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Sukcesów, radoci, du¿o umiechów
i spe³nienia marzeñ wszystkim Kobietom
w dniu Ich wiêta ¿yczy redakcja TO.

Musi byæ do wyboru. Zmieniaæ siê,
¯eby nic siê nie zmieni³o.
To ³atwe, niemo¿liwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeli trzeba, raz m¹dre,
raz szare, czarne, weso³e,
bez powodu pe³ne ³ez.
pi z nim jak pierwsza z brzegu,
jedyna na wiecie.
Urodzi mu czworo dzieci,
¿adnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
S³aba, ale udwignie.
Wies³awa Szymborska

Policja poszukuje sprawcy
napadu na odzia³ bankowy

Napad
na bank

Szczegó³y na s. 2.

wiêto w Gimnazjum
nr 2 w Olecku
Dzieñ Patrona
oraz I Memoria³
W³adys³awa ¯urowskiego
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* Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbl¹skiej w oleckich szko³ach  s. 4.
* EGO-szkolenie  s. 4.
* Konkurs ekologiczny pn. Maraton Energetyczny  s. 5.
* Stra¿acy na podlodowych wêdkarskich
mistrzostwach województwa  s. 5.
* Problemy z odnie¿aniem?  s. 6.
* Rozliczenie roczne gminy  s. 6.
* Akademia Animacji  s. 7.
* Bal w SP 1  s. 9.
* Konferencji pt. ,,Prezentacja obszarów chronionych i atrakcyjnych przyrodniczo  s. 18.

Reporta¿ na s. 10-11.

(K21709)

SKUP METALI

i SUROWCÓW WTÓRNYCH
Odbiór w³asnym transportem

tel. 501-611-961

(V3306)

Najwy¿sze ceny

Olecko, ul. E³cka 2

#   
#  & &

Rys. Waldemar Rukæ

MARKET BUDOWLANY
M.Pietraszewski

(K26401)

SUPER TAXI
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

(V7902)

OCHRONA R¥K, STÓP, USZU ORAZ OCZU
(V3805)

Portret kobiety
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Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz
Nietrzewy kieruj¹cy

Policja poszukuje sprawcy
napadu na odzia³ bankowy

Napad
na bank

Komendant Powiatowy Policji w
Olecku wyznaczy³ nagrodê pieniê¿n¹ za
informacjê, która przyczyni siê do zatrzymania sprawcy rozboju na jedn¹ z
placówek bankowych przy Alei Zwyciêstwa w Olecku.
Oleccy policjanci poszukuj¹ sprawcy napadu na jedn¹ z palcówek bankowych przy Alei Zwyciêstwa, do którego dosz³o 24 lutego br. oko³o 10.00.
Osoby, które mog³y widzieæ zdarzenie
lub podejrzanego mê¿czyznê krêc¹cego siê oko³o godziny 10.00 - 10.30 w
pobli¿u placówki bankowej przy Alei
Zwyciêstwa proszone s¹ o kontakt z
oficerem dy¿urnym oleckiej komendy
pod nr tel. 997, 112 lub 87 520 72 32.
Gwarantujemy pe³n¹ anonimowoæ
Tomasz Jegliñski

Zwrot akcyzy

Burmistrz na ostatniej Sesji RM przypomnia³ rolnikom o terminie sk³adania
wniosków na zwrot czêci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego w produkcji
rolnej. Wnioski nale¿y sk³adaæ od 1 do
31 marca. (m/WF)

DY¯URY APTEK

*
*
*
*
*
*
*
*

02.03.2010r.  ul. Zielona 35
03.03.2010r.  ul. Sk³adowa 6
04.03.2010r.  ul. Zielona 37
05.03.2010r.  ul. Kolejowa 15
06.03.2010r.  ul. 11 Listopada 9
07.03.2010r.  pl. Wolnoci 25
08.03.2010r.  pl. Wolnoci 7B
09.03.2010r.  ul. Go³dapska 1

 19.02.2010 r. o godz. 12.40 w Olecku
na ul. Wojska Polskiego funkcjonariusze drogówki usi³owali zatrzymaæ
do kontroli drogowej samochód osobowy marki Opel. Kieruj¹cy tym pojazdem zlekcewa¿y³ sygna³ podany przez
policjanta i odjecha³. Policjanci podjêli pocig, próbuj¹c przy u¿yciu sygna³ów wietlnych i dwiêkowych
zatrzymaæ uciekiniera. Nadal jednak
kierowca Opla nie reagowa³, kieruj¹c
siê w stronê Gi¿ycka. Podczas ucieczki
stwarza³ zagro¿enie bezpieczeñstwa
innym uczestnikom ruchu drogowego
jad¹c od lewej do prawej krawêdzi
jezdni, nie stosowa³ siê tak¿e do znaków drogowych. Nastêpnie kieruj¹cy
Oplem wyprzedzi³ samochód marki Seat
i odjecha³, a z kolei kierowca Seata
zaje¿d¿aj¹c drogê dla radiowozu utrudnia³ wyprzedzenie i dalszy pocig. W
koñcu policjanci zmusili kierowcê Seata
do zatrzymania, By³ to 35- letni Jaros³aw S., mieszkaniec gminy Kêtrzyn.
Jak siê okaza³o, kierowc¹ Opla by³
jego brat. Teraz obaj mê¿czyni za
swoje nieodpowiedzialne zachowanie
odpowiedz¹ przed s¹dem. Grozi im
utrata prawa jazdy i kara nawet do
30 dni aresztu.
 20.02.2010 r. o godz. 22.35 w Kleszczewie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki
Nissan. Po sprawdzeniu w policyjnych
systemach informacyjnych okaza³o siê,
¿e 21-letni Kamil M. posiada s¹dowy
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do listopada 2010 roku.
 20.02.2010 r. o godz. 1.25 w Olecku
na ul. Plac Wolnoci policjanci zatrzymali nietrzewego kieruj¹cego. 54letni Jerzy D. prowadzi³ osobowe Audi
maj¹c 1,8 promila alkoholu w organizmie.
Tomasz Jegliñski

18 lutego

... zosta³y przez gminê og³oszone
konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szko³y Podstawowej nr
3 im. Jana Paw³a II oraz Gimnazjum nr
2 im. Miko³aja Kopernika. Termin sk³adania ofert up³ywa 5 marca o 10.00.
(m/WEKiS)

Redakcja

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

w godzinach 1200-1700

Kolizje

 21.02.2010 r. o godz. 5.50 na trasie
Cimochy  Kalinowo kieruj¹cy pojazdami Fiat i VW w trakcie manewru
wymijania nie zachowali nale¿ytej ostro¿noci, nie zjechali do prawej krawêdzi jezdni, w wyniku czego dosz³o do
zderzenia. Kierowcy zostali ukarani mandatami w wysokoci 250 z³.
 20.02.2010 r. o godz. 17.50 w Sedrankach na skrzy¿owaniu drogi krajowej
nr 65 oraz wojewódzkiej nr 653 dosz³o do zdarzenia drogowego. Kieruj¹ca samochodem VW Golf nie ust¹pi³a
pierwszeñstwa przejazdu kieruj¹cemu
Chryslerem, jad¹cemu od strony Olecka. Sprawcê kolizji, 38-letnia mieszkankê
Suwa³k, ukarano mandatem 250 z³
 20.02.2010 r. o godz. 7.35 na trasie Jab³onowo  Stacze kieruj¹ca Fiatem na
prostym odcinku drogi onie¿onej i oblodzonej, na widok jad¹cego z przeciwka samochodu, gwa³townie zahamowa³a. W wyniku tego wpad³a w polizg,
pojazd zarzuci³o i dosz³o do zderzenia
obu samochodów. Sprawcê kolizji, 37letni¹ mieszkankê gminy Kowale Oleckie, ukarano mandatem 200 z³.

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:

 Janina Adamczyk
 Józefina D¹bek
 Marianna Konarzewska
 Jerzy Makal
 Aleksandra Olszewska
 Janina ¯migrucka
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

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

(V70809)

Sesja Rady Miejskiej

W rodê 24 lutego odby³a siê XXXVII Sesja Rady Miejskiej. Radni podjêli 9 uchwa³, z wyj¹tkiem jednej, jednog³onie. Kontrowersje wzbudzi³a tylko ta o ustaleniu miejsc przeznaczonych do handlu w miecie.
(m)

Sesja Rady Powiatu

25 lutego doby³a siê XXXIV sesja Rady Powiatu. Radni
podjêli 5 uchwa³. Wszystkie jednog³onie. By³a to jedna z
najspokojniejszych sesji w dziejach tej kadencji Rady. Oznacza
to, ¿e radni zaczêli sumienniej pracowaæ na komisjach i po
prostu dopieszczaj¹ merytorycznie ka¿d¹ z uchwa³. (m)

26 lutego

... up³yn¹³ termin sk³adania ofert w konkursie na wsparcie
realizacji zadañ z zakresu kultury i kultury fizycznej na 2010
rok. W 2010 na dofinansowanie dzia³añ z zakresu kultury
fizycznej przeznaczono 225 tysiêcy z³otych za na kulturê 13
tysiêcy 500 z³otych.
(m/WEKiS)

MURDOM

Aleja Zwyciêstwa 6,
tel. 502 494 400

(V9201)

Sk³ad fabryczny kostki brukowej KAMAL

PORCELANA

(V7503)

Nowa siedziba sklepu  Plac Wolnoci 14
www.tocada.pl
Du¿y wybór serwisów 12-osobowych, serwisy
6-osobowe, galanteria sto³owa, liczne dodatki.

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

ON ............................ 3,99
ON Arktik (do -480C) .. 4,19
Pb95......................... 4,39
PB98 ........................ 4,59
LPG .......................... 2,19
Olej opa³owy............ 2,45

z³
z³
z³
z³
z³
z³

a
ka w ³ y m
r t yd k
y a li
r a je e n
b a my t o
m
to
w
e!

AUTOMYJNIA
Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
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

(L21601)
(V8831)

(V8901)

NAJTANIEJ W MIECIE

1 marca (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego
10.00  W oparach absurdu, spektakl grupy teatralnej
Amalgat, sala Teatru AGT
11.30  W oparach absurdu, spektakl grupy teatralnej
Amalgat, sala Teatru AGT
16.00  pocz¹tek kursu w szkole kierowców Jerzego Miliszewskiego (aleje Lipowe)
3 marca (roda)
12.00  uruchomienie tomografu w szitalu
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
17.00  Astro Boy, film, kino
19.00  Nine  Dziewiêæ, film, kino
6 marca (sobota)
17.00  Astro Boy, film, kino
19.00  Nine  Dziewiêæ, film, kino
7 marca (niedziela)
Turniej siatkówki 4-osobowej kobiet, hala LO
17.00  Astro Boy, film, kino
19.00  Nine  Dziewiêæ, film, kino
8 marca (poniedzia³ek)
* wydanie Tygodnika Oleckiego
9 marca (wtorek)
15.00  przes³uchania wstêpne do konkursu piosenki dzieciêcej i m³odzie¿owej Gratka dla nastolatka, sala kina
Mazur
11 marca (czwartek)
9.00  Miêdzypowiatowa Liga Halowej Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t
(gimnazja), hala w Wieliczkach
12 marca (pi¹tek)
9.30  VIII Regionalny Konkurs Recytatorski Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, teatr AGT
19.00  turniej klubowy dart, Pub Pod ABC
13 marca (sobota)
Eliminacje do Turnieju Tenisa Sto³owego o Puchar Gazety
Olsztyñskiej, hala ZS
15 marca (poniedzia³ek)
wydanie Tygodnika Oleckiego

