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Tradycji stanie siê zadoæ!!!
Burmistrz zapowiada, ¿e jak zawsze na placu
Wolnoci odbêdzie siê przywitanie Nowego Roku.
O pó³nocy z³o¿y olecczanom ¿yczenia, bêd¹ sztuczne ognie i noworoczna zabawa pod sufitem z gwiazd.

Nr 50 (416)

Kwiat ¿yje, kocha i przemawia cudownym jêzykiem.
Peter Rosegger

13 grudnia 2005 r .

Szkolenie
dla przedsiêbiorców
Burmistrz Olecka informuje, ¿e 21
grudnia 2005 r. o godz. 12.00 w sali
konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w
Olecku, odbêdzie siê spotkanie dla
wszystkich przedsiêbiorców z terenu
miasta i gminy Olecko oraz gmin ociennych zainteresowanych bezp³atnymi szkoleniami na temat róde³ finansowania inwestycji, w tym ze róde³ unijnych.
Szkolenie prowadziæ bêdzie przedstawiciel Centrum Rozwoju Przedsiêbiorczoci z Ostródy.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u!

(V73201)

Nr 50
(416)

Cena 1,40 z³

Jest szansa
na ukoñczenie budowy
szpitala w Olecku

Szansê tak¹ zapewnia sfinansowanie z funduszy ZPOR. I chocia¿ dofinansowanie zosta³o zmniejszone w stosunku do zapotrzebowania zg³oszonego we wniosku to nadal stanowi ono doæ pokan¹ kwotê. Z linii kredytowej ZPOR-u o nazwie ERDF powiat
otrzyma 3.603.254 z³ote. Z bud¿etu pañstwa 698 tysiêcy z³otych.
Ca³oæ kosztów to kwota 6 milionów 980 tysiêcy z³otych. Inwestycja za roz³o¿ona by zosta³a na 3 lata (2006  208).
Ró¿nicê musi wiêc pokryæ starostwo, które nie posiada takich
funduszy. Tak wiêc zapewne czêæ kosztów pokryj¹ gminy wchodz¹ce w sk³ad powiatu. Wed³ug preliminarza koszt skoñczenia inwestycji roz³o¿y³ by siê na gminy w nastêpuj¹cy sposób: Olecko
do³o¿y 956 tysiêcy z³otych, Wieliczki 145 tysiêcy, wiêtajno 155
tysiêcy, Kowale Oleckie 220 tysiêcy oraz powiat 250 tysiêcy z³otych.
Rada Miejska w Olecku musi wiêc zebraæ siê w trybie nadzwyczajnym by podj¹æ uchwa³ê w tej sprawie. Prawdopodobnie do zwo³ania
takiej nadzwyczajnej sesji dojdzie w przeci¹gu obecnego tygodnia.
Tak te¿ musi siê staæ w nale¿¹cych do oleckiego powiatu gminach.
Je¿eli uchwa³y takie zostan¹ podjête to budowa szpitala bêdzie zakoñczona w ci¹gu najbli¿szych trzech lat.
(M)

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ
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mieræ w p³omieniach

Fot.
5 grudnia oko³o 19.55 w
Dobkach sp³on¹³ w ca³oci
budynek mieszkalny. W p³omieniach poniós³ mieræ lokator Mieczys³aw B.
Przyczyn¹ po¿aru, jak
poda³a olecka policja, by³a
niew³aciwa eksploatacja kuchenki elektrycznej.
W gaszeniu po¿aru bra³o
udzia³ 11 jednostek stra¿y
po¿arnej: 19 stra¿aków zawodowych i 35 z jednostek
OSP oraz: 1 zespó³ pogotowia ratunkowego, 1 pogotowia energetycznego i 2 radiowozy
policyjne z piêcioma funkcjonariuszami.
Miasto ma przygotowaæ ekspertyzê
spalonego budynku w kierunku jego przydatnoci do odbudowy. Wraz z budynkiem miasto straci³o dziesiêæ mieszkañ
socjalnych. Burmistrz przygotowa³ pismo
do premiera i ma nadziejê pozyskania w
ten sposób pieniêdzy na odbudowê.

KRAM
Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V72801)

MARKET BUDOWLANY

Nieustaj¹cy 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:
 Julia Aleksandrowska
 Jakub Ba³ucki
 Krzysztof Daszyñski
 Krystyna Ko³odziejska
 Magdalena Walejko
 Ewa M. ¯ukowska
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ BiS, Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18
√Grzegorz K³oczko
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Urz¹d Miejski w Olecku
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada

Boles³aw S³omkowski

Wczeniej, gdy na ulicy Grunwaldzkiej
sp³onê³y górne piêtra kamienicy, biuro
premiera przekaza³o miastu 250 tysiêcy
z³otych na odbudowê tamtych mieszkañ. Mo¿e i teraz bêdzie mo¿liwe, ¿e czêæ
kosztów odbudowy zostanie pokryta
przez bud¿et pañstwa?

Rodzina
rodzinie

Od 12 grudnia w Zespole Szkó³ na
Siejniku rusza akcja Rodzina rodzinie.
Jest ona integraln¹ czêci¹ ogólnopolskiej akcji pomocy dla rodzin potrzebuj¹cych.
Pierwszym etapem tego przedsiêwziêcia
bêdzie poinformowanie za pomoc¹ plakatów mieszkañców Olecka o samej akcji. Nastêpny etap to zbiórka odzie¿y i
zabawek. Za trzeci  to segregacja darów i przekazanie ich rodzinom, których
adresy zostan¹ udostêpnione organizatorom z bazy danych prowadzonej w ca³ym
kraju akcji.
Odpowiedzialn¹ za akcjê w miecie
jest Katarzyna Fieæko, pedagog z ZS
na Siejniku.

Nadzywczajna
sesja RM

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o
samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.
nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) proszê o
zwo³anie sesji na dzieñ 14 grudnia 2005
roku na godzinê 13.00 z nastêpuj¹cym
porz¹dkiem:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porz¹dku obrad.
3. Podjêcie uchwa³y zmieniaj¹cej uchwa³ê
w sprawie okrelenia dotacji celowej
Powiatowi Oleckiemu.
4. Zamkniêcie obrad sesji.
Odbycie sesji w zaproponowanym
terminie jest istotne ze wzglêdu na to,
¿e Powiat Olecki ubiega siê o przyznanie dofinansowania ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizacjê projektu Przebudowa
(modernizacja) Szpitala Powiatowego w
Olecku, a Gmina Olecko ma okreliæ w
jakiej wysokoci zabezpieczy rodki w
formie dotacji celowej na realizacjê tego
projektu.
Przewodnicz¹cy RM
Leszek Ga³czyk

Pijani kierowcy

 6 grudnia o 16.20 policjanci zatrzymali
w Zalesiu (gm. wiêtajno) jad¹cego
ci¹gnikiem czterdziestotrzyletniego
Zdzis³awa S. Mia³ on we krwi 3 promile alkoholu.
 10 grudnia o 22.00 patrol policji zatrzyma³ na placu Wolnoci Mercedesa. Okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy nim trzydziestoletni Piotr S. mia³ we krwi 2,14 promila
alkoholu.
 11 grudnia o 20.55 patrol policji zatrzyma³ w Wieliczkach Fiata 126p. Kieruj¹cy nim trzydziestoczteroletni Rados³aw
S. mia³ we krwi 2,68 promila alkoholu.

(V69401)

na stronie internetowej www.olecko.com (w pliku *.pdf)
Posiedzenia komisji sta³ych Rady Powiatu
W dniu 14.12.2005r. (roda) o godz.
12.00 w pokoju nr 28 (biuro Rady) Starostwa Powiatowego w Olecku odbêdzie
siê posiedzenie Komisji Zdrowia, Owiaty
i Bezpieczeñstwa.
Tematy:
1. Analiza materia³ów na sesjê.
2. Prace nad projektem bud¿etu Powiatu na rok 2006  plan wydatków.
3. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
4. Opracowanie planu pracy komisji na
rok 2006.
5. Przyjêcie protoko³u z poprzedniego
posiedzenia komisji.

W dniu 15.12.2005r. (czwartek) o
godz. 12.00 w pokoju nr 28 (biuro Rady)
Starostwa Powiatowego w Olecku odbêdzie siê posiedzenie Komisji Bud¿etu, Finansów i Gospodarki.
Tematy:
1. Analiza materia³ów na sesjê.
2. Sprawy bie¿¹ce i wolne wnioski.
3. Przyjêcie protoko³u z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Opracowanie planu pracy komisji na
rok 2006.
5. Analiza projektu bud¿etu Powiatu na 2006r.

Szkolenie dla
przedsiêbiorców

Op³atek dla seniorów

Burmistrz Olecka informuje, ¿e 21
grudnia 2005 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku odbêdzie siê spotkanie dla wszystkich przedsiêbiorców z terenu miasta
i gminy Olecko oraz gmin ociennych
zainteresowanych bezp³atnymi szkoleniami
na temat róde³ finansowania inwestycji, w tym ze róde³ unijnych.
Szkolenie prowadziæ bêdzie przedstawiciel Centrum Rozwoju Przedsiêbiorczoci
z Ostródy.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u!

Urszula Sawicka  Biuro Rady Powiatu

19 grudnia br. o godz. 16. w Galerii
im. Andrzeja Legusa na pierwszym piêtrze Regionalnego Orodka Kultury
Mazury Garbate rozpocznie siê spotkanie op³atkowe dla seniorów. Organizuje je Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego
Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów.
- W naszym spotkaniu maj¹ wzi¹æ
udzia³ miêdzy innymi burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski oraz ksi¹dz pra³at
Stanis³aw Tabaka  mówi prezes oleckiego oddzia³u PZERiI Stanis³aw Przedziecki.  Na po³amanie siê op³atkiem
zapraszamy wszystkich cz³onków i sympatyków naszego zwi¹zku.
(jester)

Wizyta przedsiêbiorców

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które
odbêdzie siê 15.12.2002 r. (czwartek) o godz. 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia Przypisanych Pó³nocy przy ul. Partyzantów 2.

W przeci¹gu nadchodz¹cego tygodnia burmistrz Wac³aw Olszewski bêdzie
goci³ przedstawicieli niemieckiej firmy
zainteresowanej inwestycjami w oleckiej
czêci specjalnej strefy ekonomicznej.
Firma jest zainteresowana budow¹
fabryki przetwórstwa oleju rzepakowego na biopaliwo. Firma jest równie¿ zainteresowana zbudowaniem w miecie
Centrum Energii Odnawialnej.

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo

Treæ: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

#

Iloæ publikacji:
px1
p x2
p x3
Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

!

Tygodnik Olecki nr 50 (416)

OLECKI TERMINARZ
13 grudnia
17.00  Nieustraszeni bracia Grimm, film,
kino ROK MG
14 grudnia
12.00  posiedzenie Komisji Zdrowia,
Owiaty i Bezpieczeñstwa  Starostwo
15 grudnia
11.00  uroczystoæ 50. rocznicy powstania Biblioteki Pedagogicznej, czytelnia przy alei Zwyciêstwa 7
12.00  posiedzenie Komisji Bud¿etu,
Finansów i Gospodarki
17.00  koncert charytatywny w ROK
MG (inscenizacja bani H. Ch. Andersena, pokaz tañca par tanecznych
oraz koncert kolêd)
16 grudnia
17.00  Legenda Zorro, film, kino ROK
MG
19.20  Plan lotu, film, kino ROK MG
17 grudnia
13.30  rozgrywki halowej pi³ki no¿nej
OLDA, sala gimnastyczna LO
17.00  Legenda Zorro, film, kino ROK
MG
19.20  Plan lotu, film, kino ROK MG
18 grudnia
7.00  polowanie ko³a ³owieckiego Sarna w rejonie Imionek i Wieliczek
10.00-14.00  zabawy na placu, Kuchnia pod chmurk¹, ZHP Miko³aj Dzieciom
15.00  Jest taki dzieñ  jase³ka, sala
widowiskowa ROK MG
17.00  Legenda Zorro, film, kino ROK
MG
17.00-19.00 konkurs piosenki harcerskiej
i turystycznej, sala AGT, ZHP Miko³aj Dzieciom
19.20  Plan lotu, film, kino ROK MG
20.00  Betlejemskie wiate³ko Pokoju 
plac Wolnoci
19 grudnia
16.00  op³atek dla seniorów, Galeria im
Andrzeja Legusa, ROK MG
18.00  Wigilia instruktorska ZHP, Dom
Harcerza, ul. W¹ska 1
23 grudnia
 up³ywa termin sk³adania wniosków w
konkursie Masz pomys³? Masz szansê! Startuj! (informacje TO 46/412 z
15 listopada 2005)
24 grudnia
7.00  polowanie ko³a ³owieckiego Sarna w rejonie Baran
31 grudnia
 mija termin sk³adania prac w Konkursie Pamiêtnikarskim 60 lat na Mazurach
24.00  ¿yczenia noworoczne, pokaz

