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Czy¿by mi³oæ naprawdê
by³a niemo¿liwa bez kochania?

Zofia Na³kowska

Nr 2 (420)

Nie ma w sobie db³a szlachetnoci ten, kto mo¿e uczuæ przyjemnoæ,
gdzie sam jej nie daje.
Michel E. Montaigne

Cena 1,40 z³
Fot. Maria Wanda Dzienisiewicz

10 stycznia 2006 r .

11.200,77 z³
Podczas tegorocznej akcji WOP na terenie powiatu oleckiego zebrano ³¹cznie
11.200,77 z³. Szczegó³y z przebiegu akcji na terenie powietu oleckiego na s. 8-9.

Szansa
dla oleckiego
rêkodzie³a

Do Olecka trafi³a z Niemiec propozycja pana Lëwe, który chce nawi¹zaæ kontakty z osobami tworz¹cymi rêkodzie³o
artystyczne. Za³o¿y³ on we Franfurcie nad
Odr¹ salon specjalizuj¹cy siê w handlu
rêkodzie³em artystycznym.
C.d. na s. 11.
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Na zdjêciu od lewej: Wicestarosta Alojzy Jurczak, naczelna pielêgniarka szpitala
El¿bieta Dudek, Starosta Stanis³aw Ramotowski, Prezes Olmedica Katarzyna Mróz,
Burmistrz Wac³aw Olszewski.

Fot. Marek Pacyñski

W 2004 olecki szpital w rankingu
ogólnopolskim na bezpieczny szpital zaj¹³
6 miejsce. Rok wczeniej by³ 11. Na
pocz¹tku 2006 olecki szpital, czyli dok³adnie Spó³ka Olmedica, otrzyma³a certyfikat

ISO 901-2000

Spó³ka Olmedica jest trzeci¹ firm¹ z
naszego powiatu, która to wyró¿nienie
otrzyma³a. Certyfikat ten posiada stocznia Delphia Jachts oraz ZP Prawda.
Uroczystoæ odby³a siê w Starostwie
Powiatowym, które jest w³acicielem Spó³ki
Olmedica. Wrêczenie dokumentu odby³o siê profesjonalnie, czyli sprawnie, szybko i z du¿ym taktem.
Goci przywita³a prezes Spó³ki Katarzyna Mróz. W szczegó³y zdobywania certyfikatu wprowadzi³a naczelna pielêgniarka szpitala i jednoczenie przedstawiciel
kierownictwa ds. systemu zarz¹dzania jakoci¹ ISO 9001-2000 El¿bieta Dudek.
Powiedzia³a ona m.in., ¿e aby firma
mog³a siê doskonaliæ, musi posiadaæ wiadome i kompetentne kierownictwo (co
wykaza³ starosta i prezes Spó³ki restrukturyzuj¹c dzia³alnoæ szpitala) oraz wiadomych i kompetentnych pracowników.
C.d. na s. 6.

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ
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K R O N I K A
PO¯ARNICZA
 3 stycznia o 8.59 jeden zastêp OSP G¹ski gasi³ po¿ar sadzy w kominie domu
mieszkalnego w G¹skach.
 3 stycznia 22.31 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z ul. Go³dapskiej skutki wypadku drogowego.
 4 stycznia 21.06 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar sadzy w kominie budynku mieszkalnego przy ul. Kajki.
 5 stycznia 12.02 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mietnika kontenerowego
przy ul. Kolejowej.
 5 stycznia 12.21 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ nieg z dachu budynku przy
alejach Lipowych.
 5 stycznia 14.12 jeden zastêp JRG PSP
otwiera³ zatrzaniête drzwi mieszkania
przy ul. Grunwaldzkiej.
 5 stycznia 17.51 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar sadzy w kominie budynku mieszkalnego przy alei Zwyciêstwa.
 6 stycznia 10.55 jeden zastêp JRG PSP,
jeden OSP Kowale Oleckie i jeden OSP

Nieustaj¹cy
konkurs

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

Patrol policji
zatrzyma³...

Walerianowi
Szumskiemu

3 stycznia placu Wolnoci dwóch mê¿czyzn, którzy wybili wczeniej szybê w
kawiarni Piwnica. Zatrzymani to
trzydziestoczteroletni Robert Sz. (mieszkaniec gm. Kowale Oleckie) i dwudziestopiêcioletni Wojciech ¯. (mieszkaniec
Olecka). Straty wyceniono na ok. 1000
z³otych. Zatrzymanym grozi kara od 3 miesiêcy do 5 lat pozbawienia wolnoci.

Koledze

szczere wyrazy
wspó³czucia
z powodu mierci

¯ONY

sk³adaj¹: Marek, Waldemar
i Krzysztof z rodzinami

Ca³odobowe dy¿ury aptek
10-15.01.2006r.  Apteka Prywatna M. Kuciun, ul. Kolejowa 15
16-22.01.2006r.  Apteka A. W. Kot, Pl. Wolnoci 25 ,19-400 Olecko
Firma DELPHIA YACHTS sprzeda budynek biurowy
przy alejach Lipowych 1. Tel. (087) 520-30-37, fax (087) 520-21-77
(K43004)

