ISSN 1505-0246

Dr¹ siê o wolnoæ  Bo¿e, nachylaj im grzbietu,
Bo wolnoæ jest jakoby posiadanie fletu;
Jeli go wemie cz³owiek muzyki niewiadom,
Piersi straci  i uszy sfa³szuje s¹siadom
Juliusz S³owacki

Smacznego jajka
i mokrego DYNGUSA
¿yczy
Redakcja TO

(K8501)

Nr 15 (433)

11 kwietnia 2006 r .

Serdeczne ¿yczenia zdrowych,
pogodnych wi¹t Wielkanocnych
spêdzonych w gronie najbli¿szych
w atmosferze rodzinnego ciep³a
i mi³oci mieszkañcom powiatu
i wszystkim gociom sk³adaj¹

Cena 1,40 z³

Czarni wygrali spotkanie
inauguracyjne
Szczegó³y na s. 19.

Kamil
Szarnecki
w akcji  niew¹tpiliwie
najwieksza
gwiazda w
szeregach
Czarnych
Olecko.
fot.Adam
Werstak

Starosta Olecki
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Stanis³aw L. Ramotowski
Wac³aw Sapieha

(K9401)

(K9301)

Z okazji zbli¿aj¹cych siê
wi¹t Wielkanocnych sk³adam
mieszkañcom gminy Olecko
serdeczne ¿yczenia, aby ten
czas pe³en zadumy, ale jak¿e
radosny, up³yn¹³ w atmosferze
rodzinnego ciep³a i spokoju.
Burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski
Z okazji wi¹t Wielkanocnych
proszê o przyjêcie p³yn¹cych z g³êbi serca ¿yczeñ
zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomylnoci
w ¿yciu osobistym i zawodowym
oraz si³y potrzebnej do pokonywania
trudnoci dnia codziennego.
W imieniu ca³ej spo³ecznoci akademickiej Wszechnicy Mazurskiej w
Olecku
Rektor prof. dr Józef Krajewski

ZDROWYCH I WESO£YCH WI¥T
WIELKANOCNYCH,
SMACZNEGO JAJKA I MOKREGO
MIGUSA-DYNGUSA
CZYTELNIKOM I REDAKCJI
TYGODNIKA OLECKIEGO
ANDRZEJ MALINOWSKI
Z KAZACHSTANU
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Wac³aw

Olszewski...

Burmistrz Olecka zosta³ zaproszony przez minister Zytê
Gilowsk¹ jako ekspert do dyskusji nad rodzajem bud¿etu,
przy pomocy którego bêd¹ dzia³a³y samorz¹dy.10 kwietnia w
Warszawie bêd¹ rozpatrywane dwa projekty bud¿etów: zadaniowy i tradycyjnego.
Wiceburmistrz Henryk Trznadel powiedzia³: Uwa¿am, ¿e
w samorz¹dach musi byæ bud¿et zadaniowy, bo ten rodzaj
bud¿etu jest klarowny i przejrzysty. W nim aby przenieæ
z³otówkê z pozycji na pozycjê potrzebne jest spotkanie ca³ej
Rady. W naszym wypadku ten rodzaj bud¿etu sprawdza siê
i mylê, ¿e burmistrz bêdzie broni³ bud¿etu zadaniowego.
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KRONIKA PO¯ARNICZA
 3 kwietnia o 2.13 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Zielonej po¿ar mieci w
mietniku kontenerowym.
 3 kwietnia o13.00 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ ob³amany konar drzewa blokuj¹cy drogê w okolicy Rosochackich.
 4 kwietnia o13.07 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar sadzy w kominie budynku
mieszkalnego w Sto¿nem.
 4 kwietnia o 14.55 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w Kleszczewie skutki kolizji drogowej.
 4 kwietnia o 17.49 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Mo¿nych.
 4 kwietnia o 19.20 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Mo¿nych.
 4 kwietnia o 23.15 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Mo¿nych.
 5 kwietnia o 19.15 jeden zastêp JRG

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ
PSP gasi³ po¿ar mieci w mietniku kontenerowym przy ul. Go³dapskiej.
 6 kwietnia o 18.35 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ ladowanie mig³owca przy ul. Park.
 6 kwietnia o 19.47 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ w Olecku po¿ar suchej trawy.
 4 kwietnia o 23.15 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy w okolicach Mo¿nych.
 4 kwietnia o 1.22 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy szosie wiêtajnio po¿ar suchej trawy.
Informacji udzieli³

starszy aspirant Andrzej Retel

Zatrzymanie wandala

9 kwietnia oko³o 8.30 patrol policji
zatrzyma³ dwudziestotrzyletniego mieszkañca Warszawy, który wczeniej dokona³
uszkodzenia samochodu Audi zaparkowanego przy ul. 11 Listopada. Straty
poszkodowany wyceni³ na ok. 400 z³otych.
Zatrzymany by³ nietrzewy (2,5 promila alkoholu we krwi) i zosta³ umieszczony w oleckim areszcie.

Burmistrz prosi...

Zwi¹zek

Fabryka kolektorów
s³onecznych

Elektrociep³ownia

Sybiriaków...

zwróci³ siê do Rady Miejskiej o nadanie jednej z nowo budowanych ulic nazwy Sybiriaków.
Je¿eli siedliska bêd¹ znajdowa³y siê na
Przewodnicz¹ca rady osiedlowej na
terenach prywatnych, istnieje mo¿liwoæ Siejniku Krystyna Ko³odziejska zaprobezp³atnego otrzymania rodka chemicz- ponowa³a nadanie nazwy tzw. obwodnego do wykonania oprysków.
nicy na tym osiedlu. Jest to droga dojazdowa do budynAUTOMYJNIA
OLEJ OPA£OWY
ku s¹du i wg plaAleje Lipowe 1
nu ma byæ ukoñczona w bie¿¹cym
Tel. (087) 520-41-91
roku.
(V23701)

o wskazywanie siedlisk
barszczu Sosnowskiego

Ko³o Mi³oników Ziemi Oleckiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które
odbêdzie siê 13.04.2006 r. (czwartek) o godz. 18.00 w sali klubowej
Kawiarni ARTS przy Placu Wolnoci 22.

Planowana budowa elektrociep³owni to du¿a szansa dla Olecka. Po pierwsze budowa oraz sama dzia³alnoæ zak³adu to miejsca pracy. Moc elektrociep³owni to 20 megawatów. Na potrzeby
miasta ca³kowicie wystarczy. W ramach
tej samej inwestycji wykonane zosta³yby kana³y ciep³ownicze.
Wartoæ tej inwestycji to oko³o 70
milionów euro. Przy sprzyjaj¹cych warunkach budowa rozpoczê³aby siê jesieni¹
tego roku lub wiosn¹ 2007. Sama budowa trwa³aby oko³o jednego roku.

MARKET BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V10908)

Fabryka zostanie zbudowana w Oleckiej Strefie Ekonomicznej. Koszt inwestycji to 13 milionów euro. Pracê znajdzie w niej co najmniej 80 osób, g³ównie kobiet. Realizacja inwestycji rozpocznie
siê jesieni¹ tego roku. Produkcja ruszy
latem roku 2007.

Pijani kierowcy

 4 kwietnia o 8.00 policjanci zatrzymali
na ul. Wojska Polskiego Dewoo Matisa, którego prowadzi³ trzydziestotrzyletni Grzegorz P. Mia³ on we krwi
2 promile alkoholu.
 8 kwietnia o drugiej w nocy w Borawskich policjanci zatrzymali Fiata 126p
prowadzonego przez dwudziestotrzyletniego Tomasza H. Kierowca mia³ ju¿
wczeniej zas¹dzony zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych. Pomimo to
kierowa³ samochodem i mia³ we krwi
1,6 promila alkoholu.
 9 kwietnia o 11.15 w Wieliczkach patrol policji zatrzyma³ Fiata 126p. Okaza³o siê, ¿e samochodem kieruje trzydziestodwuletni Dariusz G. nie maj¹cy ¿adnych uprawnieñ. Kierowca mia³
we krwi 1,4 promila alkoholu.

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:
 Beata Brodowska
 Lilia Chmielewska
 Witold Janicki
 Wanda Jarz¹bska
 Gabriel Nowik
 Norbert Zdanio
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia
 przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Wypo¿yczalnia kaset video, ul. Armii
Krajowej 8.
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac
Wolnoci 3
√ Centrum Mechaniki, Motoryzacji
i Budownictwa Agromasz, ul.
Zamostowa 10
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego
16 (rampa PKP)
√ KLUGAS, ul. E³cka 1
√ JPF FANTASTICA, Shin Yasuda,
plac Wolnoci 6d
√ Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, ul. Armii Krajowej 22A
√Grzegorz K³oczko
√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18

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

Wszystkie dzieci zostan¹
przyjête do przedszkola...

OLECKI TERMINARZ

owiadczy³ na Sesji Rady Miejskiej burmistrz. Ka¿da iloæ zg³oszonych dzieci zostanie objêta opiek¹. W razie potrzeby w szko³ach nr 1 i 3 zostan¹ utworzone
oddzia³y z dziewiêciogodzinn¹ opiek¹ nad szeciolatkami. Pe³n¹ informacjê na ten
temat Magistrat przedstawi w najbli¿szym czasie.
Spotkanie w tej sprawie burmistrza z dyrektorami szkó³ i przedszkola odby³o siê
w miniony poniedzia³ek.

Wszechnica
Mazurska...

z³o¿y³a kilkanacie wniosków
do funduszy europejskich o dofinansowanie. Wnioski obejmuj¹ takie dziedziny, jak: badania naukowe, rozbudowa infrastruktury, dofinansowanie zakupu
sprzêtów itp. Jest to doæ dobry sygna³
dla studentów. Uczelnia bowiem staraj¹c siê o dodatkowe pieni¹dze nie podnosi czesnego.

Wypadek

4 kwietnia oko³o 14.50 (o tej godzinie wp³ynê³o do policji zg³oszenie) w
okolicach Kleszczewa wydarzy³ siê wypadek. Dziewiêtnastoletni Kamil S. jad¹c
¿wirówk¹ samochodem Audi straci³ panowanie nad kierownic¹ i uderzy³ w przydro¿ne drzewo.
Kierowca i pasa¿er z ogólnymi obra¿eniami zostali przewiezieni do szpitala
w E³ku.
Od kierowcy pobrano krew do badañ na obecnoæ alkoholu.

UWAGA

W ramach wiosennego przegl¹du dróg
policjanci apeluja do mieszkañców powiatu o przekazywanie uwag dotyczacych stanu powierzchni, oznakowania i
innych istotnych dla bezpieczeñstwa
drogowego czynnikach do Powiatowego Zarz¹du Dróg.
Informacje mo¿na przekazywaæ telefonicznie pod nr 0-87-520-22-24 w godzinach od 8.00 do 15.00.
Informacje te zostana wykorzystane
w dalszych pracach dotycz¹cych zwiêkszenia bezpieczeñstwa na drodze.

Fabryka biodisla

Zaplanowana budowa w Olecku fabryki biodisla to inwestycja warta oko³o
15 milionów euro.
Inwestycja ta to tak¿e dla rolników
wieloletnie umowy na dostawê rzepaku
i s³onecznika.
Fabryka bêdzie w pe³ni zautomatyzowany, a pracê w niej znajdzie oko³o
28 osób. Roczna produkcja biodisla to
oko³o 26 tysiêcy ton.

Szukamy w³aciciela zguby...