"
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Fundusze dla Orodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci G³uchych w Olecku
Powiat Olecki w 2005r. pozyska³ rodki
finansowe z Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
na realizacjê projektu w ramach Programu
wyrównywania ró¿nic miêdzy regionami  na likwidacjê barier transportowych.
W ramach realizacji tego projektu zakupiono samochód typu mikrobus  przystosowany do przewozu osób niepe³nosprawnych poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich. Ca³kowity koszt samochodu wyniós³ 102.530,00z³, w tym
75% stanowi³y rodki PFRON  w kwocie 76.897,50z³ a 25% wk³ad powiatu 
25.632,50z³.
W pi¹tek 9 grudnia 2005r. o godz.
13.00 odbêdzie siê uroczyste przekazanie samochodu dla Orodka Szkolno 

Wychowawczego Dla Dzieci G³uchych
w Olecku. Wród licznych zaproszonych
goci bêdzie równie¿ Pan Ireneusz Markiewicz  dyrektor Warmiñsko-Mazurskiego Oddzia³u Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w Olsztynie.
Z nastêpnego programu Edukacja
 programu pomocy w dostêpie do nauki dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych
na realizacjê kolejnych projektów pozyskano rodki na wyposa¿enie bazy
dydaktycznej i rehabilitacyjnej 
298.229,91z³ oraz na likwidacjê barier
architektonicznych  179.947,28z³.
Ca³kowity koszt realizacji ww. projektów wyniesie 499.171,33z³, w tym
478.177,19z³ stanowiæ bêd¹ rodki

PFRON, natomiast wk³ad w³asny powiatu wyniesie tylko 20.994,14z³.
W 2006r. planujemy jeszcze pozyskaæ
kolejne rodki z PFRON dla Orodka na
wyposa¿enie infrastruktury socjalno-bytowej, czyli ca³ego internatu.
W 2005r. zostanie równie¿ przeprowadzony remont dachu i kominów w
budynkach tej placówki. Ca³kowity koszt
realizacji powy¿szego zadania wyniesie
150.000 z³, z tego 75.000 z³ stanowiæ
bêd¹ rodki pozyskane przez powiat z 0,6%
rezerwy czêci subwencji owiatowej
ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego z tytu³u zdarzeñ losowych,
a pozosta³e 75.000 z³ z powiatu.
Ogó³em dla tej jednostki przeznaczone zostan¹ jeszcze w tym roku rodki w
kwocie 751.701,33 z³, z czego tylko
121.626,64 z³ stanowiæ bêd¹ rodki powiatu Oleckiego.
Sporz¹dzi³a: Halina E. Kasicka

Wspólnoty wiedz¹ wiêcej

5 grudnia br. w Urzêdzie Miejskim Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski zorganizowa³ spotkanie dla liderów wspólnot
mieszkaniowych z terenu gminy Olecko, aby pozna³y bli¿ej
oferty zarz¹dców nieruchomoci dzia³aj¹cych na terenie powiatu oleckiego. Przypominamy, ¿e zgodnie z uchwa³¹ Rady
Miejskiej Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej ju¿ po 1 kwietnia
2006 r. nie bêdzie prowadzi³ zarz¹du wspólnot mieszkaniowych,
a do 30 czerwca 2006 r. zostanie zlikwidowany.
To spotkanie mia³o pozwoliæ wspólnotom na zapoznanie
siê z zarz¹dcami i ich ofertami. Szkoda tylko, ¿e zabrak³o na
nim osób, które w Olecku ju¿ od wielu lat prowadz¹ wspólnoty samodzielnie, np. Teresy Szumskiej i Reginy Kowalewskiej.
W spotkaniu-szkoleniu dla liderów oleckich WM wziê³o
udzia³ bardzo wiele wspólnot, w sumie oko³o setki mieszkañców.
Pytano siê g³ównie o to, co stanie siê z funduszem remontowym, czy bêdzie mo¿na go odzyskaæ. Pojawi³y siê tak¿e
g³osy, ¿e ZGM-u wcale nie trzeba by³o likwidowaæ. Poza tym
mieszkañcy byli zdziwieni, dlaczego w tak wa¿nym spotkaniu
nie uczestniczy burmistrz Wac³aw Olszewski.
- Pan Burmistrz uczestniczy obecnie w bardzo wa¿nym
posiedzeniu komisji na temat bud¿etu na 2005 rok  odpowiedzia³a Marianna Kisielska z Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Szkoda tylko, ¿e dopiero po godzinie, kiedy czêæ zawie-

KEY

dzionych mieszkañców zaczê³a opuszczaæ salê, na wniosek
szefa WM z ul. 1 maja 22 Józefa Wasilewskiego prowadz¹ca
spotkanie M. Kisielska poprosi³a o g³os zaproszonych licencjonowanych zarz¹dców nieruchomoci: Jerzego Imierskiego z TBS Sp. z o. o. w Olecku, Andrzeja Kalatê ze Spó³dzielni
Mieszkaniowej Mazury, Mariê Domin z ZGM (chce tworzyæ spó³kê pracownicz¹) i by³ego mieszkañca Olecka Artura
Fadrowskiego, zarz¹dcê z Grodziska Mazowieckiego, który prowadzi swoj¹ dzia³alnoæ tak¿e w Milanówku i Brwinowie.
Na koniec spotkania liderzy wspólnot mogli otrzymaæ wstêpne
informacje i oferty od zarz¹dców. Kierownik M. Kisielska poinformowa³a tak¿e, ¿e wstêpnie chêæ prowadzenia zarz¹du nieruchomoci wyrazi³ Janusz ¯ero.
jester

znaczy taniey !

Kup na raty, a prezent
masz gwarantowany.

(V69302)

Najtañsze na rynku
kot³y c.o. na wszystko.

(F65907)

ul. Wojska Polskiego 16 (dworzec PKP),
tel./fax (087) 520 22 33

#
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Dla Ciebie, Ojczyzno...

W niedzielê, 11 grudnia, na 2 dni przed 24. rocznic¹ wprowadzenia w Polsce stanu wojennego olecka Solidarnoæ przygotowa³a rocznicowe obchody. Zaczê³y siê one uroczyst¹ Msz¹
wiêt¹ w kociele pw. Podwy¿szenia Krzy¿a w. Jak zwykle
eucharystiê sprawowa³ ksi¹dz pra³at, kustosz sanktuarium Krzy¿a
w. Stanis³aw Tabaka.  Wprowadzenie stanu wojennego
spustoszy³o nasz naród, duchowo, ekonomicznie i kulturalnie. Skutki tego odczuwamy dolegliwie do dzisiaj. Narodzi³a
siê jednak wtedy Solidarnoæ, tak¿e ta solidarnoæ miêdzyludzka  mówi³ do wiernych zebranych w wi¹tyni ksi¹dz
pra³at St. Tabaka.
- Mam nadziejê, ¿e kiedy bêdziemy za rok obchodziæ okr¹g³¹, 25. rocznicê wprowadzenia stanu wojennego, to bêdziemy siê ju¿ modliæ do b³ogos³awionego Jana Paw³a II.
Kap³an modli³
siê tak¿e za zdrowie kapelana Solidarnoci diecezji
e³ckiej ksiêdza dokotra
Mariana
Szczêsnego, który
przez kilku dniami
uleg³ wypadkowi
ko³o Suwa³k. Wspomnia³ te¿ o s³ynnym p³aczu krzy¿a z tej¿e parafii,
kiedy to do krzy¿a
misyjnego przy ul.
Zamkowej we wrze-

niu 1981 roku
sz³y liczne pielgrzymki wiernych.
- To wydarzenie mia³o na
pewno zwi¹zek z
tym, co sta³o siê
w naszej Ojczynie 13 grudnia
1981 roku 
mówi³ ksi¹dz Tabaka.
We mszy
w. oprócz pocztu sztandarowego S Ziemi Oleckiej brali udzia³: pose³ Prawa i Sprawiedliwoci z E³ku - Adam Jan Puza, starosta olecki Stanis³aw Ramotowski, Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski i szef Solidarnoci Czes³aw Gontar.
Po zakoñczeniu, w sali widowiskowej Regionalnego Orodka
Kultury Mazury Garbate mieszkañcy powiatu oleckiego mogli
wys³uchaæ monta¿u s³owno-muzycznego pt. Dla Ciebie, Ojczyzno przygotowanego przez uczniów Szko³y Podstawowej
nr 1 w Olecku.
Olecczanie mogli znowu przenieæ siê emocjonalnie w czas,
kiedy w PRL-u walczono o wolnoæ i demokracjê, kiedy w
1980 roku rodzi³a siê Solidarnoæ. Wys³uchano pieni i recytacji z tamtego czasu. Najwiêcej emocji towarzyszy³o podpalaniu zniczy za dusze zmar³ych ksiê¿y i innych ofiar stanu
wojennego i re¿imu komunistycznego oraz modlitwie na klêczkach
w wykonaniu Kingi K³oczko.
Ca³oæ programu przygotowa³y panie: Eligia Bañkowska
oraz Anna i Teresa Szadkowskie.
Pracê dzieci i m³odzie¿y z SP 1 im. Henryka Sienkiewicza
doceni³ burmistrz W. Olszewski, który podziêkowa³ za pracê
dyrektorowi tej placówki - Aleksandrowi Giglewiczowi.
Dariusz Josiewicz



Sprzeda¿
fajerwerków

(K43101)

Naród, który nie zna swojej historii, ginie

(od 27 grudnia)

Ceny najni¿sze w regionie!
KEY, aleja Wojska Polskiego 16
W grudniu promocja na artyku³y
³azienkowo-sanitarne.

Tel. (087) 520-22-33.

(V69306)



zdrowa ¿ywnoæ
ekologiczna

(produkty bezglutenowe  nowoæ!)

Sklep SAM
ul. Nocznickiego 11

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz
Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71

* pilarki ju¿ od 260 z³
* odnie¿arki
* ³añcuchy, prowadnice, oleje
Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78

(V72501)

(V73101)

LAS I OGRÓD

$
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Podatki lokalne w 2006r.
Stawki dzienne op³aty targowej s¹ takie same
jak w 2005r. i wynosz¹ odpowiednio:
1) przy sprzeda¿y z kosza, wiadra, rêki,
wózka:
a) od osób sprzedaj¹cych nabia³  2,00z³,
b) od osób sprzedaj¹cych pozosta³e produkty  4,00 z³;
2) przy sprzeda¿y ze stoiska, namiotu,
straganu i pozosta³ych miejsc  10 z³;
3) przy sprzeda¿y z samochodu osobowego, samochodu dostawczego o
dopuszczalnej masie ca³kowitej do 3,5
t., ci¹gnika, furmanki, przyczepy 
15,00z³;
4) przy sprzeda¿y z samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 t  30,00 z³.
Stawki podatku
od rodków transportowych
Roczne stawki podatku od rodków
transportowych w zasadzie nie zmieni³y
siê  trzy kategorie op³at s¹ nawet ni¿sze ni¿ w 2005r. Stawki kszta³tuj¹ siê
nastêpuj¹co:
Tabela 1.
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita (w tonach)
Nie mniej
mniej ni¿
ni¿
1

2

12
14

14
i powy¿ej

12
19
23

19
23
i powy¿ej

12
29

29
i powy¿ej

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 550z³,
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
950z³,
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 1100z³;
2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton, w zale¿noci od
liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia (tabela 1).
3) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania
³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton:
a) od 3,5 tony do 6 ton w³¹cznie 1140 z³,
b) powy¿ej 6 ton do 9 ton w³¹cznie 1260z³,
c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 1380z³,
4) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania
³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12
ton (tabela 2.)
Stawka podatku (w z³otych)

O jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne
3
Dwie osie
1460
1600
Trzy osie
1580
1660
1740
Cztery osie i wiêcej
1820
1840

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4
1520
1680
1660
1740
1800
2440
2450
( w 2005r.- 2452,80)

Tabela 2.
Lic zba o si i d op uszcz aln a
ma sa ca³k owita zesp o³u
po jazd ów: ci¹g nik siod³o wy +
nac zep a, c i¹gn ik balasto wy +
przycze pa (w to nac h)
Nie mnie j ni¿

mn iej ni¿

1

2

12

31

31

i po wy¿e j

12

40

40

i po wy¿e j

Sta wka p oda tku (w z³o tyc h)
O jez dna (osie jezdne )
z za wiesz enie m
pn eum atyc zny m lub
za wies zeniem uz nan ym
za ró wno wa¿n e
3
D wie osie
16 20
16 80
T rzy osie
16 60
17 50

inne syste my
za wies zenia osi
je zdnyc h
4
16 80
19 30 ( w 20 05 r.19 37 ,76 )
17 30
25 00
(w 2 005 r.- 2 548 ,6 3)

5) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego 800 z³;
6) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹
lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego (tabela 3).
7) od autobusu do przewozu osób o liczbie
miejsc do siedzenia, ³¹cznie z miejscem
kierowcy:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc 1050 z³,
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1650z³.
Z podatku od rodków transportowych
zwolnione s¹ autobusy bêd¹ce w
posiadaniu gminnych jednostek bud¿etowych s³u¿¹ce do dowozu dzieci
do szkó³.
Podatek od nieruchomoci
Roczne stawki podatku od nieruchomoci na terenie gminy Olecko w poszczególnych kategoriach albo nieznacznie
wros³y albo pozosta³y bez zmian. W 2006r.
wynosz¹:
1) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych - 0,56 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej (w 2005r - 0.52z³)
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêci zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  16,25 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej, (w 2005r. - 16 z³)
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  7,40
z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, (w
2005r. - 7,21 z³)
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej w zakresie udzielania
wiadczeñ zdrowotnych - 3,61 z³ od 1
m2 powierzchni u¿ytkowej, (stawka bez
zmian w stosunku do 2005r.)
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 5,92z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej; (w 2005r.
- 5,82 z³)
2) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,64 z³ od 1 m2
powierzchni, ( w 2005r. - 0,63 z³)

%
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Tabela 3.
Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita
zespo³u pojazdów: naczepa / przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w z³otych)
inne
systemy
zawieszenia
osi
jezdnych

Nie mniej ni¿

mniej ni¿

o jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne

1

2

3

4

12

i powy¿ej

980

1060

12
28
38

28
38
i powy¿ej

1060
1240
1280

1200
1340
1700

12
38

38
i powy¿ej

1260
1300

1300
1380

Jedna o
Dwie osie

Trzy osie i wiêcej

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,41 z³ od 1 ha powierzchni;
(stawka bez zmian w stosunku do
2005r.)
c) od pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego - 0,30
z³ od 1 m2 powierzchni; (w 2005r.- 0,29z³)
3) od budowli:
a) wykorzystywanych jako ruroci¹gi i
przewody sieci wodoci¹gowej oraz
budowli s³u¿¹cych do odprowadzania
i oczyszczania cieków 1,5% ich wartoci; (stawka bez zmian w stosunku
do 2005r.)
b) od pozosta³ych 2% ich wartoci ( stawka
bez zmian w stosunku do 2005r.).
Zwolnione z podatku
od nieruchomoci s¹:
1) budynki gospodarcze po³o¿one na
terenie wiejskim na dzia³kach siedliskowych, których w³acicielami s¹ rencici lub emeryci pobieraj¹cy wiadczenia z tytu³u przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz skarbu pañstwa
o ile nie jest w nich prowadzona dzia³alnoæ gospodarcza inna ni¿ rolnicza
lub lena;
2) gminne zasoby nieruchomoci z wy³¹czeniem nieruchomoci oddanych w
ró¿ne formy w³adania;
3) budowle, budynki lub ich czêci oraz
grunty po³o¿one na terenach wiejskich
bêd¹ce w posiadaniu lub wykorzystywane przez jednostki realizuj¹ce zadania w³asne gminy w zakresie ochrony
przeciwpo¿arowej, z wyj¹tkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej (tego zwolnienia
w 2005r. nie by³o).

4) grunty zajête na drogi dojazdowe do
gruntów wykorzystywanych na cele
produkcji rolnej.
Op³ata administracyjna
Op³ata administracyjna wzros³a o 5z³
na ka¿dej kategorii w stosunku do roku
2005r za wydanie wypisu i wyrysu z
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i wynosi:
1) od wypisu i wyrysu obejmuj¹cego
jednostkê bilansow¹ planu zagospodarowania przestrzennego, w sk³ad której
wchodzi wiêcej ni¿ jeden symbol planu - 110 z³;
2) od wypisu i wyrysu obejmuj¹cego jeden
symbol jednostki bilansowej planu

zawieraj¹cego wiêcej ni¿ jeden numer
ewidencyjny gruntu - 65 z³;
3) od wypisu i wyrysu obejmuj¹cego jeden
numer ewidencyjny gruntu - 50 z³.
Urz¹d Miejski w Olecku i jednostki
organizacyjne podleg³e gminie zwolnione s¹ z uiszczania ww. op³aty
Podatek od posiadania psów
Roczna stawka podatku od posiadania psów w Gminie Olecko nie zmieni³a
siê i nadal wynosi 50 z³ za ka¿dego psa.
Emeryci do 65 roku ¿ycia oraz osoby uprawnione do renty inwalidzkiej do
65 roku p³ac¹ 20 z³ za pierwszego psa, a
za ka¿dego nastêpnego  po 50 z³.
Zwolnieni z p³acenia tego podatku
s¹ emeryci powy¿ej 65 roku ¿ycia oraz
posiadacze psów zatrudnieni jako dozorcy
- od jednego psa wykorzystywanego jako
pomoc przy pilnowaniu mienia.
Stawki op³aty miejscowej bez zmian
Dzieci i m³odzie¿y szkolna, studenci,
emeryci i rencici zap³ac¹ za ka¿dy dzieñ
pobytu po 0,80 z³. Inne osoby 1,60 z³.
Stawki podatku nie uleg³y zmianie w stosunku do 2005r.
Op³atê miejscow¹ pobiera siê od osób
fizycznych przebywaj¹cych d³u¿ej ni¿ dobê
w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie miasta Olecko i w miejscowociach ustalonych rozporz¹dzeniem Wojewody Suwalskiego po³o¿onych na terenie gminy
Olecko.
ród³o: www.olecko.pl

UWAGA! Stawki bêd¹ obowi¹zywa³y po uprawomocnieniu siê uchwa³y, czyli
po 14 dniach od opublikowania uchwa³ w Dzienniku Urzêdowym woj. WarmiñskoMazurskiego

Rozstrzygniêto przetarg na rozbudowê
rodowiskowego Domu Pomocy Spo³ecznej
W ramach rozbudowy zostanie przy
ulicy Sembrzyckiego dobudowana nowa
czêæ po³¹czona ³¹cznikiem ze star¹. Inwestycja warta 1 milion 200 tysiêcy z³otych jest w ca³oci finansowana z bud¿etu pañstwa (Pañstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych,
tzw. PFRON).

Wykonawc¹ inwestycji zosta³a go³dapska firma Karwowski  Lipa, za podwykonawc¹ olecki TABEX. Jeszcze w tym
roku zostan¹ zrealizowane prace na ³¹czn¹
sumê 200 tysiêcy z³otych.
Projekt architektoniczny rozbudowy
rodowiskowego Domu Pomocy Spo³ecznej przygotowali Pañstwo Gierszewscy.

PTTK oddzia³ w Olecku

S¹ prowadzone rozmowy z PTTK w Olecku na temat zagospodarowania obiektów nale¿¹cych do tej organizacji, a znajduj¹cych siê nad jeziorem. Chodzi przede
wszystkim o zdewastowany budynek oraz pole namiotowe wraz z domkami kempingowymi. Prawdopodobnie ju¿ w roku przysz³ym zostanie powo³any nowy miejski zarz¹d Towarzystwa i to on bêdzie odpowiedzialny za wprowadzenie obiektów
do eksploatacji.
Budynek w bazie PTTK nale¿y do tej organizacji, za grunty pod nim s¹ w³asnoci¹ miasta.

&
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Szanowni Pañstwo !
URZ¥D PRACY

Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku
w dniu 12 grudnia 2005 roku podpisa³
umowê na realizacjê projektu Reorientacja zawodowa  Twoj¹ szans¹. Bêdzie on finansowany w ca³oci ze rodków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  dzia³anie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodz¹cych z rolnictwa.
Celem projektu jest umo¿liwienie
zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez rolników, ich domowników oraz osoby zatrudnione w gospodarstwach rolnych na podstawie umów
o pracê.
Idea, która nam towarzyszy³a przy
projektowaniu dzia³añ oparta zosta³a na
przekonaniu, i¿ z gospodarstwa o niewielkim obszarze bardzo trudno jest osi¹gn¹æ dochód umo¿liwiaj¹cy zabezpieczenie potrzeb ¿yciowych kilkuosobowych rodzin. Zdobywaj¹c nowy zawód
mieszkañcy wsi bêd¹ mieli zwiêkszone
mo¿liwoci uzyskania pracy poza sektorem rolniczym . Proponujemy szkolenia w zawodach, które w pewien sposób wydawa³y siê nam zwi¹zane z czynnociami wykonywanymi w gospodarstwach rolnych. Proponujemy wiêc szkolenia w zakresie:
- operator koparki i ³adowarki kl. III 
20 osób
- spawacz: specjalnoæ  spawanie gazowe i elektryczne  20 osób
- pilarz / drwal  20 osób
Osoby, które s¹ zainteresowane skorzystaniem z oferty winny wype³niæ i
dostarczyæ do 20 grudnia 2005 roku do
Powiatowego Urzêdu Pracy w Olecku
ankietê - zg³oszenie, która za porednictwem Poczty Polskiej w najbli¿szych
dniach trafi do ka¿dego gospodarstwa
na wsi. Mo¿na j¹ te¿ otrzymaæ w siedzibie PUP Olecko, a tak¿e w Urzêdzie
Miasta i Gminy w Olecku i Urzêdach
Gmin w Kowalach Oleckich, wiêtajnie
i Wieliczkach.

Na podstawie tych zg³oszeñ wy³onimy 60 osób, które zostan¹ skierowane na szkolenia. Koszty udzia³u w szkoleniu oraz koszty dojazdu i zakwaterowania na zajêcia, które bêd¹ odbywa³y
siê poza Oleckiem, poniesie PUP Olecko. Ponadto uczestnicy szkoleñ otrzymaj¹ niewielkie dodatki szkoleniowe.
Wszystkim osobom, które skorzystaj¹ ze szkoleñ zawodowych zapropo-

Unia Europejska
nujemy te¿ udzia³ w szkoleniach jêzykowych (jêzyk angielski lub niemiecki).
Byæ mo¿e osoby zainteresowane bêd¹
chcia³y skorzystaæ z nabytych uprawnieñ i ofert pracy u pracodawców zagranicznych . Staramy siê wiêc stworzyæ takie mo¿liwoci.

Uwaga: ankieta, któr¹ publikujemy, jest jedynie wzorem.
Nie mo¿e ona zostaæ potraktowana jako zg³oszenie.
Zg³oszenia nale¿y dokonaæ na oryginalnych drukach
ankiety - zg³oszenia.