KUPON NA OG£OSZENIE
 0,37 z³ za s³owo

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

#

Jeli chcecie wzi¹æ pañstwo udzia³
w konkursie, wystarczy tylko na adres
redakcji wys³aæ kartkê pocztow¹ z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym w³asnym imieniem i adresem.
Wszystkie karty bior¹ udzia³ w cotygodniowym losowaniu  a¿ do skutku.
W tym tygodniu wylosowano nastêpuj¹ce osoby:
 Maksymilian Abakanowicz
 Aneta Ciep³o
 Iga Ho³ownia
 Piotr Klejment
 Leonarda Krupiñska
 Karol Zdrojewski
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia  przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:
√ JPF FANTASTICA, Shin Yasuda,
plac Wolnoci 6d
√ Zak³ad Doskonalenia Zawodowego, ul. Armii Krajowej 22A
√Grzegorz K³oczko
√ BiS, Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Drogeria NATURA, pl. Wolnoci 11
√ Hurtownia Impuls, Aleje Lipowe 18
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Urz¹d Miejski w Olecku
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada

LEPIEJ HARCERZOWI
NI¯ FISKUSOWI

Sokó³ki gasi³y po¿ar sadzy w kominie
budynku gimnazjum w Sokó³kach (gm.
Kowale Oleckie).
 6 stycznia 15.11 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar sadzy w kominie budynku przy ul. Grunwaldzkiej.
 7 stycznia 15.49 jeden zastêp JRG PSP
uwalnia³ przymarzniête do lodu ³abêdzie na jeziorze Oleckie Wielkie (okolice ul. Zamkowej).
 7 stycznia 20.12 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ autobus szkolny, który zsuwa³ siê z oblodzonej jezdni przy placu
Wolnoci.
 8 stycznia 17.30 jeden zastêp JRG PSP
uwalnia³ przymarzniête do lodu ³abêdzie na jeziorze Oleckie Wielkie (okolice ul. Cisowej).
Informacji udzieli³
m³odszy aspirant Andrzej Zajkowski

Iloæ publikacji:
p x1
px2
p x3
Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................

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

Piêkne ogrody Ziemi Oleckiej
ogrody. Latem odbêdzie siê miêdzynarodowa konferencja na temat kierunków wspó³pracy transgranicznej w dziedzinie kultury oraz uka¿e siê album
ilustruj¹cy temat przewodni projektu,
tj. piêkne ogrody Ziemi Oleckiej. Zwieñczeniem dzia³añ za bêdzie utworzenie
biura wspó³pracy transgranicznej.
Wszystkie powy¿sze dzia³ania maj¹
na celu poprawê estetyki miejscowoci gminnych, z zachowaniem zasad ekologii oraz wyposa¿enie grupy mieszkañców w wiedzê i umiejêtnoci umo¿liwiaj¹ce podjêcie dzia³alnoci gospodarczej lub pozyskiwanie alternatywnych dochodów.
Projekt zosta³ dofinansowany ze
rodków Unii Europejskiej. Jego wartoæ wynosi 76 880 euro z czego 54470,14
euro, czyli 70,85% pokryje program
Phare (Program Wspó³pracy Region
Morza Ba³tyckiego 2002/2003.
Osoby zainteresowane wziêciem
udzia³u w bezp³atnych szkoleniach:
- z dziedziny rêkodzie³a artystycznego,
- z zakresu projektowania i urz¹dzania
ogrodów
prosimy
o kontakt: Urz¹d Miejski w OlecMARKET BUDOWLANY
ku, pok. nr 6, p. Marianna Kisielska.
Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona  o zakwalifiWojska Polskiego 18
kowaniu chêtnych decyduje kolejnoæ
Tel. (087) 520 01 20
zg³oszeñ.
Na zg³oszenia
Rozwijaj¹ca siê firma zatrudni:
chêtnych czekamy
 sprzedawcê-kierowcê do pracy w terenie (prawo jazdy do 18 stycznia 2006r.
na pojazdy do 3,5 tony)
Informacji
 mechanika-sprzedawcê
udziela:
 rachmistrza do ksiêgowania
Alicja Mieszuk,
Tel. 0-507-077-359 (po 1800)
tel.+87 520 19 50
(V501)

KRAM

(V72805)

Piêkne ogrody Ziemi Oleckiej projekt, który bêdzie realizowany w Olecku
w ci¹gu najbli¿szych omiu miesiêcy
wygra³ w konkursie na dofinansowanie ze rodków Unii Europejskiej.
54470 euro otrzymamy na dzia³ania, których g³ównym celem jest zorganizowanie trwa³ych struktur wspó³pracy kulturalnej miêdzy Oleckiem i Regionem Wy³kawyszki (Litwa) poprzez
dobre przyk³ady dzia³añ liderów lokalnych. Grup¹ docelow¹ s¹ mieszkañcy
gminy Olecko  lokalni liderzy, w³aciciele
gospodarstw agroturystycznych, gospodarstw podmiejskich.
W ramach projektu planujemy, ¿e
dwadziecia gospodarstw domowych
zostanie przeszkolonych z zakresu projektowania i urz¹dzania ogrodów, trzydzieci osób wemie udzia³ w szkoleniach z zakresu rêkodzie³a artystycznego (wyplatanie ze s³omy, hafty, podstawy sztuk plastycznych, kompozycje kwiatowe). Przeprowadzimy równie¿
konkurs na Najpiêkniejszy ogród oraz
zorganizujemy wystawy prac ze szkolenia i fotografii z konkursu Piêkne

Zaprenumeruj
Tygodnik Olecki

dostarczymy Ci go
do domu lub zak³adu pracy!

