¿y do³¹czyæ odpowiednio:
1. Opiniê marsza³ka województwa (w przypadku projektu o
zasiêgu regionalnym).
2. Opiniê starosty (w przypadku projektu o zasiêgu powiatowym).
3. Opiniê prezydenta, burmistrza, wójta (w przypadku projektu o zasiêgu gminnym).
4. Opiniê wojewody.
5. Informacjê o programie/strategii organizowania lokalnej
sieci oparcia spo³ecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (jeli taki program, strategiê przyjêto do realizacji).
Oferty wraz z za³¹cznikami nale¿y nades³aæ listem poleconym lub z³o¿yæ osobicie w Departamencie Pomocy i
Integracji Spo³ecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, pok. 204.
Nieprzekraczalny termin sk³adania wype³nionych formularzy ofert wraz z wymagan¹ dokumentacj¹ up³ywa 15 marca
2010 r.
Szczegó³owe informacje o konkursie na stronie http://
www.mpips.gov.pl .
Halina E. Kasicka

'
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Tenis sto³owy
V Turniej z cyklu Grand Prix Olecka w
tenisie sto³owym odby³ siê 13.02.2010
r. w hali Zespo³u Szkó³ w Olecku.
Organizatorami imprezy by l MOSiR i
MLKS Czarni Olecko. Sêdzia g³ówny turnieju  Dariusz Karniej.
WYNIKI:
Dziewczêta kl. I-IV SP:
1. Joanna £uszczyñska (Olecko)
2. Joanna Soko³owska (Kolno)
3. Joanna Tomaszewska (Stary Folwark)
4. Dominika Kondracka (Pisanica)
5-6. Aleksandra Janewicz (Pisanica)
Maja Mañkiewicz (Gi¿ycko)
7-8. Gabrysia Maciejewska (Olecko)
Urszula Sid³owska (Stary Folwark)
9-12. Dominika Górecka (Gi¿ycko)
Dominika Makowska (Stary Folwark)
Katarzyna Zieliñska (Stary Folwark)
Ch³opcy kl.I-IV SP:
1. Jakub Domys³awski (Gi¿ycko)
2. Joanna £uszczyñska (Olecko)
3. Joanna Soko³owska (Kolno)
4. Damian Fiedorowicz (Olecko)
5. Marcin Iwanowski (Olecko)
Dziewczêta kl. V-VI SP:
1. Zuzanna Woniak (Wiêcki)
2. JustynaWaraksa (Wiêcki)
3. Paulina Maciejewska (Olecko)
4. Natalia Kisiel (Pisanica)
5-6. Paulina ¯ukowska (Pisanica)
Joanna £uszczyñska (Olecko)
7-8. Joanna Soko³owska (Kolno)
Kamila Nowosadko (Stary Folwark)
9-12. Dominika Makowska (Stary Folwark)
Marika Kondracka (Pisanica)
Joanna Tomaszewska (Stary Folwark)
Ch³opcy kl. V-VI SP:
1. Tomasz Kotowski (Pisanica)
2. Marcin Dziatkowski (Pisanica)
3. Jacek Barbachowski (Olsztyn)
4. Natalia Kisiel (Pisanica)
5-6. Bartosz Cudnowski (Pisanica)
Jakub Domys³awski (Gi¿ycko)
7-8. Damian Fiedorowicz (Olecko)
Gimnazja (dziewczêta):
1. Aleksandra Trochim (Gi¿ycko)
2. Ewelina Ma³kiñska (Mr¹gowo)
3. Zuzanna Woniak (Wiêcki)
4. Ewa Boguszewska (Olecko)
5-6. Joanna Lewko (Wiêcki)
Ewelina Karczewska (Suwa³ki)
7-8. Iga Sowulewska (Olecko)
Ewelina Bobrowska (Suwa³ki)
9-12. Justyna Waraksa (Wiêcki)
Paulina Chojnowska (Gi¿ycko)

Magdalena Podlewska (Suwalki)
Kamila Nowosadko (Stary Folwark)
13-16. Natalia S³owikowska (Gi¿ycko)
Gimnazja (ch³opcy):
1. Tomasz Kotowski (Pisanica)
2. Konrad Bobryk (Pisanica)
3. Piotr Ferenc (Gi¿ycko)
4. Aleksandra Trockim (Gi¿ycko)
5-6. Ewelina Ma³kiñska (Mr¹gowo)
£ukasz Leszczyñski (Kijewo)
7-8. Patryk Wójcik (Kijewo)
Zuzanna Woniak (Wiêcki)
9-12. Adrian Winiewski (Kijewo)
Patryk Gliñski (Gi¿ycko)
Jacek Barbachowski (Olsztyn)
Maciej Kuli (Pisz)
Szko³y rednie (dziewczêta):
1. Patrycja Wasilewska (Gi¿ycko)
2. Zuzanna Woniak (Wiêcki)
3. Ewelina Ma³kiñska (Mr¹gowo)
4. Ewelina Bobrowska (Suwa³ki)
5-6. Paulina Opanowska (Suwa³ki)
Ewa Boguszewska (Olecko)
7-8. Magdalena Podlewska (Stary Folwark)
Katarzyna £osiewicz (Gi¿ycko)
9-12. Paulina Chojnowska (Gi¿ycko)
Natalia S³owikowska (Gi¿ycko)
Ewelina Karczewska (Suwalki)
Joanna Lewko (Wiêcki)
13-16. Justyna Waraksa (Wiêcki)
Dominika ¯êgota (Pisz)
Iga Sowulewska (Olecko)
Alina Grajko (Olecko)
Szko³y rednie (ch³opcy):
1. Piotr Szewczyk (Orzysz)
2. Micha³ Trockim (Gi¿ycko)
3. Robert Karniej (Olecko)
4. Aleksandra Trochim (Gi¿ycko)
5-6. Maciej ¯êgota (Pisz)
Piotr Ferenc (Gi¿ycko)
7-8. Damian Bogatz (Pisz)