"
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Park Krajobrazowy Wysoczyzny
Elbl¹skiej w oleckich szko³ach

tacji prowadz¹cy lekcjê zapoznali nas z
bogactwem przyrodniczo-geograficznym
zachodniego skraju naszego województwa.
Mielimy okazjê dowiedzieæ siê, jak wa¿n¹

W ramach wspó³pracy Gimnazjum
nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Olecku
oraz Zespo³u Szkó³ w Judzikach z Centrum Edukacji Ekologicznej w E³ku dnia
16 lutego 2010 roku gocilimy w naszych szko³ach pracowników Parku
Krajobrazowego Wysoczyzny Elbl¹skiej.
Przeprowadzili oni zajêcia pod tytu³em
Arkadia Pó³nocy  walory krajobrazowe i kulturowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbl¹skiej.
Przy pomocy multimedialnej prezen-

rolê w ochronie krajobrazu odgrywa dzia³alnoæ parku. Wys³uchalimy równie¿
kilku przyrodniczych ciekawostek.
Lekcja o Wysoczynie Elbl¹skiej by³a
bardzo interesuj¹ca.
Agata Putra
kl. II d, Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika w Olecku
E³ckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA i Stowarzyszenie EGO Kraina
Bociana zapraszaj¹ przedstawicieli organizacji z terenu powiatów: e³ckiego,
go³dapskiego i oleckiego na bezp³atny Cykl Szkoleniowy Liderów Organizacji
Pozarz¹dowych z Subregionu EGO (terminy szkoleñ: 27-28 Lutego, 13-14 Marca,
15-16 Maja)
 Ka¿da organizacja mo¿e zg³osiæ 2 lub
3 osoby, które razem uczestnicz¹c w
szkoleniach, bêd¹ mia³y wiêksz¹ mo¿liwoæ wzmocnienia dzia³alnoci swojej
Chcielibymy zaprosiæ wszystkie
organizacji;
organizacje do uczestniczenia w inno
Podczas innowacyjnych warsztatów
wacyjnym cyklu szkoleñ nastawionych
uczestnicy
bêd¹ mogli zdobyt¹ wiena indywidualny rozwój uczestników prodzê prze³o¿yæ na praktyczne umiejêtwadzonych przez najlepszych specjalinoci oraz w sposób aktywny uczeststów w kraju. Ka¿da organizacja mo¿e
niczyæ w powstawaniu strategii NGO
zg³osiæ od 2 do 3 uczestników. WieEGO; planowaniu strategicznym i
rzymy, ¿e jedynie wspólnie mo¿na wzmocbudowaniu partnerstw;
niæ trwale organizacje.

Szczegó³owy
zakres szkoleñ bêdzie
Na czym polega innowacyjnoæ nadostosowany
do
Waszych potrzeb;
szych szkoleñ?

Wytypowani
przez
Was uczestnicy mog¹
 Szkolenia i warsztaty z zakresu: zasiê zmieniæ w trakcie cyklu, aczkolrz¹dzanie organizacj¹, zarz¹dzanie
wiek iloæ osób zg³oszonych musi
finansami w organizacji, nowoczesny
pozostaæ bez zmian;
fundraising, pisanie projektów;

Maj¹c
na uwadze jakoæ szkoleñ, wy Cykl szkoleniowy jest przewidziany
bralimy
najlepszych trenerów kluczona 60 osób, podzielonych na 4 zewych:
spo³y. Szkolenia odbywaæ siê bêd¹ w
jednym miejscu, w tym samym cza- - Pawe³ £ukasiak  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (Nowoczesny
sie, co pozwoli wszystkim uczestnifundraising)
kom na wymianê dowiadczeñ oraz
- Joanna Krasnodêbska  dyrektor Stolepsz¹ integracjê;

EGO-szkolenie

warzyszenia BORIS (zarz¹dzanie organizacj¹)
- Maciej Bielawski  wicedyrektor ds.
rozwoju ESWIP (pisanie projektów)
- Tomasz Bruski  Akademia Rozwoju Filantropii (zarz¹dzanie finansami
w organizacji)
- Krzysztof Margol  Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA,
- Krzysztof Leoñczuk (Orodek Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych w
Bia³ymstoku) (zarz¹dzanie organizacj¹)
Szczegó³y:
* Cykl bezp³atnych szkoleñ obejmuje 3
szkolenia weekendowe: 27-28 Lutego, 13-14 Marca, 15-16 Maja;
* Miejsce: Hotel Skarpa, ul. Sembrzyckiego 40, Olecko
* Ka¿de szkolenie sk³ada siê z 8 godzin merytoryki i 4 godzin warsztatu;
* Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc;
* Uczestnik pokrywa wy³¹cznie koszty
dojazdu na szkolenie;
* Zg³oszenia prosimy nadsy³aæ na adres: krzysztof@stopa.org.pl
W razie pytañ prosimy o kontakt:
604 83 97 83
Serdecznie zapraszamy do udzia³u!
E³ckie Stowarzyszenie
Aktywnych STOPA

#
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Konkurs ekologiczny pn.

MARATON ENERGETYCZNY

Stra¿acy na podlodowych wêdkarskich mistrzostwach województwa

Stra¿acy z Olecka godnie zaprezentowali siê w Mistrzostwach Województwa Warminsko-Mazurskiego stra¿aków w
wêdkarstwie podlodowym, które odby³y siê 13 lutego 2010
roku w Wêgorzewie. Dwójka w sk³adzie: Andrzej Retel i
Marcin Sertel zajê³a dru¿ynowo II miejsce - 5,646 kg ryb
(w ubieg³ym roku III), a indywidualnie Marcin Sertel 5. miejsce
 3,034 kg, Andrzej Retel 6. miejsce  2,612 kg.
Wyniki koñcowe:
Indywidualnie:
1. Szymski Andrzej, Bartoszyce - 4,128 kg, 2. Rudzis Janusz, Ostróda - 3,474 kg, 3. Chmielewski Jan, Mr¹gowo 3,350 kg
Dru¿ynowo: 1. Bartoszyce - 7,368 kg, 2. Olecko - 5,646 kg,
3. Mr¹gowo - 5,494 kg
kpt. Tomasz Jag³owski

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Suwa³kach Muzeum
Okrêgowe w Suwa³kach - Centrum Sztuki Wspó³czesnej 
Galeria Andrzeja Strumi³³y zapraszaj¹ serdecznie na promocjê tomu poezji Andrzeja Strumi³³y Ja, która odbêdzie siê
11 marca 2010 r. o godz. 18.00 w Patio PWSZ w Suwa³kach, ul. Noniewicza 10.

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
(V6504)

(V9401)

Centrum Edukacji Ekologicznej w E³ku oraz E³ckie Stowarzyszenie Ekologiczne, kontynuuj¹c kampaniê na rzecz
inteligentnej energii, organizuj¹ konkurs ekologiczny pn.
,,MARATON ENERGETYCZNY.
Do udzia³u w Maratonie serdecznie zapraszamy przedszkola, szko³y podstawowe i gimnazja z powiatów: e³ckiego, go³dapskiego i oleckiego.
Na uczestników czekaj¹ cztery interesuj¹ce konkurencje:
1) konkurs wiedzy ,,Inteligentna energia w moim otoczeniu;
2) konkurs na makietê ,,Inteligentna energia w mojej szkole;
3) konkurs na konspekt zajêæ ,,Powszechne zastosowanie
inteligentnej energii oraz jej wp³yw na rodowisko;
4) konkurs plastyczny ,,Inteligentna energia w moim otoczeniu.
Ostateczny termin nadsy³ania zg³oszeñ i prac konkursowych up³ywa 8 kwietnia 2010 (czwartek).
Konkurs wiedzy odbêdzie siê 15 kwietnia 2010 (czwartek) w siedzibie CEE w E³ku. Rozstrzygniêcie konkursu i
rozdanie nagród nast¹pi 23 kwietnia 2010 (pi¹tek) w siedzibie CEE.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce konkursu znajduj¹
siê w regulaminie, który wraz z formularzem zg³oszeniowym jest dostêpny w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej w E³ku przy ul. Parkowej 12 oraz na stronie http:/
/www.cee.elk.edu.pl/konkursy.html.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u w konkursie!

$
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Problem odnie¿ania miasta odcisn¹³ doæ znacz¹ce piêtno na obradach
Rad Miejskiej (24 lutego) i Powiatowej (25 lutego).

Problemy z odnie¿aniem?

Na sesji RM temat podjêto po tym
jak Burmistrz Wac³aw Olszewski poda³ fakt, ¿e na odnie¿anie miasto wyda³o ju¿ 268 tysiêcy z³otych i ¿e do
koñca zimy kwota ta mo¿e przekroczyæ
300 tysiêcy. Pierwszy zabra³ g³o radny Mariusz Mi³un. Zwróci³ siê do Burmistrza z pytaniem jak miasto chce uporaæ
siê ze sprz¹tniêciem ulic po okresie zimowym oraz o ocenê akcji odnie¿ania.
Mogê powiedzieæ jedno! Drogi by³y
przejezdne ca³y czas. By³y momenty
trudne, kiedy nieg pada³ ci¹gle przez
dwa dni. Kwota, jak¹ wydalimy w porównaniu do lat ubieg³ych, jest wielokrotnie wy¿sza. W bud¿ecie mielimy
na odnie¿anie 80 tysiêcy z³otych. Brakuj¹ce kwoty wziêlimy z bie¿¹cego
utrzymania dróg, z rezerwy bud¿etowej...
Dziurê bud¿etow¹ bêdzie trzeba jako
za³ataæ.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e te pieni¹dze
wyrzucone zosta³y w b³oto, a cilej w
nieg. Uwa¿am, ¿e pieni¹dze te zosta³y
wydane rozs¹dnie. Nie mówiê czy to
jest du¿o czy ma³o. Mylê jednak, ¿e
dziêki tym dzia³aniom mieszkañcy mogli w miarê przyzwoicie korzystaæ z dróg.
Jeli za chodzi o same odnie¿anie, to tradycyjnie odpowiedzialne za
nie jest Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej. Odpowiadaj¹c na pytanie o
sprz¹tanie pozimowe. Jeli tylko warunki
pozwol¹, natychmiast przyst¹pimy do
sprz¹tania miasta. Zaczniemy od centrum i bêdziemy przesuwaæ sprzêt do
dalszych czêci miasta. Korzystaæ te¿
bêdziemy z robotników publicznych, gdy¿

w tym roku ta forma pomocy bezrobotnym bêdzie praktykowana. Mam nadziejê,
¿e akcja przebiegnie w miarê sprawnie
 zakoñczy³ wyst¹pienie burmistrz.
Szef PGK Jerzy Imierski stwierdzi³,
¿e odnie¿anie przebiega³o w sposób taki,
jaki przewidywa³a umowa z Powiatowym Zarz¹dem Dróg. Porówna³ umowê z PZD z umow¹ z Lidlem: PZD
p³aci miesiêcznie za utrzymanie dróg oko³o
14 tysiêcy z³otych, a Lidl za odnie¿enie placu 4000 z³otych. Stwierdzi³ ¿e
widaæ w jakim stopniu jest to zaanga¿owanie. Wyszczególni³ ulice Armii
Krajowej i Kolejow¹ jako te, z których
wywo¿ono nieg. Na pytanie radnego
Jaros³awa Bagieñskiego dotycz¹ce zasadnoci umowy z PZD stwierdzi³, ¿e
bez wzglêdu czy jest jakie zadanie zawarte

Wydatki na odnie¿anie
dróg gminnych
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009







120 852 z³otych
69 944 z³otych
44 000 z³otych
2 527 z³otych
93 366 z³otych

w umowie czy nie, PGK stara siê zawsze problem rozwi¹zaæ.
W swoim wyst¹pieniu Gra¿yna Obuchowska zaproponowa³a aby zmusiæ
Powiatowy zarz¹d Dróg do pokrycia
faktycznych kosztów odnie¿ania. Nie
mo¿emy pozwalaæ na to, aby Powiat ci¹gle
nas finansowo wykorzystywa³  stwierdzi³a na zakoñczenie swego wyst¹pie-