Prenumerata póroczna  35 z³
(1 numer gratis)
Prenumerata roczna  70 z³
(2 numery gratis)

!
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OLECKI TERMINARZ
10 stycznia
10.00  mija termin sk³adania ofert na
zbycie drzew przydro¿nych (informacja TO 51/417 z 20 grudnia 2005, s. 8)
12 stycznia
17.00  Viktoria III Wiêcki  Spójnia
Olecko, mecz tenisa sto³owego
13 stycznia
 up³ywa termin sk³adania tekstów w X
Ogólnopolskim Poetyckim Konkursie
Walentynkowym (szczegó³y  TO 49/
415 z 6 grudnia 2005 roku)
17.00  Kurczak ma³y  film, kino ROK
Mazury Garbate
18.00  Arion Olecko - Viktoria II Wiêcki, mecz tenisa sto³owego
19.00  Revolver  film, kino ROK Mazury Garbate
14 stycznia
Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce  hala
LO, ul. Kociuszki
17.00  Kurczak ma³y  film, kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Revolver  film, kino ROK Mazury Garbate
15 stycznia
14.00  Viktoria I Wiêcki  Pogoñ banie
Mazurskie - Geodezja Olecko, mecz
tenisa sto³owego
17.00  Kurczak ma³y  film, kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Revolver  film, kino ROK Mazury Garbate
16 stycznia
17.00  Kurczak ma³y  film, kino ROK
Mazury Garbate
17 stycznia
17.00  Kurczak ma³y  film, kino ROK
Mazury Garbate
20 stycznia
17.00  Harry Poter i czara ognia  film,
kino ROK Mazury Garbate
18.00  Geodezja Olecko  ABC Gizycko, mecz tenisa sto³owego
21 stycznia
17.00  Harry Poter i czara ognia  film,
kino ROK Mazury Garbate
22 stycznia
17.00  Harry Poter i czara ognia  film,
kino ROK Mazury Garbate
23 stycznia
17.00  Harry Poter i czara ognia  film,
kino ROK Mazury Garbate
18.00  Geodezja Olecko  I Strefa Go³dap, mecz tenisa sto³owego
24 stycznia
 wyp³ata wiadczeñ rodzinnych, nazwiska zaczynaj¹ce siê na litery od A do
I  Bank Spó³dzielczy

"
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Rada Powiatu w Olecku przyjê³a bud¿et powiatu na rok 2006

Bud¿et przyjêty
W dniu 29 grudnia 2005r. Rada Powiatu w Olecku przyjê³a bud¿et powiatu na rok 2006. Uchwalono:
1. Dochody bud¿etu powiatu w wysokoci 32.137.092z³.
2. Wydatki bud¿etu powiatu w wysokoci 32.134.762 z³.
3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008 
11.088.441 z³, tj. 2006  4.630.308
z³, 2007 - 5.350.797 z³, 2008 

1.107.336 z³.
4. Nadwy¿kê bud¿etu powiatu w wysokoci 2.330 z³ przeznacza siê na sp³atê kredytów w kwocie 2.330 z³.
Rada Powiatu w Olecku w dniu
29.12.2005r. przyjê³a m.in. tak¿e uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia kredytu obrotowego w wysokoci 431. 098 z³ z przeznaczeniem na finansowanie wydatków
nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach powiatu w odpowiedzi na informacjê, i¿ ze wzglêdu na wydatki nie wygasaj¹ce w bud¿ecie Pañ-

stwa Wojewoda Warmiñsko-Mazurski w
roku 2005 nie przeka¿e po¿yczki na prefinansowanie i dotacji na sfinansowanie budowy drogi powiatowej KrupinWojnasy przez wie Markowskie
i przebudowy drogi powiatowej Oleckowiêtajno-Dunajek realizowanych z programu ZPORR. Sp³ata zaci¹gniêtego kredytu nast¹pi do 30 listopada 2006r., a
ród³ami jego sp³aty bêd¹ dochody w³asne powiatu, dotacje i po¿yczki otrzymane na prefinansowanie zadañ drogowych.
Urszula Sawicka
Wydzia³ Organizacji
i Spraw Spo³ecznych

Zderzenie

3 stycznia oko³o 22.00 piêædziesiêcioletni Jan ¯. (mieszkaniec gm. Wieliczki) w³¹czaj¹c siê do ruchu Oplem wymusi³
pierwszeñstwo i spowodowa³ zderzenie z jad¹cym ulic¹ Polonezem, którym kierowa³ Robert T. (mieszkaniec gm. Wieliczki).
Pasa¿erka poloneza dwudziestotrzyletnia Ewa S. z urazem g³owy zosta³a umieszczona w szpitalu w Olecku.