UWAGA

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Olecku dnia 15 kwietnia (sobota)
NIECZYNNA

(K9101)

W ubieg³ym miesi¹cu w budynku GOK Wieliczki zosta³ znaleziony fotograficzny aparat cyfrowy. Polica szuka w³aciciela zgubionego aparatu. Zg³oszenia przyjmowane sa w pokoju nr 1 Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

Serdeczne ¿yczenia
radosnych wi¹t Wielkanocnych,
smacznego jajka oraz mokrego dyngusa
¿yczy w³acicielka magla z ul. Nocznickiego
Bo¿ena Wiszniewska

!
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Dy¿ury
aptek
11-17.04.2006r.
Apteka przy
ul. Zielonej 37

11 kwietnia
 Posiedzenie komisji, w konkursie na stanowiska dyrektora SP nr 1 i SP w Judzikach.
10.00  otwarcie ofert przetargowych
na najem Skarpy  MOSiR (szczegó³y TO 13/431, s. 8)
17.00  Jan Pawe³ II  film, kino
19.30  Jan Pawe³ II  film, kino
12 kwietnia
17.00  Jan Pawe³ II  film, kino
19.30  Jan Pawe³ II  film, kino
13 kwietnia
18.00  spotkanie Ko³a Mi³oników Ziemi Oleckiej, sala klubowa kawiarni ARTS
14 kwietnia
12.00 mecz juniorów Czarni Olecko 
Vêgoria Wêgorzewo, wyjazd
14.00 mecz m³odzików Czarni Olecko 
Vêgoria Wêgorzewo, stadion miejski
17.00 mecz seniorów Czarni Olecko  MKS
Szczytno, wyjazd
15 kwietnia
 up³ywa termin zg³oszeñ do udzia³u w
Zjedzie Absolwentów LO (szczegó³y
TO 11/429 z 14 marca b.r. s. 12)
20 kwietnia
10.00  mija termin sk³adania ofert na
budowê remizy w Borawskich (szczegó³y TO 12/430 z 21 marca b.r.)
21 kwietnia
10.00  prapremiera spektaklu Dzieciêcej
grupy Teatralnej SNAC pt. Tygrysek
Pietrek, sala widowiskowa ROK MG
17.00 premiera spektaklu Dzieciêcej grupy
Teatralnej SNAC pt. Tygrysek Pietrek, sala widowiskowa ROK MG
17.00  Serce nie s³uga  film, kino
19.00  Tajemnica Borkeback Moutain
 film, kino ROK MG
22 kwietnia
12.00 mecz juniorów Czarni Olecko  MKS
Rominta Go³dap, stadion miejski
14.00 mecz m³odzików Czarni Olecko 
GKS Mamry Gi¿ycko, stadion miejski
19.00  Teraz Szymborska  wieczór poetycki w wykonaniu Tomasza ¯urawlewa  sala widowiskowa ROK MG
23 kwietnia
15.00 mecz seniorów Czarni Olecko  LKS
Pisa Barczewo, stadion miejski
17.00  Serce nie s³uga  film, kino
19.00  Tajemnica Borkeback Moutain
 film, kino ROK MG
25 kwietnia
17.00  eliminacje Gratki dla nastolatka, sala widowiskowa ROK MG
26 kwietnia
17.00  eliminacje Gratki dla nastolatka, sala widowiskowa ROK MG

"
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Absolutorium uchwalone

BUD-MET

³nosprawnych  4,2%,
f) inwestycje komunalne oraz wniesienie udzia³u gminy do spó³ki PGK 
16,5%,
g) budowê jednostki OSP  3%,
h) budowê i zakup wyposa¿enia do obiektów owiatowych  1%
i) budowê i przebudowê obiektów sportowo-rekreacyjno-kulturalnych - 5,1%
j) nadbudowê budynku urzêdu i zakup
sprzêtu informatycznego - 4%.
k) pozosta³e mniejsze wydatki 0,9%
Inwestycje wykonano:
a) ze rodków w³asnych w 14%,
b) z funduszy celowych w 5%,
c) z bud¿etu pañstwa i j.s.t. w 5%,
d) ze rodków Unii Europejskiej w 30%,
e) z kredytów w 28%,
f) z preferencyjnych po¿yczek w 18%.
W wyniku prowadzonych i zakoñczonych inwestycji w 2005 roku w Urzêdzie
Miejskim powsta³y rodki trwa³e na wartoæ 7.095.390 z³ powiêkszaj¹c maj¹tek
gminy a tak¿e maj¹tek spó³ek gminnych.
W 2005 roku wydatki maj¹tkowe stanowi¹ 21,8% wydatków ogó³em i s¹ wy¿sze
o 42,5% w stosunku do 2004r.
Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkañca miasta i gminy wynosz¹ 435 z³,
natomiast w 2004r. 249 z³, w 2003r.  192
z³, w 2002r. 179 z³.
Otrzymane rodki z Unii Europejskiej
na 1 mieszkañca wynosz¹ 173 z³.
Oprócz inwestycji wydatkowano
934.107 z³ na remonty w placówkach
owiatowych, w tym:
 termomodernizacjê budynku Szko³y
Podstawowej Nr 1
 remont budynku Zespo³u Szkó³ w Babkach Oleckich,
 remont budynku Zespo³u Szkó³ w Judzikach,
 remont budynku Gimnazjum Nr 2 w
Olecku,
 remont sal, ³aw kominowych i wymiana
okien w Przedszkolu.
W wyniku wykonanych remontów i
prowadzonych inwestycji maj¹tek gminy odzyskuje swój wygl¹d i wartoæ, powstaj¹ obiekty s³u¿¹ce czynnemu wypoczynkowi w tym amatorom pieszych i
rowerowych wycieczek. Przywracane s¹
walory obiektów zabytkowych a poprzez
zagospodarowanie terenów nieurz¹dzonych poprawia siê estetyka miasta.
Dziêki dofinansowaniu naszych gmin-

FIRMA HANDLOWO-US£UGOWA

Oferujemy:  materia³y budowlane, elektryczne i hydrauliczne,  narzêdzia,  elektronarz¹dzia

Olecko, ul. Go³dapska 22, tel. (087) 520 22 41 w. 22

Trwa konkurs pt.

Pozytywnie o Olecku
Prosimy przysy³aæ na adres redakcji artyku³y lub krótkie notatki dotycz¹ce pozytywnych aspektów ¿ycia w naszym miecie.
Artyku³y powinny byæ podpisane z ewentualnym zastrze¿eniem imienia i nazwiska do
wiadomoci redakcji.
Redakcja postara siê publikowaæ je w miarê
jak bêd¹ nap³ywaæ. Przewidzielimy równie¿
nagrody i upominki. Artyku³y nie powinny
przekraczaæ jednej strony maszynopisu. Wszystkie artyku³y, które wp³yn¹ do godziny 14.00
w ka¿dy pi¹tek maj¹ szansê ukazaæ siê w najbli¿szym wydaniu pisma.
(V5011)

(V16405)

Radni miejscy byli jednomylni g³osuj¹c za przyjêciem sprawozdania z wykonania bud¿etu za rok 2005r. S³owo dziêkujê z ust nieskorego do pochwa³ z-cy
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej by³o
najlepszym podsumowaniem wykonanej
pracy.
I. Dochody ogó³em zosta³y zrealizowane w wysokoci 41.339.137 z³, czyli
w 101%. W dochodach ogó³em dochody w³asne stanowi³y 40%, subwencja
32%, rodki z Unii Europejskiej 9% i
dotacje z bud¿etu pañstwa 19%. Na
uzyskane w wysokoci 3.694.069 z³ rodki
z Unii Europejskiej sk³adaj¹ siê:
a) rodki przedakcesyjne z Phare w
wysokoci 1.343.406z³,
b) rodki z Sapard, jako refundacja poniesionych wydatków w 2004 roku,
to kwota 806.516 z³
c) rodki z funduszy strukturalnych w
wysokoci 1.544.147 z³.
Wydatki bud¿etu gminy w 2005 roku
zosta³y wykonane w wysokoci 42.759.075
z³, to znaczy w 98,9%. Wydatki bie¿¹ce
wykonano w 98,8% a wydatki maj¹tkowe w 99,3% i w strukturze wydatków
ogó³em stanowi¹ 21,8% .
1) Wydatki bie¿¹ce przeznaczono g³ównie
na:
a) utrzymanie owiaty  48%;
b) pomoc spo³eczn¹  29%;
c) drogi, chodniki  2%;
d) ochronê zdrowia  1%;
e) administracjê publiczn¹  9%;
f) odsetki od kredytów i po¿yczek oraz
porêczenie  1,7%;
g) kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego  3%;
h) gospodarkê komunaln¹  4%,
i) kulturê fizyczn¹ i sport  2%.
2) Wydatki maj¹tkowe poniesione s¹ w
wysokoci 9.303.597z³ a struktura ich
przeznaczenia przedstawia siê nastêpuj¹co:
a) na budowê wodoci¹gów i kanalizacji  44,4% poniesionych wydatków
maj¹tkowych,
b) budowê, modernizacjê i dofinansowanie dróg, ulic i chodników  12,7%;
c) gospodarkê mieszkaniow¹ w tym
dofinansowanie budowy budynku w
ramach TBS  6,8%,
d) zakup karetki pogotowia  1,4%,
e) rozbudowê budynku DS oraz zakup samochodu na potrzeby niepe-

nych spó³ek w Olecku wybudowano budynek mieszkalny i zamieszka³o w nim 24
rodziny.
Wniesienie udzia³u jako dofinansowanie zakupu samochodu wieloczynnociowego do utrzymania czystoci dróg
wp³ynê³o na poprawê kondycji finansowej Spó³ki PGK.
W dalszym ci¹gu wa¿nym dzia³aniem
jest wodoci¹gowanie wsi aby umo¿liwiæ
wszystkim mieszkañcom gminy lepsze
warunki do rozwoju. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e nastêpne inwestycje musz¹ byæ
skierowane na poprawê stanu dróg.
W 2005 roku na zadania w³asne gminy, a g³ównie na promocjê gminy, pozyskano z w³asnej inicjatywy w ramach dobrej wspó³pracy z zaprzyjanionymi przedsiêbiorcami rodki w wysokoci 448.280
z³ oraz nagrody rzeczowe, w tym:
1) na Przystanek Olecko  61.800 z³,
2) na realizacjê programu telewizyjnego
Kawa czy herbata 49.480 z³
3) na realizacjê programu telewizyjnego
 Lato z jedynk¹ 12.000z³,
4) na zakup karetki pogotowia 60.000 z³
5) na V Miêdzynarodowy Turniej Tenisa
Ziemnego Kobiet  65.000 z³,
6) na Olecki Maraton P³ywacki g³ówn¹
nagrodê ufundowa³a firma DELPHIA
YACHTS.
7) od Agencji Nieruchomoci Rolnych
Filia w Suwa³kach refundacjê wydatków w wysokoci 200.000 z³ poniesionych na budowê wodoci¹gu i kanalizacji do Imionek.
Wykorzystano wszystkie mo¿liwoci,
aby pozyskaæ rodki zewnêtrzne, g³ównie z Unii Europejskiej, które w dochodach stanowi¹ 9% a finansowaniu inwestycji ogó³em 30%. S¹ to bezzwrotne rodki
na finansowanie inwestycji je¿eli wykonanie ich zgodne jest z wymogami Unii
Europejskiej.

#
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Komentarz do wykonania bud¿etu
w roku 2005
nadto z tego rodzaju funduszy zakupiono

karetkê pogotowia dla oleckiego szpitala oraz wybudowano wodoci¹g i kanalizacjê do Imionek. Tak wielkim funduszem pozyskanym od sponsorów mog¹
pochwaliæ siê tylko nieliczne miasta.
Zawarte w dokumencie s¹ te¿ inne
ciekawe dane. I tak, rodki otrzymane
z Unii na mieszkañca to 173 z³. Natomiast inwestycje to 435 z³ na jednego

Elektrociep³ownia

Drugim wa¿nym dla tej inwestycji terminem jest rozpoczêcie robót. Ustalono go na 1 wrzenia b.r. i do tego czasu ma byæ ukoñczony projekt budowlany.
Elektrociep³ownia zostanie usytuowana pomiêdzy obecnymi ogródkami dzia³kowymi przy trasie do Gi¿ycka, a torami linii kolejowej do Go³dapi. Fabryka
biodisla zostanie wybudowana na 3, a
elektrociep³ownia na 6,5 hektarach gruntu.
Przewidywany koszt to ok. 40 mln euro.

Inwestycje
w Olecku

Fot.
Alicja Mieszuk,
www.olecko.pl

ò

6 kwietnia burmistrz Wac³aw Olszewski i wiceburmistrz Henryk Trznadel
spotkali siê w Warszawie w siedzibie firmy
EOP z przedstawicielem trzech firm, które maj¹ zainwestowaæ w budowê elektrociep³owni. Inwestorów reprezentowa³
dr Ulrich Kennel.
Dr U. Kennel podkreli³ sprawnoæ i
perfekcyjnoæ naszej administracji, która przygotowa³a listy intencyjne oraz wskaza³a grunty pod budowê zak³adów. Podkreli³ równie¿, ¿e firmy, które reprezentuje, chc¹ w jak najszybszym czasie rozpocz¹æ tê inwestycjê. Wa¿nym czynnikiem uwiarygodniaj¹cym w³adze Olecka
by³o okrelenie w licie intencyjnym planowanej inwestycji jako priorytetowej.
Oznacza to ni mniej ni wiêcej, ¿e w³adze
miejskie bêd¹ pilnowaæ wszelkich spraw
zwi¹zanych z budow¹ oraz funkcjonowaniem zbudowanych póniej zak³adów.
Wstêpny kalendarz ma nastêpuj¹c¹
kolejnoæ: miêdzy 28 kwietnia, a 6 maja
przyjad¹ do Olecka in¿ynierowie ze Szwajcarii. Bêd¹ oni sprawdzaæ lokalizacjê oraz
usytuowanie w terenie przysz³ej budowy. Bêd¹ precyzyjnie wytyczaæ granice
budowanych obiektów oraz przeprowadz¹ wstêpne rozmowy z dostawcami
potrzebnych do produkcji surowców. Maj¹
te¿ za zadanie rozpoznanie rynku pracy
oraz zakres ewentualnych zleceñ.
Wszystkie te dane pos³u¿¹ do sporz¹dzenia biznesplanu.
Inwestorzy chc¹ te¿ spotkaæ siê z burmistrzem w Warszawie i prawdopodobnie dojdzie do niego podczas pobytu w
Olecku in¿ynierów sporz¹dzaj¹cych biznesplan.