Rozliczenie roczne gminy
Wydzia³ Finansowy gminy Olecko
sporz¹dzi³ sprawozdanie roczne z wykonania dochodów, wydatków, zobowi¹zañ, nale¿noci i funduszy celowych, dochodów w³asnych, podstawowych dochodów podatkowych oraz zadañ zleconych.
Wynika z niego, ¿e w 2009 r. dochody gminy wykonano w 94,8%. Gmina
zdoby³a 54 miliony 805 tysiêcy 157,51
z³otych na planowane 57 milionów 836
tysiêcy 225,63 z³otych.
Wi¹¿e siê to przede wszystkim z
mniejszym zainteresowaniem przetargami
organizowanymi przez gminê na zbycie
nieruchomoci.
Gmina zaci¹gnê³a planowane wcze-

niej po¿yczki: 1 milion 333 tysi¹ce na
budowê sieci sanitarnej i wodoci¹gowej
Olecko  Mo¿ne, 53 tysi¹ce na oczyszczalnie cieków w Zatykach oraz 6 milionów 399 tysiêcy kredytu d³ugoterminowego.
Gmina sp³aci³a raty kredytów w
wysokoci 2 milionów 516 tysiêcy i 159
z³otych.
Zad³u¿enie gminy na 31 grudnia 2009
roku wynosi 11 milionów 314 tysiêcy
780 z³otych co stanowi 20,6% planowanych w 2010 dochodów.
Nadwy¿ka, która pozosta³a w bud¿ecie,
to 24 tysi¹ce 278, 20 z³otych.
(na postawie sprawozdania
rocznego WF Gminy Olecko)

nia radna.
Wysoko oceni³ akcjê odnie¿ania
so³tys Remigiusz Arciszewski. Upomnia³
siê nawet o to, by podziêkowaæ operatorom sprzêtu odnie¿aj¹cego za ich ofiarn¹ i ciê¿k¹ pracê.
Równie¿ na sesji Rady Powiatu
wysoko oceniono akcjê odnie¿ania.
Jedynie radny Leszek Ga³czyk skrytykowa³ kierownika Powiatowego Rejonu Dróg za zablokowane niegiem parkingi i ulice. W obronie PRD wyst¹pi³
w czêci dyskusji G³os wolny wolnoæ
ubezpieczaj¹cy sekretarz powiatu
Edward Adamczyk. Zaznaczy³, ¿e wystêpuje jako obywatel. Stwierdzi³, ¿e
jak na tak¹ zimê miasto i powiat funkcjonowa³o normalnie, a akcja odnie¿ania by³a prowadzona poprawnie i
prawid³owo.
(opracowa³ B. Marek Borawski)
Od redakcji: Trzeba pamiêtaæ, ¿e
w³adze, zarówno powiatowe jak i miejskie,
niezale¿nie od kompetencji rozliczane
s¹ przez obywateli za skutecznoæ. Dla
obywatela nie jest wa¿ne kto dan¹ ulic¹ zarz¹dza. Ulica ma byæ przejezdna,
a chodnik na tyle szeroki, by zmiecili
siê obok siebie dwaj przechodnie nadchodz¹cy z przeciwnych stron. Jeli za
chodzi o odnie¿anie, to jedno trzeba
powiedzieæ: jedzi³o siê po ulicach
miejskich powoli i uwa¿nie, ale jedzi³o. Klê³o siê na zwa³y niegu, ale nie
na sprz¹tanie. Wszyscy odpowiedzialni robili co w ich mocy, aby miasto nie
stanê³o tak jak wiele polskich miast tej
zimy. Nie znaczy, ¿e wszystko jest w
porz¹dku. Olecko zawsze wszystko robi³o lepiej ni¿ inni. Czas przemyleæ
tegoroczne dzia³ania i w nastêpnym
sezonie przygotowaæ siê do walki z zim¹
jeszcze lepiej.

Handel na chodniku

Rada Miejska podjê³a uchwa³ê, na
mocy której handluj¹cy poza targowiskiem miejskim bêd¹ musieli posiadaæ
pozwolenie w³aciciela gruntu na którym handel ma byæ prowadzony oraz
bêd¹ musieli uiciæ op³atê.
Uchwa³a reguluje wreszcie nierówne traktowanie przedsiêbiorców i przygodnych handlarzy.
(m)

268 tysiêcy z³otych

... to koszty poniesione przez gminê
na zimowe utrzymanie dróg pozamiejskich. Zimowym utrzymaniem objêtych
jest 120 kilometrów dróg. Umowy w
tym zakresie zawarto z czterema przedsiêbiorstwami. Dysponuj¹ oni 11 maszynami.
(m/GKO)

%
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Akademia Animacji

W³anie zakoñczy³y siê warsztaty prowadzone przez animatorki kultury z Fundacji Przystanek Twórczoæ w ramach
projektu Akademia Animacji. Od pestki do pomarañczy.
Od inspiracji do dzia³ania. Warsztaty cieszy³y siê du¿ym
zainteresowaniem ze strony m³odzie¿y, ³¹cznie wziê³o w nich
udzia³ 180 m³odych ludzi z Olecka i okolic.

Uwa¿amy, ¿e taka forma nauki jest du¿o ³atwiejsza do
przyswojenia i na pewno zostanie nam w pamiêci na d³u¿ej.
Robert Drobiszewski - uczestnik warsztatów

Relacja m³odzie¿y z warsztatów:
Nikt z nas nie wiedzia³, czego mo¿e siê spodziewaæ. Choæ
za oknem zima, to w rodku by³a ciep³a i przyjazna atmosfera. Rozmowy na temat naszych marzeñ, zainteresowañ,
czy te¿ wspólne zabawy rozwinê³y w nas kreatywne mylenie. Jestem pod wra¿eniem, czy te¿ Mog³abym tam chodziæ codziennie mo¿na by³o us³yszeæ po zakoñczeniu spotkania. Pani Ania i Pani Asia pobudzi³y nas do dzia³ania i
teraz nie musimy baæ siê ambitnych pomys³ów! Ka¿dy z nas
chêtnie tam powróci.
Paulina Omilian - uczestniczka warsztatów

Pi¹tkowe spotkanie okaza³o siê niezwykle inspiruj¹ce.
Potwierdzi³o, ¿e w naszych ¿y³ach oprócz krwi przep³ywa
tak¿e spora porcja energii. Niezwykle kreatywnej energii.
Ania i Asia niczym Rycerze (Rycerki?) Jedi przedstawia³y nam kolejne historie zwi¹zane z niezwykle szeroko pojêt¹
aktywnoci¹ kulturaln¹.
Ka¿da sytuacja sz³a w parze z wykonaniem pewnego rodzaju æwiczenia, zadania. Mogê mia³o napisaæ, ¿e wziêlimy udzia³ w pewnego rodzaju praktyce inspiracji, podró¿y
przez ró¿ne mo¿liwoæ.
Podró¿owaæ jest bosko.
Przybijamy du¿¹ pi¹tkê tak¿e Marysi - przesympatycznej
doktorantce obecnej na warsztatach razem z nami.
Mateusz Iwanowski - uczestnik warsztatów
Warsztaty s¹ zaledwie pierwszym etapem, teraz przed
m³odzie¿¹ kolejne wyzwanie  udzia³ w konkursie na najciekawsz¹ inicjatywê kulturaln¹. Piêæ najlepszych pomys³ów zostanie dofinansowanych w ramach projektu Akademia Animacji.
Wiêcej na stronie: www.akademiaanimacji.pl

Projekt jest realizowany w ramach
Programu Akademia Orange.

KONKURS

Rozmawialimy o projektach, zainteresowaniach, swoich
ambicjach, marzeniach. Atmosfera by³a urzekaj¹co mi³a :).
Taki efekt uzyska³y nasze Panie mentorki, wprowadzaj¹c spontaniczne i kreatywne zabawy, które pobudza³y twórcze i odmienne mylenie. Poznalimy najwiêksze tajniki dotycz¹ce
pisania wniosków, uzyskiwania grantów oraz niektóre szczegó³y co z czym, komu i dlaczego. Klasowi koledzy i kole¿anki bardzo pozytywnie odebrali tak¹ formê nauki. Na przyk³ad, Gdyby tak nas uczono w szkole, to z chêci¹ bym tam
chodzi³, Te kobiety znaj¹ siê na rzeczy, trzeba to przyznaæ,
oby takie uczy³y nas w szkole mhmm..., ...ale w ogóle jakie
ciekawe pomys³y nam przychodz¹ do g³owy, co nie?.

AKADEMII ANIMACJI
NA CIEKAW¥ INICJATYWÊ KULTURALN¥!

Konkurs w ramach projektu Akademia Animacji. od
Pestki do Pomarañczy. od Inspiracji do Dzia³ania adresowany jest do m³odych ludzi z Olecka (w wieku 15-20
lat), którzy maj¹ pomys³y na ciekawe przedsiêwziêcia kulturalne. Autorzy piêciu najlepszych projektów otrzymaj¹
wsparcie merytoryczne i dofinansowanie w wysokoci rednio
1600 z³.
Projekty nale¿y przesy³aæ w formie elektronicznej
na adres mailowy:
kontakt@tworczosc.org.pl do 6 marca 2010 r.
Wiêcej informacji na www.akademiaanimacji.pl

&
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URZ¥D SKARBOWY INFORMUJE

ULGA NA DZIECI

Z ulgi prorodzinnej mog¹ korzystaæ
podatnicy uzyskuj¹cy dochody opodatkowane wed³ug skali podatkowej, sk³adaj¹cy roczne zeznanie podatkowe na
druku PIT-36 lub PIT-37. Z ulgi tej nie
mog¹ skorzystaæ podatnicy, którzy uzyskuj¹ dochody opodatkowane wg. 19%
podatku liniowego oraz opodatkowane
na zasadach tzw. rycza³tu ewidencjonowanego.
Odliczenie przys³uguje rodzicom wykonuj¹cym w³adze
rodzicielsk¹ nad dzieæmi w³asnymi, jak i przysposobionymi,
opiekunom prawnym, je¿eli dziecko z opiekunem zamieszkuje oraz osobom pe³ni¹cym funkcjê rodziny zastêpczej na
podstawie orzeczenia s¹du lub umowy zawartej ze Starost¹.
Z odliczenia nie mog¹ korzystaæ zatem rodzice pozbawieni
w³adzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni dziecka, w
przypadku gdy dzieci z nimi nie zamieszkuj¹.
Ulga jest adresowana do podatników, którzy w roku podatkowym wychowuj¹ dzieci:
· ma³oletnie,
· bez wzglêdu na ich wiek, jeli utrzymywa³y zasi³ek (dodatek) pielêgnacyjny lub rentê socjaln¹,
· do ukoñczenia 25 roku ¿ycia ucz¹ce siê w szko³ach, o
których mowa w przepisach o systemie owiaty, przepisach o szkolnictwie wy¿szym lub w przepisach reguluj¹cych system owiatowy lub szkolnictwo wy¿sze obowi¹zuj¹cych w innym ni¿ Rzeczpospolita Polska pañstwie,
je¿eli w roku podatkowym nie uzyska³y dochodów podlegaj¹cych opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapita³ów pieniê¿nych opodatkowanych przy zastosowaniu 19%
stawki podatkowej w ³¹cznej wysokoci przekraczaj¹cej
kwotê stanowi¹c¹ iloraz kwoty zmniejszaj¹cej podatek oraz
stawki podatku, okrelonych w pierwszym przedziale skali
podatkowej, z wyj¹tkiem renty rodzinnej.
Pamiêtaj!!! Z ulgi mog¹ korzystaæ tak¿e osoby wychowuj¹ce pe³noletnie dzieci, pod warunkiem, ¿e dzieci te ucz¹
siê lub studiuj¹ (tak¿e za granic¹) oraz ¿e w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, nie uzyska³y dochodów
opodatkowanych wed³ug skali podatkowej lub z kapita³ów
pieniê¿nych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki w ³¹cznej wysokoci nieprzekraczaj¹cej 3089 z³ (556,02 :
18%). Fakt otrzymywania przez dziecko renty nie ma znaczenie dla prawa do ulgi.
Z odliczenia nie mog¹ korzystaæ podatnicy, których dzieci
prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ opodatkowan¹ przy zastosowaniu 19% stawki podatkowej lub na zasadach tzw.
Rycza³tu ewidencjonowanego albo te¿ podlegaj¹ przepisom
ustawy o podatku tona¿owym.
Jak obliczyæ wysokoæ przys³uguj¹cego odliczenia?
Odliczeniu podlega kwota stanowi¹ca 1/6 kwoty zmniejszaj¹cej podatek okrelonej w pierwszym przedziale skali,
za ka¿dy miesi¹c kalendarzowy, w którym podatnik wykonywa³ w³adzê, pe³ni³ funkcjê rodziny zastêpczej albo sprawowa³ opiekê nad dzieckiem. Kwota odliczenia wynosi 92,67
z³ miesiêcznie na ka¿de dziecko.
Pamiêtaj!!! Odliczenie nie przys³uguje poczynaj¹c od
miesi¹ca kalendarzowego, w którym dziecko:
· na podstawie orzeczenia s¹du zosta³o umieszczone w instytucji zapewniaj¹cej ca³odobowe utrzymanie w rozumieniu