Szanowni Pañstwo

OG£OSZENIE

Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Olecku,
ul. Zyndrama 4,19-400 Olecko
og³asza przetarg nieograniczony ofertowy,
pisemny na wykonanie robót ogólnobudowlanych
(roboty awaryjne, nieprzewidziane) w swoich zasobach w okresie od 01.02.2006 do 31.12.2006 roku.
Termin sk³adania ofert, w sekretariacie SM w Olecku przy ul. Zyndrama 4, up³ywa 25 stycznia 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 (0*87)
520 30 67.
Przetarg odbêdzie siê 25.01.2006 roku o godz. 930.
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

Przed³u¿amy nabór chêtnych do 20 stycznia
Dyrektorzy Szkó³
i Przedsiêbiorstw w powiecie Olecko
Komenda Hufca ZHP im. Krystyna Lacha Szyrmy w Olecku organizuje 5-dniowy wypoczynek dla
dzieci i m³odzie¿y szkolnej w Go³dapi w pierwszym tygodniu
ferii zimowych. Dok³adny okres trwania wypoczynku zostanie
podany w terminie póniejszym.
Koszt na jedn¹ osobê wynosi 150 z³.
Przy zapisie kandydat winien wp³aciæ 30 z³ przedp³aty jako
koszta wstêpne. Ca³oæ op³aty nale¿y wnieæ do 20 stycznia
2006 w Komendzie Hufca. W razie rezygnacji kandydata przedp³ata
przepada. Prosimy o zg³oszenie osobiste wraz z przedp³at¹ w
siedzibie Komendy Hufca w Olecku, ul. W¹ska l pon. - pt. w
godz. od 9.00 do 15.00 do dnia 10 stycznia 2006r.
Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!

(V76402)

Od piêciu lat marzylimy o wyprawie dooko³a wiata na
motorach lecz dopiero w marcu 2005 roku postanowilimy
zacz¹æ realizowaæ plany i tak powsta³a strona internetowa.
Poszukujemy chêtnych z Polski do wziêcia udzia³u w ca³ej
wyprawie lub w czêci. Wiem, ¿e to mo¿e brzmieæ odstraszaj¹co, lecz jestemy ludmi w
wieku 29-40 lat i pomimo szalonego planu staramy siê podchodziæ do niego realistycznie. Wyprawa rozpoczyna siê 2.04.2006r.
Prosimy o pomoc w promocji naszego przedsiêwziêcia.
Wszystkie szczegó³y znajduj¹
siê na stronie www.szmit.com

#
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ZAJAZD BARDÓW
pod Szesk¹ Gór¹

Ju¿ po raz pi¹ty, a w Kowalach po raz drugi, organizowany jest Zajazd Bardów. Tegoroczna impreza, ze wzglêdu na
lokalizacjê, zwana te¿ Zajazdem Bardów pod Szesk¹ Gór¹, jest
dofinansowana przez Uniê Europejska, rodkami zdobytymi
za porednictwem Stowarzyszenia Euroregion Niemen.
Ca³a impreza odbêdzie siê w dniach 3 i 4 lutego 2006. Z³o¿¹ siê na ni¹ przede wszystkim koncerty piewaj¹cych autorów  w tym roku gociæ tam bêd¹ m.in. Robert Kasprzycki z
zespo³em (przebój Niebo do wynajêcia), oraz znany satyryk
i autor piosenek  Krzysztof Daukszewicz. Ponadto goæmi
bêd¹ piewaj¹cy s¹siedzi z Rosji (Obwód Kaliningradzki). Odbêdzie
siê te¿, dla adeptów trudnej sztuki piewania w³asnych tekstów, Konkurs o lad Zg³oszenia s¹ przyjmowane do 15
stycznia 2006 roku.
Jak zwykle organizatorzy zapraszaj¹ nie tylko na ucztê s³ownomuzyczn¹, ale te¿ na obfity i smaczny poczêstunek prosto z
regionalnych kuchni.
Wiele informacji mo¿na znaleæ pod adresem: www.zajazd.andryszczyk.fr.pl  stronie internetowej powiêconej Zajazdowi
Bardów.
Wejciówki na wszystkie koncerty, potrawy, wystawy i
pozosta³e atrakcje, w bardzo niskiej cenie 15 z³otych do nabycia w GCKiS.
Na Zajedzie Bardów pod Szesk¹ Gór¹ wyst¹pi¹ m.in.:
3 lutego 2006:
uczestnik Konkursu o lad, gocie z Rosji, Tomasz
Wachnowski, £ada Gorpienko, Robert Kasprzycki
4 lutego 2006
uczestnik Konkursu o lad, gocie z Rosji, Dzidka Muzolf,

znaczy taniey !

Kup na raty, a prezent
masz gwarantowany.

FIRMA HANDLOWO-US£UGOWA

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

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

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

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

LAS I OGRÓD

* pilarki ju¿ od 260 z³
* odnie¿arki
* ³añcuchy, prowadnice, oleje

(V72505)

Najtañsze na rynku
kot³y c.o. na wszystko.

BUD-MET

Olecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71
(V76002)

KEY

Evgen Malinovsky, Krzysztof Daukszewicz
Pocz¹tek koncertów o godz. 17:00 w sali widowiskowej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich.
Ca³kiem sporo informacji o niektórych bardach mo¿na znaleæ
pod adresem: www.bardowie.prv.pl
Noclegi.
Wszystkim przyjezdnym, a nie wymagaj¹cym apartamentowych komfortów zapewnimy noclegi w warunkach schroniskowych. Nale¿y zabraæ ze sob¹ swój piwór i ewentualnie
materac (karimatê). Miejsc wystarczy na pewno wszystkim,
wiêc nie bawmy siê w rezerwacjê...
Bilety.
Bêdzie obowi¹zywaæ tylko jeden bilet (karnet) na dwa dni,
w cenie 15 z³otych na wszystkie koncerty, noclegi, jedzenie i
picie. Dlatego p³aci siê tylko raz, a chodzi siê dowolnie na to,
na co ma siê ochotê...
Atrakcje.
Planujemy (wiele zale¿eæ bêdzie od aury) zorganizowany
wyjazd w nasz przepiêkny teren saniami. Ponadto wspania³e
wyroby wêdliniarskie, pieczywo, zupa, kartacze  wszystko
prosto z naszej lokalnej kuchni, masarni, piekarni...
Organizatorzy
(V76802)