W obu zak³adach znajdzie pracê oko³o
50 osób.
Budowa obu zak³adów bêdzie trwa³a
oko³o dwóch i pó³ roku. Cykl budowy
jest tak d³ugi ze wzglêdu na budowê turbiny. Turbiny bowiem s¹ ka¿dorazowo
zamawiane i produkowane indywidualnie. Rodzaj i iloæ zastosowanych w Olecku
turbin maj¹ w³anie okreliæ przybywaj¹cy do nas pod koniec kwietnia in¿ynierowie szwajcarscy. Dopiero po ustaleniu parametrów zostanie zamówiona
turbina, a cykl jej produkcji to co najmniej dwanacie miesiêcy.

Na zdjêciu: Wyst¹pienie jednego z w³acicieli firmy maj¹cej
inwestowaæ w budowê zak³adów ekologicznych w Olecku, Janoscha Kolassa, na ostatniej sesji Rady Miejskiej. In¿. Kolassa podziêkowa³ za sformu³owanie listu intencyjnego oraz przedstawi³
plany inwestycyjne swej firmy. Na pierwszym planie bracia
A.G. Vajen.

LAS I OGRÓD

* pilarki ju¿ od 260 z³
* kosiarki i wykaszarki
* ³añcuchy, prowadnice, oleje

(V23901)

Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt pozyskania przez gminê od sponsorów ponad 448 tysiêcy z³otych na ró¿nego rodzaju zadania w³asne: Przystanek Olecko, realizacjê programów telewizyjnych
Kawa czy herbata i Lato z jedynk¹
oraz przeprowadzenie V Miêdzynarodowego Turnieju Tenisa Ziemnego Kobiet
i Oleckiego Maratonu P³ywackiego. Po-

mieszkañca  stawiaj¹ nas na jednym z
czo³owych miejsc w kraju w grupie podobnych nam i czasami znacznie wiêkszych miast.
Trzeba równie¿ zaznaczyæ, ¿e uchwalenie tzw. absolutorium, czyli wykonanie
bud¿etu za 2005 rok, zosta³o uchwalone
na ostatniej Sesji Rady Miejskiej jednog³onie. Radni g³osowaniem podkrelili
sprawnoæ z jak¹ burmistrzowie ci¹gaj¹
do Olecka fundusze, zarówno unijne, jak
i od sponsorów zaprzyjanionych z naszym miastem.

Olecko, Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78
E³k, Stary Rynek 12, tel. (087) 610-19-65
Suwa³ki, Baka³arzewska 21, tel. (087) 566-28-09

$
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Na moje pisanie o refleksjach z lutowej sesji Rady Powiatowej w Olecku
doczeka³em siê dosyæ napastliwej polemiki, w dodatku niezupe³nie na tematy
przeze mnie poruszane. Przypomina to
stare powiedzenie: Uderz w stó³ a no¿yce siê odezw¹. Sêk jest jednak w tym,
¿e odezwa³y siê nie te no¿yce, a wrêcz
kosiarka z ukrytymi i fa³szywymi z¹bkami j¹ inspiruj¹cymi lub wrêcz nakazuj¹cymi.
Wracaj¹c do rzeczy, rzeczywicie,
wspomnia³em, i¿ niewiele zrozumia³em z
sesji. Próby pe³niejszego zrozumienia tej
sprawy po czêci doczeka³em siê w odpowiedzi na moje refleksje. Powinno to
byæ ju¿ wykazane na tej¿e sesji. Dlaczego tego nie zrobiono? Kto zbiera³ pieni¹dze i na czyj¹ rzecz i kto wspiera³,
zarówno w refleksjach, jak i odpowiedzi
brzmi¹ podobnie. Inaczej, moim zdaniem,
roz³o¿ony jest akcent, chocia¿ to w refleksjach nie by³o najwa¿niejsze. Nic nie
wspomina³em o kwiatach wrêczanych
osobom ze Starostwa. Zrozumia³em to
jako has³o z powiedzenia: chwal¹ nas,
my siebie, a wy nas. Chwalenie urzêdników Starostwa Zrozumia³em jako politykê i pocz¹tki akcji wyborczej do samorz¹dów. To, ¿e kto dobrze pracuje,
bo do tego niejako zosta³ zobowi¹zany,
powinno byæ norm¹, a nie powodem do
chwa³y, gdy¿ jak mówi polskie przys³owie: Pochlebca jest gorszy od ¿mii. Id¹c
dalej, trudno nie polemizowaæ z rzekomo zadziwiaj¹cym stwierdzeniem z mojej
strony, ¿e Olmedica powsta³a dziêki Fundacji Zdrowe Olecko. Zapomnia³ mój
interlokutor, ¿e napisa³em, i¿ Olmedica
powsta³a w czêci dziêki ww. Fundacji i
uzasadnienia nie bêdê podawa³, gdy¿ jest
wszystkim znane. Okaza³o siê, ¿e jednak
jest nieznane memu interlokutorowi. Wobec
powy¿szego spieszê przypomnieæ. Przed
powstaniem Olemdica w Starostwie, z
uwagi na narastaj¹ce d³ugi w SP ZOZ-

Szpital w Olecku trwa³y wy³¹cznie ruchy
uzdrawiaj¹ce, polegaj¹ce wy³¹cznie na
wymianie dyrektorów szpitala. Niektórzy z dyrektorów jako uzdrowiciele wystêpowali niejednokrotnie. Przypomina³o to jako ¿ywo bajkê Iwana Kry³owa, w
której tworzono orkiestrê, lecz na próbach nic nie wychodzi³o. Uznano wiêc,
i¿ nale¿y przesadzaæ poszczególnych
cz³onków, a¿ do skutku. Dosz³o do tego,

Kula i p³ot
Wac³aw Koz³owski

¿e dyrektorzy szukaj¹c uzdrowienia zaczêli, zdaniem mieszkañców, zwalniaæ
najlepszych lekarzy. Mieszkañcy ju¿ tego
stanu rzeczy nie wytrzymali. Powsta³
ponad siedmiotysiêczny zwyciêski ruch
przeciw takim praktykom. Z tego ruchu
zrodzi³a siê Fundacja Zdrowe Olecko
ju¿ w styczniu 2003 r. W zwi¹zku z tym
mówienie, ¿e powstanie Fundacji jest równoczesne z jej rejestracj¹ jest manipulacj¹ na potwierdzenie, ¿e wczeniej powsta³a Olmedica. Starostwo widz¹c taki
stan rzeczy, przede wszystkim bunt miesz-

Szkolenia jêzykowe w Zak³adzie
Szkolenia zawodowego

W Zak³adzie Szkolenia Zawodowego 12
kwietnia koñczy siê
pierwszy etap szkolenia jêzykowego dla osób zatrudnionych
na podstawie umów o pracê. Kurs by³
prowadzony od padziernika ubieg³ego
roku.
Szkolenie Rozszerzanie umiejêtnoci
komunikacyjnych mieszkañców regionu
dofinansowane zosta³o z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.
Uczestnicy kursu ucz¹ siê jêzyka an-

gielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym i redniozaawansowanym. Po
ukoñczeniu pierwszego etapu, na pocz¹tku
maja, poziom podstawowy wchodzi do
systemu szkolenia redniozaawansowanego, a redniozaawansowany na poziom zaawansowany. Edukacja zakoñczy
siê w padzierniku b.r., wliczaj¹c w to
przerwê wakacyjn¹.
W chwili obecnej szkolonych jest dziesiêæ grup po piêtnacie osób. Cztery grupy
ucz¹ siê jêzyka niemieckiego, a szeæ angielskiego. W programie nauczania

kañców, zaczê³o szukaæ rozwi¹zania i
znalaz³o. Odwzorowa³o siê na wczeniej
powsta³ej Pro medica w E³ku, tworz¹c
Olmedicê w Olecku. I tu le¿y przyczyna potwierdzona przez wielu mieszkañców o nie wyzbytej niechêci do Fundacji Zdrowe Olecko. Faktom, znacznie
uproszczonym, nie nale¿y zaprzeczaæ.
Prawd¹ jest to, ¿e sukces ma wielu ojców, jak równie¿ i klêska. Ci pierwsi s¹
zazdroni i uwa¿aj¹, ¿e tylko oni s¹ ojcami, a ci drudzy s¹ zawstydzeni i wol¹
pozostaæ w cieniu.
Mówi¹c o spó³ce Olmedica to szkoda
wielka i niezrozumia³a, ¿e ona nadal nie
czerpie wzorców z Pro medicy w E³ku
w tym, co dobre, przede wszystkim dla
pacjentów-chorych. Do naladowania jest
sporo. Wspomnê tylko dla przyk³adu, ¿e
pacjenci-chorzy w Pro medica w E³ku
za badania laboratoryjne PSA nie p³ac¹,
a chorzy-pacjenci w Olmedica w Olecku musz¹ p³aciæ oko³o 30 z³. Kwota ta w
wydatkach chorego emeryta jest wydatkiem znacz¹cym. Dlaczego tak siê dzieje? Przecie¿ to nie wynika ani z logiki,
ani z dba³oci o kieszeñ chorego.
O tych ró¿nicach na korzyæ Pro
medica w E³ku postaram siê napisaæ
oddzielnie.

uwzglêdniono równie¿ obs³ugê komputera. Ponadto wszyscy uczestnicy szkolenia dostali bezp³atne podrêczniki, pakiety materia³ów szkoleniowych (wartoci ok. 100 z³).
Szkolenia prowadzone s¹ popo³udniami dwa, trzy razy w tygodniu. W przerwach uczestnicy maj¹ zapewnion¹ kawê
i herbatê oraz kanapki. Pozwala to na
zaanga¿owanie siê w szkolenie bezporednio po pracy.
Przeprowadzona wród uczestników
ankieta wykaza³a, ¿e s¹ oni zadowoleni
ze szkolenia. Uczestnikami szkolenia s¹
pracownicy owiaty, urzêdów oraz zak³adów prywatnych z terenu powiatu.
(BMB)
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Wieci
z OLMEDICA

Prezes Zarz¹du Olmedica w Olecku sp. z
o.o. informuje, ¿e Ministerstwo Zdrowia zaproponowa³o naszemu zak³adowi abymy reprezentowali nasz kraj na miêdzynarodowych
zawodach z ratownictwa medycznego, które
odbêd¹ siê 24-29 maja b.r. w Chorwacji. Polska mo¿e delegowaæ maksymalnie 3 ekipy. Czekamy na informacje z Ministerstwa o wysokoci kosztów wyjazdu i sprawach organizacyjnych. Je¿eli zdecydujemy o naszym udziale, w zawodach bêdzie braæ udzia³ zwyciêska
ekipa I Ogólnopolskich Zimowych Mistrzostw
w Ratownictwie Medycznym.
Zjazd absolewntów Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Jana Kochanowskiego w Olecku
Przewidywany koszt 130 z³ (w tym bal w Dworku Mazurskim), 80 z³ bez balu.
Mo¿liwa jest rezerwacja noclegów. Zg³oszenia do 15 kwietnia 2006 r. (prosimy
o podawanie roku zdania matury, danych osobowych i nazwiska panieñskiego, klasa).

(K9501)

Szczegó³owy program na stronie www.lo.olecko.pl

***
Laboratorium Mikrobiologiczne naszego
szpitala uczestniczy³o w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodnoci Badañ w Mikrobiologii  POLMIKRO prowadzonym przez Centralny Orodek Badañ Jakoci w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie. Laboratorium otrzymywa³o w ci¹gu ubieg³ego roku
próbki materia³u, które nale¿a³o zidentyfikowaæ, tzn. okreliæ rodzaj bakterii, wykonaæ
antybiogram i zinterpretowaæ. Nasze laboratorium uzyska³o Certyfikat potwierdzaj¹cy
bardzo dobre wyniki w tym sprawdzianie.
Za³¹czam kopiê certyfikatu.
Katarzyna Mróz