przepisów o wiadczeniach rodzinnych,
· wst¹pi³o w zwi¹zek ma³¿eñski.
Mog¹ siê zdarzyæ sytuacje, w których dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastêpczej albo do opiekuna prawnego. Je¿eli
przekazanie to nastêpuje w trakcie miesi¹ca, ka¿demu z
podatników opiekuj¹cych siê dzieckiem przys³uguje w tym
miesi¹cu odliczenie w kwocie stanowi¹cej 1/30 miesiêcznej
kwoty odliczenia za ka¿dy dzieñ sprawowania nad nim pieczy. Oznacza to, ¿e zarówno rodzice, jak i opiekun prawny
albo osoba pe³ni¹ca funkcjê rodziny zastêpczej odliczy - za
miesi¹c, w którym opieka by³a sprawowana przez ró¿ne osoby - 3,09 z³ za ka¿dy dzieñ sprawowania nad dzieckiem
pieczy.
Ma³¿onkowie wychowuj¹cy dzieci powinni pamiêtaæ, ¿e
roczna kwota odliczenia dotyczy ³¹cznie obojga rodziców,
opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastêpczych
pozostaj¹cych w zwi¹zku ma³¿eñskim. Przys³uguj¹c¹ im roczn¹
kwotê odliczenia mog¹ odliczyæ od podatku w czêciach
równych lub w dowolnej ustalonej proporcji.
Odliczenia dokonuje siê w rocznym zeznaniu podatkowym, podaj¹c liczbê dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty
urodzenia dzieci (informacje te podaje siê w PIT/O).
Pamiêtaj!!! Podatnik korzystaj¹cy z ulgi prorodzinnej
wype³nia PIT-36 lub PIT-37oraz PIT/O stanowi¹cy za³¹cznik do tych zeznañ.
Czy do zeznania podatkowego do³¹czaæ dokumenty?
Nie ma takiego obowi¹zku. Podatnicy korzystaj¹cy z
odliczenia powinni jednak wiedzieæ, ¿e na ¿¹danie organów
podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest
obowi¹zany przedstawiæ zawiadczenia, owiadczenia oraz
inne dowody niezbêdne do ustalenia prawa do odliczenia, w
szczególnoci:
· odpis aktu urodzenia dziecka,
· zawiadczenie s¹du rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
· odpis orzeczenia s¹du o ustaleniu rodziny zastêpczej lub
umowê zawart¹ miêdzy rodzina zastêpcz¹ a starost¹,
· zawiadczenie o uczêszczaniu pe³noletniego dziecka do szko³y.
Wiêcej informacji na temat rozliczenia rocznego mo¿na
uzyskaæ na stronie internetowej www.szybkipit.onet.pl.

SZYBKI PIT NA
WARMII I MAZURACH

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Olecku
informuje,¿e 6 marca 2010 r. (sobota) jest
DNIEM OTWARTYM w Urzêdzie Skarbowym w Olecku

Urz¹d bêdzie czynny
w godz. od 9.00-13.00

DZIEN OTWARTY umo¿liwi podatnikom:
* sk³adanie zeznañ podatkowych oraz uzyskanie informacji
zwi¹zanych z rozliczeniem rocznym podatku za 2009 rok,
* z³o¿enie formularzy NIP i ich aktualizacja,
* sprawdzenie zgodnoci wp³at zaliczek na podatek dochodowy dokonywanych w trakcie roku przez osoby prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹,
* fachow¹ pomoc pracowników urzêdu przy wype³nianiu zeznañ
podatkowych.
Strona internetowa: www.szybkipit.pl  tu znajdziesz formularze podatkowe, broszury informacyjne, informacje, które u³atwi¹ Ci rozliczenie roczne podatku za 2009 rok.

'
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Bal w SP 1
Dzieciom z klas I-III Szko³y Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza
w Olecku w dniu 10 lutego 2010 roku
zawróci³ w g³owie koñcz¹cy siê w³anie karnawa³. Na szkoln¹ zabawê przyby³o mnóstwo postaci ze wiata bani,
artystów, przyrody. Zachwycaj¹ce kostiumy odzwierciedli³y dzieciêc¹ fantazjê i znacznie podnios³y poziom emocji w zabawie. W klasach nie zabrak³o
smako³yków dla ma³ych balowiczów oraz
konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.
Renata Bogdan, Ewa £apszys



Tygodnik Olecki/rok 2010/nr 9 (633)

wiêto w Gimnazjum nr 2 w Olecku

Dzieñ Patrona oraz I Memoria³ W³adys³awa ¯urowskiego

WIÊTO
SZKO£Y
 19.02.2010 r.
Serdecznie witam wszystkich obecnych na dorocznej uroczystoci wiêta Gimnazjum nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Olecku. W imieniu spo³ecznoci naszego gimnazjum, a wiêc nauczycieli, rodziców, m³odzie¿y, oraz pracowników administracji i obs³ugi wyra¿am radoæ z obecnoci poród nas
szacownych goci. A s¹ to osoby nieprzypadkowe, bo zwi¹zane z nami, wspieraj¹ce nas w rozlicznych zamierzeniach
i przedsiêwziêciach  nie tylko zwi¹zanych z dniem dzisiejszym.
Serdecznie witam:
- Pana Wac³awa Olszewskiego, Burmistrza Olecka.
- Pana Karola Sobczaka, Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej oraz Pana
Romualda Wojnowskiego, zastêpcê Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
w Olecku.
Niezmiernie mi³o jest nam powitaæ
Komendanta Stra¿y Po¿arnej w Olecku Pana Jana Mroza.
Zaszczyceni zostalimy obecnoci¹
dyrektorów zaprzyjanionych szkó³
gminnych w osobach: Pani Janiny Rêkawek  dyrektor SP im. Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego, Pani Eligii Bañkowskiej  dyrektor SP nr 1 im. Henryka Sienkiewicza i Pani Lucyny Sadowskiej  dyrektor SP nr 3 im. Jana
Paw³a II.
Cieszy nas obecnoæ Pana Andrzeja
Wojczulewicza  Prezesa Fundacji Roz-

woju Ziemi Oleckiej, który wraz nieobecnym dzisiaj Panem Andrzejem
Kamiñskim  dyrektorem MOSiR w
Olecku  pierwsi podjêli inicjatywê przypomnienia i docenienia osby Pana W³adys³awa ¯urowskiego. Zaproszenie do
wspólnego wiêtowania przyj¹³ Pan
Tadeusz Bogusz, emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego, medalista igrzysk olimpijskich.
Nasz¹ radoci¹ jest obecnoæ przedstawicieli Rady Rodziców na czele z
Pani¹ Katarzyn¹ Janczewsk¹  przewodnicz¹c¹ Rady Rodziców, Teres¹ Parafinowicz, Pani¹ Nalewajko Barbar¹,
Hann¹ Broniszewsk¹ i panem Romualdem Warsiewiczem.
Ze szczególn¹ atencj¹ witam rodzinê Pana W³adys³awa ¯urowskiego  córki: Zofiê ¯urowsk¹ i Ewê Dêbowsk¹.
Dziêkujê za obecnoæ przedstawicielom lokalnej prasy  Panu Bogus³awowi Markowi Borawskiemu, redaktorowi naczelnemu Tygodnika Oleckiego.
Dzieñ urodzin Patrona sta³ siê dniem
wi¹tecznego zgromadzenia spo³ecznoci
szkolnej i jej goci. Tê uroczyst¹ chwilê
chcemy prze¿ywaæ w eksponowaniu tego,
co stanowi bogat¹ historiê tego miejsca, ale te¿ dynamicznego rozwoju
obecnego czasu, który tworzymy ciê¿k¹, codzienna prac¹.
To wiêto jest w szczególny sposób uroczystoci¹ wszystkich, którzy kochaj¹ to miejsce i nie szczêdz¹ si³ dla
dobra naszej lokalnej spo³ecznoci.
Przywo³ujemy dzisiaj piêkn¹ postaæ
Pana W³adys³awa ¯urowskiego, niez³om-

nego pedagoga, cz³owieka wielkiej pasji,
który potrafi³ swoj¹ prac¹ uzasadniæ sens
powiêcenia dla innych i podejmowania wyzwañ  wydawa³oby siê  ponad miarê mo¿liwoci.
Jego wietlany przyk³ad jest dla nas
wyzwaniem i zachêt¹ do wznoszenia
siê ponad przeciêtnoæ. W ka¿dym czasie
twórcza inwencja i wytrwa³oæ okazuj¹ siê byæ silniejsze od zewnêtrznych
ograniczeñ. Wa¿nym jest, abymy to
rozumieli i chcieli przekraczaæ granice stereotypów, a czasem zwyk³ej bylejakoci i lenistwa.
Potrzeba nam dzisiaj nauczycieli
otwartych na wyzwania czasu, którzy
jak Pan W³adys³aw odnajd¹ swoje miejsce poród m³odzie¿y szukaj¹cej autorytetów i mistrzów.
Potrzeba m¹droci rodziców i w³odarzy spo³ecznych, aby poród wyzwañ
tych komercyjnych czasów nie zgubiæ
z pola widzenia prawdziwego bogactwa jakim jest potencja³ ludzki i potrzeby inwestowania weñ ponad wszelkimi racjami politycznymi i ekonomicznymi.
Dzisiaj us³yszymy o owocach pracy jednego cz³owieka. Z³o¿y³y siê na
nie niezwyk³e osi¹gniêcia wielu  nie
tylko sportowe  i echo wybrzmiewaj¹ce do dzisiaj wspomnieniami, chlub¹ i zachwytem. Zobaczmy siebie poród tej piêknej historii i zadajmy sobie pytanie  ile ja dajê z siebie dla
tego miejsca i dla tych, którzy wraz ze
mn¹ tworz¹ obecn¹ codziennoæ tej
szko³y. Dotyczy to wszystkich  ca³ej
spo³ecznoci naszego gimnazjum.
Cieszymy siê bardzo z tego, ¿e historia tego miejsca jest wa¿n¹ dla ca³ej lokalnej spo³ecznoci. Panie Burmistrzu, ostatnie doniesienia medialne
pozwalaj¹ nam wierzyæ i marzyæ, ¿e w
tym miejscu, gdzie kiedy by³o lodowisko Bajka, powstanie piêkny obiekt
sportowy. Czekamy z niecierpliwoci¹
na to.
Dzisiejszy dzieñ bêdzie niezwykle
bogaty w treci. Prze¿yjmy go m¹drze
i radonie. Niech nasz wielki patron
Miko³aj Kopernik pomaga nam w twórczym odkrywaniu rzeczy wielkich i
wspania³ych nie tylko dzisiaj, ale ka¿dego dnia naszego codziennego ¿ycia.
Zapraszam serdecznie do wspólnego wiêtowania.
Anna Dorota Siemiatycka
Dyrektor Gimnazjum nr 2
im. Miko³aja Kopernika w Olecku
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wiêto w Gimnazjum nr 2 w Olecku