Jest to konkurs przeznaczony dla m³odszej generacji piewaj¹cych autorów. Na podstawie nades³anych zg³oszeñ zaprosimy do uczestnictwa w Zajedzie Bardów najbardziej
interesuj¹cych wykonawców. Jedyn¹ nagrod¹ bêdzie presti¿ i
mo¿liwoæ wystêpu (co najmniej 30 minut programu) wród
kamieni milowych tego nurtu, reklama w rodkach masowego przekazu, oraz profesjonalne nagranie recitalu  a wiêc
dobrze zrealizowany przez Mazursk¹ Kuniê Dwiêku materia³
demo, bêd¹cy przepustk¹ do wydawnictw, rozg³oni, organizatorów innych konkursów i festiwali.
Zg³oszenie powinno zawieraæ:
- krótk¹ notkê o autorze;

- materia³ dwiêkowy (10 minut na dowolnym noniku);
- spis utworów z wyszczególnieniem autorów i kompozytorów;
- adres do korespondencji.
Preferowane bêd¹ wykonania autorskie. Zakwalifikowani na
podstawie zg³oszeñ laureaci bêd¹ zobowi¹zani do wykonania
co najmniej 30 minut programu, w tym co najmniej 20 minut
piosenek z w³asnym tekstem lub muzyk¹. Niedopuszczalne jest
piewanie tekstów z kartki!
Uczestnikom zapewniamy zwrot kosztów podró¿y w wys.
200 z³ (bez wzglêdu na iloæ osób w zespole i poniesione
koszty), nocleg, dobr¹ zabawê, nagrany materia³ i jego emisjê
w rodkach masowego przekazu.
Zg³oszenia proszê nadsy³aæ do 17 stycznia 2006 r. na
adres: Gminne Centrum Kultury i Sportu, 19-420 Kowale Oleckie,ul. Kociuszki 46, tel./fax.: (0*87) 523 89 47

(V73105)

KONKURS O LAD

Wojska Polskiego 16; tel. (087) 520-48-78

$
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ISO 901-2000
Dokoñczenie ze s. 1.
W swoim wyst¹pieniu podkreli³a system dzia³ania szpitala jako orientacjê na
pacjenta, którego nazwa³a klientem. Orientacja ta polega i ma polegaæ na zrozumieniu obecnych i przysz³ych wymagañ
oraz starania, by wykraczaæ poza wymagania, które chorzy maj¹ w stosunku do
szpitala.
Kierownictwo placówki wytacza cele
i tak kszta³tuje stosunki pomiêdzy pracownikami, aby wszyscy czuli siê w tej
placówce potrzebni i docenieni zawodowo.
Pozwoli to na wykorzystanie zaanga¿owania pracowników we w³aciwy sposób.
El¿bieta Dudek stwierdzi³a, ¿e dzia³anie takie jest procesem, który ci¹gle
placówkê tworzy. Proces ten prowadzi

do ci¹g³ego doskonalenia. Doskonalenie dzia³ania szpitala jest mo¿liwe tylko
wtedy, gdy pod uwagê bêd¹ brane tylko fakty wynikaj¹ce z dzia³alnoci.
Mówczyni podkreli³a równie¿ specyficznoæ dzia³añ szpitala. Us³ugi, które wykonuje, s¹ niematerialne. Nie sposób wykonaæ tej samej us³ugi tak samo.
Pacjent bowiem jest zawsze inny i system podejcia do niego zawsze siê zmienia.
Proces ubiegania siê o certyfikat ISO
9001-2000 jest wieloetapowy. Wymaga
du¿o pracy, wysi³ku i zaanga¿owania
wszystkich pracowników  podkreli³a
E. Dudek.
Otrzymanie certyfikatu mo¿e przynieæ
Spó³ce Olmedica dalsze usprawnienie
zarz¹dzania, zapewni kontrolê kosztów
oraz podniesienie jakoci us³ug. Zapewni
równie¿ zwiêkszenie konkurencyjnoci
firmy na coraz cianiejszym rynku us³ug
medycznych. Certyfikat pomo¿e tak¿e
pozyskaæ nowych klientów, dla których
jedynym warunkiem wspó³pracy jest sam
certyfikat.

W swoim wyst¹pieniu starosta Stanis³aw Ramotowski podziêkowa³ Spó³ce Olmedica za dotychczasow¹ dzia³alnoæ. Stwierdzi³, ¿e otrzymanie certyfikatu nadaje sens ca³emu procesowi restrukturyzacji szpitala.
Tygodnik
Olecki zaznacza tutaj, ¿e
Starosta by³
pomys³odawc¹
i pierwszym,
który konsekwentnie program naprawczy oleckiego
szpitala wprowadzi³ w ¿ycie
i wraz z wspó³pracownikami
przeprowadzi³
go do koñca.
W wypowiedzi wymieni³ tych wspó³pracowników: Katarzynê Mróz (prezesa Olmediki) i Edwarda Adamczyka (sekretarza Starostwa i jednoczenie przewodnicz¹cego Sejmiku Wojewódzkiego).