'
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Turniej Tenisa Sto³owego Olimpiad Specjalnych
W czwartek 8 grudnia odby³ siê Regionalny Turniej Tenisa Sto³owego
Olimpiad Specjalnych pod honorowym
patronatem Burmistrza Olecka Wac³awa
Olszewskiego. W ceremonii otwarcia
wziêli udzia³ przedstawiciele samorz¹du
lokalnego miasta i gminy Olecko: Wac³aw Olszewski, Leszek Ga³czyk, Inez
Castellaz-Styczyñska, powiatu oleckiego:
Wac³aw Sapieha i Edward Adamczyk oraz
dyrektorzy Miejskiego Orodka Sportu
i Rekreacji oraz Centrum Edukacji w Olecku.
Wci¹gniêcia flagi Olimpiad Specjalnych
dokona³ Tadeusz Bogusz  paraolimpijczyk, medalista z Barcelony i Atlanty.
Na hali sportowej Zespo³u Szkó³
Technicznych gra³o 63 zawodników z 13
orodków integracyjnych i rehabilitacyjnych z województw: warmiñsko-mazurskiego i podlaskiego (Augustów, Bartoszyce, Gi¿ycko, Go³dap, Olszewo Wêgorzewskie, Sejny, Szczytno, Wêgorzewo, Olecko).
Najlepszymi zawodnikami w kategorii kobiet okaza³y siê zawodniczki z ZeOrganizatorzy Turnieju:
Warsztat Terapii Zajêciowej w Olecku
Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepe³nosprawnych i Osób Wspieraj¹cych
przy Warsztacie Terapii Zajêciowej w
Olecku.
Wspó³organizatorzy:
MLKS Czarni Olecko
Zespó³ Szkó³ Technicznych w Olecku
Regionalny Orodek Kultury Mazury Garbate w Olecku.
G³ówny sponsor:
PKO BP SA Olsztyn
oraz Piekarnia Józefa Olszewskiego.
spo³u Szkó³ w Olecku, Orodka Szkolno-Wyczowawczego w Olecku, Warsztatu Terapii Zajêciowej w Olecku
i Augustowie. W kategorii mê¿czyzn miejsca medalowe zdobyli zawodnicy z Domu Pomocy Spo³ecznej
w Wêgorzewie, Orodka Szkolno-Wychowawczego
w Olecku, Centrum Edukacji w Olecku, Specjalnego
Orodka Wychowawczego w Go³dapi, Orodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach oraz Warsztatu Terapii Zajêciowej w Olecku.
Nad przebiegiem rozgrywek czuwali sêdziowie
g³ówni: Marek Kondracki, Marzena winiarska i
Andrzej Karniej. Sêdziami pomocniczymi byli zawodnicy klubu sportowego Czarni Olecko. Niepe³nosprawnymi sportowcami wspaniale opiekowa³a siê
grupa wolontariuszy z ZST, przygotowana przez pani¹ Ma³gorzatê Siennick¹.
Gospodarze obiektu sportowego zapewnili obs³ugê
organizacyjn¹. Pan Romuald Wojnowski z uczniami
przyczyni³ siê do sprawnego przeprowadzenia tegorocznego Regionalnego Turnieju Tenisa Sto³owego
Olimpiad Specjalnych Polska.
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Przedszkolaki po¿egna³y jesieñ
W naszym przedszkolu tradycj¹ sta³o siê ju¿ ¿egnanie jesieni  ton¹cej
w z³otych br¹zowych, pomarañczowych
i ró¿nych odcieniach czerwieni pory roku.
Po¿egnanie jesieni odbywa³o siê
w dwóch etapach. Wszystkie grupy przedszkolne bra³y udzia³ w konkursie plastycznym pod has³em Barwy jesieni zorganizowanym przez nauczycielki: Ewê Skindzier i Dorotê Mielech oraz uczestniczy³y w przedstawieniu przygotowanym
przez nasz¹ grupê 5-latków pt. ¯yj z przyrod¹ w zgodzie.
1 grudnia zebra³a siê niezale¿na komisja oceniaj¹ca prace plastyczne w sk³adzie: p. dyrektor Ma³gorzata Puchalska
i nauczycielka z WTZ  p. Ma³gorzata
£azarska.
Nastêpnego dnia grupa 5-latków
goci³a w swojej sali wszystkie przedszkolaki wraz z wychowawczyniami, którym
zosta³a przedstawiona inscenizacja pt. ¯yj
z przyrod¹ w zgodzie. Tematem przedstawienia by³a ochrona przyrody.
W przedszkolu wiele miejsca powiêca
siê tematyce ekologicznej. Dzieci wiedz¹,
¿e jestemy czêci¹ przyrody i naszym
obowi¹zkiem jest j¹ szanowaæ i godnie
z ni¹ wspó³¿yæ, bez wzglêdu na porê roku.
W³anie o tym, w prosty, zrozumia³y
i przystêpny dla ma³ych dzieci sposób,
traktowa³a przedstawiona inscenizacja.
Zarówno maluszki jak i starszaki
z uwag¹ obejrza³y przedstawienie i nagrodzi³y wykonawców brawami. Wspólnie
piewa³y piosenki o kolorowych liciach,
lenych duszkach, które dbaj¹ o porz¹dek w lesie, o tym, dlaczego trzeba kochaæ drzewa i dlaczego nale¿y dbaæ o
przyrodê.
W dalszej czêci jesiennego spotkania organizatorka konkursu plastycznego p. D. Mielech wrêczy³a dyplomy i
nagrody zwyciêzcom konkursu Barwy
jesieni. Oto lista nagrodzonych:
* w kategorii 3, 4 lata:
1. miejsce  Zuzanna Gawry (3 lata),
2. miejsce  Ada Rant, Kamila Ku³akowska
(4 lata),
3. miejsce  Emilia Naruszewicz;
- wyró¿nienie otrzyma³a Wiktoria Jurczyk (4 lata)
* w kategorii 5, 6 lat:
1. miejsce  Maksymilian £askowski,
(5 lat)

2. miejsce  Ewa Makowska (6 lat),
3. miejsce  Weronika Rudziñska (5 lat),
 wyró¿nienie otrzyma³a Magdalena
D¹browska (6 lat).
Na zakoñczenie uroczystoci zwi¹zanej
z odejciem jesieni przedstawiciele piêciolatków wszystkich naszych goci poczêstowali pysznymi cukierkami.
Nasze przedstawienie obejrzeli równie¿ rodzice piêciolatków, którzy w przed-

dzieñ,po pracy, zebrali siê w naszej sali,
aby podziwiaæ aktorskie zdolnoci swoich dzieci.
Takie spotkania zawsze dostarczaj¹ dzieciom, ich rodzicom i wychowawcom wiele radoci, zadowolenia
i satysfakcji z dobrze wykonanego zadania, zachêcaj¹ nas nauczycieli oraz dzieci
do dalszej efektywnej pracy.
Wychowawczynie grupy 5-latków
Joanna Mrozowska
Teresa Raczy³o

Czas tañców, pl¹sów,
konkursów i wró¿b

Koniec listopada to w tradycji przedszkola czas tañców, pl¹sów, konkursów i
wró¿b. Zawsze w tym czasie jest du¿o miechu i radoci. W grupie 5- 6 latków w
Przedszkolu z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku, dzieci poprzez wró¿by stara³y
siê dowiedzieæ co dostan¹ od wiêtego Miko³aja, jak na imiê bêdzie mia³ lub mia³a
nowo poznana kole¿anka czy kolega oraz jaki zawód bêd¹ wykonywaæ w przysz³oci.
Z wró¿bami dzieci wysz³y do rodziców ustawiaj¹c w holu g³ównym zaczarowan¹ studniê, do której rodzice mieli wrzucaæ przygotowane w butelce monety. Rzut
monet¹ musia³ byæ wykonany przez lewê ramiê. Jeli moneta wpad³a do studni to
wtedy jest ogromna szansa, ¿e pomylane ¿yczenie siê spe³ni.
W koszyku przygotowano czerwone jab³uszka  zjedzenie jednego nich by³o
gwarancj¹, ¿e Miko³aj w tym roku bêdzie o tej osobie pamiêta³.
Monety szybko zape³ni³y studniê, a jab³uszka w szybkim tempie znika³y z koszyka. Widaæ, ¿e nie tylko dzieci lubi¹ siê w tym czasie bawiæ.
Do zobaczenia przy studni za rok i ¿yczymy, aby wszystkie marzenia siê spe³ni³y.
Henryka Smokowska, Ewa Skindzier
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Uroczyste
pasowanie
na starszaka

Dnia 25 listopada 2005r. w Przedszkolu
z Oddzia³ami Integracyjnymi w Olecku
w grupie 6-latków odby³a siê uroczystoæ
pasowania na starszaka. Dzieci przywita³y goci w osobach pani dyrektor przedszkola, rodziców, rodzeñstwa, babæ i
dziadków polk¹. Po tañcu zaprezentowa³y
program artystyczny przygotowany
wspólnie ze swoimi wychowawczyniami
El¿biet¹ Czajewsk¹ i Mari¹ Turynowicz.
Po nim dzieci przyst¹pi³y do z³o¿enia uroczystej przysiêgi, powtarzaj¹c s³owa:
Teraz jestem ju¿ du¿y,
Chcê siê ludziom przys³u¿yæ.
Chcê byæ dobry i mi³y,
By mnie dzieci lubi³y.
Du¿o czytaæ i umieæ
¯eby wszystko rozumieæ.
Chcê zdobywaæ sukcesy,

¯eby innych ucieszyæ.
Byæ dobrym Polakiem
I przyk³adnym przedszkolakiem.
Przyrzekamy
Nastêpnie przedszkolacy zapiewali

pieñ patriotyczn¹ P³ynie Wis³a, p³ynie, po czym odby³a siê ceremonia pasowania. Pani dyrektor Ma³gorzata Puchalska przyk³adaj¹c dzieciom do ramienia
wielki o³ówek wypowiada³a magiczne
s³owa: Pasujê Ciê na starszaka.
Ka¿dy wie¿o upieczony starszak
otrzyma³ z r¹k swoich nauczycielek pami¹tkowe dyplomy i o³ówki. Tak¿e ka¿dy z umiechem na ustach wypi³ czarodziejsk¹ miksturê i odcisn¹³ palec zanurzony w farbie na s³owach z³o¿onej wczeniej przysiêgi. Uroczystoæ by³a podnios³a,
atmosfera prawdziwie rodzinna, a odwiêtne stroje podkrela³y rangê tego dnia.
Wszystkie dzieci by³y bardzo przejête ca³¹
uroczystoci¹, a rodzice byli dumni ze
swoich pociech. Radoæ w oczach dzieci i wzruszenie na twarzach rodziców wiadczy³y o tym, ¿e spotkanie by³o udane.
Dzieci swoj¹ postaw¹ i piêknym wystêpem pokaza³y, ¿e s¹ gotowe do zdobywania nowej wiedzy i umiejêtnoci przed
pójciem do szko³y.
Na koniec by³ zas³u¿ony s³odki poczêstunek zorganizowany z pomoc¹ rodziców, którym bardzo dziêkujemy.
El¿bieta Czajewska
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Praca na konkurs z okazji czterechsetnego wydania Tygodnika Oleckiego
To zdarzy³o siê w Olecku.

Konkurs Tygodnika Oleckiego
z okazji 400 wydania naszej gazety.

Moje spotkanie
z telewizj¹

To s i ê z d a r z y ³ o
w³anie w Olecku!

Jak co roku, równie¿ w te wakacje
pojecha³em do babci, która mieszka w
Olecku. Jest to malownicza miejscowoæ
po³o¿ona nad jeziorem Wielkie Oleckie.
Ka¿dego lata organizowana jest tu impreza pod nazw¹ Przystanek Olecko.
Jest to wydarzenie kulturalne, na którym odbywaj¹ siê warsztaty teatralne, koncerty poezji piewanej i znanych zespo³ów oraz zawody sportowe. W tym roku
dodatkow¹ atrakcj¹ by³ przyjazd Telewizji Polskiej. Nagrywano tu bowiem
program Lato z Jedynk¹.
Pewnego s³onecznego dnia wsta³em
wczenie rano i w³¹czy³em telewizor.
Okaza³o siê, ¿e w tym czasie przeprowadzany by³ wywiad z moim wujkiem Wac³awem Klejmontem. Jest on satyrykiem,
dlatego te¿ prezentowa³ w nim swoje
ksi¹¿ki z fraszkami, limerykami i lepiejami. Pod koniec programu prowadz¹cy
zapowiedzieli, ¿e nastêpna emisja odbêdzie siê o godzinie 16:28. Pomyla³em sobie,
¿e pójdê w miejsce nagrania i bêdê le-

Listy do redakcji
Zwracamy siê do Tygodnika Oleckiego z prob¹ o wydrukowanie naszego listu  mo¿e co siê ruszy w sprawie
wykoñczenia naszego budynku, który uleg³ spaleniu 9 maja 2001 roku.
Wchodzimy do naszych mieszkañ jak
do jakiej szopy. Otó¿ klatka schodowa
obita jest czarn¹ foli¹, nie ma porêczy przy
schodach prowadz¹cych na górê. Po kilku interwencjach w ZGM jedynie od spodu,
pod wyginaj¹cymi siê schodami, w³o¿ono 4 deski 20x20 cm. Klatka jest tak wymazana sadz¹, ¿e kominy na dachach s¹