Dzieñ Patrona oraz I Memoria³ W³adys³awa ¯urowskiego

Data 19 lutego 2010 r. w sposób
szczególny zapisa³a siê w pamiêci spo³ecznoci naszego gimnazjum. By³ to dzieñ
pod wieloma wzglêdami niezwyk³y.
Z³o¿y³y siê na to dwa wydarzenia: wiêto
Szko³y  zwi¹zane z urodzinami naszego patrona Miko³aja Kopernika oraz I
Memoria³ W³adys³awa ¯urowskiego,
postaci niezwykle zas³u¿onej dla naszej
szko³y.
Obchody rozpoczê³a uroczysta akademia, na któr¹ zaproszeni zostali liczni gocie m.in. Burmistrz Olecka  p.
Wac³aw Olszewski, Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej  p. Karol Sobczak,
zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej  p. Romuald Wojnowski, Komendant Stra¿y Po¿arnej w Olecku  p.
Jan Mróz, dyrektorzy zaprzyjanionych
szkó³ gminnych, Prezes Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej  p. Andrzej Wojczulewicz, przedstawiciele Rady Rodziców na czele z przewodnicz¹c¹ p. Katarzyn¹ Janczewsk¹ oraz redaktor naczelny Tygodnika Oleckiego p. Bogus³aw Marek Borawski. Sw¹ obecnoci¹ ceremoniê uwietni³y córki p. W³adys³awa ¯urowskiego  p. Zofia ¯urowska i p. Ewa Dêbowska.
Uroczystoæ rozpoczê³o wprowadzenie
sztandaru i odpiewanie hymnu szko³y.
Nastêpnie glos zabra³a pani dyrektor Anna
Dorota Siemiatycka, która powita³a zebranych goci dziêkuj¹c im jednoczenie za przybycie. W dalszej czêci
swojego wyst¹pienia wskaza³a na donios³y charakter takich dni w ¿yciu szko³y
i znacz¹cy element jej historii. Nastêpnie o zabranie g³osu poproszony zosta³
Burmistrz Olecka. Jako kolejny przemówi³ zastêpca Przewodnicz¹cego Rady
Miejskiej - p. Romuald Wojnowski, który

wspominaj¹c swoj¹ naukê w naszej szkole
oraz osi¹gniêcia sportowców wychodz¹cych spod rêki p. W³adys³awa ¯urowskiego  piêknie wprowadzi³ nas w atmosferê wspomnieñ. Nostalgia i poruszenie towarzyszy³y uczestnikom uroczystoci równie¿ w czasie niezwyk³ej
projekcji multimedialnej przygotowanej
przez p. Beatê Koz³owsk¹  nauczycielkê wychowania fizycznego i jednoczenie wychowankê p. W³adka. Prowadzona w formie pamiêtnika prezentacja wywo³a³a na zebranych niesamowite wra¿enie. Wielu ³za zakrêci³a siê
w oku. Poparte zdjêciami osobiste wspomnienia przybli¿y³y gimnazjalistom fenomenalnego cz³owieka  pasjonata, spo³ecznika, ale przede wszystkim wychowawcê m³odzie¿y, który potrafi³ zara¿aæ swoj¹ pasj¹ do lodu i sportu. Mimo
swoich licznych sukcesów pozosta³ on
skromnym, mi³ym cz³owiekiem. Opiniê
tê potwierdzi³ w swoim wyst¹pieniu p.
Karol Sobczak, który jako uczeñ naszej
szko³y mia³ zaszczyt uczestniczyæ z p.
W³adys³awem w programie Teleranek,
w czasie którego wrêczona zosta³a nagroda telewidzów Teleranka za najpiêkniejsze lodowisko w Polsce, które otrzyma³a nasza Bajka.
Na zakoñczenie tej akademii o g³os
poprosi³a p. Zofia ¯urowska, która wzruszona dziêkowa³a za tak wspania³e chwile
i wspomnienia. Doda³a od siebie kilka
s³ów na temat pasji taty i ich przygody
z lodem.
Wyprowadzenie sztandaru zakoñczy³o
czêæ oficjaln¹.
Kolejny etap obchodów podwójnego wiêta rozpoczê³o odpiewanie Sto
lat jubilatom. Okaza³o siê, ¿e kilkoro
uczniów oraz jedna nauczycielka wiê-

tuj¹ razem z naszym
patronem urodziny.
Jubilaci otrzymali
¿yczenia i drobne upominki. Po tak mi³ej
i zaskakuj¹cej dla samych zainteresowanych czêci, nast¹pi³o uroczyste wrêczenie stypendium motywacyjnego za
wyniki w nauce oraz osi¹gniêcia sportowe uczniom szczególnie wyró¿niaj¹cym siê. Nasza szko³a zosta³a za nagrodzona pucharem za ca³okszta³t osi¹gniêæ sportowych na poziomie szkó³
gimnazjalnych w województwie za rok
2008/2009, który na rêce p. dyrektor
z³o¿y³ p. Karol Sobczak.
Czêæ oficjaln¹ zakoñczy³a krótka
inscenizacja tematycznie zwi¹zana z osob¹
Miko³aja Kopernika, któr¹ przygotowa³
Samorz¹d Uczniowski pod kierunkiem
p. Anny Kaczor, po czym Pani Dyrektor zaprosi³a wszystkich na kontynuacjê
obchodów wiêta Szko³y, ale ju¿ na
weso³o.
I tak klasy trzecie uda³y siê pod opiek¹
nauczycieli wychowania fizycznego na
lodowisko, gdzie mia³y rozegraæ konkurencje ³y¿wiarskie, mecz hokeja nauczyciele  uczniowie oraz, dla wszystkich klas, konkurs na rzebê ze niegu.
Klasy pierwsze i drugie musia³y wykonaæ pracê plastyczn¹ pt.  Lodowisko
moich marzeñ oraz nale¿a³o napisaæ
rymowankê dotycz¹c¹ sportów zimowych.
Natomiast klasy Ib, Id , IIa i IIc pozosta³y w sali gimnastycznej przygotowuj¹c siê do Turnieju Wiedzy o Miko³aju
Koperniku. Na rednim boisku, Szkolne
Ko³o Caritas pod opiek¹ sióstr Amabilis i Ilony, rozstawi³o namiot, w którym mo¿na by³o posiliæ siê bigosem i
grochówk¹ oraz rozgrzaæ pij¹c herbatê
z cytryn¹ lub kawê zbo¿ow¹.
I tak zacznijmy mo¿e od fina³u turnieju. Udzia³ w nim bra³y trzyosobowe
reprezentacje klas. Zadaniem pozosta³ych uczniów by³ doping swoich dru¿yn  co zreszt¹ równie¿ by³o poddawane ocenie. Nad ca³oci¹ czuwa³o jury
w sk³adzie: pani Katarzyna Janczewska  przedstawiciel Rady Rodziców,
pani Maria Jolanta K³osiñska  wicedyrektor, Sylwia Ciruszys  przedstawiciel Samorz¹du Uczniowskiego, pani
Marta Ankianiec  przedstawiciel G³osu
Olecka. Uczestnicy konkursów musieli wykazaæ siê znajomoci¹ ¿yciorysu,
twórczoci i dokonañ Miko³aja Kopernika, umiejêtnoci¹ opisania zjawisk astronomicznych oraz znajomoci¹ podstawowych pojêæ z tej dziedziny.
C.d. na s. 12.
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A konkurencje nie by³y ³atwe i zadania nie nale¿a³y do prostych. By³y i
takie, które sprawdza³y wiedzê i intelekt zawodników (Kosmiczna odyseja, Kosmiczny test, Z dziejów naszej szko³y,  Astronomiczne zagadki) , jak równie¿ ich sprawnoæ fizyczn¹
(Odlotowe rysowanie, Astronomiczne
wycigi cia³ niebieskich, rzut obrêcz¹
do celu, wycigi). Wszyscy bawili siê
wietnie, a kibiców s³ychaæ by³o a¿ na
lodowisku  z tak¹ zaciek³oci¹ walczyli o punkty dla swoich klas. W roli
prowadz¹cego wspaniale sprawdzi³ siê
uczeñ klasy IIIA Mateusz Mielziuk, a
p. Wojciech Jegliñski koordynowa³ przebieg zmagañ.
Po rozegraniu wszystkich konkurencji
i krótkiej przerwie, wynik³ej z potrzeby podliczenia g³osów, jury og³osi³o
wyniki:
I miejsce - II C 204 - pkt
II miejsce - I B 199 - pkt
III miejsce - II A 171 - pkt
IV miejsce - I D 131 - pkt
a nastêpnie rozda³o nagrody (talony
pieniê¿ne) ufundowane przez Radê
Rodziców i pami¹tkowe dyplomy.
W tym samym czasie klasy pierwsze i drugie odda³y swoje konkursowe
prace (rymowanki i prace plastyczne) i
uda³y siê na lodowisko.
Jury w sk³adzie: p. Dorota W³odarska
 bibliotekarz, p. Barbara Nalewajko
 Rada Rodziców, p. Tomasz Borowski  nauczyciel oceni³o prace i og³osi³o wyniki. W kategorii praca plastyczna zwyciê¿y³a klasa Ia, drugie miejsce
zajê³a IId, trzecie  IIb, czwarte  IIe i
pi¹te  Ie. Natomiast w kategorii rymowanka o sportach zimowych klasyfikacja wygl¹da³a nastêpuj¹co: I miejsce 
IIb, II miejsce  IId i III miejsce klasy Ia i Ib.
Jednoczenie trwa³y zimowe zabawy na lodowisku. Zespo³y klasowe lepi³y ju¿ figury ze niegu i rozegrane
zosta³y konkurencje ³y¿wiarskie. Tu bezkonkurencyjna okaza³a siê dru¿yna klasy
IIf. Kolejne miejsca zajê³y zespo³y: IIId,
IIIc i IIIa. Wszyscy otrzymali pami¹tkowe dyplomy.
Kolejnym, d³ugo przez wszystkich
oczekiwanym, punktem programu by³
mecz hokeja nauczyciele  uczniowie.
Walka na boisku by³a bardzo zaciek³a.
Od pocz¹tku ekipa uczniów (Marcin
£ukowski IIb, Przemys³aw Zachar IIc,
£ukasz Paliwoda IIId, Tomasz Koz³owski IIIa, Jakub Koz³owski IIf, Sebastian Dra¿ba IIf, Bart³omiej Duszyñski IIf, Marek Bartnik IIId) przejê³a
inicjatywê i gdy wydawa³o siê, ¿e mecz
ju¿ jest rozstrzygniêty, do boju zerwa³a
siê kadra nauczycielska (p. Beata Koz³ow-

wiêto w Gimnazjum nr 2 w Olecku (c.d.)