Opisuj¹c dzia³alnoæ samego szpitala wymieni³ wydzia³y chirurgiczny i ginekologiczny jako te, które osi¹gnê³y
sukcesy w rankingach krajowych.
Burmistrz Wac³aw Olszewski równie¿
pogratulowa³ Spó³ce Olmedika otrzymania certyfikatu ISO. Powiedzia³, ¿e miasto do³o¿y wszelkich starañ by pomóc w
ukoñczeniu budowy oleckiego szpitala.
Równie¿ Edward Adamczyk pogratulowa³ Katarzynie Mróz, prezesowi Spó³ki
Olmedica, uzyskania certyfikatu zarz¹dzania jakoci¹ ISO 9001-2000. Powiedzia³,
¿e sukcesu tego nie by³oby, gdyby nie
wspó³dzia³anie kadry zarz¹dzaj¹cej i personelu. Podkreli³ równie¿, ¿e sukces ten
zale¿y te¿ od sprzêtu jakim szpital dysponuje.
Powiedzia³ te¿ o tym, ¿e w chwili
obecnej olecki szpital pod wzglêdem
wykorzystania funduszy strukturalnych
znajduje siê na pierwszym lub drugim
miejscu w kraju. Jest to bardzo istotne  podkreli³ E. Adamczyk  rodki
oraz praca za³ogi i kierownictwa daje obraz
placówki.
Opracowa³: Bogus³aw M. Borawski

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Olecku informuje
Z dniem 01.01.2006 r. wesz³a w ¿ycie ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków zwi¹zanych
z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468).
Zwrot przys³uguje osobom fizycznym, które w okresie od 1
maja 2004 r. do 31 grudnia 2007r. ponios³y wydatki na zakup
materia³ów budowlanych zwi¹zanych z inwestycj¹ mieszkaniow¹, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzros³a stawka podatku
VAT z 7 % na 22 %. Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego zawiera za³¹cznik do ustawy.
Zwrot czêci wydatków zw. zwrotem VAT mo¿esz otrzymaæ o ile spe³niasz wszystkie warunki okrelone w ww. ustawie.
Zwrot dotyczy jedynie wydatków udokumentowanych fakturami VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug(Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pón.
zm.), wystawianymi od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia
2007 r. Wykaz materia³ów budowlanych, których zakup uprawnia do otrzymania zwrotu og³oszony jest w obwieszczeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. opublikowany w Dzienniku Urzêdowym Ministra Transportu i Budownictwa nr 1 poz. 1 z 2006 roku.
Zwrot jest limitowany. Wysokoæ przys³uguj¹cego zwrotu
oraz wysokoæ przys³uguj¹cego limitu, w okresie obowi¹zywania ustawy uzale¿nia jest m.in. od tego czy inwestycja, w zwi¹zku z któr¹ ponios³e wydatki na zakup materia³ów budowlanych,
wymaga³a pozwolenia na budowê oraz czy w latach 2004-2005
korzysta³e z ulg mieszkaniowych.
Wyliczenie kwoty zwrotu przez osobê fizyczn¹, która nie
korzysta³a z ulg mieszkaniowych:
Kwota zwrotu wynosi: 68,18% kwoty podatku VAT zap³aconego w cenie materia³ów budowlanych nie wiêcej ni¿:
a) 12,295% z kwoty stanowi¹cej iloczyn 70 m2 x cena 1 m2 - je¿eli
inwestycja wymaga pozwolenia na budowê
b) 12,295% z kwoty stanowi¹cej iloczyn 30 m2 x cena 1 m2 - je¿eli
inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowê.
Wyliczenie kwoty zwrotu przez osobê fizyczn¹, która korzysta³a z ulg mieszkaniowych:
Kwota zwrotu wynosi: 55,23% kwoty podatku VAT zap³aconego w cenie materia³ów budowlanych nie wiêcej ni¿:
a) 9,959% z kwoty stanowi¹cej iloczyn 70 m2 cena 1 m2 - je¿eli
inwestycja wymaga pozwolenia na budowê,
b) 9,959% z kwoty stanowi¹cej iloczyn 30 m2 x cena 1 m2 - je¿eli
inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowê.
Ilekroæ jest mowa o cenie 1 m2 oznacza to cenê 1 m 2 po-

Urz¹d Skarbowy w Olecku

informuje mieszkañców powiatu oleckiego, ¿e

zeznania na podatek dochodowy
od osób fizycznych
za 2005 rok przyjmowane s¹

w pokoju nr 8 w siedzibie Urzêdu Skarbowego:
Olecko ul. Wojska Polskiego 7
w dniach:
poniedzia³ki
8:30  16:00
wtorki
8:30  16:00
rody
8:00  14:30
czwartki
8:00  14:30
pi¹tki
8:00  14:30
Informacje udzielane s¹ pod nr tel. 520-30-22 wew. 150,151.
Wzory formularzy zeznañ wraz z objanieniami umieszczone s¹ na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
www.mofnet.gov.pl