PROPOZYCJA

dzi³ pracê dziennikarzy.
Gdy zbli¿a³a siê wyznaczona godzina,
wyruszy³em na poszukiwania telewizji. Uda³o
siê. Widzia³em ca³¹ ekipê techniczn¹ odpowiedzialn¹ za kamery i wiat³a, której
nie widaæ na ekranie telewizora. Patrzy³em równie¿ na prowadz¹cych i ich goci.
Po nagraniu programu zauwa¿y³em
znan¹ prezenterkê, pani¹ Ma³gorzatê
Wyszyñsk¹. Podszed³em do niej i spyta³em: Czy móg³bym prosiæ o autograf?
A ona z umiechem odpowiedzia³a: Oczywicie! Otrzyma³em go na kartce z ca³ym scenariuszem programu. Wróci³em
ucieszony do domu i od razu pochwali³em siê rodzicom swoim ³upem.
Wieczorem poszed³em z nimi na koncert zespo³u Kombii. Dostalimy karnety od cioci, wiêc nie musielimy p³aciæ
za bilety. Przed koncertem w wielkim napiêciu czekalimy na losowanie skutera.
Niestety. Tym razem los nam nie sprzy-

ja³ i nie uda³o nam siê go wygraæ, pomimo ¿e tata mia³ trzy poprawne cyfry.
Wreszcie przyszed³ czas na koncert.
Wszyscy bawili siê znakomicie. Zespó³
gra³ a¿ 2 godziny, dlatego wrócilimy do
domu przed 1:00 w nocy.
Nastêpnego dnia, gdy szed³em z rodzicami nad jezioro, zauwa¿y³em wokalistê zespo³u Lady Pank Janusza Panasewicza. Urodzi³ siê on w Olecku, wiêc
co roku przyje¿d¿a do swojej matki, przyjació³, jak równie¿ fanów.
Impreza, na której by³em, spotkanie
ze znanymi dziennikarzami Telewizji Polskiej oraz ludmi ze wiata muzyki dostarczy³y mi wielu emocji. Mam nadziejê,
¿e tyle samo prze¿yæ czeka mnie za rok.
Bartosz Rant
ul. Wojska Polskiego 31/8
05-804 Pruszków
Uczeñ klasy Ie Gimnazjum nr 3
im. Miry Zimiñskiej-Sygietyñskiej
w Pruszkowie

w lepszym stanie. A przecie¿ kto wzi¹³
odszkodowania, dotacjê za spalone budynki na pocz¹tku 2002 roku.
I jeszcze jedna sprawa, mo¿e i tym
problemem kto siê zainteresuje po interwencji redakcji. Chodzi mianowicie o
parkowanie aut pod naszymi oknami.
Zgoda, brak parkingów na naszej ulicy,
ale ludzie parkuj¹ pod swoimi chlewikami, a jedna z lokatorek ci¹gle dokucza
nam, parkuj¹c mimo zakazu stra¿y po¿arnej. Jej okna nie wychodz¹ na tê stronê
(zachodni¹), a odleg³oæ nie wynosi nawet
4 metry od domu. Smród spalin oraz ci¹g³e trzaskanie drzwiami od auta postawi
nawet nieboszczyka na nogi, nie mówi¹c

ju¿ o chorych: padaczka, rak, nerwica.
Sama jedzi taryf¹, wiêc kilkanacie razy
na dobê podje¿d¿a pod okna dokuczaj¹c lokatorom, a proby w ZGM, na policji i u burmistrza nie daj¹ efektu.
W naszych mieszkaniach robi siê
wilgoæ, a w tych warunkach nie mo¿na
wietrzyæ domu. A co ciekawe  kierownictwo ZGM twierdzi, ¿e okna na tej stronie
domu s¹ zrobione nielegalnie, mimo i¿
sami je robili...
Prosimy o nie podawanie naszych
nazwisk.
P.S. Nasza ulica zwie siê Gnojna-rezerwat, ale my jestemy ludmi.
Nazwisko do wiadomoci redakcji

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

KSI¥¯KA
TYGODNIA
Andriej Kurkow (ur. 1960 r.), ukraiñski powieciopisarz i scenarzysta filmowy, cieszy siê ogromn¹ popularnoci¹
w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii.
Kryminalna powieæ Kryptonim Pingwin
to najbardziej znana sporód jego ksi¹¿ek, ceniona za wyborny czarny humor
i sportretowanie wspó³czesnej ukraiñskiej
rzeczywistoci. G³ówny bohater jest nie-

Kurkow Andriej: Kryptonim Pingwin.
Kraków: Znak 2004

spe³nionym pisarzem. Pewnego dnia
dostaje wymarzon¹ propozycje pracy. Ma
pisaæ krzy¿yki, czyli nekrologi krajowych VIP-ów, lecz  jeszcze przed ich
mierci¹. Wkrótce potem bohaterowie
krzy¿yków regularnie znikaj¹ z tego wiata. Kryminalna atmosfera gêstnieje, a zakoñczenie tej historii okazuje siê przewrotne.
El¿bieta Rowiñska

Warmiñsko-Mazurska Biblioteka
Pedagogiczna w
Olsztynie Filia w
Olecku, ul. Aleja
Zwyciêstwa 7, tel. 523 93 53 zaprasza:
poniedzia³ek
9.00-15.00,
wtorek-pi¹tek
9.00 -17.00,
sobota
9.00 -15.00

!
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Nie ma dna w nieszczêciu ludzkim (7)
Okruchy wspomnieñ z Syberii 1941-1946

Pyta³ o imiê i nazwisko, datê urodze- cie u nas na zawsze, jak moja prababka,
nia, imiona rodziców, gdzie jest ojciec, która te¿ by³a Polk¹.
Gdy wypowiedzia³ s³owa pozostadlaczego brat poszed³ do Armii Andersa, a nas nie zabra³, dlaczego Anders niecie u nas na zawsze, dosta³am znowyprowadzi³ wojsko polskie na Bliski wu spazmów. Nast¹pi³a chwila milczenia,
Wschód? Itd. itd. Przez ca³y czas co potem powiedzia³:
 Jestecie wolne, mo¿ecie iæ do
notowa³. Potem poda³ mi ten papier do
domu. Wracaj¹c, myla³am czy jest jeszpodpisania.
 Ja nie wiem pod czym mam siê cze jaka nadzieja na powrót do OjczyJanina Maciukiewicz
podpisaæ, co ma oznaczaæ mój podpis? zny?
Wszystko wskazywa³o, ¿e nie, bo jak wali siê przede wszystkim mê¿czyni, a
 zapyta³am.
 Przyjmujecie obywatelstwo radzieckie udowodnimy, ¿e jestemy Polkami. Prze- obecnie ten obowi¹zek spad³ na dziewcie¿ wszystkie dowody i dokumenty nam czêta.
 odpowiedzia³ Sowiet.
Kategorycznie odmówi³am podpisu zabrali. By³ ranek, kiedy dotar³am do domu.
Pierwszy, szczególnie nietypowy
i przyjêcia obywatelstwa. Wówczas we- Cieszy³ymy siê, ¿e znowu jestemy ra- pochówek, przypad³ nam w udziale i
zwa³ stra¿nika i poleci³ odprowadziæ mnie zem. Ale co dalej? Mama mimo wszyst- pozosta³ na zawsze w mojej pamiêci. W
do celi wiêziennej. Stra¿nik otworzy³ drzwi, ko nie traci³a nadziei. Wierzy³a w Opatrz- szpitalu zmar³a samotna Polka w wieku
wepchn¹³ mnie do rodka i drzwi zamkn¹³. noæ Bo¿¹ i pociesza³a mnie, moj¹ sio- 40, mo¿e 45 lat. Nikt z nas o jej mierci
To, co zobaczy³am, by³o przera¿aj¹ce: strê i wszystkie kobiety, z którymi roz- nie wiedzia³. Mieszka³a daleko poza miaogromna cela, pó³mrok, daleko w k¹cie mawia³a, ¿e kiedy wrócimy do Polski. stem, w pobli¿u nie by³o polskich ropali³a siê ma³a ¿arówka. Po obu stronach Z t¹ wiar¹ dalej toczy³o siê ¿ycie na ze- dzin. Ju¿ po jej mierci dowiedzia³ymy
celi dwupoziomowe prycze, a porodku s³aniu.
siê, ¿e by³a bardzo chora, ¿e córkê jej
przejcie.
zabrano do Domu Dziecka. W
Z chwil¹ kiedy znalaz³am
ogóle o jej zgonie przypadkosiê w celi, nast¹pi³o poruwo dowiedzia³a siê moja
szenie wród kobiet, któkole¿anka, ale zw³oki od trzyrych by³o bardzo du¿o i w
nastu dni le¿a³y w prosektoró¿nym wieku. Wygl¹da³y
rium, czyli w szopie.
okropnie: w³osy potargaJa i trzy inne dziewczêta
ne, cia³a okrywa³y brudne
posz³ymy na wskazane miejszmaty, wygl¹da³y odra¿asce. Szopê otworzy³ nam praj¹co. Jedne usiad³y na prycownik, który wydawa³ na ¿¹czach i przygl¹da³y siê mi,
danie trupy. Widok by³ przeinne podesz³y do mnie i zara¿aj¹cy. Zw³oki, a raczej kodawa³y jakie pytania. Ca³ciotrup pokryty skór¹ le¿a³
kowicie zdezorientowana,
na pod³odze, w ³achmanach,
nic nie rozumia³am, nic nie
nogi podkurczone pod k¹tem
s³ysza³am, nie mog³am móoko³o 60-70 stopni do poziowiæ. W ogóle nie wiedziamu. Pracownik udzieli³ nam inAutorka (trzecia od lewej) z grup¹ przyjació³.
³am, gdzie jestem i co siê
strukta¿u, jak za³atwiæ trumnê,
dzieje, czy to sen czy prawdziwe piek³o.
dowieæ j¹ na cmentarz, jak wykopaæ dó³.
Kobiety nie mog¹c ze mn¹ nawi¹zaæ roz- Kres ludzkiej drogi
Nawet zaoferowa³ nam pomoc, gdy¿ zomowy, orzek³y, ¿e to jaka niemowa i
rientowa³ siê, ¿e pierwszy raz tê czynRok 1943  mobilizacja do Wojska
odesz³y na swoje prycze dalej spaæ. Nadal
noæ bêdziemy wykonywa³y. Zrobi³ymy
Polskiego. Powstaje I Dywizja Piechoty
sta³am oparta o cianê. Po kilku minuwszystko wed³ug polecenia. Na drugi dzieñ
im. Tadeusza Kociuszki. Zabrano ostattach do celi wszed³ ten sam stra¿nik i
stawi³ymy siê we cztery po zw³oki  z
nich mê¿czyzn. Pozosta³y kobiety, starpoleci³ mi pójæ znowu na przes³uchasaneczkami, na których by³a trumna, a
cy, dorastaj¹ce dziewczêta i dzieci. W
nie. A tu te same pytania i to samo ¿¹raczej skrzynia. Ju¿ w pierwszym dniu
Czernogorsku mieszka³o oko³o stu poldanie  przyj¹æ obywatelstwo radziecbêd¹c w prosektorium zastanawia³yskich rodzin. Wszyscy bylimy w trudkie. By³am w dalszym ci¹gu zdezorienmy siê, jak w³o¿yæ cia³o do trumny i
nej sytuacji materialnej, a szczególnie osoby
towana, roztrzêsiona, ³zy d³awi³y gard³o,
jak j¹ zamkn¹æ, skoro nogi s¹ podkurstarsze. Umierali z g³odu, z zimna, z chonie mog³am wydobyæ g³osu. Przes³uchuczone. Podzieli³ymy siê naszymi w¹trób takich jak tyfus, biegunka, szkorbut,
j¹cy chwilê odczeka³, a¿ siê trochê uspopliwociami z pracownikiem prosektokurza lepota itd. Kiedy odprowadzalikoi³am i powiedzia³:
rium.
my zmar³ych na cmentarz, nie bi³y dzwo Mieszkacie w ZSRR i jestecie
 Po³amiê kolana i w³o¿ê, a trumnê
ny, nie by³o ¿a³obnego nabo¿eñstwa, nie
obywatelami naszego kraju, chocia¿ nie
gwodziami zabijê  spokojnie odpop³onê³y wiece, nie unosi³a siê woñ kapodpisalicie owiadczenia. Nie jestecie
wiedzia³.
dzide³. W wielkiej ciszy i zadumie przeju¿ obywatelami polskimi.
Jego s³owa zaszokowa³y nas: ³amaæ
biega³a droga na wieczny odpoczynek
Po chwili doda³:
nogi?! Kategorycznie sprzeciwi³ymy siê.
w nieludzkiej ziemi. Organizacj¹ ostat Jeli wojna siê skoñczy, to mo¿e
niej drogi zmar³ego dotychczas zajmoC.d.n.
wrócicie do Polski, a mo¿e pozostanie-

"
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Listy do redakcji
Ku pamiêci Jana Paw³a II
- mieszkañcy Siejnika