ska, p. Adam Wyszyñski, p. Maciej
Mularczyk, p. Tomasz Borowski i p.
Pawe³ Karandziej) i mecz wygra³a
4:3. W roli komentatora wyst¹pi³ Jacek Mrozowski  objawienie sezonu!!!
W tym samym czasie powstawa³y ju¿
figury niegowe. Pracy zespo³ów przygl¹da³o siê jury w sk³adzie: p. Konrad
Winiewski  nauczyciel historii, p.
Romuald Warsiewicz  Rada Rodziców. Po d³ugich konsultacjach i sporach postanowiono og³osiæ wyniki. Ten
konkurs wygra³a klasa IId. Drugie miejsce
zajê³a klasa Ia, a trzecie IIe. Na zakoñ-

czenie dnia rozstrzygniêto konkurs na
najciekawsze przebranie. Zwyciê¿y³a
Smerfetka, czyli Magdalena Olszewska z IIIa. Szkoda tylko, ¿e tak ma³o
osób siê przebra³o.
Nad przebiegiem konkurencji na lodowisku czuwa³a i prowadzi³a p. Beata
Koz³owska z w³aciw¹ sobie werw¹ i
gwizdkiem.
No i ta grochóweczka i bigosik 
mniam, paluszki lizaæ i k³aniaæ siê naszym niezrównanym kuchareczkom. A
herbatka i Anatolek. Oj, znowu zebra³o siê na wspomnienia

Wyst¹pienie Burmistrza
Wac³awa Olszewskiego

nas tu¿ po wojnie z Wileñszczyzny.
Urodzi³ siê 1914 roku w Wormianach. Pan ¯urowski sta³ siê ¿yw¹ legend¹ i wpisa³ siê na trwa³e w historiê
naszego miasta. Jako nauczyciel wychowa³
wiele pokoleñ olecczan.
Chcê tutaj z³o¿yæ gratulacjê pomys³odawcom memoria³u: nauczycielom,
pani dyrektor za pamiêæ o panu W³adys³awie ¯urowskim. Dziêkujê za to, ¿e
dzisiaj obêdzie siê pierwszy memoria³
im. Pana W³adys³awa.
Pani dyrektor wspomnia³a tutaj o
doniesieniach prasowych na temat stworzenia sztucznego lodowiska. Teraz publicznie stwierdzam, ¿e nie ma rzeczy
niemo¿liwych. Mówiê, ¿e bêdzie! Wiele marzeñ, zdawa³oby siê nierealnych,
spe³nia siê w tej chwili lub siê spe³ni³o,
zarówno w moim ¿yciu prywatnym, jak
i zawodowym. Tak jak w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Miasto realizuje wiele
wspania³ych inwestycji. Na pewno bêdziemy d¹¿yæ wspólnie z Rad¹ Miejsk¹
aby to sztuczne lodowisko w tej jak¿e
zas³u¿onej dla sportu szkole powsta³o.
Mam nadziejê, ¿e nast¹pi to w nied³ugim czasie. Mylê, ¿e taka inwestycja
bêdzie s³u¿y³a nie tylko uczniom ale
wszystkim mieszkañcom Olecka.
Jeszcze raz gratuluje pomys³u i wiêtujcie wiêto szko³y.
(opracowa³ B. Marek Borawski)

Szanowna rado Pedagogiczna, drodzy uczniowie, droga m³odzie¿y, szanowni rodzice, zaproszeni gocie. Dzisiejszy dzieñ staje siê wydarzeniem historycznym. Jest dniem wiêta szko³y,
która na trwa³e wpisa³a siê w historiê
naszego miasta. W tej szkole pracowa³o wielu wspania³ych nauczycieli. Jest
to szko³a, której mury opuci³o wielu
absolwentów, którzy w tej chwili rozs³awiaj¹ nasze miasto.
Jest to te¿ szko³a, która przechodzi³a ró¿ne koleje losu. By³a szko³¹ podstawow¹, a od kilku lat jest szko³¹ gimnazjaln¹. Ci¹gle jednak nosi imiê wielkiego Polaka  Miko³aja Kopernika.
Uczniowie i nauczyciele szko³y powinni byæ dumni z tego imienia, powinni byæ dumni ze szko³y. Dumni z tego,
¿e mo¿ecie uczyæ siê i pracowaæ tutaj.
Dobre i chwalebne tradycje trzeba pielêgnowaæ. Trzeba pamiêtaæ sk¹d pochodzimy, gdzie siê uczylimy. Potem wraca siê mylami do tych miejsc. Dzisiaj,
zwracam siê do uczniów, jeszcze pewnie nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale
po latach bêdziecie tu mylami wracaæ.
Jednym z wielkich nauczycieli, którzy tutaj pracowali by³ Pan W³adys³aw
¯urowski. Pan W³adys³aw przyby³ do

!

Tygodnik Olecki/rok 22010/nr 9 (633)

Bogus³aw Marek Borawski

Zau³ki kultury
Pamiêæ i tradycja
Wspania³y jest kraj, w którym buduje siê tradycje na autorytetach. Wspania³e jest spo³eczeñstwo, które zachowuje pamiêæ o ludziach je buduj¹cych.
Wielkie s¹ miasta i wsie, które pamiêtaj¹ o tych, którzy spo³ecznoæ dan¹
tworzyli. Wspania³e s¹ szko³y, które
pamiêtaj¹ o najlepszych swych absolwentach. Ale najwspanialsi s¹ uczniowie, którzy pamiêtaj¹ o najwspanialszych swych nauczycielach. Bo wielcy
s¹ ci, którzy pamiêtaj¹ o tych, którzy
ich stworzyli, o tych którzy przekazali
im tê Bo¿¹ Iskrê, dziêki której ich wiat
sta³ siê pe³niejszy.
Szczerze wzruszy³em siê na uroczystoci wiêta szko³y w Gimnazjum nr
2 w Olecku. Sta³o siê to na tej czêci,

która dotyczy³a wspomnieñ o Panu W³adys³awie ¯urowskim.
Nie by³em uczniem Pana W³adys³awa. Mia³em jednak zaszczyt go poznaæ. Najpierw z opowieci. Potem z
racji jego pasji, kiedy to tym samym
autobusem jedzilimy: ja do domu w
wiêtajnie, on nad jezioro, by ³owiæ
szczupaki.
Kiedy wreszcie wros³em w rodowisko, pozna³em Pana ¯urowskiego jako
harcerza. Spotykalimy siê w mundurach na uroczystych zbiórkach. Wtedy
pierwszy raz zauwa¿y³em, jakim autorytetem cieszy³ siê wród harcerzy. By³
wyroczni¹ i z jego zdaniem liczyli siê
wszyscy.
Nie twierdzê, ¿e zna³em Pana ¯urowskiego dobrze. Bo co to jest znaæ
kogo dobrze? Dla mnie pozosta³ tym,
który (choæ nie by³ moim nauczycielem) nauczy³ mnie kilku wa¿nych rzeczy. Sta³o siê to wtedy, kiedy zaczêlimy spotykaæ siê w celu redakcji i wydania jego wspomnieñ. W tych kilkunastu rzeczowych spotkaniach, w których bra³a udzia³ równie¿ Anna Andrzejewska-Jurgiel, ustalalimy z Panem W³adys³awem wszystko. Tak pozna³em szlachetny system jego wartoci. Najdziwniejsze by³o jednak w tym
wszystkim to, ¿e ca³a ta moralna wie-

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

dza nie bra³a siê z wielkich s³ów. Bra³a siê z gestu, z potocznego s³owa i
by³a przystêpna, a co najwa¿niejsze 
oczywista. Wiedzê tê ch³onê³o siê jak
powietrze i jak powietrzem siê ni¹
oddycha³o.
I chyba dlatego tak wielu mieszkañców Olecka oraz osób, które siê z
Panem W³adys³awem zetknê³y, uznaje
szanowanie pamiêci o tym pedagogu
jako oczywistoæ?
(V9301)

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
K23705
* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264;
naprawa, czêci zamienne
V2708

CZÊCI U¯YWANE
SKUP AUT POWYPADKOWYCH

(K24903)

V1907

Krupin 14A

(V608)

SERWIS OGUMIENIA

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

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-097660
V9031
* Audi A8, 3,7 Qatro, 1996, B/LPG, fool opcja, tel. 503804-741
K25103
* AUTOCZÊCI zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21
K23805
* CZÊCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264
V2718
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-52012-88
V1917
* CZÊCI U¯YWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654 K26102
* Fiat CC 700, 1996, tel. 692-144-032
L20304
* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501611-961
V3326
* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660
V9021
* Mercedes Benz 124, 2,4D, 1994, tel. 501-611-961 V3316
* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik,
pe³na opcja, tel. 508-097-660
V9011
* VW LT 28, 1996, 2,5 SDI, tel. 503-804-741
K25003

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* ASTRA restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy okolicznociowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68. V8002
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-49-48

(V3206)

Hotel Mazury - Willa Eden

* kino, plac Wolnoci 22, tel. 87-520-20-59

PUB PIWNICA

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

V70609

* biuro rachunkowe Arnold, tel. 87-520-15-30

L21501

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6; tel. (87) 520-22-07. V1308
* Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, lubu, komunii, bierzmowania; ul. Winiowa, tel. 668-662-516. V2507
* Foto-lub i inne uroczystoci. Tel. 660 122 049 L16714
* HIT-TEH  PROFESJONALNIE NAPRAWIAMY ka¿dego notebooka i komputer. Zapraszamy!
V70829
* hurtownia: owoce, warzywa, przetwory, tel. 87-520-4373
V6604
* hurtownia spo¿ywcza, ul. Go³dapska 31, tel. (87) 520-01-50

V2007

* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31,
tel. 87-520-22-13
L20104
* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533
K19119
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, (87) 520-47-47 V2607
* kowalskie, spawalnicze, lusarskie, Go³dapska 31, tel. 87523-00-80
L20603
* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o., tel. 87-520-31-70 L20004
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 V71009
* materia³y budowlane, metalowe, hydraulika  SKLEP
BUD-MET, ul. Go³dapska 22, tel. (87) 520 22 41. V1008
* MEBLE - salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel.
(87) 520 29-23.
V9101

MEBLE ZACHODNIE

* Pub Pod ABC, plac Wolnoci 8c, tel. 509-909-996 L19705
* zespó³ muzyczny na ró¿ne okazje, tel. 666-706-100 K23107

NOWA DOSTAWA TOWARU
ozdoby wielkanocne, wazy, wazony

tel. 608-146-978

www.meble-zachodnie.eu

OKULISTA

(V8801)

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

V3406

(V7104)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 220 0

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L21202

ul. Kopernika 10 (piwnica)

(V8102)

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

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

CENTRUM OPTYKI
Plac Wolnoci 9

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

(V31046

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

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 L19805
* BHP i PPO¯, SKLEP, ul. Grunwaldzka 16A (wejcie od
strony rzeki), tel. (87) 520 17 89
V70909

tel. 503 804 741; 512 217 654

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

* 42000 z³otych bez porêczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty,
ubezpieczenia, plac Wolnoci 25, tel. (87) 520-20-55
V508

(V408)

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

US£UGI

(V4005)

AUTO-MOTO

US£UGI

#
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* OLEJ OPA£OWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V9811
* pizza na telefon  od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32
* Pralnia chemiczna, pranie wodne, us³uga w ci¹gu 24
godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. (87) 520-26-93. V25602
lub sms 505-314-536
V7114
* renowacja mebli, ul. Kopernika 10 (piêtro), tel. 665-095424, www.tocada.pl
V7523
* ROWERY  naprawy i wypo¿yczalnia, Centrum Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92
V3825

Sklep DOM s.c.