&
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Modn¹ ostatnio psycho-zabaw¹ jest
ptasia grypa. Strasz¹ nas media, strasz¹
w³adze lokalne, wojewódzkie i rz¹dowe,
apeluje g³ówny weterynarz kraju lekarze
weterynarii terenowi.
Te¿ by³em mocno przestraszony,
dopóki kilka dni temu w Radiu Bia³ystok
us³ysza³em spokojne i rzeczowe t³umaczenie jakiej pani doktor.
Otó¿ owa pani doktor wyjania³a, ¿e
ptasia grypa istnia³a od kilku co najmniej
wieków, tylko wczeniej naukowcy nie
potrafili tego wykrywaæ. Ptaki i ludzie
radzili sobie z t¹ chorob¹, nic o niej nie
wiedz¹c. Nawet grony mutant H5N 1 jest
grony tylko przez krótki czas, zabija
najs³absze sztuki, a ptaki najsilniejsze potrafi¹ wytworzyæ przeciwcia³a i uodporniæ siê na mutanta.
Skoro wiêc natura dobrze radzi³a sobie przez kilkaset lat, dlaczego teraz graj¹ takie larum? Kto
gra to larum i w czyim interesie? Jakie
lobby jest zainteresowane w podtrzymywaniu psychozy strachu? To s¹ ciekawe pytania!
Jaki czas temu przez Europê przetoczy³a siê choroba wciek³ych krów, BSSE
 czyli g¹bczaste zapalenie mózgu. Narobi³a wiele paniki, wiele kosztów i strat
dla jednych i wiele zysku dla innych,
po czym wszystko ucich³o. Podobnie
bêdzie kiedy z ptasi¹ gryp¹, dopóki naukowcy i zainteresowane lobby nie wykryj¹ jakiej nowej psycho-zabawy.
Póki co, jednak obecnie szaleje  g³ównie w mediach  ptasia grypa.
Ewidentne straty ponosz¹ hodowcy
drobiu. Miêso drobiowe stania³o nawet
o 50% i wiêcej. Najbardziej bojaliwi
konsumenci przestali w ogóle kupowaæ
cokolwiek kojarzonego z drobiem, a przecie¿ wiadomym jest, ¿e nawet najgro-

niejsza odmiana wirusa H5N1 ginie podczas gotowania, ju¿ w temperaturze 700C.
Nast¹pi³ zastój w handlu wyrobami i
miêsem drobiowym, a gdzie jest prosperity? Ano w³anie, ogromne profity zbiera
lobby naukowo-farmaceutyczne. Rz¹dy
wielu krajów zamawiaj¹ w firmach farmaceutycznych miliony szczepionek przeciw ptasiej grypie i tylko nasz rz¹d spóni³
siê z zamówieniem i dostawa szczepionek dla nas przewidziana jest dopiero
na czwarty kwarta³ 2006roku.
Do tego czasu problem ptasiej grypy rozwi¹¿e najpewniej sama natura, ale
póki co, potê¿ne lobby farmaceutyczne
zarobi kokosy.

pi¹æ mu ³atê TW.
Swoim patriotyzmem i antykomunizmem che³pi¹ siê dzisiaj ró¿ne miernoty,
które kiedy siedzia³y cicho, nie nara¿a³y siê SB, a wobec tego maj¹ czyste kartoteki. Dzisiaj próbuj¹ dowartociowaæ
siê, opluwaj¹c  zreszt¹ wybiórczo  dawnych bohaterów. Nie ma to nic wspólnego z prawem, sprawiedliwoci¹, a jest
elementem politycznej walki. Winy trzeba dowieæ, a nie domniemywaæ.
Nie broniê tu eks-donosicieli, bo byli
i tacy, ale broniê tysiêcy porz¹dnych i
odwa¿nych ludzi, którzy nie zrobili nic
z³ego, których kiedy gnêbi³ bezpieczniacki aparat, a dzisiaj ponownie pognêbiæ
chc¹ dzisiejsi lustratorzy.
*
Szykuje siê nam ciekawa koalicja z wicepremierem Lepperem.
Mo¿na gdybaæ co z tego bêdzie,
ale jedno jest pewne  bêdzie
weso³o i miesznie. mieszno i
straszno, jak by powiedzia³ dziadek Bolek.
A dlaczego nie ma zgody na wybory majowe? A choæby dlatego, ¿e te
wybory w obecnej sytuacji niczego tak
konkretnie nie zmieni¹ na scenie politycznej. Mog¹ byæ kilkuprocentowe przetasowania (+, -), ale podstawowe problemy i PiS, i Platformy pozostan¹ takie
same. Po co wiêc fundowaæ sobie kosztowne (kilkadziesi¹t milionów z³otych)
WIÊTO DEMOKRACJI? A s¹ chêtni
do koalicyjnego rz¹du. Lepper, Giertych,
Pawlak, nie mówi¹ nic prezesowi PiS, co
wiêcej, w dotychczasowych g³osowaniach
popierali pomys³y PiS-u.
Pora wiêc zacz¹æ naprawdê rz¹dziæ i
rozwi¹zywaæ problemy kraju. Zaczyna to
rozumieæ coraz wiêcej Polaków, poza jednym
facetem, pisz¹cym na ostatniej stronie TO.

PRZEMYLENIA RÓ¯NE...

(K8701)

OG£OSZENIE

Grzegorz Kudrzycki

*
Podobne analogie mo¿na wyci¹gn¹æ
z podgrzewania nastrojów lustracyjnych,
kontrolowanego wycieku tzw. Listy Widsteina, burzy wokó³ Instytutu Pamiêci
Narodowej i stylu politycznej wymiany
w³adz IPN.
Trzeba by³o daæ nowe impulsy, nowe
rodki finansowe do dalszego grzebania siê w tym esbeckim bagnie. Próbuje
siê zdyskredytowaæ, opluæ dawnych
bohaterów, którzy czêsto samotnie walcz¹c z komun¹ i potê¿nym aparatem SB,
czêsto walkê przegrywali, ale mieli odwagê wyra¿aæ krytykê i sprzeciw wobec
Systemu. Z³amani grob¹, szanta¿em, 48godzinnymi aresztami, podpisywali jaki
papier  dla wiêtego spokoju  ale nigdy nie zaszkodzili kolegom.
Jednak dzisiejszym lustratorom to
wystarczy, by opluæ cz³owieka i przy-

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku, ul. Zyndrama 4, 19-400 Olecko, og³asza przetarg nieograniczony ofertowy, pisemny na roboty pokrywcze dachów budynków mieszkalnych w Olecku.
Termin sk³adania ofert, w sekretariacie SM w Olecku
przy ul. Zyndrama 4, up³ywa 27 kwietnia 2006 roku,
o godzinie 9°°.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w biurze
Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ul. Nocznickiego 2,
III piêtro, pokój nr 2, w godz. 700-1500, nr telefonu
(087) 520 30 67.
Przetarg odbêdzie siê 27.04.2006 roku o godz. 1000.
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku zastrzega
sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

(K8601)

OG£OSZENIE

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku, ul. Zyndrama 4,
19-400 Olecko, og³asza przetarg nieograniczony ofertowy, pisemny na docieplenie cian zewnêtrznych styropianem budynków mieszkalnych w Olecku.
Termin sk³adania ofert, w sekretariacie SM w Olecku
przy ul. Zyndrama 4, up³ywa 27 kwietnia 2006 roku, o
godzinie 900.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w biurze Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ul. Nocznickiego 2, III piêtro,
pokój nr 2, w godz. 700-1500, nr telefonu (087) 520 30 67.
Przetarg odbêdzie siê 27.04.2006 roku o godz. 1100.
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku zastrzega sobie
prawo swobodnego wyboru ofert oraz uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej w Olecku
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Bezp³atne
szkolenia w ZDZ
W Zak³adzie Doskonalenia Zawodowego w Olecku od 8
marca rozpoczê³a siê rekrutacja na bezp³atne szkolenia pod has³em Obud swój potencja³. Szkolenia te s¹ dofinansowane z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i s¹ prowadzone w ramach projektu Potencja³  szkolenia doskonal¹ce dla pracuj¹cych w regionie. Uczestnikami programu mog¹ byæ jedynie
osoby zatrudnione na podstawie umów o pracê, czyli praktycznie kadra zarz¹dz¹j¹ca_przedsiebiorstwami oraz kadra admmistracyjno-biurowa.
Dla kadry zarz¹dzaj¹cej prowadzone bêd¹ szkolenia z zakresu pozyskiwania zewnêtrznych róde³ finansowania rozwoju firmy. Natomiast dla kadry administracyjno biurowej s¹ to
szkolenia z zakresu: prowadzenie uproszczonej rachunkowoci
przedsiêbiorstw, nauka bezwzrokowego pisania.
Uczestnicy szkolenia bêd¹ te¿ zdobywaæ Europejski Certyfikat Umiejêtnoci Komputerowych - ECDL(z jêzykiem angielskim).
Zaproszenia do udzia³u w szkoleniach zosta³o skierowane
do firm na terenie powiatu oleckiego. W chwili pisania tego
artyku³u Zak³ad Doskonalenia Zawodowego skompletowa³ ju¿
cztery piêtnastoosobowe grupy szkoleniowe oraz przeprowadzi³ spotkania organizacyjne. Pierwsze zajêcia rozpoczn¹ siê na
prze³omie kwietnia i maj¹.
Wyk³adowcami na szkoleniach bêd¹ m. in. nauczyciele akademiccy oraz praktycy z firm, w których wprowadzono ju¿ rozwi¹zania systemowe bêd¹ce przedmiotem szkolenia.
(BMB)popo³udniami dwa, trzy razy w tygodniu. W przerwach uczestnicy maj¹ zapewnione kawê, herbatê i kanapki.
Pozwala to na zaanga¿owanie siê w szkolenie bezporednio po
pracy. Przeprowadzona wród uczestników ankieta wykaza³a,
¿e s¹ oni zadowoleni ze szkolenia. Uczestnikami szkolenia s¹
pracownicy owiaty, urzêdów oraz zak³adów prywatnych z terenu powiatu.
(BMB)

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

Tel. (087) 520-22-33

Hurtownia:
19-400 Olecko
ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

Hurtownia:
16-400 Suwa³ki
ul. Kociuszki 101C
tel./fax (087) 567-45-99

PROPOZYCJA

(V23801)

Ceny najni¿sze w regionie!
Sklep:
Suwa³ki
ul. Ga³aja 24
tel./fax (087) 566-70-82

OG£OSZENIA ZHP

Komenda hufca ZHP im. K. L. Szyrmy w Olecku organizuje obóz harcerski dla dzieci i m³odzie¿y z naszego miasta,
gminy i powiatu.
Obóz odbêdzie siê w terminie 24 lipiec  07 sierpieñ w
bazie obozowej Ba³dy Piec nad jeziorem Gim w gminie Butryny, po³o¿onej 26km od Olsztyna i nale¿¹cej do hufca warmiñskiego. W trakcie trwania obozu przewidziane s¹ jednodniowe wycieczki do Olsztyna (Stare Miasto, Planetarium, Obserwatorium Astronomiczne, Zamek) i do Grunwaldu (Pole Bitwy i Muzeum).
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie Komendy Hufca w Olecku,
ul. W¹ska l  osobicie lub telefonicznie, tel. (087) 520 25 57
w godz. 900-1400 do 31 maja 2006r.
Pe³na op³ata za obóz wynosi 450,00z³ od osoby (istnieje
mo¿liwoæ dofinansowania) i powinna byæ wniesiona najpóniej do 10 czerwca 2006r.
Przy zapisie nale¿y uiciæ przedp³atê w wysokoci 50,00z³
(jest ona zwi¹zana z kosztami organizacyjnymi obozu). W razie rezygnacji z obozu przedp³ata przepada.
Komendant Hufca ZHP w Olecku
hm Teresa Ga³aszewska
(L2901)
Komenda hufca im. K. L. Szyrmy w Olecku organizuje
pó³kolonie dla dzieci i m³odzie¿y z naszego miasta, które
odbêd¹ siê przy siedzibie Komendy Hufca w Olecku, ul.
W¹ska l.
Pó³kolonie odbêd¹ siê w terminie 3-14 lipca 2006r. Podczas trwania pó³kolonii bêd¹ prowadzone ró¿ne zajêcia metod¹ harcersk¹, pokazuj¹ce ciekawe sposoby spêdzania wolnego czasu. Zajêcia bêd¹ siê odbywa³y od godz. 900 do 16 00 nie
tylko na terenie miasta, ale i w jego okolicach. Jest przewidziany jeden nocleg pod namiotami na koniec pó³kolonii na
terenie naszego pola namiotowego. W ci¹gu dnia przewidziane s¹ dwa posi³ki  drugie niadanie (na terenie hufca) i obiad
w barze lub restauracji (nie posiadamy w³asnego zaplecza
kuchennego).
Zapisy prowadzone s¹ w siedzibie Komendy Hufca w Olecku,
ul. W¹ska l  osobicie lub telefonicznie, nr tel. (087) 520 25
57, w godz. 900-1400 do dnia 31 maja 2006r.
Pe³na op³ata wynosi 100,00z³ od osoby (istnieje mo¿liwoæ
dofinansowania) i powinna byæ wniesiona najpóniej do 10
czerwca 2006r.
Przy zapisie nale¿y uiciæ przedp³atê w wysokoci 20,00z³
(jest ona zwi¹zana z kosztami organizacyjnymi pó³kolonii).
W razie z rezygnacji z pó³kolonii przedp³ata przepada.
Komendant Hufca ZHP w Olecku
(L2801)

WarmiñskoMazurska Biblioteka Pedagogiczna
w Olsztynie Filia
w Olecku,
ul. Aleja Zwyciêstwa 7, tel. 523 93
53 zaprasza:

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

KSI¥¯KA TYGODNIA
Nowy, pe³ny zbiór encyklik Jana Paw³a II. Czternacie wielkich tekstów - od
Redemptor hominis (1979) po Ecclesia
de Eucharistia (2003) - to czternacie s³upów milowych pontyfikatu. Adresowane nie tylko do cz³onków Kocio³a, ale
tak¿e do wszystkich ludzi dobrej woli,
omawiaj¹ najwa¿niejsze - zdaniem Papie¿a

Encykliki Ojca wiêtego
Jana Paw³a II. Kraków:
Wydawnictwo Znak 2005
- zagadnienia odnosz¹ce siê do treci
wiary, do podstawowych problemów moralnych, do sytuacji cz³owieka oraz do
zadañ Kocio³a w dzisiejszym wiecie.
El¿bieta Rowiñska

poniedzia³ek
wtorek-pi¹tek
sobota

9.00-15.00
9.00 -18.00
9.00 -15.00
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To idzie M³odoæ, M³odoæ, M³odoæ i ³owi...
W dniu 19 marca 2006r Klub Wêdkarski Ukleja zorganizowa³ po raz czwarty imprezê wêdkarsk¹ pt. Z³ota Dziura 2006.
Zawody odby³y siê na jeziorze Przytulskim ko³o G¹sek.
Startowa³y 34 osoby, w tym dwie kobiety i jeden junior,
cz³onek naszego klubu, Kuba Sulima.