%
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wierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej
na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wk³adów
oszczêdnociowych na ksi¹¿eczkach mieszkaniowych, og³aszanej za kwarta³ poprzedzaj¹cy kwarta³, w którym inwestor
z³o¿y³ wniosek o zwrot VAT; cena ta jest og³aszana przez
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w drodze komunikatu, publikowanego w Dzienniku Urzêdowym GUS. Uwaga!
Informacje statystyczne dostêpne s¹ na stronie internetowej www.stat.gov.pl, bêd¹ równie¿ dostêpne w urzêdach
skarbowych, na stronach internetowych izb skarbowych
oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów
www.mf.gov.pl
Informuje siê, ¿e na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mofnet.gov.pl w dziale Informatory znajduj¹ siê:
- Wzór wniosku (VZM-1) o zwrot niektórych wydatków
zwi¹zanych z budownictwem mieszkaniowym wraz z za³¹cznikami VZM-1/A i VZM-1/B,
- Broszura informacyjna - Zwrot niektórych wydatków
zwi¹zanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.,
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom
fizycznym niektórych wydatków zwi¹zanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz.1468).
Wnioski w sprawie zwrotu VAT przyjmowane s¹ w:
- siedzibie Urzêdu Skarbowego w Olecku ul. Wojska
Polskiego 7 w pokoju Nr 4 w godz. od 8:00 do 14:00.
Informacje udzielane s¹ pod nr telefonu 087 520-30-22
wew. 154,110,131.
- Punkcie Obs³ugi Podatników w Go³dapi ul. Konstytucji 3 Maja 3 w godz. od 9:30 do 13:30
Informacje udzielane s¹ pod nr telefonu 087 615-23-80.

Podatniku!

Je¿eli chcesz otrzymaæ zwrot nadp³aty z zeznania
rocznego w miarê szybko i bez ¿adnych dodatkowych
op³at, z³ó¿ w urzêdzie skarbowym zg³oszenie aktualizacyjne:
* NIP-3  osoby fizyczne nie prowadz¹ce samodzielnie dzia³alnoci gospodarczej ,
* NIP-1  osoby prowadz¹ce samodzielnie dzia³alnoæ
gospodarcz¹ podaj¹c:
- aktualny numer rachunku bankowego (dostosowany do wymogów bankowoci elektronicznej  26 znaków)
- aktualne dane adresowe
Nadp³aty zwracane bêd¹ najpóniej w ci¹gu 3 m-cy
od daty z³o¿enia zeznania:
- przelewem na rachunek bankowy podatnika (najszybszy
zwrot nadp³aty),
- przekazem pocztowym (po pomniejszeniu o koszty
zwrotu  art. 77b § 4 Ordynacji podatkowej),
- gotówk¹ w kasie banku.
Powy¿sze zg³oszenia nale¿y sk³adaæ w US Olecko
pokój nr 4 (parter) lub w punkcie obs³ugi podatników
w Go³dapi.
Kwoty podatku wykazane w zeznaniu za 2005 r nale¿y wp³acaæ do 30 kwietnia 2006 r na rachunek bankowy w NBP O/O Olsztyn:
81 10101397 0010492223000000

&
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Wielka Orkiestra wi¹tecznej Pomocy w powiecie oleckim
Inne wp³ywy
Zespó³ Szkó³ Siejnik  200 z³
Sklep ¯abka  278,16 z³
Z przeprowadzonej w ROK MG
aukcji  911 z³

Fot. Boles³aw S³omkowski

Poszczególni wolontariusze zebrali:
Edyta Jankowska  719,59 z³
Monika Stajkun  713,41 z³
Kamil Stankiewicz  615,74 z³
Marcelina Pojawa  582,91 z³
Agata Klimaszewska  565,25 z³
Urszula Kor¹kiewicz  489,18 z³
Karolina Najechalska  466,38 z³
Anna Stog³ów  405,52 z³
Agata Smokowska  402,54 z³
Krystiana Okr¹g³a  402,54 z³
Filip Iwanicki  391,05 z³

Podczas tegorocznej akcji WOP na
terenie powiatu oleckiego zebrano ³¹cznie 11.200,77 z³
W banku Orkiestry znalaz³y siê te¿:
1 z³ota obr¹czka, 8euro i 58 centów, 14,5
dolara amerykañskiego, 2 dolary kanadyjskie, 13 koron czeskich, 13 litów i 10
centów, 2 ruble i 30 kopiejek.

Fot. Józef Kunicki

W szko³ach na terenie powiatu Olecko
zebrano nastêpuj¹ce kwoty:
Kowale Oleckie  183,61 z³
Sokó³ki  126,05 z³
wiêtajno  140,30 z³
Babki Oleckie  99,06 z³
Judziki  47,58 z³
G¹ski  116,48 z³
Kijewo  50,04 z³
Wieliczki  158,84 z³
Sto¿ne  21,02 z³
Fot. Józef Kunicki

Marta Ulikowska  364,67 z³
Aleksandra D¹browska  327,14
£ukasz Adamajt  322,69 z³
Patrycja Ignatowicz  318,11 z³
Anna Tomaszewska  287,31 z³
Natalia Kulbacka  280,31 z³
Krzysztof Czuper  254,93 z³
Marcin Chiliñski  247,49 z³
Angelika Szczêsna  223,75 z³
Pozosta³a czêæ kwoty to pieni¹dze
wp³acane przez poszczególne osoby
bezporednio do puszki w sztabie.
Osoby czuwaj¹ce nad prawid³owym
przebiegiem akcji XIV Fina³u WOP:
Bo¿ena Ga³¹zka  szef sztabu, Walentyna Anuszkiewicz, Maria Wanda Dzienisiewicz, Bogumi³a Chracewicz, Jadwiga
Konewko.