Konrad Bobryk (Pisanica)
9-12. Szymon Chrzanowski (Pisz)
Maciej Kuli (Pisz)
Dominika ¯êgota (Pisz)
Leszek Krasiñski (Olecko)
Kategoria Open:
1. Piotr Szewczyk (Orzysz)
2. Pawe³ Zieliñski (Pisz)
3. Kamil Sad³owski (Olecko)
4. Zdzis³aw Paliwoda (Olsztyn)
5-6. Tomasz Kotowski (Pisanica)
Grzegorz Weso³owski (Go³dap)
7-8.B ogdan Wikarski (Go³dap)
Micha³ Trochim (Gi¿ycko)
9-12. Robert Karniej (Olecko)
Andrzej Karniej (Olecko)
Krystian Grzelak (Elbl¹g)
Aleksandra Trochim (Gi¿ycko)
13-16. Konrad Bobryk (Pisanica)
Maciej ¯êgota (Pisz)
Mi³osz Rusoñ (Elbl¹g)
Stanis³aw G¹sior (Kruklanki)
17-24. Damian Bogatz (Pisz)
Patryk Wójcik (Kijewo)
Wies³aw Laskowski (Grajewo)
Dominika ¯êgota (Pisz)
£ukasz Wieliczko (Gawliki Wielkie)
Mariusz Mañkiewicz (Gi¿ycko)
Leszek Krasiñski (Olecko)
Szymon Chrzanowski (Pisz)
25-32. Jacek witalski
Kategoria powy¿ej 50 lat:
1. Wies³aw Laskowski (Grajewo)
2. Bogus³aw Szczepanik (Gi¿ycko)
3. Janusz Jurczyk (Gi¿ycko)
Zwyciêzcy poszczególnych kategorii
otrzymali statuetki, zdobywcy II i III
miejsca  medale, a za zajêcie I-III
miejsca  pami¹tkowe dyplomy.
Ogó³em w zawodach uczestniczy³o 116
zawodników, w tym 42 dziewczêta.
Dariusz Karniej

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

DZIEÑ 388

Waldemara Rukcia

Proszê Pañstwa. Zdecydowa³em siê na
zmianê formu³y naszych cotygodniowych
spotkañ. Polityka zaczê³a mnie za bardzo
bawiæ, a przerost zabawy nie jest wskazany. Nie mo¿na tak wiecznie zajmowaæ
siê polityk¹. Przecie¿ politycy siê nami
tak nie zajmuj¹. Trzeba wyrównaæ szanse. Niech teraz politycy siê pomêcz¹, pisz¹c do nas... normalnych ludzi.
Tak a propos normalnoci. Namawiany przez znajomych, kolegê Naczelnego
i parê nieznanych mi tajemniczych postaci, ZDECYDOWA£EM SIÊ. To by³a trudna
decyzja. Podjêcie tej decyzji zajê³o mi o
wiele wiêcej czasu ni¿ obecnemu Premierowi
rezygnacja ze startu w wyborach prezydenckich. D³ugo myla³em, bi³em siê z
mylami i samym sob¹, ale siê zdecydowa³em. Decyzja podjêta. Startujê... START.
Rozpoczynam swoj¹ kampaniê wyborcz¹
na stanowisko burmistrza miasta. A co?
W koñcu od jesieni wakat bêdzie, a mi
siê powoli nudzi dotychczasowe zajêcie.
Tak pomyla³em sobie: co mam do stracenia? No... trzeba bêdzie sobie jaki garnitur
i krawat kupiæ. Ale postanowienie ju¿
podjête: bêdem burmistrzem.
Zaskoczy³em Pañstwa? To dobrze.
Zaskakuj¹ce decyzje przynosz¹ korzyci. Jedni rezygnuj¹, a inni nie. Bycie
burmistrzem mo¿e nie jest najciekawszym zajêciem, ale jak cz³owiek w ¿yciu czego nie zrobi, to nie bêdzie wiedzia³, co straci³. Z pomys³ów wykonywanych zajêæ wyeliminowa³em tylko ca³y
przekrój zawodów od lekarzy do wojskowych, z górnikami ³¹cznie. Choæ
górnikiem to móg³bym zostaæ pod warunkiem, ¿e w kopalni zainstalowaliby
okna. Niespe³nienie tego ¿¹dania elimi-