Formu³a zawodów  jak zwykle: piêæ godzinnych tur, w
ka¿dej turze zawodnik ³owi³ wy³¹cznie w jednej wylosowanej
dziurze. A sprzêt, jak zwykle, dostarczony przez organizatora
tj: jonasówka, ¿y³ka ósemka, piêæ mormyszek (po jednej
ufundowa³ nasz kolega Janusz Zalewski), jednakowa porcja
ochotki oraz porcja zanêty sponsorowanej przez Sklep Impuls Pañstwa Teresy i Mirka Popko. Oczywicie po zawodach sprzêt zostawa³ u zawodnika.
Jeszcze jedno. Bardzo wa¿na nowinka!!! Ka¿dy zawodnik
otrzyma³ specjalny pojemnik na z³owione ryby. Tak wiêc po
raz pierwszy w Polsce przeprowadzono podlodowe zawody
na tzw. ¿ywej rybie!!! Regulamin PZW ka¿e z³owione i wa¿ne

PUB TARGOWA

19-400 OLECKO, UL. TARGOWA 20, TEL. 0-604-779-423

(V23102)

mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

ryby natychmiast umiercaæ. A my po ka¿dej turze wypuszczalimy ryby z powrotem do dziury. Wszystkie prze¿y³y.
Tak wyposa¿eni wyruszylimy na z³ote ³owy do z³otej
dziury.
Pierwszy sektor ok. 5m od pasa trzcin. Powinny byæ ryby...
I by³y. Prawie wszyscy zaliczyli turê.
Nastêpna tura jeszcze bli¿ej trzcin, potem dwa razy w g³¹b jeziora i powrót na
pi¹t¹ turê do poprzedniego rzêdu otworów.
Trochê to skomplikowane, ale na jeziorze
nie by³o ¿adnych k³opotów. Nad ca³oci¹
czuwa³ sêdzia Krzysiek Gryniewicz.
Miêdzy trzeci¹ a czwart¹ tur¹ zasuwamy na parking na bigos, kie³basê, szwedzki stó³ i troszkê ¿eby siê ogrzaæ (a by³o
przenikliwie zimno z powodu silnego wiatru)!
Po skoñczonych zmaganiach, z nie zawsze Z³otymi dziurami  ostatnia tura da³a
ryby tylko szeciu zawodnikom.
Nerwowe liczenie wyników. Có¿ siê okazuje!? Jedynym, który zaliczy³ ryby w ka¿dej z piêciu tur, by³... nasz junior Kuba Sulima
 i on zosta³ bezapelacyjnym zwyciêzc¹ Z³otej
Dziury 2006r . Trzeba przyznaæ , ¿e przetrzepa³ futerka starym wyjadaczom. Brawo
Kubu!! Tak trzymaæ!!
Dodam tylko, ¿e Jakub ju¿ wielokrotnie
meldowa³ siê w czo³ówce zawodów podlodowych i spinningowych. A¿ strach pomyleæ co z nami uczyni, jak zdobêdzie
jeszcze wiêcej dowiadczenia. Ale Jakubek, nie myl, ¿e stara
gwardia zardzewia³a. Co to, to nie.
Tak wiêc kolejna Z³ota dziura przebieg³a w bardzo rodzinnej atmosferze (imieniny Józka Makowskiego i urodziny Jakuba  ale sprawi³ sobie prezent!!). Nie zawiedli nas równie¿
przyjaciele z Ostródy, Bia³egostoku, ze Szczytna, z Augustowa i oczywicie Darek z Warszawy. Wielkie dziêki z ca³ego
serca!!!
A oto Wyniki:
1. Jakub Sulima, Ukleja Olecko  44 pkt
2. Józef Makowski, Ukleja Olecko  65 pkt
3. Krzysztof Krajewski, Ukleja Olecko  79 pkt
4. Janusz Lubieniecki, Bia³ystok  81 pkt
5. Janusz Dawidko, Szczytno  86 pkt
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6. Marian Wojsiat, Olecko  86 pkt
7. Janusz Niczyporuk, Oleckoo  87 pkt
8. Janusz Szczepanik, Olecko  90 pkt
9. Robert Anuszkiewicz, Olecko  90 pkt
10. Janusz Zalewski, Suwa³ki  92 pkt
Wiêcej o tej i innych imprezach Klubu na stronie:
www.ukleja-olecko.pl
Piszcie te¿ do nas na adres: zarzad@ukleja-olecko.pl
Teraz zapraszam na m\s Mors do £eby na dorsze wielkoludy
w dniach 29-30 kwietnia.
Iloæ miejsc ograniczona!!
Pozdrawiam serdecznie
Arnold Hoci³³o
KW Ukleja

Do rekordów zapraszamy!!!
udzia³ w biciu rekordów bêd¹ na koniec
ka¿dego roku uhonorowani specjalnymi
znaczkami, rekordzici roku pucharami,
a wyniki bêd¹ na bie¿¹co publikowane
w prasie i na stronie internetowej Klubu
Ukleja www.ukleja-olecko.pl
Ustalamy minimalne wymiary zg³aszanych ryb.
Kara ................................. 30 cm
Karp .................................... 55cm
Leszcz ................................ 45 cm
Lin ..................................... 35 cm
Okoñ .................................. 35 cm
P³oæ ..................................... 30cm
Sieja .................................... 40cm
Sum ....................................100cm
Szczupak ............................... 0cm
Troæ .................................... 60cm
Wêgorz ............................... 80cm
Wzdrêga ............................. 30cm
Ukleja .................................. 18cm
Inne gatunki bêd¹ równie¿ uwzglêdniane.
W przypadku chêci zachowania ano-

Kupon Zg³oszeniowy REKORDOWA RYBA z Olecka Wielkiego
.............................................. ...................
Gatunek z³owionej ryby
d³ugoæ( cm)
.............................................
data z³owienia

.....................
waga (niekoniecznie)

.....................................................................
miejsce z³owienia

..............................................................................................................................
imiê i nazwisko, podpis wiadka

#

Wêdkarz to ³owca, to zdobywca!!
Ka¿dy ³owca pragnie szczyciæ siê swoim trofeum. Nasze piêkne jezioro Oleckie Wielkie, nad którym wychowa³o siê
i mieszka tysi¹ce wêdkarzy, nie jest wêdkarskim eldorado, ale przecie¿ jakie ryby
tutaj ³owimy. Jak wielkie to s¹ ryby, nikt
oficjalnie togo nie wie. Chcielibymy to
zmieniæ. Klub wêdkarski Ukleja zaprasza
wszystkich wêdkarzy do ustanawiania
rekordów jez. Oleckiego Wielkiego we
wszystkich wystêpuj¹cych w jeziorze gatunkach ryb. Ju¿ od teraz rejestrujemy
rekordowe ryby z³owione w jeziorze Oleckie Wielkie! Warunkiem przyjêcia zg³oszenia jest udokumentowanie gatunku,
wielkoci i miejsca z³owienia ryby. Poniewa¿ bardzo nam zale¿y, aby rekordowe ryby wraca³y do ³owiska, kryterium
decyduj¹cym o wielkoci ryby jest jej
d³ugoæ. Dlaczego? Miarkê zwijan¹ o
d³ugoci nawet trzech metrów ma w swojej
torbie prawie ka¿dy wêdkarz. Waga jest
rzadziej spotykana, tak wiêc du¿o ³atwiej
mo¿na rybê zmierzyæ na ³owisku, ni¿ j¹
zwa¿yæ. Niezbêdne bêdzie równie¿ zdjêcie ryby (w dobie aparatów cyfrowych,
znajduj¹cych siê nawet w telefonach, jest
to proste kryterium), wykonane najlepiej
na ³owisku, na którym wyranie widaæ
gatunek ryby i jej wielkoæ, np. przy
roz³o¿onej miarce. Dopuszczalne s¹ równie¿
oczywicie zdjêcia, np. przy kominku, w
ogródku i wszystkie inne. Mi³o nam bêdzie poznaæ ca³¹ rodzinê szczêliwego
³owcy. Prosimy równie¿ o potwierdzenie tzw. wiadka. £owcy okazów, to niejednokrotnie samotnicy, dlatego tzw.
wiadek to nie musi byæ osoba uczestnicz¹ca w po³owie. Mo¿e to byæ ¿ona,
doros³e dziecko, s¹siadka, po prostu kto,
kto swoim podpisem potwierdza z³owienie rekordowej ryby i dokonanie tego w
naszym jeziorze. Wszyscy, którzy wezm¹

nimowoci wêdkarza, bêdziemy publikowali rekordow¹ rybê, jednak dane wêdkarza zachowamy dla siebie. Poni¿ej
przedstawiamy kupon zg³oszeniowy (nie
jest on niezbêdny, mo¿na zg³osiæ rybê
na zwyk³ej kartce papieru)
Dla wêdkarzy, którzy uwolni¹ rybê,
przewidujemy niespodzianki. Zdjêcia i
kupony przyjmuj¹ nastêpuj¹cy cz³onkowie Klubu: Arnold Hoci³³o, Krzysztof
Gryniewicz, Józef Makowski, Tomasz Gawroñski, Jerzy Rynkowski, Mieczys³aw
Kopiczko, Krzysztof Krajewski, Wojciech
Kozakiewicz. Mo¿na równie¿ dokumenty dostarczyæ do siedziby Klubu, ul.Go³dapska 31 lub do sklepu wêdkarskiego
Impuls.
Podsumowanie ka¿dego roku odbêdzie siê na specjalnym spotkaniu na
pocz¹tku roku nastêpnego (najbli¿sze w
styczniu 2007) .
Serdecznie zapraszamy do rywalizacji!! Poka¿my wiatu, na staæ Oleckie
Wielkie!
Pozdrawiam serdecznie
Arnold Hoci³³o
KW Ukleja Olecko

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
imiê i nazwisko ³owcy, adres, telefon
Czy ryba zosta³a uwolniona? .....................................................
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Spotkania
z Poezj¹

Uczestnicy eliminacji konkursu recytatorskiego.

Jury ws³uchuje siê w recytacje.
7. Anna Jarz¹bska, SP G¹ski, kl. IVa, opiekun Agnieszka Powiata
8. Joanna Suchocka, SP G¹ski, kl. VA, opiekun Agnieszka Powiata
Interpretacji jednego utworu poetyckiego wys³ucha³a komisja w
sk³adzie: Wac³aw Klejmont  przewodnicz¹cy, Krystyna Karczewska
 bibliotekarka, Marek Borawski  redaktor Tygodnika Oleckiego,
której zdaniem do eliminacji rejonowych kwalifikuj¹ siê:
a) w kategorii klas I-III
1. Magdalena Rydzewska, SP G¹ski, kl. IIB, opiekun Teresa Udzi³o
2. Przemys³aw Topór, SP G¹ski, kl. IIB, opiekun Teresa Udzi³o
b) w kategorii klas IV-VI
1. Karolina Jarz¹b, SP 1 Olecko, kl. IVA, opiekun Ewa Cichanowska
2. Maria Dunaj, SP 1 Olecko, IVA, opiekun Ewa Cichanowska
Eliminacje rejonowe odbêd¹ siê w Olecku w pierwszej po³owie maja.

ò

5 kwietnia o godz. 11.00 w sali widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate odby³ siê
II etap eliminacji do XXIV Konkursu
Recytatorskiego Spotkania z Poezj¹
zorganizowany przez Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate we wspó³pracy z Wydzia³em Owiaty Urzêdu Miejskiego w Olecku. Koordynatorem eliminacji miejskich i rejonowych jest Renata Dunaj.
Do eliminacji zg³osi³o siê 11 uczestników z dwóch grup wiekowych: i klasy
IV-V. Byli to:
a) w kategorii klas I-III
1. Jakub Jasiñski,SP1 Olecko, kl. IB, opiekun
Ma³gorzata Mieñkowska-Backiel
2. Magdalena Rydzewska, SP G¹ski, kl.
IIB, opiekun Teresa Udzi³o
3. Przemys³aw Topór, SP G¹ski, kl. IIB,
opiekun Teresa Udzi³o
b) w kategorii klas IV-VI
1. Karolina Jarz¹b, SP 1 Olecko, kl. IVA,
opiekun Ewa Cichanowska
2. Maria Dunaj, SP 1 Olecko, IVA, opiekun Ewa Cichanowska
3. Mateusz Mielziuk, SP 3 Olecko, kl. VB,
opiekun Agnieszka Zakrzewska
4. Ola Chodkiewicz, SP 3 Olecko, kl. IVB,
opiekun Anna Pol
5. Joanna Milewska, SP 3 Olecko, kl. VIA,
opiekun Anna Karolina Parfieniuk
6. Jakub Matwiejczyk, SP 4 Olecko, kl.
VB, opiekun Emilia Pieliszek

Odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu z ramienia
ROK MG Renata Dunaj wrêcza uczestnikom dyplomy.