W dniu 16.10.2005 r. po wieczornej
mszy w Kociele p.w. wiêtej Rodziny,
za aprobat¹ ksiêdza proboszcza, mieszkañcy przygotowali wieczór powiêcony ¿yciu i pos³udze Jana Paw³a II w 27.
rocznicê wyboru na Stolicê Piotrow¹
papie¿a.
Tak jak w dniu mierci Ojca wiêtego, ksi¹dz proboszcz by³ z nami na modlitwie w kociele, tak i w ten wieczór
zaszczyci³ swoj¹ obecnoci¹ wraz z ksiêdzem wikarym. Pani katechetka przygotowa³a o³tarzyk z wizerunkiem Karola
Wojty³y  papie¿a, z jego publikacjami
oraz publikacjami o Nim, za co jestemy
wdziêczni. Chêtna m³odzie¿ zareagowa³a na s³owa Ojca wiêtego wypowiedziane
na ³o¿u mierci: Szuka³em Was, a Wy
przyszlicie. W monta¿u s³owno-muzycznym, przygotowanym przez katechetê z
Gimnazjum nr 1 oraz opiekunkê zespo³u
Akolada tej¿e szko³y, m³odzie¿ przypomnia³a nam ¿ycie tego wielkiego Polaka i patrioty, a przede wszystkim jak¿e
skromnego Wielkiego Cz³owieka. Recytowane wiersze dla Niego i o Nim oraz
zapiewane piosenki uzmys³owi³y nam
to, co ta w³anie m³odzie¿ czuje po odejciu Jana Paw³a II.
Po wystêpach m³odzie¿y jedna z parafianek przypomnia³a nam, jak wa¿n¹ by³a
i zapewne jest dla Papie¿a Polaka Ojczyzna. Na tydzieñ przed wyborami prezydenckimi II tury s³owa wypowiedziane Jego
ustami (co prawda z p³yt, ale jak¿e wa¿ne
i pomocne), uzmys³owi³y nam, ¿e to my
wszyscy powinnimy decydowaæ o losach kraju, miasta, czy te¿ ¿ycia w danej
parafii i o tym, co siê w niej dzieje.
Po s³owach Jana Paw³a II nie mog³o
zabrakn¹æ Roty Nie rzucim ziemi, sk¹d
nasz ród..., któr¹ odpiewalimy stoj¹c.
Tak jak Ojciec wiêty wychodzi³ do
ludzi, tak uczestnicy wieczoru z zapalonymi zniczami wyszli na osiedla na Siejniku.
Pomimo licznych koncertów w telewizji, przyby³a spora grupka ludzi. Niektórzy ³¹czyli siê z nami, zapalaj¹c wiate³ko w oknie. Spaceruj¹c miêdzy blokami odmawialimy tê czêæ ró¿añca, któr¹ wprowadzi³ Jan Pawe³ II, czyli brakuj¹ce tajemnice ¿ycia Chrystusa Pana 
Czêæ wiat³a. Ró¿aniec poprowadzi³y
panie z Ko³a Ró¿añcowego. By³a to
modlitwa przeplatana piewem.

Po procesji po osiedlu, która nie zak³óci³a nikomu spokoju, o godz. 21. przy
Krzy¿u Misyjnym ksi¹dz proboszcz w
towarzystwie ksiêdza wikarego wraz z
parafianami poprowadzi³ Apel Jasnogórski. Tu zostawilimy zapalone znicze i
weszlimy do kocio³a budowanego z
wielkimi bólami, z du¿ym wk³adem finansowym ksiêdza proboszcza i parafian, którzy buduj¹ ju¿ drugi koció³, a
niektórzy z darczyñców maj¹ tak¿e wk³ad
w remonty kocio³a w czasach, gdy w
Olecku by³ tylko jeden koció³.
W dalszej czêci wieczoru jeden z
mê¿czyzn z parafii przedstawi³ swoje
wiadectwo zas³ug Jana Paw³a II w jego
przemianê duchow¹ i wziêcie na swoje
barki, poprzez modlitwê i uczestnictwo
we mszy wiêtej, chorób, nieszczêæ i
trosk innych ludzi, tak jak to czyni³ Papie¿ przez ca³e swoje ¿ycie. Przyk³ad godny
naladowania. Módlmy siê nawzajem jeden
za drugiego. Czyñmy dobro jeden drugiemu, w s¹siedztwie i w pracy, a Ojciec wiêty bêdzie dumny, ¿e Jego nauki i Jego twórczoæ na Ziemi nie posz³y na marne.
M³odzie¿ starsza, ponadgimnazjalna,
znalaz³a czas na piew, wiersz i oddanie
siê chwilom zadumy i pamiêci tego Wielkiego Kowala, prostoty, cz³owieczeñstwa, ubóstwa. Zosta³y odczytane s³owa Ojca wiêtego z wydawnictwa Promyczek (pismo dla dzieci), które wypowiedzia³ zaraz po wyborze na Papie¿a: Nie zapomnijcie o mnie w modlitwie
na Jasnej Górze i w ca³ej naszej Ojczynie. Niech ten Papie¿, który jest krwi¹ z
Waszej krwi i sercem z Waszych serc,
dobrze s³u¿y wiatu w trudnych czasach
koñcz¹cego siê drugiego tysi¹clecia.

W dalszej czêci wieczoru zosta³y
odczytane fragmenty ksi¹¿ki Kwiatki Jana
Paw³a II  wydawnictwa Znak, Kraków 2005. Ksi¹¿ka ta powinna byæ katechizmem dla duchowieñstwa  jak postêpowaæ wobec wiernych i ubogich. Ujête
s¹ w niej przykazania jak byæ dobrym
kap³anem, biskupem itd.
O godz. 21:37 uczestnicy wieczoru,
w godzinie mierci Papie¿a Polaka, utworzyli kr¹g. Trzymaj¹c siê za rêce w skupieniu s³uchali przez 5 minut bij¹cych
dzwonów na znak, ¿e ³¹cz¹ siê w modlitwie po Jego mierci, tak jak prosi³ o to
w testamencie.
Na zakoñczenie ksi¹dz proboszcz
udzieli³ Bo¿ego B³ogos³awieñstwa i w ciszy
i spokoju rozeszlimy siê do domów.
Przytoczê tu wiersz napisany przez
pani¹ Kazimierê Chrzanowsk¹ po mierci Ojca wiêtego 2.04.2005 r.
Cz³owiek
Przeraliwie bij¹ dzwony,
w sercach ludzkich ¿al i trwoga!
Papie¿ zosta³ poproszony
przed oblicze Pana Boga!
Ju¿ zakoñczy³ swe przes³anie
ten Aposto³ pojednania,
teraz sk³ada sprawozdanie
ze swych dni pielgrzymowania.
Ludzkoæ wiata przygnêbiona,
p³yn¹ ³zy spod ciê¿kich powiek
 w g³êbiach bólu pogr¹¿ona.
Odszed³ od nas Wielki Cz³owiek.
By³ Kocio³a Dostojnoci¹,
wzorem pokornego s³ugi.
On zdobywa³ wiat MI£OCI¥,
Taki by³ Jan Pawe³ II.
Parafianka z osiedla Siejnik

#
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BLISKO 16 LAT DZIA£ALNOCI NA RYNKU VIDEO
OFERUJEMY:
 najwiêkszy w regionie wybór kaset (blisko 7000 zgromadzonych tytu³ów),
 ponad 700 tytu³ów DVD  ci¹gle powiêkszaj¹ca siê oferta (5 tytu³ów tygodniowo)
 sta³ym klientom rabat  20%
 telefoniczna rezerwacja filmów,
 filmy dla koneserów.
(V41602)
(V39402)

OLECKO, Armii Krajowej 8, tel. (087) 520-37-20

HITY WYPO¯YCZALNI  LISTOPAD 2005
Lp. Nr kat.

Tytu³

Gatunek

Lp. Nr kat.

Tytu³

Gatunek

1

718

Królewstwo niebieskie

histor.

16

702

Sin City. Miasto grzechu

thriller

2

726

Batman. Pocz¹tek

fantasy

17

698

El Alamein

wojenny

3

678

Hitch

komedia

18

689

Lot Feniksa

akcja

4

691

Roboty

anim.

19

728

Ziemiomorze

fantasy

5

710

Si³a strachu

thriller

20

721

Autostopem przez galaktykê

kom.

6

708

Cz³owiek pies

thriller

21

666

Pi³a

thriller

7

729

Z³o

dramat

22

682

7 sekund

akcja

8

725

Amityville

horror

23

722

Miss Agent 2

kom.

9

684

Constantine

thriller

24

681

T³umaczka

thriller

10

714

Kung Fu. Sza³

akcja

25

633

Soul Plane

kom.

11

723

Be Cool

kom.

26

762

Dom woskowych cia³

horror

12

705

Sahara

przygod.

27

757

Trzêsienie ziemi

katastrof.

13

737

Szeregowiec Dolot

anim.

28

687

Trudne s³ówka

kom.

14

719

Boogeyman

horror

29

711

Grunt to rodzinka

kom.

15

659

13 dzielnica

akcja

30

716

Zakochany anio³

kom.

Czas surferów

kom./sens.

JU¯ W WYPO¯YCZALNI
1

759

Ob³êd

thriller

4

769

2

764

Wojna wiatów

thriller/sf

5

772

Madagaskar

anim.

3

767

Piêkny Boxer

akcja

6

775

Wyspa

thriller

NIEKTÓRE PREMIERY GRUDNIA
1
5
8 i 12

Fantastyczna czwórka

Pitbull

Perfect Man

Gwiezdne wojny  Zemsta Sithów
Osaczony
Mr. & Mr. Smith

15

Atak na posterunek 13

19

Czekaj¹c na cud

Ziemia ¿ywych trupów

Klucz do koszmaru
¯ycie Carlita - Pocz¹tek

Garbie super bryka
Boudu

Szalony weekend
Imperium wilków

¯ona dla Miko³aja

Evilenko
American Pie 4
XXX2

Zapraszamy: pon.sob.  1000-1900, niedziela  1200-1700

$
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Jerzy Miliszewski

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

cie
zê
c
o u
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o
R k

Codziennie w godz. 800-1800

28

listopada

tel. 520-23-36

2 godziny gratis!!!

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

L

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

ORODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Stanis³aw Mazurkiewicz ul. Wojska Polskiego 16 (dworzec PKP)

Zapisy od 800 do 1600

Tel. (087) 523-95-89; 0-691-122-423

(K40804)

/ PRACA
* AVON, wpisowe 0 z³. Tel. 0-609-600-338.
(V58619)
/ SPRZEDAM
* dzia³ki budowlane. Tel. 0-601-210-819.
(K43401)
* Ford Galaxy, 1996; 2,0B, bogate wyposa¿enie, czerwony.
Tel. (087) 523-45-67, 0-600-237-328.
(V42402)
* ja³ówkê wysokocieln¹. Tel. 0-605-825-389.
(K42701)
* kafle z rozbiórki pieca. Tel. (087) 520-28-42.
(K42002)
* kiosk. Tel. (087) 523-94-10; 0-509-994-258.
(K42601)
* Laptop Toshiba SATELITE DSC320, 1000 z³otych, aparat cyfrowy SONY profesjonalny, 1000 z³otych. Tel. (087)
523-45-67, 0-600-237-328.
(K42302)
* lub wynajmê w Olecku lokale 25m2 i 35m2 na sklep, biuro, us³ugi; wszystkie media. Tel. 0-660-099-070.
(K41802)
* malucha tanio, 1988. Tel. 0(087) 520-28-42.
(K41902)
* meble sklepowe, ladê ch³odnicz¹, wagê, sypialniê  tanio.
Tel. 0-660-099-070.
* Mercedes 124; 2D; 1989, 9500z³. Tel. 0-502-088-497.(K43301)
* Mercedes 124; 3,0D; 1987, przerobiony na okularnika,
srebrny. Tel. (087) 523-45-67, 0-600-237-328.
(K42202)
* sklep spo¿ywczy wraz z towarem i urz¹dzeniami. Tel. (087)
520-45-93; 0-509-706-399.
(K42501)
/ US£UGI
* Autokomis, Targowa, u¿ywane czêci samochodowe. Tel.
0-500-299-464.
(V73303)
* dorabianie lakierów samochodowych. Tel. 0-600-684-165.(V73301)
* Mia³e wypadek bêd¹c pasa¿erem, pieszym, rowerzyst¹,
kto zmar³ wskutek wypadku, pomo¿emy odzyskaæ odszkodowanie. Tel. 0-604-856-353.
(43001)
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (L1408)
* Wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski. Targowa 20, tel. (087)
520-21-13.
(V73401)
* Wypiek sêkaczy. Targowa 6. Tel. (087) 520-30-69. (V73203)
/ WYNAJEM
* mieszkanie do wynajêcia. Tel. 0-500-299-464.
(V73302)
* mieszkanie do wynajêcia. Tel. 0-609-738-204.
(K42101)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

(V72601)

OG£OSZENIA DROBNE

(V72701)

Glazura, terakota, drzwi, armatura sanitarno-³azienkowa

ul. Wojska Polkskiego 16
(dworzec PKP - rampa)

Tel. (087) 520-13-87
(V69902)

LECZNICA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V73001)

DOM WESELNY

(K41502)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
O
lecko
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* przyjêcia weselne, okolicznociowe12345678901234567890123456789012
tel. +(87) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012

Tel. (087) 523-01-00; 0-503-085-215

Meble ogrodowe na zamówienie.
Tel. 0 607-865-374

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

11 Listopada 31
(szosa na Gi¿ycko).
Tel. (087) 520-14-98

(K42901)

za³o¿ony w 1994 roku
Wojska Polskiego 20
.7674) Autokomis

(V72901)

EDE N

Wspomnienia  po latach

%
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W³adys³aw ¯urowski

(206)

Rok 1993/94 (c.d.)