Pl. Wolnoci 5A

 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
V2107
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 501-611-961 V3356
* Sprz¹tanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka nad
grobami, B³ysk, tel. 513-035-033.
(V8202)
* sprz¹tanie mieszkañ, posesji, tel. 506-462-495
L21401
* Taxi Z, równie¿ taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12 K21809
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 888-605-885
L20902
* TRANSPORT: autolaweta do 4 aut, ca³a Europa, tel. 792934-193
K24504

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
(V9001)

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

(V6904)

(V8601)

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)

(K24104)

WYWÓZ MIECI

Anna £ozowska
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 601-094-364

INNE
* wyprzeda¿: ksi¹¿ki, materia³y, Allegro Buba 622, Olecko,
odbiór osobisty
K26501
PRACA
* lusarza, spawacza zatrudniê, tel. 602-709-756
L20803
SPRZEDAM
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359
V3815
* dzia³kê budowlan¹, 3000 m.kw., tel. 692-141-426 V418
* dzia³kê rolno-budowlan¹, okolice Olecka, tel. 513-035033
V8212

SPRZEDAM
* dzia³ki budowlane, Jaki, tel. 502-088-402
* garnitur komunijny, tel. 798-700-852

K18917
L21102

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

(V70819)

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 608146-978
V8821
* mieszkania, dzia³ki, domy, WGN Nieruchomoci, tel. 510189-301
V3905
* mieszkanie 3 pokoje, 60 m.kw., centrum, parter, tel. 692144-032
L20504
* mieszkanie 48 m.kw., wiêtajno, tel. 509-382-995 L20204
* mieszkanie 61 m.kw., I piêtro, Siejnik, tel. 501-611-961,
87-523-91-17
V3346
* mieszkanie bezczynszowe 60 m.kw., Skowronki, tel. 517485-719
K26201
* OKAZJA!!! Dzia³ka budowlana, uzbrojona, 3500 m.kw.,
Sedranki, 55000 z³otych, tel. 510-189-301
K25702
* OLEJ OPA£OWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V8921
* porcelana polska, du¿y wybór, ul. Kopernika 10 (piêtro),
tel. 665-095-424, www.tocada.pl
V7513
* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100
V8821
* rower dziewczêcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603 L21002
* siano w du¿ych belach, tel. 721-587-468
K24703
* siatka ogrodowa: powlekana 5,50 z³ m.kw., ocynkowana
5,40 z³ m.kw., tel. 502-494-400
V9211
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333 V8611
* stó³ kuchenny + 2 ³awy, 399 z³otych, akwarium 60 litrów,
49 z³otych, tel. 607-573-494
K26002
* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolnoci 5 AV2116
* wózek g³êboko-spacerowy Adbor, fotelik samochodowy
Coneco, pociel 90/120, tel. 608-319-503
K24604
* wyprzeda¿ brodzików i kabin prysznicowych, tel. 87520-22-33
V6514
WYNAJEM
* biuro do wynajêcia, centrum, plac Wolnoci 4, m.3, 60
m.kw., tel. 604-456-732
K25902
* do wynajêcia domek z budynkiem gospodarczym (600
m.kw.), tel. 502-088-402
K24404
* do wynajêcia mieszkania, Kukowo, tel. 721-587-468 K24803
* do wynajêcia pomieszczenie 8 m.kw., parter, Kamienna
1A, tel. 602-354-963
V6614
* mieszkania i pokoje do wynajêcia, tel. 500-708-095 K24204
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 609-738-204
K26301
* poszukujê gara¿u do wynajêcia, tel. 665-806-613 L21301
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001
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

(V69110)

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

Rys. Wies³aw B. Bo³tryk

L

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczêcie
kursu

B. Bo³tryka.
1

marca

godz.

1600

tel. 520-23-36
(K25502)

2

(V7004)

MEDYCYNA
ALTERNATYWNA

Napój cebulowy na kaszel i katar

W ludowej medycynie szwajcarskiej za bardzo wa¿ne lekarstwo w przypadku kaszlu i kataru uwa¿a siê cebulê. Znany naturalista A.Vogel radzi za¿ywaæ
bardzo oryginalny prosty lek. Oto jak go sporz¹dziæ. Dosyæ du¿y plasterek wie¿ej cebuli zanurzyæ w szklance
gor¹cej wody. Trzyma siê go tam bardzo krótko, tylko
jedn¹, dwie minuty. Po wyjêciu wodê ostudziæ i popijaæ
³y¿kami w ci¹gu dnia. Tego rodzaju lek dzia³a prawie na
zasadzie homeopatycznej, innymi stówy uzdrawia bardzo
niewielka dawka substancji lecz¹cej.

Arcydziêgiel na ¿o³¹dek

Kuracja arcydziêglem trwaj¹ca co najmniej dwa  trzy
tygodnie wzmacnia, dodaje energii. Okazaæ siê mo¿e pomocna w ró¿nych dolegliwociach ¿o³¹dkowych, zw³aszcza w unormowaniu wydzielania soków trawiennych.

Kuracja taka jest te¿ bardzo wskazana w przewlek³ych
zatruciach nikotyn¹ i alkoholem. Warto równie¿ poleciæ j¹
tym wszystkim, którzy pragn¹ ograniczyæ lub porzuciæ
ca³kowicie palenie. Nies³odzony napar z arcydziêgla nale¿y pijaæ ³ykami w stanach wzmo¿onego g³odu nikotynowego.

Domowe sposoby na katar

wietnym lekarstwem jest esencjonalny rosó³ z kurczaka. Zawiera aromatyczn¹ substancjê (cysteinê), która
oczyszcza drogi oddechowe. Tak¿e niektóre przyprawy,
takie jak gorczyca i czosnek, rozrzedzaj¹ wydzieliny i w
ten sposób oczyszczaj¹ zapchany nos. Mo¿na te¿ rozpuciæ w szklance wody 10-20 kropli tabasco i wypiæ lub
przep³ukaæ tym gard³o. Jeli mamy katar, powinnimy du¿o
piæ  najlepiej tzw. czystych napojów: wody mineralnej,
soku jab³kowego. Poza tym nale¿y jeæ du¿o owoców zawieraj¹cych witaminê C: cytryn, truskawek, pomarañczy,
kiwi. W czasie kataru starajmy siê ciep³o ubieraæ, unikaæ
przeci¹gów i... nie pijmy mleka.

%
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Kalendarz imion

Nasz przepis
Sos korniszonowy

4 korniszony, 2 dag mas³a, 3 dag
maki, 1/2 ³y¿eczki cukru, estragon, koper, 1 szklanka roso³u
Korniszony drobno siekamy i gotujemy z ³y¿k¹ roso³u. Z m¹ki i mas³a
robimy zasma¿kê. Rozprowadzamy j¹
roso³em i dodajemy korniszony, posiekany drobno estragon i koperek i cukier. Podajemy sos do wszelkiego rodzaju miês.

Jab³ka jako dodatek
do miêsa

4-5 jab³ek (jedno dla ka¿dej zaproszonej na obiad osoby), sól, cukier do
smaku, majeranek, ³y¿ka t³uszczu lub sosu
do miêsa
Jab³ka obieramy i kroimy na po³ówki.
Wk³adamy je na patelniê z t³uszczem
lub sosem od miêsa. Dopiero wtedy
solimy, posypujemy odrobin¹ cukru,
majeranku. Patelniê przykrywamy i kilka minut podgrzewamy do uzyskania przez
owoce odpowiedniej miêkkoci.
Podaje siê je do wieprzowiny lub
drobiu. Bardzo dobrze smakuj¹ jako
dodatek do kaczki lub pieczonej gêsi.
Z odrobinê wiêksz¹ iloci¹ majeranku i
lubczykiem wspaniale smakuj¹ jako
dodatek do filetów z ryb.

Jak rozmna¿aj¹ siê
je¿e?
Ostro¿nie!

deryka, Jana, Pakos³awa, Teofila, Wac³awa, Wirgila, Wirgiliusza, Wojs³awa,
Wolimira
6 marca (wiatowy Dzieñ Logopedy)
Agnieszki, Elwiry, Eugenii, Felicyty,
Klaudii, Kolety, Rozyny, Ró¿y
Biedrzys³awa, Jordana, Klaudiana, Klaudiusza, Marcina, Marcjana, Wiktora,
Wojs³awa
7 marca
Felicji, Felicyty, Gryzeldy, Pauli, Perpetui
Bogowita, Jac³awa, Jana, Kajetana,
Morzys³awa, Nadmierza, Paula, Paw³a,
Perpetuy, Polikarpa, Rajnarda, Toma,
Tomasza
8 marca (Dzieñ Kobiet)
Beaty, Filomeny, Jany, Maryny, Mcis³awy
Filomena, Jana, Juliana, Maryna, Mi³ogosta, Mcis³awa, Stefana, Wincentego

Aloes  naturalny
kosmetyk

Aloes ma dzia³anie bakteriobójcze i
odm³adzaj¹ce skórê. Zawiera zwi¹zki
mineralne i witaminy A, B, C. Miazga
z lici aloesu jest dobra do ok³adów i
przemywañ przy oparzeniach, wrzodach
i t³uszczycy. Przypiesza te¿ gojenie siê
miejsc skaleczonych. Sok aloesu wybiela
d³onie i usuwa z nich plamy. Wyci¹g z
lici aloesu ma w³aciwoci wzmagania
procesów ¿yciowych w komórkach.
Dlatego tak ceniona jest w kosmetyce
biostymina, któr¹ zwiera.
W gabinetach kosmetycznych powszechnie stosuje siê zabiegi odm³adzaj¹ce
skórê, zwane jonoforez¹ z biostymin¹.
Polegaj¹ one na wprowadzeniu do skóry za pomoc¹ pr¹du galwanicznego
wyci¹gu z lici aloesu.



2 marca
Agnieszki, Halszki, Heleny, Henryki, Lucji
Budzis³awa, Franciszka, Hemryka, Karola, Krzysztofa, Micha³a, Paw³a, Piotra, Rados³awa, Symplicego, Symplicjusza,
Wiktora
3 marca
Danieli, Kingi, Kunegundy, £ucji, Maryny, Teresy
Anzelma, Asteriusza, Budzis³awa, Fryderyka, Gerwina, Hieronima, Pakos³awa, Tycjana, Wierzchos³awa
4 marca
Adriany, Adrianny, Dainy, Jagody, £ucji, Kazimiery, Wac³awy, Walburgi
Adriana, Arkadiusza, Eugeniusza, Hadriana, Kazimierza, Lucjana, Lucjusza,
Lutos³awa, Wac³awa, Witos³awa
5 marca
Adory, Adriany, Aurory, Oliwii, Teofilii, Wac³awy
Adriana, Euzebiusza, Ferdynanda, Fry-

Cytaty na ten tydzieñ

F kupiê

Ze szczêciem bywa czasem tak
jak z okularami, szuka siê ich, a one
siedz¹ na nosie.
Phil Bosnans
Cz³owiek na wsi ma ¿ycie ciê¿sze ni¿ cz³owiek z miasta, ale za to
¿yje pe³ni¹ ¿ycia. Nie robi wci¹¿ dzieñ
w dzieñ tego samego.
Aleksander Fleming

PRZYS£OWIA
 Ile mg³y w marcu, tyle deszczu w
lecie.
 Ile w marcu dni jasnych, ale z rana
mglistych, tyle w ¿niwa czasów
d¿d¿ystych.
 Jeli na w. Kazimierza (4 marca)
pogoda, to na kartofle uroda.
 Kiedy starzec prze¿y³ marzec, bêdzie zdrów, lecz gdy baba w maju
s³aba, pacierz zmów.
 W marcu nie¿ek sieje, czasem s³onko
grzeje.
 W marcu kto siaæ nie zaczyna, biednyæ
to gospodarz.
 W marcu gdy kto siaæ nie zaczyna
dobra swego zapomina.
 Jaskó³ka i bociek lata, znakiem to
wiosny dla wiata.
 Kiedy w marcu plucha, to w maju
posucha.
 Po suchej zimie wiosna bez deszczów nie minie.
 Suchy marzec, mokry kwiecieñ i
zimny maj nape³niaj¹ piwnice i spichlerze, tak¿e obfite siano daj¹.
 W marcu jak w garncu.