!
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Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Olecku og³asza

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Olecku
w dniu 22 kwietnia 2006 r. (sobota )
w godz. 900-1300 organizuje

KONKURS

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

DZIEÑ OTWARTY
URZÊDU SKARBOWEGO

w celu przybli¿enia podatnikom zadañ wykonywanych przez
urz¹d, zaprezentowanie pracy urzêdu oraz mo¿liwoci uzyskania
informacji.
Harmonogram dnia:
Otwarcie i prezentacje odbêd¹ siê w wietlicy Urzêdu Skarbowego (piwnica) o godzinie 9.30.
- otwarcie  powitanie wyg³oszone przez Naczelnika Urzêdu
Skarbowego ,
- prezentacja wype³niania formularzy PIT,
- prezentacja wype³niania formularzy NIP,
- prezentacja wype³niania wniosku VZM-1 (z za³¹cznikami) o
zwrot niektórych wydatków zwi¹zanych z budownictwem
mieszkaniowym,
- udzielanie informacji przez pracowników urzêdu dotycz¹cych poszczególnych podatków:
· dochodowego od osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ (pokój 9),
· dochodowego osób fizycznych nie prowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej, zeznania roczne i zawiadczenia (pokój 8),
· od czynnoci cywilnoprawnych, spadków i darowizn (pokój 6 i 7),
· VAT i zwrot niektórych wydatków zwi¹zanych z budownictwem mieszkaniowym (pokój 2 i 3),
· rejestracji, kasy fiskalne i ewidencji podatników (pokój 4),
· kontroli podatkowej (pokój 5),
· postêpowania egzekucyjnego (pokój 13),
· rachunkowoci podatkowej (pokój 17).
Rozstrzygniêcie konkursu o godzinie 1200 w pokoju nr 18
(sala konferencyjna) oraz wrêczenie nagrody.

(V78512)

na najlepsze HAS£O
promuj¹ce wype³nianie obowi¹zków podatkowych
UCZESTNICY I ZASADY KONKURSU
1. Uczestnik mo¿e wzi¹æ udzia³ w Konkursie poprzez u³o¿enie
has³a promuj¹cego.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pe³noletnich.
3. W Konkursie nie mog¹ braæ udzia³u pracownicy urzêdu
skarbowego.
4. Wziêcie udzia³u w Konkursie jest równoznaczne z wyra¿eniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).
5. Aby wzi¹æ udzia³ w Konkursie, uczestnik musi przes³aæ
HAS£O na adres  Urz¹d Skarbowy ul. Wojska Polskiego
7, 19-400 Olecku lub dostarczyæ osobicie do urzêdu, pokój
20, I piêtro.
6. Uczestnik mo¿e przes³aæ dowoln¹ iloæ zg³oszeñ.
7. Przesy³anie lub dostarczanie zg³oszeñ do dnia 22.04.2006r.
do godz. 1100.
8. W celu wy³onienia zwyciêzcy Konkursu Naczelnik powo³a
trzyosobowe jury  Komisjê Konkursow¹.
9. W dniu 22 kwietnia 2006r. o godz. 12 00 Komisja wybierze
najlepsze ich zdaniem has³o.
10. Dla zwyciêzcy przewidziana jest nagroda.

Przeka¿
1% dla ZHP

p

kupiê

NAJTAÑSZY KUPON
NA OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
p sprzedam
p wynajmê
p inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:
p x1 p x2
p x3 p x4 p x?

#

Aby przekazaæ 1% swojego podatku
organizacji po¿ytku publicznego dokonaj odpowiedniej adnotacji w swym
zeznaniu podatkowym PIT i przeka¿
deklarowan¹ kwotê na konto:
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Olecku nr konta 60 9339
0006 0000 0006 5663 0001 z dopiskiem
dla Hufca ZHP w Olecku 1% podatku
zgodnie z art. 27 Ustawy. Nic nie tracicie, bo wp³acon¹ kwotê Urz¹d Skarbowy zwróci.
Z harcerskim pozdrowieniem 
Czuwaj! Oleccy harcerze

(V8210)

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

"
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OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

OG£OSZENIA DROBNE

L

INNE
* Ma³gosia, towarzyskie, tel. 0-507-414-570
K7901
* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny z
niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji.
L2501
KUPIÊ
* u¿ywan¹ niedu¿¹ lodówkê kupiê, tel. 0-603-440-115 L3001

Olecko, Aleje Lipowe 3
cie
zê
c
o u
zp urs
o
R k

24

kwietnia

PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
* praca w ogrodzie, tel. 0-693-239-934

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

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

(V24101)

Szkó³ka zrzeszona w Polskim Zwi¹zku Szkó³karzy

GRÜNLAND

K8901

SPRZEDAM

tel. 520-23-36

CENTRUM OGRODOWE

V16905

* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K7703
* gara¿ murowany z kana³em, ul. Zamkowa  1 Maja, tel.
0-87-523-45-02
K7403
* maszynê do szycia, wieloczynnociow¹, walizkow¹, tel.
0-507-077-301
K8002
* minischopery, minicrosy, minicigacze, idealny prezent
na pierwsz¹ komuniê, tel. 0-603-421-861
K8801
* sukienkê komunijn¹, tel. 0-607-302-371
K4801
* sukniê lubn¹, tel. 0-87-520-31-91
K7003
* wieszaki cienne sklepowe, tel. 0-697-646-663
K7503
WYNAJEM

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V10508)

(V20802)

* lokal do wynajêcia, centrum, tel. 0-87-520-36-38
K8302
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L2302
* mieszkanie lub pokój do wynajêcia, tel. 0-609-738-204 L9501
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L2402
* szukam mieszkania, dwa pokoje, tel. 0-504-501-199 K1441

DOM WESELNY

12345678901234567890123456789012
(V23601)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
O le c k o
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* przyjêcia weselne, okolicznociowe12345678901234567890123456789012
tel. (087) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012

EDE N

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

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

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22
 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V9010)

Kontakt tel.
(087) 520-22-41
(087) 520-33-02
kom.
0-500-044-685

#
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* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L806
* autobus turystyczny, tel. 0-606-141-884
V19403
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K7303
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3612
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16931
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L1303
* Biuro Rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
V17305
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V18504
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18804
* Compensa  ubezpieczenia wszystkie, tel. 0-87-520-46-76 V7010
* dewocjonalia, ul. Wisniowa 3
V10708
* glazura, terakota, drzwi, armatura sanitarna, kominki,
rampa PKP, tel. 0-87-520-13-87
K9201
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V23611
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V23621
* hurtownia odzie¿y u¿ywanej, tel. 0-501-703-381
K6104
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V17605
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V16305
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V12007
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
V12507

(K3408)

* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47

KOMINKI GRZEWCZE I TRADYCYJNE

* przegrywanie prywatnych nagrañ VHS, DVD, tel. 0-87-52037-20
L2103
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K5405
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V24001)
* rozliczenia podatkowe, tel. 0-87-520-31-70
L2203
* salon meblowy, Jan Bagiñski, ul. RZENICKA 6, tel. 0-87520-29-23
V3912

Serwis ogumienia, Go³dapska 31, tel. (087) 520-16-93
Opony nowe i bie¿nikowane od 65 z³. TIR, rolnicze;
pompujemy gazem; komputerowe wywa¿anie kó³.

* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa PKP, tel. 0-87-520-48-78
K6504
* Serwis Rowerowy Impuls, tel. 0-87-520-36-92
K7103
* sklep BHP i p. po¿, Grunwaldzka 16a, tel. 0-87-520-17-89 V17405
* sklep miêsny Mazury, tel. 0-87-520-23-14
V6010
SKLEP SPO¯YWCZY TOMEK
Du¿y wybór alkoholi i herbat na wagê
Czynny: codziennie  do 2200, pi¹tek-sobota  do 2400
Plac Wolnoci 24
Zapraszamy

V5111

(K6004)

JAZDY KONNE; POKOJE GOCINNE
Szczecinki 7, Tel. (087) 520-20-35;
kom. 0-660-685-547
www.marek.imakar.com

PROJEKTOWANIE, URZ¥DZANIE OGRODÓW OD A DO Z

Sprzeda¿ rolin wodnych i kolekcjonerskich, rododendronów
Tel. 0-693-239-934
(V23301)

(K67024)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995
* kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych, tel.
0-87-520-49-33
V3712
* korepetycje, matematyka, mgr Danuta Szrajbert, tel.
0-600-045-656, 0-87-520-40-12
K5804
* kredyty, tel. 0-87-520-22-47
K413
* kredyty, ubezpieczenia, tel. 0-87-520-20-55
V9909
* meble na zamówienie, tel. 0-509-596-063
V22902
* nagrobki, Ryszard Topolski, tel. 0-501-611-547
V228012
* naprawa sprzêtu ogrodniczego Husqvarna, tel. 0-87-52002-12
V15406
* naprawa sprzêtu RTV, tel. 0-87-520-24-82
V17705
* niemiecki, kursy, Wojciech Wojtkowski, tel. 0-87-523-9455 wieczorem
K4506
* opony, serwis, tel. 0-87-520-16-93
L2705
* optyk, Kolejowa, tel. 0-87-520-43-56
V15506

(K4606)

* pizzeria, bar Stan Marino, plac Wolnoci 16, tel. 0-87520-49-60
L2605

* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V18704
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
V12607
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2513

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne, wyroby z ryb
Sklep rybny KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00

(V16315)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V16505)

* ABC Alkoholi, plac Wolnoci 8c, tel. 0-87-520-42-72 K3008

(V11807)

US£UGI

* piecz¹tki, plac Wolnoci 7c (I piêtro nad sklepem miêsnym
Mazury, tel. 0-87-520-04-80
V8110
* poczta kwiatowa, tel. 0-663-036-622
V19803
* pralnia chemiczna, dywany, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-93
V21302
* pralnia, magiel, tel.0-607-373-479
V19603
* pralnia, magiel, chemia, tel. 0-606-756-380
K6404

* tani kredyt, tel. 0-87-520-01-89
V11907
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K313
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2213
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L910
* transport, tel. 0-503-040-639
V15606
* transport, tel. 0-508-192-094
V12617
* transportowe wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel.
0-604-514-845
V19903
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770 K4207
* wêdkarstwo, sklep Kolejowa, tel. 0-503-040-639
V15616
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73418
* WYPOZYCZALNIA DVD, tel. 0-87-523-01-54
V5311
* Wywrotkami, Fadrom¹, ¿wir, zu¿el, piasek, czarnoziem, tel.
o-606-141-884, 0-87-520-49-29
V19303
* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V17805
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2316
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78
V2613

$
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Kalendarz imion

11 kwietnia
Arlety, Filipiny, Gemmy, Izoldy, Leontyny
Bart³omieja, Filipa, Jaromierza, Jaromira,
Leona, Marka, Stanis³awa
12 kwietnia
Lubos³awy, Saby, Wiktoryny, Zenony
Andrzeja, Damiana, Iwana, Juliana, Juliusza, Lubos³awa, Ludos³awa, Wiktora,
Zenona
13 kwietnia
Hermenegildy, Idi, Idy, Justyny, Ma³gorzaty, Przemys³awy
Artemona, Jana, Justyna, Marcina, Przemys³awa
14 kwietnia
Bereniki, Bernadetty, Jadwigi, Julianny,
Justyny, Marii, Marty, Martyny, Walerii, Weroniki

Bernarda, Hermana, Justyna, Lamberta,
Maksyma, Tyburcjusza, Walerego, Waleriana
15 kwietnia
Adolfiny, Anastazji, Ludmi³y, Ludwiny,
Odetty, Olimpii, Wac³awy
Anastazego, Bazylego, Cezarego, Leonida,
Modesta, Teodora, Tytusa, Wac³awa,
Wiktora, Wiktoryna, Wszegniewa
16 kwietnia
Bernadetty, Bernadety, Biruty, Erwiny,
Julii, Kseni, Renaty
Benedykta, Bernarda, Cecyla, Cecyliana, Erwina, Patrycego, Urbana
17 kwietnia
Anicety, Iny, Klary, Rudolfiny
Aniceta, Eliasza, Innocentego, Jakuba,
Krosis³awa, Patrycego, Roberta, Rudolfa, Stefana, Szymona

Wielkanocny stó³ nie dla grubasów
Oto wartoæ kaloryczna w 10dkg niektórych wi¹tecznych smako³yków:
2 jajka z majonezem ..............  450 kcal
szynka gotowana ..................  389 kcal
boczek faszerowany .............  500 kcal
kaczka pieczona ....................  255 kcal
sa³atka jarzynowa .................  200 kcal
bia³a kie³basa ........................  375 kcal

talerz roso³u z makaronem ....  500 kcal
talerz ¿urku na boczku .........  500 kcal
sernik wiedeñski ...................  350 kcal
babka dro¿d¿owa ..................  436 kcal
ciasto kruche (spód mazurków)  436 kcal
Masê na wierzch mazurków robi siê
najczêciej z cukru  405 kcal w 10 dkg
i mas³a  735 kcal w 10 dkg.