Od 11 do 16 stycznia trwa odwil¿,
która topi wszystkie nie¿ne ozdoby
i prawie ca³kowicie moj¹ Chatkê i bramkê wejciow¹ na lodowisko z misiami.
17 stycznia znowu rozpoczynamy jazdê
na czêciowo podziurawionym lodzie, a
18 stycznia jedzimy ca³y dzieñ. Po po³udniu zaczyna padaæ nieg, który nie
ustaje do godz. 19. Zsuwaj¹c nieg jedzimy i gromadzimy materia³ na odnowienie Chatki. Wieczorem ch³opcy z SKS
próbuj¹ trenowaæ, lecz trwa to krótko.
Oko³o 16:30 du¿e lodowisko zostaje zamkniête. Na ma³ych je¿d¿¹ maluchy i
dziewczêta. Wieczorem remontujê z
dwoma ch³opcami Chatkê. W nocy
Krzysiek Soko³owski ze swoim szwagrem dobudowuj¹ drug¹ czêæ Chatki
80-ciolatka
Od 18 stycznia odwil¿ ze niegiem
i deszczem. 26 i 27 stycznia postêpuje
dekoracja du¿ego lodowiska. Powstaje
du¿o figur z Królow¹ Zim¹, wykonan¹ przez uczennicê VIIIb Jacewicz i jej
kole¿ankê Baranowsk¹. Trwaj¹ca odwil¿
deformuje rzeby. Misie z beczkami miodu,
zdobi¹ce wejcie na du¿e lodowisko oraz
Królowa Zima s¹ powa¿nie nadtopione. Bezporednio przed feriami zimowymi Baranowska rzebi now¹ Królow¹
(g³ówna twórczyni jest w tym czasie na
feriach zimowych w Zakopanem). Z dekoracji po odwil¿y pozostaje tylko moja
Chatka i Królowa Zima.

Osiemdziesiêciolatka jeszcze z tunelami.

Na swoje 80. urodziny je¿d¿ê z dziewczynkami pani
Gocik na ³y¿wach angielskich, zakupionych od trenera Leszka Wojnickiego, który w 1968 r. dawa³ pokaz
jazdy figurowej wraz z ca³¹ ekip¹ Klubu £¹cznoci z
Warszawy.

Królowa Zima przysypana niegiem.

C.d.n.

&

Tygodnik Olecki nr 50 (416)

Kalendarz imion

13 grudnia
Dalidy, El¿biety, Julii, Lidy, £ucji, Otylii, W³odzis³awy
Eugeniusza, Juliusza, Lucjana, Piotra,
W³odzimierza, W³odzis³awa, Wyszomira
14 grudnia
Alfredy, Dory, Flory, Zoriki, Zoriny
Alfreda, Arseniusza, Izydora, Jana, Paw³a, S³awobora, Spirydiona, Spirydona,
Wenancjusza, Wenecjusza
15 grudnia
Celiny, Fortunaty, Krystiany, Krystyny,
Marii, Niny
Ignacego, Ireneusza, Karola, Krystiana,
Maryna, Waleriana, Wiktora, Wolimierza
16 grudnia
Adelajdy, Albiny, Alicji, Aliny, Zdzis³a-

wy
Albina, Androna, Euzebiusza, Sebastiana, Zdzis³awa
17 grudnia
Aleny, Jolanty, Oli, Olimpii
Floriana, Leona, £azarza, £ukasza, Macieja, Modesta, ¯eros³awa
18 grudnia
Deotymy, Gracjany, Larysy, Laurencji,
Laury
Bogus³awa, Daniela, Gracjana, Rufusa,
Wiktora, Wilibalda
19 grudnia
Beniaminy, Darii, Eleonory, Gabrieli
Abrahama, Atanazego, Beniamina, Dariusza, Dominika, Gabriela, Grzegorza,
Mcigniewa, Tymoteusza, Urbana

STAN WOJENNY W POLSCE
13 grudnia 1981 r. o szóstej rano Polskie
Radio po odegraniu hymnu narodowego nada³o przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, który w imieniu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego og³osi³
wprowadzenie stanu wojennego: Wobec tego, ¿e rozwój sytuacji w Polsce
prowadzi³ nieuchronnie do katastrofy narodowej, Rada Pañstwa w zgodzie z postanowieniami konstytucji wprowadzi³a dzi
o pó³nocy stan wojenny na obszarze
ca³ego kraju. Przemówienie powtarzane by³o co godzinê.
Na ulicach miast pojawi³y siê wojskowe pojazdy bojowe i patrole, nie dzia³a³y
telefony. Wprowadzono godzinê milicyjn¹
oraz wiele rozporz¹dzeñ wyj¹tkowych 
o zakazie strajków, o militaryzacji niektórych zak³adów pracy, o cenzurze korespondencji, o wstrzymaniu wyjazdów zagranicznych, o trybie doranym w sprawach za czyny przeciwko dekretowi o
stanie wojennym. Internowano ok. 5 tys.
osób, g³ównie ze rodowisk opozycyjnych, w tym Lecha Wa³êsê. Zawieszono dzia³alnoæ zwi¹zków zawodowych,
studenckich, stowarzyszeñ. Zosta³y przerwane obrady Kongresu Kultury Polskiej.
Solidarnoæ zesz³a do podziemia.
16 grudnia w kopalni Wujek, podczas akcji milicji przeciwko strajkuj¹cej
za³odze, zginê³o 9 górników, a 25 zosta³o rannych. Do dzisiaj w sprawie pacyfikacji tej kopalni odby³o siê ponad 150

rozpraw, zeznawa³o 266 wiadków. Akta
sprawy licz¹ 37 tomów, ³¹cznie oko³o 8
tysiêcy stron.
Przeciwko stanowi wojennemu
zaprotestowa³y tak¿e za³ogi co najmniej
49 zak³adów pracy w 5 województwach.
17 grudnia zaczê³y siê strajki okupacyjne w tyskich kopalniach Piast i Ziemowit.
Pierwsz¹ reakcj¹ Jana Paw³a II w dniu
13 grudnia by³y s³owa: Dosyæ krwi przelano w przesz³oci w Polsce. Trzeba teraz pracowaæ na rzecz pokoju.
23 grudnia prezydent USA Ronald
Reagan og³osi³ sankcje gospodarcze wobec
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a kilka
dni póniej wobec ZSRR, który by³ 
jego zdaniem  odpowiedzialny za sytuacjê w Polsce.
Powody wprowadzenia stanu wojennego oraz sposób, w jaki go wprowadzono, bêd¹ce przez wiele lat przedmiotem sporu, nadal czekaj¹ na pe³ne wyjanienie.
Jestem przekonany, ¿e gdyby nie
wprowadzenie stanu wojennego, to tragedia w skali Polski by³aby wrêcz niewyobra¿alna  mówi³ genera³ Wojciech
Jaruzelski.
wiat³o na tê sprawê rzuc¹ zapewne
dokumenty odtajnionego archiwum Uk³adu
Warszawskiego.

Czekolada

Angielscy kwakrzy, którzy walczyli
z plag¹ pijañstwa, zalecali picie czekolady, lecz podejrzliwi Wyspiarze uznali j¹
za truciznê, uwa¿aj¹c, ¿e jest zbyt dobra, aby by³a zdrowa.

Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

Przys³owia
i powiedzenia
 Od £ucji (13 grudnia) licz 12 dni. A w
jakim po sobie toku s³onko we dnie,
pod noc gwiazdy, wiat³em tu¿ po sobie lni, takim bêdzie miesi¹c ka¿dy,
w nadchodz¹cym tobie roku.
 wiêta £ucja (13 grudnia) dnia przykróca.
 Jak przed Wili¹ z dachu ciecze, zima
d³ugo siê powlecze.
 Jeli w grudniu czêsto dmucha, to w
marcu i kwietniu plucha.
 Dobra zima, dobre lato.
 Suchy grudzieñ, sucha wiosna i suche
lato.
 Póna zima d³ugo trzyma.
 Im zima tê¿sza, tym dola ciê¿sza.
 Zgni³a zima, zgni³e lato  przepowiedzia³ stary tato.
 Zima, czas ziemi na spoczynek dany.
 W adwencta spoczywa ziemia wiêta.

Nasz przepis
ogórki faszerowane
po francusku
Sk³adniki:
2 redniej wielkoci, wie¿e, m³ode ogórki, ok. 10 dkg
10 dkg twaro¿ku homogenizowanego
1 ³y¿ka usiekanego szczypiorku
rokpol
2 ³y¿ki usiekanych orzechów
sól, pieprz
sok z cytryny
4 listki sa³aty
1 jajko na twardo
ga³¹zka zielonej pietruszki
Ogórki umyæ, obraæ ze skórki, (rozpoczynaj¹ od czubka, a nie od szypu³ki  w tym miejscu bywa gorzki), przekroiæ wzd³u¿ na pó³, wydr¹¿yæ mi¹¿sz
ostr¹ ³y¿eczk¹, pozostawiaj¹c cienkie
cianki. Skropiæ sokiem z cytryny. Posypaæ sol¹ i pieprzem.
Rozetrzeæ twaróg z rokpolem na g³adk¹ masê, dodaæ usiekany szczypiorek,
wymieszaæ. Na³o¿yæ masê w wydr¹¿one ogórki, posypaæ z wierzchu orzechami.
Po³ówki ogórków u³o¿yæ na listkach sa³aty, umytych, os¹czonych, skropionych
sokiem z cytryny, doprawionych sol¹ i
pieprzem. Obok ka¿dej po³ówki u³o¿yæ
æwiartkê jajka na twardo oraz listek zielonej
pietruszki

'
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SZACHY
M³odzi faworyci wygrywaj¹ na szachownicy

W dniu 9 grudnia 2005 r. odby³y siê Mistrzostwa Olecka
Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów w szachach o Puchar Burmistrza Olecka Wac³awa Olszewskiego, zorganizowane przez
MLKS Czarni Olecko.
W odrêbnych kategoriach rywalizowali ze sob¹ m³odzi szachici ze szkó³ podstawowych i gimnazjów. Ogó³em 33 zawodników wystawi³y szko³y: SP nr 1, SP nr 4, Spo³eczna SP, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Spo³eczne Gimnazjum. Pojedynki by³y bardzo zaciête, ale ostatecznie zwyciê¿yli faworyci czyli
uczniowie trenuj¹cy w sekcji szachowej Czarnych Olecko.
W kategorii szkó³ podstawowych zwyciê¿y³a wygrywaj¹c wszystkie mecze Joanna Grzyb przed Kamilem wie¿yñskim i Jakubem Sobczakiem (wszyscy ze Szko³y Spo³ecznej). Niespodziank¹ by³o zajêcie 4. miejsca przez Patryka Sitkowskiego,
który jest uczniem klasy III SP nr 1. Najm³odszym zawodnikiem by³ 6-letni Miko³aj Marczak (SP nr 3), który zdoby³ 2

Najlepsi gimnazjalici (od lewej): Rafa³ Urbanowicz, Piotr
Cichanowicz, Pawe³ ¯ukowski, Andrzej Grzyb (I miejsce)
i Bartosz Bogatko.

Joanna Grzyb niepokonana przy szachownicy.
pkt! Cieszy fakt, ¿e wielu uczniów amatorsko graj¹cych w
szachy zdecydowa³o siê stan¹æ przy szachownicy, dzielnie
walcz¹c ze starszymi od siebie zawodnikami.
Wród gimnazjalistów pojedynki by³y bardziej wyrównane
i sprawa pierwszego miejsca by³a otwarta do ostatniej rundy.
Tu emocjom nie by³o koñca, ale ostatecznie pierwsz¹ lokatê
zdoby³ Andrzej Grzyb (Spo³eczne Gimnazjum) przed Paw³em
¯ukowskim (Gimnazjum nr 2) i Rafa³em Urbanowiczem (Gimnazjum nr 1). Jedyn¹ dziewczyn¹, która odwa¿y³a siê stan¹æ
do rywalizacji z ch³opcami by³a uczennica Gimnazjum nr 2 Joanna Brynda, która dzielnie walcz¹c zajê³a 6. miejsce.
Na podstawie wyników indywidualnych wed³ug ustaleñ
regulaminu turnieju prowadzona by³a klasyfikacja dru¿ynowa.
W kategorii szkó³ podstawowych zwyciê¿y³a Spo³eczna Szko³a Podstawowa przed SP nr 3 i SP nr 1. Wród gimnazjów
nieoczekiwanie najlepsze okaza³o siê Gimnazjum nr 1, wyprzedzaj¹c o 0,5 pkt. faworyta - Gimnazjum nr 2 (dwójka wyst¹pi³a bez finalistki Mistrzostw Polski Marty Gryglas, wystêpuj¹cej w tym czasie w turnieju ogólnopolskim w Olkuszu) i o 1
pkt Spo³eczne Gimnazjum. Zawody sprawnie sêdziowa³ Leopold
Dudanowicz, za ze strony organizatora turnieju nad ca³oci¹
czuwali Jan Grzyb i Czes³aw Spisak.
Cz. S.