W 1952 roku

... Albertowi Einsteinowi proponowano  bezskutecznie  prezydenturê
Izraela.

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

F sprzedam

F wynajmê

F inne

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

F x 1

F x 2

F x 3

F x 4

F x ?

Podpis: .................................................................................................................

&
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Obszary chronione i atrakcyjne przyrodniczo
Wród wielu programów edukacyjnych Centrum Edukacji Ekologicznej w E³ku, kierowanych do dzieci i m³odzie¿y
szkolnej oraz doros³ych mieszkañców miasta, istnieje cykl
Konferencji pt. ,,Prezentacja obszarów chronionych i atrakcyjnych przyrodniczo. W 2009 roku mielimy przyjemnoæ
gociæ: Suwalski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszczy
Rominckiej, Park Narodowy Gór Sto³owych oraz Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyñskiej.

Gimnazjum nr 1 w Olecku.

I LO w E³ku.
Z kolei w tym roku jako pierwszy zaprezentowa³ siê Park
Krajobrazowy Wysoczyzny Elbl¹skiej, gdzie prelegentem by³
Pan Zbigniew Zagrodzki z Elbl¹ga. Podczas dwudniowej

Konferencji w dniach 15-16 lutego mielimy przyjemnoæ
odwiedziæ wybrane szko³y: SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7 oraz I
LO z E³ku. Podczas wyk³adu w siedzibie CEE uczestnikami
by³y: SP nr 2, ZS nr 6 oraz ZS nr 3 z E³ku. Z kolei we
wtorek gocilimy w czterech szko³ach powiatu oleckiego i
go³dapskiego, takich jak: Gimnazjum nr 2 w Olecku, SP nr 3
w Go³dapi, ZS w Judzikach oraz Zespole Szkó³ Licealnych i
Zawodowych w Olecku.
Dziêki ogromnej wiedzy i zaanga¿owaniu prowadz¹cego
ka¿da z prezentacji budzi³a du¿e zainteresowanie i emocje
wród dzieci i m³odzie¿y.
Dziêkujemy serdecznie Dyrekcji Parku za mo¿liwoæ zaprezentowania ponad czterystu uczniom Krainy EGO miejsca, gdzie piêkno krajobrazu jest starannie chronione i prezentowane licznym zwiedzaj¹cym.
Marcin Kurcewicz

Zespó³ Szkó³ w Judzikach.
Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych w Olecku.

Gimnazjum nr 2 w Olecku.

'
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Pi³ka no¿na

Koszykówka

24.02.2010r. w hali sportowej w Wieliczkach odby³a siê
I runda eliminacji do Mistrzostw Woj. W-M LZS w halowej
pi³ce no¿nej ch³opców. Organizator: MOSiR Olecko. Sêdzia
g³ówny: Karol Warsewicz.
Do zawodów przyst¹pi³y reprezentacje nastêpuj¹cych szkó³:
SP Kowale Oleckie, SP Wieliczki, SP 1 Olecko i SP 3 Olecko. Dru¿yny te zagra³y systemem ,,ka¿dy z ka¿dym (2x10 m
ka¿dy mecz).
WYNIKI:
SP Kowale Oleckie
- SP 1 Olecko
4:3
SP 3 Olecko
- SP Wieliczki
8:3
SP Kowale Oleckie
- SP Wieliczki
5:4
SP 3 Olecko
- SP 1 Olecko
5:2
SP 3 Olecko
- SP Kowale Oleckie
9:3
SP 1 Olecko
- SP Wieliczki
6:3
Koñcowa kolejnoæ
1. SP 3 Olecko (opiekun Artur Szarnecki) 9 pkt
2. SP Kowale Oleckie (opiekun Miros³aw Mularczyk) 6 pkt
3. SP 1 Olecko (opiekun Krzysztof Dawidziuk) 3 pkt
4. SP Wieliczki (opiekun Pawe³ Rutkowski) 0 pkt
Dwie pierwsze dru¿yny awansowa³y do dalszej fazy rozgrywek. Najlepsza dru¿yna otrzyma³a puchar, a wszystkie
pami¹tkowe dyplomy. Ogó³em w zawodach uczestniczy³o 40
zawodników.
Dariusz Karniej

Tenis sto³owy
W dniu 13.02.2010 przeprowadzono I OTWARTY TURNIEJ JUNIORÓW O PUCHAR DYREKTORA
ZESPO£U SZKÓ£ W OLECKU. Turniej skierowany by³ do juniorów urodzonych w 1992 roku i m³odszych. W
klasyfikacji generalnej zwyciê¿y³ Kamil Gryglas (SP nr 3) uzyskuj¹c 8 pkt
z 8 partii. Drugie i trzecie miejsce zajêli uczniowie Gimnazjum nr 2  Patryk
Sitkowski (7pkt/8) i
Jakub
Mrozowski
(6pkt/8). W ramach turnieju prowadzono dodatkow¹ klasyfikacjê wiekow¹: gimnazjum i szko³y rednie, kl IV-VI SP
i kl. 0-III SP.
W najstarszej grupie
wiekowej pierwsze miejsce zaj¹³ Patryk Sitkowski przed Jakubem
Mrozowskim i Weronik¹ Kisielewsk¹ (wszyscy Gimnazjum nr 2). W
grupie wiekowej kl. IVVI SP pierwsze miejsce
wywalczy³ Kamil Gryglas, który wyprzedzi³

16.02.2010 r. w hali sportowej SP 3 w Olecku przeprowadzono Pó³fina³y Mistrzostw Woj. W-M SZS w mini koszykówce dziewcz¹t. Organizatorzy: MOSiR, OTSS, POSS. Sêdzia g³ówny: Wojciech Pilichowski. Pozostali sêdziowie: Marcin
Putra, Krystyna Stasiak, Karolina Sura¿yñska. Do zawodów
przyst¹pi³y reprezentacje nastêpuj¹cych szkó³: ZS nr 1 w Nidzicy, ZS nr 3 w Nidzicy, SP nr 5 w E³ku i SP nr 3 w Olecku.
WYNIKI Pó³fina³ów:
ZS nr 3 Nidzica
- SP nr 5 E³k
70:13
ZS nr 1 Nidzica
- SP nr 3 Olecko
38:27
Mecz o III miejsce:
SP nr 3 Olecko
- SP nr 5 E³k
38:15
Mecz fina³owy:
ZS nr 3 Nidzica
- ZS nr 1 Nidzica
32:20
Koñcowa kolejnoæ:
1. ZS nr 3 Nidzica (opiekun E. Chmielewska)
2. ZS nr 1 Nidzica (opiekun D. Urbanowska)
3. SP nr 3 Olecko (opiekun A. Baj  Ga³¹zka)
4. SP nr 5 E³k (opiekun M. W¹sikiewicz)
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy oraz
puchary, ufundowane przez dyrektora SP nr 3 w Olecku, pani¹ mgr Lucynê Sadowsk¹. Zwyciêski zespó³ awansowa³ do
fina³ów, a zdobywca II miejsca awansowa³ do turnieju bara¿owego. Ogó³em w zawodach uczestniczy³o 46 zawodniczek.
Dariusz Karniej

Konrada Konewko i Patryka K³eczka (obaj SP nr 4). Najm³odsz¹ kategoriê wiekow¹ stanowili uczniowie klas
0-III SP. Pierwsze miejsce w tej kategorii zaj¹³ Kacper Parafinowicz, drugie Katarzyna Mrozowska, a trzecie
Mateusz Kondracki (wszyscy SP nr 3).
Najm³odszymi uczestnikami turnieju okazali siê: Gabriela Jegliñska i Kacper
Parafinowicz. Zwyciêzcy poszczególnych kategorii otrzymali puchar i medal. Za zajêcie drugiego i trzeciego miejsca

przyznawany by³ medal. Ka¿dy uczestnik zawodów otrzyma³ dyplom i nagrodê rzeczow¹. Puchar w klasyfikacji generalnej ufundowa³ Dyrektor Zespo³u Szkó³
w Olecku, Pan Stanis³aw Kopycki,
pozosta³e puchary oraz medale ufundowa³a Rada Rodziców przy ZS.
Podziêkowania sk³adam Panu dyrektorowi Stanis³awowi Kopyckiemu za
wspóln¹ organizacjê turnieju. Uzgodnilimy, ¿e turniej otrzyma rangê cyklicznego.

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

-FEJ=BE=
Epitafium ginekologa
Aby siê wylizaæ
z ci¹¿y,
¿aden jêzyk nie
nad¹¿y.
Epitafium dentysty
Tu le¿y bardzo dobry dentysta.
Potrafi³ wyrwaæ bez bólu 300!
Epitafium hodowcy królików
Pogodzeni z wol¹ Bo¿¹,
(dziêki Bogu!)
wci¹¿ siê mno¿¹.
Epitafium dyktatora m o d y (?)
W ¿yciu  nigdy!
Mo¿e w bajce,
frak uk³oni
siê kufajce.
Epitafium g³odomora
Choæ brakuje w kiszkach
farszu,
nic nie zmusi (k)ich do
marszu.

Waldemara Rukcia

Epitafium piarowca
Imid¿ musi byæ
imid¿em,
czy smakuje kawior
czy d¿em.

Epitafium science fiction
Mój dziad, d³ugo ¿y³
- i wietnie! a¿ wzi¹³ umar³ by³,
bezdzietnie.
Epitafium Mistrza scrabble
Nawet Wielki Champion skrable,
zrobi prrryt! - w ineksprymable.
Epitafium s³uchacza Radia
Czas mija, z nim i ja,
nie mija jedynie,
czas Radio Maryja.
I NIGDY NIE MINIE!
Epitafium populisty
Ka¿dy wie, ¿e co ku³, to ku³
ale
wyku³ sobie cokó³.
Epitafium ofiary epidemii
Zmar³ na grypê i ma,
nic siê go nie ima.
Epitafium adwokata
Bra³em w ³apê,
wszystko na p.
Epitafium,
zwinnego jak kot, Edwarda
Ju¿ ma w rzyci
kici kici.
Myszka
Epitafium cyrulika
Sursum morda!

Epitafium wychowawcy kolonijnego
Nie wydaje wam siê,
¿e wydaje mu siê,
¿e jest przed turnusem
a tu  po turnusie.
Epitafium daltonisty (?)
Pooo-szed³, w ciemno!
(Prima vista:
wiêty albo daltonista).
Epitafium gracza gie³dowego
Te¿ by wam zbrzyd³ ziemski wigwam,
gdyby tak podskoczy³ WIG wam.
Epitafium samotnej nimfomanki
Sama o sobie
- Kocha³am obie.
Epitafium ekonomisty
Tydzieñ po bilansie
- Tu!
- K³aæ kaza³ Pan siê.
Epitafium ogrodnika
Ukoronowanie drzew
nastêpuje
w³adcom wbrew.
Epitafium cz³eka zacnego
acz napalonego
i sczez³ Waæpan,
têgo naæpan.
Epitafium trunkowego pesymisty
Ca³¹ wiecznoæ nie piæ?
To nie mo¿e krzepiæ.
Epitafium fana Cz. Niemena
Dziwny jest ten wiat 
I ten pod
i nad.