Codzienna
pielêgnacja cia³a

zmywanie ca³ego cia³a wieczorem, uwalnia to bowiem skórê od brudu i polu
oraz powoduje lepsze ukrwienie, co w
sumie doje uczucie wie¿oci i lekkoci,
a tak¿e zapewnia lepszy sen. Myæ siê
nale¿y wod¹ ciep³¹ (34-38°C), myd³em
obojêtnym lub przet³uszczonym przy
skórze normalnej i sk³onnej do przesuszeni, a przy skórze t³ustej myd³em o
dzia³aniu bakteriobójczym. Po starannym
umyciu nale¿y skórê dla odwie¿enia
sp³ukaæ woda ch³odniejsz¹. Najwygodniej jest zmywaæ cia³o pod natryskiem.
Codzienna k¹piel pod prysznicem nie
powinna jednak trwaæ d³u¿ej ni¿ 56 minut.

Czysta skóra - to pierwsze wskazania kosmetyki. Skóra brudna, pokryta
je³czej¹cym t³uszczem i rozk³adaj¹cymi
siê resztkami odparowanego potu, staje siê ma³o przepuszczalna, traci odczyn
kwany i jest mniej odporna na bakterie. Nawet drobne zadrapania czy skaleczenia mog¹ prowadzaæ do powa¿nych
zaka¿eñ skóry. Dlatego dok³adne oczyszczenie skóry jest warunkiem jej prawid³owego funkcjonowania, a tym samym
dobrego wygl¹du. Bardzo wa¿ne jest

Przys³owia
i powiedzenia
 Kto zbyt wysoko patrzy, ten nisko spada.
 Kwiecieñ  plecieñ bo przeplata, trochê zimy, trochê lata.
 Suchy marzec, maj za ch³odny, kwiecieñ mokry, rok nieg³odny.
 Na Tymona (19 IV) siej jêczmiona, by
do w. Katarzyny poobsiewa³ koniczyny.
 Na kwiecieñ lada z czego wianek spleciesz.
 Nie jeden dzieñ ciep³y czyni wiosnê
po zimie

Nasz przepis
Mazurek królewski

/2 kg mas³a
12 ¿ó³tek
2 szklanki cukru
1,5 szklanki m¹ki
10 dkg zmielonych migda³ów
5 dkg obranych migda³ów do dekoracji
Migda³y sparzamy, obieramy i drobno siekamy. Mas³o ucieramy na pianê (najlepiej mikserem) dodaj¹c po
jednym ¿ó³tku, na koñcu dodajemy
cukier, migda³y i m¹kê.
Formê wyk³adamy papierem do pieczenia i rozsmarowujemy ciasto na
gruboæ oko³o 15 cm i dekorujemy
migda³ami. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i upiec na z³oty kolor.
Mazurek tradycyjnie lukrujemy, np.
lukrem rumowym.
1

Czarna porzeczka
na odchudzenie

W³aciwoci odchudzaj¹ce przypisuje
siê herbacie z lici czarnej porzeczki zbieranych zawsze wiosn¹, kiedy s¹ m³ode
i najbogatsze w lecz¹ce zwi¹zki. Napar
dzia³a moczopêdnie oraz wzmaga przemianê materii. Poza tym zapobiega nadkwanoci i reumatyzmowi, poniewa¿
usuwa z³ogi. Herbata równie¿ czyci nerki.
A oto sposób przyrz¹dzenia.
Bierze siê 3 ³y¿ki suszonych lici czarnej
porzeczki i parzy na bardzo ma³ym ogniu
w litrze wody przez oko³o 56 minut.
Gor¹c¹ herbatê pija siê porcjami w ci¹gu dnia po posi³kach.

Mleko lub mietanka
dodane do kawy rozk³adaj¹ na d³u¿szy czas pobudzaj¹ce dzia³anie kofeiny,
wyd³u¿aj¹c proces jej wch³aniania przez
organizm.

%
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Wspomnienia  po latach

W³adys³aw ¯urowski

(219)

sador polski w Wilnie, po nim wyst¹pi³ skautom ¿yæ, mój Bo¿e i drug¹ u³o¿on¹
chór dziewcz¹t z Landwarowa, odpie- przez legionistów z Krakowa o matce,
która mia³a trzech synów, z których dwóch
wuj¹c kilka piosenek wojskowych.
Po wystêpie chóru nasza grupa uda³a m¹drych by³o w domu, a trzeci co by³
siê na Now¹ Rossê, aby odwiedziæ grób g³upi poszed³ do legionów.
pierwszej ¿ony Czarnego, druhny Maryny, która zmar³a nie doczekawszy wyzwolenia Wilna
przez wojska sowieckie.
Z cmentarza udalimy siê do Domu Polskiego w Wilnie, wybudowanego przy pomocy rz¹du polskiego. Poniewa¿ panowa³ niespotykany w tym czasie
upa³, poczêstowano nas
napojami ch³odz¹cymi,
po czym obejrzelimy poFot. Druhowie Klonowski i ¯urowski oraz
mieszczenia domu, a naW³adys³aw ¯urowski
Janina Grzesiakowa. Rossa, 15.08.2001 r.
stêpnie pojechalimy na
spóniony obiad w polRok 2000/01
Ognisko zakoñczy³o siê parê minut
skiej szkole. Po obiedzie ogl¹dalimy
po
22.
Zebrani udali siê do swoich doszko³ê
i
odpoczywalimy
do
zachodu
Na cmentarzu Rossa przy grobach
mów,
a
my, przyjezdni, do mieszkañ przys³oñca,
kiedy
to
wyruszylimy
pieszo
legionistów i grobie matki marsza³ka
gotowanych
przez harcerzy z Wilna. Nasza
na
polanê,.
na
której
harcerki
i
harcerze
Pi³sudskiego i jego serca zebra³o siê sporo
pi¹tka,
z³o¿ona
z kierownika Marzeckiego,
z
Wilna
przygotowali
ognisko.
Maszepolskiej m³odzie¿y i ludnoci mieszkaj¹cej w Wilnie. Tu te¿ spotka³em swe- ruj¹c na polanê co pewien czas musia- mnie i trzech harcerek z Wroc³awia znalaz³a
go kolegê z ³awy szkolnej, który przy- ³em przystawaæ i odpoczywaæ. Kiedy za- pomieszczenie u pañstwa Uczkuronis na
by³ wraz z ¿on¹ wprost z Chicago do uwa¿y³ to kierownik szko³y, jad¹cy rów- starym miecie przy ul. Mostowej. Po
Wilna. Do zebranych przemówi³ amba- nie¿ na ognisko, zawióz³ mnie tam swo- litewsku ta ulica nazywa³a siê Ti³to, a
gospodarzami domu byli pan Czes³aw i
im samochodem.
Do rozpalenia pani Wac³awa. Na powitanie przygotoogniska wyznaczo- wa³a nam wspania³¹ kolacjê i po krótno 4 osoby, w tym kiej pogawêdce udalimy siê na spojednego harcerza z czynek do dwóch pomieszczeñ na góLitwy. Gdy zap³on¹³ rze.
Drugiego dnia, w asycie starszego
ogieñ, rozleg³a siê
tradycyjna pieñ harcerza z Wilna, udalimy siê do koP³onie ognisko i cio³a Franciszkanów, zniszczonego
szumi¹ knieje, a po podczas wojny przez Sowietów, a przeniej kilka innych, zna- kazanego Polakom. Kocio³em tym zanych wszystkim har- opiekowali siê dwaj ksiê¿a z zakonu
cerzom i harcerkom. Franciszkanów i staraj¹ siê go odrestauPo [piosenkach na- rowaæ z datków zbieranych na tacê
st¹pi³y pokazy har- podczas wi¹t. Dotychczas zdo³ali ustacerzy i harcerek. Ja wiæ sporo drewnianych ³awek i prowite¿ wyst¹pi³em, opo- zoryczny o³tarz. Kiedy nast¹pi ca³kowiadaj¹c w krótkich wite odnowienie wi¹tyni, trudno przezdaniach o pracy widzieæ.
W kociele spotka³em W³odka KloCzarnej Trzynastki
Wileñskiej Dru¿yny nowskiego, który przyby³ do Wilna wprost
Harcerzy im. Zawi- ze Stanów Zjednoczonych wraz z ¿on¹.
szy Czarnego, po Wrêczy³ mi obiecan¹ ksi¹¿kê Szlakiem
czym odpiewa³em W³óczêgów, wydan¹ w Chicago w czterdwie piosenki  jed- dziest¹ rocznicê powstania naszej druFot. Grób Maryny Grzesiakowej na nowym cmentan¹, jak to ciê¿ko ¿yny.
rzu Rossa.
C.d.n.
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NAJWIÊKSZY WYBÓR
DVD I VHS W REGIONIE

(K7802)

Oferujemy:
 ponad 7000 tytu³ów VHS (mo¿liwoæ wypo¿yczenia na kilka dni)
 blisko 900 tytu³ów DVD
 sta³ym klientom rabat  20%
 telefoniczna rezerwacja filmów,
 filmy dla koneserów.

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

Ponadto oferujemy us³ugi:
- przegrywanie nagrañ prywatnych DVD-VHS, VHS-DVD, DVD-DVD, VHS-VHS
- regeneracja p³yt DVD, CD (nawet bardzo porysowanych)
HITY WYPO¯YCZALNI  MARZEC 2006

Lp. Nr kat.

Tytu³

Gatunek

Lp.

Nr kat.

Tytu³

Gatunek

1

883

Pan ¿ycia i mierci

sens.

16

899

Gol!

akcja

2

891

Wykiwaæ klawisza

kom.

17

897

Podwójna gra

thriller

3

893

36

thriller

18

888

Zatopieni

horror

4

875

G³osy

thriller

19

775

Wyspa

5

898

Boski ¿igolo w Europie

kom.

20

763

Sposób na teciow¹

kom.

6

861

Komornik

dramat

21

895

Atrakcyjny pozna pani¹

kom.

7

894

Jak w niebie

dramat

22

876

Rozdro¿e Kafe

dramat

8

718

Królestwo Niebieskie

histor.

23

916

Zejcie

horror

9

903

Polowanie na druhny

kom.

24

788

American Pie 4

kom.

10

729

Z³o

dramat

25

901

Persona non grata

11

759

Ob³êd

thriller

26

880

Porwanie na ¿¹danie

12

772

Madagaskar

anim.

27

783

Osaczony

13

863

Plan lotu

thriller

28

846

Jazda na maksa

kom.

14

832

Skazany na bluesa

dramat

29

847

Cz³owiek ringu

dramat

15

845

Wierny ogrodnik

dramat/
thriller

30

909

Pi³a 2

horror

thriller/s-f

dramat
kom.
thriller

JU¯ W WYPO¯YCZALNI
1

914

Nieustraszeni bracia Grimm

kom./przyg.

4

922

Marsz pingwinów

przyrod.

2

920

Miasto gniewu

dramat

5

924

King Kong

fantasy

3

921

B³êkitna g³êbia

przyg.

6

925

Harry Potter i Czara Ognia

przyg./fantasy

NIEKTÓRE PREMIERY KWIETNIA
Cronicas

Jestem

Lorelei: Ostatni U-boot

Transporter 2

Czterdziestoletni prawiczek

Shutter  Widmo

10

Moja droga Wendy

Królowie Dogtown

Sky High

13

Doom

Brudne sprawy

Ryzykant

20

Hotel Ruanda

Hooligans

Gra wstêpna

27

Egzorcyzmy Emili Rose

Nie³atwa mi³oæ

Legenda Zorro

6

Zapraszamy: pon.sob.  1000-2000, niedziela  1200-1700

'
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Pi³ka no¿na
MOSiR i Rada Gminy LZS w Olecku
zaprasza amatorów pi³ki no¿nej do udzia³u
w Oleckiej mini Lidze Dru¿yn Amatorskich - wiosna 2006
Warunki uczestnictwa:
* w zespole (6+rezerwa) wystêpuj¹ zawodnicy w wieku powy¿ej 16lat;

* dru¿ynê (nazwa, sk³ad + tel. kontaktowy) nale¿y zg³osiæ w biurze MOSiR,
ul. Park 1, tel. 5202048 osobicie lub
telefonicznie do dnia 19 (roda) kwietnia
br. do godz. 15 (zg³oszenia po terminie nie bêd¹ brane pod uwagê);
* obowi¹zkowe zebranie przedstawicieli
dru¿yn odbêdzie siê w sali zebrañ MOSiR dn. 19.04.br. o godz.15.10, gdzie

Czarni wygrali
inauguracyjne spotkanie
Bardzo dobrze rozpoczêli sezon pi³karze Czarnych Olecko. W inauguracyjnym spotkaniu rundy wiosennej wygrali z Têcz¹ Biskupiec 3:2. Awansowali tym samym z 12. na 7. miejsce w
tabeli.