nuje mnie z tego zajêcia.
Powa¿ny kandydat na burmistrza potrzebuje swojej ekipy, tj. sztabu wyborczego. No, có¿. Przygoda z Pamiêtnikiem znalezionym w kaftanie bezpieczeñstwa zaczê³a siê w pewnym szpitalu o
specyficznej formie leczenia. Gdzie ja znajdê
lepszych kandydatów na cz³onków sztabu i komitetu wyborczego? Tylko tam...
Pañstwo pamiêtacie: szpital jak szpital... Na szczêcie jeszcze nie zosta³ sprywatyzowany. Co prawda kilku kolegów z
pokoju nr 16 puci³o akcje udzia³owe tego
szpitala i powo³a³o nawet w³asn¹ radê
nadzorcz¹ i rzuci³a te akcje na gie³dê
znajduj¹c¹ siê na parterze, w nieczynnym
laboratorium. Ordynator, nadal ten sam,
jednak kilkoma sprytnymi decyzjami zarz¹du, które podejmowane by³y w obecnoci szafy zawieraj¹cej dowody sympatii od pacjentów i ich rodzin przez trzy
dni. Co prawda nowy zarz¹d szpitala sk³ada
siê tylko z Ordynatora i dwóch luster, ale
przyjmowanie wa¿nych decyzji w tym gronie
jest nadzwyczaj trudne. Ordynator ma co
prawda w³asne zdanie, ale ca³kowicie siê
z nim nie zgadza, wiêc trzydniowy termin dyskusji przestaje dziwiæ. Po tym
zebraniu Ordynator wykupi³ wszystkie akcje
szpitala, czyli dok³adnie jakiej 8000% udzia³ów i przekaza³ je spo³eczeñstwu. Spo³eczeñstwo mieci³o siê w kot³owni, gdzie
zatrudnionych by³o dwóch kuzynów pana
Ordynatora jako palaczy. Kuzynami zostali tylko dlatego, ¿e nie by³o nigdzie
ubrañ roboczych i Orydynaror podarowa³ im swoje stare fartuchy, gdzie by³o
wyszyte jego nazwisko. Spo³eczeñstwo
uruchomi³o w tym celu stary, nieu¿ywany piec wêglowy, w którym dokonano
spalenia wszystkich papierów wartociowych. Niechc¹cy spalono te¿ kilkaset te-

czek pacjentów, ale jak t³umaczy³ potem
jeden z palaczy, by³ on kiedy pracownikiem MSW i po prostu zrobi³ to z przyzwyczajenia. By³y wielkie mrozy wiêc uruchomiony dodatkowy piec poprawi³ trochê temperaturê w szpitalu, tak ¿e znajduj¹ce siê w pokojach administracji egzotyczne roliny nie odczu³y zimy.
Przywitalimy siê z Ordynatorem jak
starzy przyjaciele. Po przyjacielskim Czego? wyjani³em, ¿e chcê zostaæ burmistrzem... Po tych s³owach Ordynator nie
robi³ ¿adnych problemów z ponownym
przyjêciem mnie do mojej starej sali. A
ju¿ myla³em, ¿e bêdê musia³ daæ jak¹
³apówkê. Jednak widmo CBA w tym kraju niele dzia³a! Ucieszy³em siê na ten
widomy przyk³ad tego, ¿e takie s³u¿by s¹
potrzebne. Jednak zaintrygowa³a mnie szafa
z dowodami wdziêcznoci od pacjentów i
ich rodzin. Czy Pan siê nie boi, ¿e wpadnie
tu CBA i bêd¹ mieli ca³¹ masê dowodów
na korupcjê?  spyta³em. Ordynator spokojnym tonem odpowiedzia³, ¿e przecie¿
dzi mamy inn¹ kulturê s³u¿b specjalnych
i czasy siê poprawi³y. Dzi CBA dzwoni
pó³ godziny przed rewizj¹ i pytaj¹ siê czy
mog¹ przyjechaæ. Przed gabinetem Ordynatora jest wywieszona kartka z napisem:
wie¿o myta pod³oga, zdejmowaæ buty,
a od samej portierni co parê kroków znajduje siê wycieraczka. Przy dzisiejszej kulturze
CBA, dojcie do gabinetu Ordynatora mo¿e
zaj¹æ nawet dwie godziny... Wystarczaj¹cy czas na schowanie szafy.
Tak! To bêdzie dobre miejsce na rozpoczêcie mojej kampanii wyborczej i
Pamiêtnika znalezionego w kaftanie kandydata na burmistrza.
Czekam na porcjê swoich leków.
PAC