PÓ£NOCNA LIGA REGIONALNA TENISA STO£OWEGO
Spójnia liderem
Do najciekawszego spotkania dziewi¹tej kolejki Pó³nocnej Ligi Regionalnej tenisa
sto³owego dosz³o w Wiêckach. Spotka³y siê
dwa najlepsze zespo³y ligi Viktoria I ze
Spójni¹ Olecko. Lepsz¹ dru¿yn¹ okaza³a siê
Viktoria, wygrywaj¹c niespodziewanie 8:5.
Liderem tabeli zosta³a Spójnia Olecko, rozegra³a o jedno spotkanie wiêcej od Viktorii
I. ABC Gi¿ycko uleg³o w Go³dapi z I Stref¹ 8:4, graj¹c w os³abieniu (3 zawodników).
Do zakoñczenia pierwszej rundy pozosta³o dwa zaleg³e spotkania. Zostanie rozegrana jedna kolejka drugiej rundy rewan¿owej  jeszcze w grudniu.
Wyniki IX kolejki:
Spójnia Olecko - Viktoria III Wiêcki 8:0
Viktoria II Wiêcki - Arion Olecko 8:0
I Strefa Go³dap - ABC Gi¿ycko 8:4
Viktoria I Wiêcki - Spójnia Olecko 8:5

Tabela
1. Spójnia Olecko
2. Viktoria I Wiêcki
3. I Strefa Go³dap
4. ABC Gi¿ycko
5. Viktoria II Wiêcki
6. Pogoñ Banie Maz.
7. Geodezja Olecko
8. Arion Olecko
9. Viktoria III Wiêcki

8
7
7
8
8
7
8
8
7

13
13
11
10
8
7
6
1
1

60:34
55:26
52:31
53:39
52:39
47:43
45:46
14:61
10:63

Viktoria I Wiêcki - Spójnia
Olecko 8:5
Do niespodzianki dosz³o w Wiêckach,
gdzie Viktoria pokona³a Spójniê Olecko 8:5
rewan¿uj¹c siê za ubieg³oroczn¹ pora¿kê 4:7.
W meczu po dziesiêciu pojedynkach stan
by³ remisowy 5:5. Trzy ostatnie pojedynki
wygrali zawodnicy Viktorii, zapewniaj¹c
zwyciêstwo swemu zespo³owi. Najlepszym
zawodnikiem meczu by³ Krzysztof Kose-

la, wygra³ z Andrzejem Karniejem 3:2.
Punkty dla gospodarzy zdobyli: Krzysztof Kosela 3, Bogdan Deneka 2,5p. Tomasz
Wojtkow 2p, Dariusz Zió³kowski 0,5p.
Dla goci: Andrzej Karniej 2,5.p. Marek Kondracki 1,5p. Tadeusz Pietro³aj 1p.
I Strefa Go³dap - ABC Gi¿ycko 8:4
Tego spotkania ABC Gi¿ycko nie mog³o wygraæ, ABC gra³o tylko trzema zawodnikami. Trzy spotkania gocie odda³o
walkowerem. O wyniku meczu zadecydowa³ wygrany debel Weso³owski  Wikarski
nad silnym deblem Szczepanik  Frejer 3:2.
Najlepszym zawodnikiem meczu by³ Weso³owski, wygra³ z Frejerem 3:1. Wikarski
przegra³ z Frejerem 0:3.
Punkty dla Go³dapi zdobyli: Grzegorz
Weso³owski 3,5, Bogdan Wikarski 2,5p. Martyna Kuziak 1,5p. Maciej Kuziak 0,5pkt.
Dla ABC: Jacek Fejer 2,. Janusz Jurczyk, Bogus³aw Szczepanik  po 1pkt.
Franciszek Pietro³aj
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Ale tydzieñ! Na szczêcie polityka
wraca do normy. Ju¿ nie zajmujemy siê
wyborami, a normaln¹ polityk¹ w wydaniu polsko-polskim. Czyli takim gdzie
polityka nie ma nic wspólnego z polityk¹. Na razie nie s³ychaæ nic w sprawie
Wolnego Sobotki... Gierek da³ nam wolne soboty, a Kwaniewski  Wolego
Sobotkê. Bo to taki porz¹dny kolega i
niez³y herbatnik. Ch³op nie nadaje siê do
odsiedzenia trzy i pó³ roku... On jest taki
dobry i uczciwy. Jak wiat  wiatem w
wiêzieniach zawsze by³o pe³no uczciwych
i niewinnych. Tylko ta policja i s¹dy siê
na nich uwziê³y. No, có¿ takiego zrobi³
ten przemi³y, wg. kolegów z SLD, cz³owiek. Nic takiego... prawie, ¿e nic. Poda³
kilku kolesiom informacjê, ¿e przeciw nim
i ich znajomym zajmuj¹cym siê nielegalnymi i przestêpczymi interesami toczy siê
ledztwo i kilku niemi³ych kolesi z policji znalaz³o siê jak JUDASZE w ich szeregach, ¿eby ich tak bezczelnie wsadziæ
za kratki. To nic, ¿e ten mi³y Pan bêd¹c
drug¹ osob¹ po ministrze spraw wewnêtrznych narazi³ zdrowie i ¿ycie swoich podw³adnych, którzy w koñcu rzetelnie wype³niali swoje obowi¹zki i uczciwie s³u¿yli naszemu Pañstwu i nam, by przestêpcy
nie prowadzili swojej dzia³alnoci. To przecie¿ taki mi³y i dobry cz³owiek  fajny
kolega. Wed³ug mnie taki mi³y i dobry
cz³owiek powinien byæ potraktowany jeszcze surowiej i wyrok musia³by byæ dwa
razy wy¿szy ni¿ obecnie i to bez mo¿liwoci obni¿enia kary. Bêd¹c na takim
stanowisku powinien mieæ wiadomoæ
swojego postêpowania i czynu jakiego
siê dopuci³ i sam powinien poprosiæ o
najwy¿szy wymiar kary. Jeli nie wie za
co zosta³ skazany, a tak sugeruj¹ jego
koledzy partyjni, to znaczy, ¿e jest zwyk³ym durniem i nie powinien zajmowaæ
ju¿ nigdy ¿adnych stanowisk w administracji pañstwowej. Tu trzeba ludzi odpowiedzialnych. Kole¿eñstwo i to, ¿e jest
dobrym koleg¹ nic nie oznacza w takim
przypadku. Do koñca kadencji zosta³o
Prezydentowi Kwaniewskiemu zaledwie
kilka dni. Ja bêdê tego prezydenta pamiêta³ jako reklamuj¹cego meble swojego szwagra, traktory, chorego na golenie na cmentarzu w Charkowie, popierania swoich kolesi, wiecznie pojawiaj¹cych
siê afer podczas wyjaniania których zbyt
czêsto pojawia³o siê jego nazwisko i innych numerów. Jeli dla kogo to by³a
dobra kadencja  to albo ma jaki dziwny telewizor, nie docieraj¹ do niego gazety, albo nie odbiera radio. To by³a byle
jaka kadencja byle jakiego cz³owieka. Z
tego co wiadomo to do biura Prezydenta
RP wp³ynê³y ju¿ kolejne wnioski o u³askawienie. Same znane nazwiska, takie jak:

Rywin czy Jagie³³o. Nie lepiej by³oby
og³oszenie jakiej jednej wielkiej amnestii i zwolnienie wszystkich uwiêzionych
i skazanych? Od razu zrobi³yby siê wolne miejsca w wiêzieniach... No tak! Dzi
jest tak, ¿e na odsiedzenie swojej kary to
niektórzy musz¹ poczekaæ w kolejkach.
A tak nie by³oby z tym problemu.
W ostatnich dniach nie tylko Pan
Prezydent podniós³ nam cinienie. O nasze wysokie notowania dbaj¹ te¿ nasi eurodeputowani. Szczególny popis (nie ma
to nic wspólnego z tymi partiami) da³ w
zesz³ym tygodniu nasz przedstawiciel z
Samoobrony... Zgwa³ci³ kobietê reprezentuj¹c¹ najstarszy zawód wiata. Jeden z
moich nauczycieli Przysposobienia Obronnego kiedy zada³ nam to pytanie o najstarszy zawód wiata, co wywo³a³o miech
wród mêskiej czêci s³uchaczy i za¿enowanie wród dziewcz¹t. Oczywicie pad³a te¿ odpowied, ¿e najstarszym zawodem wiata jest... ¯O£NIERZ! No to nasz
przedstawiciel w europejskim parlamencie zgwa³ci³ tego ¿o³nierza, który nie
bior¹c nawet ¿o³du za swoj¹ s³u¿bê od
razy pobieg³ na policjê. Od razu przypomnia³ mi siê dowcip jak taki ¿o³nierz
poszed³ do kantoru wymieniæ dewizy, jakie dosta³ za s³u¿bê. W kantorze oka-

za³o siê, ¿e owe dewizy s¹ fa³szywe. Na
co ten ¿o³nierz stwierdzi³, ¿e zosta³a
zgwa³cona. W pierwszym odruchu Przewodnicz¹cy Endriu wybuchn¹³ miechem
na samo stwierdzenie, ¿e chyba niemo¿liwe jest zgwa³cenie ¿o³nierza. Na drugi dzieñ okaza³o siê, ¿e jednak to jest mo¿liwe,
bo nasz eurodeputowany nie zastosowa³
siê do Konwencji Genewskiej i podda³
¿o³nierza przes³uchaniu bez specjalnych
rodków zaradczych i bez stosownego
ubioru wymaganego podczas konfrontacji z ¿o³nierzami zgodnego z wymogami Unii Europejskiej. Za takie postêpowanie grozi naszemu jurnemu przedstawicielowi s¹d z mo¿liwoci¹ odsiadki nawet do 5 lat. Ale wiadomo: na wojnie jak
na wojnie i straty musz¹ byæ. A w kraju
jak zwykle okaza³o siê, ¿e nasz europejski parlamentarzysta to wspania³y kolega, dobry pracodawca, mi³y cz³owiek i
wogóle... anio³! Tak to ju¿ jest: Sobota,
Rywin, Jagie³³o, Pêczak i inni to wspaniali ludzie. Tylko mieli takiego dziwnego pecha.
Jak ju¿ pisa³em, to nasze wiêzienia s¹
a¿ przepe³nione uczciwymi i mi³ymi ludmi, a prawdziwi przestêpcy chodz¹ po
ulicach. Co za wspania³y kraj...
PAC

MA£E impresje
¿e niepokój?

Ma³a dziewczynka o blond w³osach i w ró¿owym sweterku rysuje na kartce w
kratkê s³onia przy kontuarze. Pomiêdzy stolikami krz¹ta siê wyplisowany pies. Kto
chodzi pod oknami i piewa arie operowe, obok niego krêc¹ siê m³odociani dealerzy.
wieci s³oñce. Co chwilê zatrzymuj¹ siê i odje¿d¿aj¹ samochody. Próbujê w tych
warunkach czytaæ ksi¹¿kê, w domu wiertarka z s¹siedztwa wci¹¿ wprowadza³a do
lektury krótkie zgrzyty i d³ugie pauzy. Jeszcze siê nie spieszê, mam wra¿enie, ¿e to tak
onirycznie niê na jawie, a wszystkie te zdarzenia na co siê kiedy przydadz¹. Póniej mijaj¹ letnie miesi¹ce, zdarzenia staj¹ siê niesk³adnymi s³owami i ju¿ wiem, ¿e to
tylko tamto zagubienie by³o w cenie. Ksi¹¿ka zdaje siê ju¿ mnie nie kusiæ i nie niepokoiæ, wspania³omylnie sklasyfikowana stoi na pó³ce jako przeczytana. nieg przykry³ ró¿owy sweterek. Co siê sta³o z psem, i ze s³oniem, nie wiem.
Ewa Koz³owska