Bramki zdobyli: Micha³ Wasilewski
(6 min.), Kamil Szarnecki (46 min.) i
S³awomir Jarmo³owicz (51 min.).
Juniorzy m³odsi zremisowali 1:1 z
Mamrami Gi¿ycko, a m³odzicy przegrali
0:3 z Romint¹ Go³dap.

Fot. Adam Werstak

CENNIK REKLAM  TYGODNIK OLECKI

 1 modu³ (1,5x8,5cm) = 10 z³ + VAT
DOP£ATY:
1. Reklama na pierwszej stronie redakcyjnej (max 4 modu³y)  cena podstawowa
x 6.
2. Reklama na 3 i 4 stronie  x 4 (do dyspozycji klienta maksymalnie 1/2 strony)
OG£OSZENIA DROBNE:
1. Za og³osznie drobne  0,50 z³ +VAT za
ka¿de s³owo
2. Og³oszenie drobne w kontrze  0,80z³
+VAT
WK£ADKA
1. Istnieje mo¿liwoæ przyjêcia tzw. sron
sponsorowanych  cena do uzgodnienia
w redakcji.
2. Przyjêcie wk³adki  0,06 z³ + VAT od
sztuki

RABATY
1. Za wielokrotnoæ:
* 46 emisji  10%
2. W przypadku du¿ych kampanii reklamowych  negocjacja cen.
4. Ca³a strona (34 modu³y)  250 z³ + VAT
5. 1/2 strony  140 z³ + VAT
UWAGA:
Reklamodawca sk³adaj¹cy og³oszenie (minimum 2modu³y) otrzymuje bezp³atny egzemplarz gazety (przes³any poczt¹), w której
zamieszczona by³a reklama.
1. Powierzchnia og³oszeñ na stronach redakcyjnych jest limitowana do 1/2 strony.
2. Reklama ukazuje siê po op³aceniu faktury lub rachunku.
3. Dostarczanie w³asnych reklam  w for-

zostanie przedstawiony szczegó³owy
regulamin i system gier - zale¿ny od
liczby zg³oszonych zespo³ów;
* ubezpieczenie NW we w³asnym zakresie;
* zawody rozgrywane bêd¹ na ma³ym
stadionie w niedziele;
* suma wpisowego  w zale¿noci od
liczby zg³oszonych dru¿yn.
Zapraszamy

NOWY PRZEWODNICZ¥CY OLECKIEGO
TOWARZYSTWA
SPORTU SZKOLNEGO

Zarz¹d Oleckiego Towarzystwa Sportu
Szkolnego dokona³ wyboru nowego Przewodnicz¹cego swojego Stowarzyszenia.
Zosta³ nim  KRZYSZTOF ZANIEWSKI, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Olecku.

Wszystkim sportowcom
i sympatykom sportu
pogodnych
wi¹t Wielkanocnych
¿yczy redakcjia TO oraz
dyrekcja i pracownicy MOSiR
macie tif (o rozdzielczoci graficznej
300dpi), wmf lub cdr (Corel Draw
max v. 9.0)
4. Koszt opracowania graficznego (dop³ata) na ¿yczenie zleceniodawcy: do wielkoci 6 modu³ów  50 z³ + VAT, wielkoci powy¿ej 6 modu³ów  100z³ + VAT.
Materia³ do obróbki nale¿y dostarczyæ
do pi¹tku poprzedzaj¹cego wydanie pisma.
TERMIN PRZYJMOWANIA MATERIA£ÓW DO DRUKU
1. Poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 12 00-1700.
2. Reklamy nale¿y dostarczaæ najpóniej do
godz. 15 00 w poniedzia³ek (poprzedzajcy wydanie pisma).
2. Reklamy i og³oszenia drobne do poszczególnych numerów gazety zbiera
* Bogus³aw Marek Borawski, tel. (087) 52002-30; kom. 0-601-152-454.

Wydawca: Wydawnictwo T9EH^, Bogus³aw Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt. 44, tel./fax
(0-87) 520 02 30, tel kom. red. nacz. 0601-152-454; e-mail: jamach@poczta.fm. Redaktor naczelny: Bogus³aw Marek Borawski.
Sk³ad komputerowy, promocja: projekt i wykonanie  Agencja Promocyjno-Wydawnicza 9EH, 19-411 wiêtajno 56/5.
Dy¿ur redakcyjny: poniedzia³ki, 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.



Z okazji rozpoczêcia trzeciej setki Pamiêtnika  wytrwa³oci i powodzenia
jego autorowi ¿yczy Kolegium Redakcyjne.
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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 201

Minê³o ju¿ nie tylko siedem dni, ale
równie¿ minê³a niepostrze¿enie ma³a rocznica. Tak, ¿e ostatnie siedem dni, czyli
jak kto woli  tydzieñ, to takie sobie ma³e
nic. Otó¿ w ubieg³ej gazecie mielimy 200
(s³ownie: dwusetny) odcinek moich felietonów. Tu przerwa na krótkie brawa,
kwiaty i medal. Ku chwale ojczyzny...
Wzruszy³em siê... Wystarczy.
Najpierw moja odpowied na polemikê. Ech... trudna jest rozmowa czy
dyskusja z osob¹, która uwa¿a, ¿e adwersarz jest: m³ody, g³upi, naiwny i w
ogóle le myli... bo myli inaczej ni¿ sam
rozmówca. Ju¿ raz pisa³em. Dziewiêtnacie lat temu jeden SB-ek powiedzia³
(wykrzycza³) mi prosto w twarz,
¿e nie mam racji, mylê siê i
jestem gówniarz. To, ¿e siê
myli³em obowi¹zuje nas od
1989 roku. Wtedy czytaj¹c,
wiedz¹c, s³uchaj¹c itd. nie
mia³em racji, bo nie s³ucha³em, nie czyta³em i nie ogl¹da³em aktualnie obowi¹zuj¹cej
linii mylenia. Dzi argumentem przeciwko mnie jest równie¿, ¿e nie czytam, nie ogl¹dam, nie s³ucham itd. i w ogóle
jestem m³ody itd. S³owo m³ody ma byæ odnonikiem lub
zamiennikiem s³owa g³upi.
Jeli mylê inaczej  to znaczy, ¿e jestem wariat lub nienormalny...
Jeli mam odpisywaæ na takie argumenty to oznacza³oby, ¿e inteligencja, jak¹
obdarzy³ mnie Stwórca, co szwankuje,
a to co siê dzieje naoko³o mnie jest po
prostu snem wariata. Na szczêcie jest
tak, ¿e norm¹ jest otaczaj¹ca nas rzeczywistoæ, a bredniami wymylanie i dopisywanie faktów. Gdybanie nie nale¿y
te¿ do objawów normalnoci. Tyle na
temat mojej polemiki: mojej wrodzonej wra¿liwoci i inteligencji nie uchodzi wymylanie nikomu od wariatów, smarkaczy
czy niedorozwiniêtych tylko dlatego, ¿e
kto myli inaczej. Ja na krzyk i obra¿anie nie reagujê. Chyba, ¿e pob³a¿liwym
umiechem. Co niniejszym czyniê bez
przymusu i z radoci¹. Napiszê tylko, ¿e
opisywanie wiata tylko z jednego punktu
wiedzenia jest mieszne i nie mieci siê
w kategorii zwanej polemik¹.
A co siê wydarzy³o w ostatnich siedmiu
dniach? W zasadzie nic. Nie zosta³ rozwi¹zany parlament. To by³o z góry do
przewidzenia. Wysz³o na jaw, ¿e krzyk i
biadolenie to za ma³o by przymierzyæ siê
do rz¹dzenia pañstwem. Jest taka stara
zasada, stosowana praktyka w zak³adach
mechaniki pojazdowej. Jak klient zaczy-

na wym¹drzaæ siê i dyrygowaæ mechanikiem, to mechanik oddaje mu klucze i
mówi: jak siê Pan znasz lepiej, to zrób
Pan to sam! Podobna metoda zadzia³a³a
jak zimny przysznic na rozpalane g³owy
Panów i Pañ z Platformy Obywatelskiej.
Mówicie, ¿e jest le? ¯e ludzie mówi¹,
¿e jest le? ¯e rz¹d rz¹dzi le? A Wy
macie pomys³ jak robiæ wszystko lepiej!
To proszê bardzo: róbmy wybory, niech
ludzie zadecyduj¹ i dadz¹ wam poparcie i rz¹dzicie. Od razu okaza³o siê, ¿e:
nie tak, za wczenie, nie ma potrzeby
itd. Nie pisa³em o tym, ¿e to partia krzykaczy? Pisa³em! Nie pisa³em, ¿e tylko
rzucaj¹ has³a, a jak dojdzie co do czego
to wycofaj¹ siê rakiem? Pisa³em!... Oczywicie, nie mia³em racji? Mia³em. Dzi

PO jest jak galareta po karpiu. Trzêsie
siê na sam¹ myl o odpowiedzialnoci.
Bo przecie¿ nale¿a³oby realizowaæ to co
siê obiecuje: a tu bieda. Teraz tylko pozosta³y modlitwy i mantrowanie: nie bierzcie
Leppera... nie bierzcie Leppera. Bêdziemy grzeczni i poprzemy wasz rz¹d  tylko nie bierzcie Leppera. Nawet s¹ tacy
co przeb¹kuj¹ (przeb¹kiwali), ¿e to bardzo dobry rz¹d. Raptem okaza³o siê, ¿e
nawet Balcerowicz nie jest sta³¹ skalarn¹ i od tego cz³owieka na czele NBP
nasza gospodarka nie upadnie i nie rozpadnie siê. Choæ by³y i takie g³osy, ¿e
brak Balcerowicza to koniec RP! Okazuje siê, ¿e nie i o tym mówi wielu ekonomistów, bankowców i specjalistów od
gospodarki. Nawet taki pomys³ ministra
Ziobro jak s¹dy 24-godzinne okazuj¹ siê

byæ dobrym pomys³em. Ju¿ nie pokazuj¹
siê specjalici i autorytety prawne w
randze profesorów prawa, mówi¹cych, ¿e
o czym takim nie s³yszeli i nie ma na to
miejsca w Europie. Specjalici? Jacy niedokszta³ceni ci specjalici. W Europie
instytucja s¹dów 24-godzinnych jest ju¿
znana od wielu lat i z powodzeniem stosowana w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, a nawet nied³ugo zostan¹ wprowadzone w Niemczech i, o dziwo... na
polskich wzorach.
Co do przysz³ej koalicji rz¹dowej?
Bêdzie. I to jest pewne jak 2x2=4. Jednoczenie oznacza to odebranie kilku mo¿liwoci manewrowych dla Platformy Obywatelskiej. Sk¹d to wiem? Czytam, ogl¹dam i s³ucham. Moim ulubionym medium
jest ostatnio internet. Za pomoc¹
klawiatury i monitora mam dostêp
do najlepszych analiz politycznych,
ekonomicznych i gospodarczych.
Jeli mam ju¿ co wiedzieæ  to
wolê to wiedzieæ od najlepszych i
z ka¿dej strony. A oni pisz¹ i mówi¹ o jednym: PiS wygra³a tê rozgrywkê i ju¿ jest gór¹. Pisa³em o
tym i ja: m³ody, niedowiadczony,
wariat z oddzia³u zamkniêtego :-)
Pisa³em o tym du¿o wczeniej,
¿e to jest niesamowita rozgrywka
polityczna. Dla Platformy Obywatelskiej sypie siê wizja tego co chcieli
stworzyæ w mediach i oczach opinii wiatowej (bardziej Europejskiej).
Za³ama³a siê propaganda elit intelektualnych krzycz¹cych za pomoc¹ mediów
i swoich kontaktów zagranicznych, ¿e PiS
 to z³o! Media na Zachodzie ju¿ wychodz¹ ze zdziwienia, ¿e politycy PiS to
nie rewizjonici i nacjonalici z no¿ami
w zêbach, jak przedstawiano ich opinii
w Europie, a normalni i rasowi politycy.
Zarzucanie politykom PiS zdrowego rozs¹dku dzi coraz bardziej przypomina krzyk
niezrównowa¿onych bab na bazarze.
A Pañstwu ¿yczê Zdrowych i Pogodnych wi¹t Wielkanocnych i ¿eby polityka by³a tak jak dla mnie: jedn¹ wielk¹
zabaw¹ i rozrywk¹, a nie argumentem do
wymylania innym od g³upków, tylko
dlatego, ¿e myl¹ inaczej.
Pozdrawiam :-)
PAC

Insynuacje niekonieczne
wi¹teczne ulice pustoszej¹ od turystów nawet w Pary¿u. Na placu przed Pompidou têtni ¿ycie, trochê inne. Siedz¹ ludzie prawdziwi na wyziêbionym bruku. Chiñczyk
brzd¹ka na gitarze. Dwiêki z pobliskich café dochodz¹ wyraniej ni¿ zwykle. Ludzie
siê nie piesz¹. Wielokulturowoæ i tradycja w parze, nikt nikomu nie przeszkadza,
nikt, kto zosta³, nie pieszy siê do sto³u. Nie ma bezsensu. Sekularyzacja wolnoci
modeluje siê na moich oczach na tym placu.
Ewa Koz³owska