'
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Fot. Maria Wanda Dzienisiewicz

 wystêpie Oleckiej Sceny Breaka,
 obejrzeæ blok programowy m³odych artystów z Go³dapi, w którym wyst¹pili: - Fabu³a Squad,
- grupa break dance,
- Zespó³ Gracja - taniec klasyczny i
wspó³czesny, prowadzony przez Alicjê Andrulewicz
- Go³dapskie nutki, prowadzone przez
Roberta Magielnickiego.

Licytacjê w sali widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate prowadzi³ Roman Karsztun.

Fot. Boles³aw S³omkowski
Podczas tegorocznego fina³u WOP
w Olecku moglimy uczestniczyæ w nastêpuj¹cych przedsiêwziêciach:
 wernisa¿u wystawy Krzysztofa Koniczka
w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa w ROK MG,
 koncercie orkiestry kameralnej Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. im. I.J.
Paderewskiego w Olecku pod dyr. Tomasza Gawroñskiego,
 koncercie zespo³u instrumentów dêtych
Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st.
im. I.J. Paderewskiego w Olecku pod
dyr. Weroniki Kordowskiej,
 koncercie kwintetu akordeonowego
Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st.
im. I.J. Paderewskiego w Olecku pod
dyr. Zbigniewa Grzanki,

Fotografowali:
Maria Wanda Dzienisiewicz,
Józef Kunicki, Boles³aw S³omkowski.

Fot. Józef Kunicki

O godz. 20:00 na placu Wolnoci
zobaczyæ moglimy wiate³ko do nieba oraz pokaz sztucznych ogni i wystêp grupy POI Teatru AGT.
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Pragnê wyjaniæ, ¿e ZHP jest orgaO nawi¹zkach (4) nizacj¹
po¿ytku publicznego dzia³aj¹c¹
na terenie ca³ej Polski poprzez Chor¹Po przeczytaniu artyku³u Pani Zofii
Klêcz O nawi¹zkach (3) pragnê wyjaniæ, ¿e ZHP Komenda Hufca w Olecku
nie figuruje i nie bêdzie figurowaæ w rejestrze MS, gdy¿ jest jednostk¹ organizacyjn¹ ZHP, a nie samodzieln¹ organizacj¹.

gwie obejmuj¹ce dzia³alnoci¹ województwa i Hufce obejmuj¹ce dzia³alnoci¹ powiaty.
Decyzje dla ca³ego Zwi¹zku podejmuje Naczelnik ZHP i Rada G³ówna tworz¹ce G³ówn¹ Kwaterê ZHP z siedzib¹
w Warszawie.

To Naczelnik ZHP poinformowa³ nas,
Komendantów Hufców i Chor¹gwi, o
mo¿liwoci ubiegania siê o nawi¹zki i
przes³a³ nam Decyzjê Ministra Sprawiedliwoci o wpisaniu ZHP do instytucji,
organizacji spo³ecznych, fundacji i stowarzyszeñ, o których mowa w art. 47 i
art. 49 Kodeksu karnego.
Za zgod¹ G³ównej Kwatery ZHP i
Naczelnika Zwi¹zku, my, jako jednostka
organizacyjna dzia³aj¹ca w terenie, mamy
mo¿liwoæ pozyskiwania rodków pieniê¿nych na nasz¹ dzia³alnoæ bezporednio na nasze konto, czy to z nawi¹zek,
czy odpisu 1% (co czynimy ju¿ od 2 lat).
Pragnê podziêkowaæ Pani Zofii Klêcz
za zainteresowanie siê spraw¹ nawi¹zek
i liczê na dalsz¹ pozytywn¹ pracê w tym
kierunku.
Z harcerskim pozdrowieniem.
CZUWAJ!
Komendant Hufca ZHP
hm Teresa Ga³aszewska
PS. Je¿eli to mo¿liwe proszê o wydrukowanie w Tygodniku Oleckim fragmentów pisma Naczelnika ZHP i decyzji Ministra Sprawiedliwoci.

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

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.
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Szansa dla oleckiego rêkodzie³a
W chwili obecnej dzia³alnoæ galerii
idzie w kierunku ceramiki, wiec woskowych, wyrobów z cyny, szk³a tzw. dmuchanego oraz sprzeda¿y likierów(!). W
Niemczech mo¿na dostaæ doæ ³atwo licencjê na produkcjê w³asnych napojów
alkoholowych. Ojciec pana Lëwe, Zygfryd Jorewidz, przed wojn¹ by³ mieszkañcem Olecka.
W licie skierowanym do Zdzis³awa
Bereniewicza ww. w³aciciel galerii pisze, ¿e ucieszy go ka¿dy kontakt z artystami w Treuburgu. List ten Z. Bereniewicz przekaza³ Burmistrzowi Wac³awowi Olszewskiemu. Burmistrz natomiast
postanowi³ zorganizowaæ spotkanie zainteresowanych takimi dzia³aniami. Dojdzie do niego najprawdopodobniej jeszcze w styczniu.
Przedsiêwziêcie to bêdzie mo¿liwe do
zrealizowania jako czêæ innego projektu, na które nasze miasto ju¿ otrzyma³o

Dokoñczenie ze s. 1.
w zakresie rêkodzie³a artystycznego bêfundusze. Projekt ten to Piêkne ogro- dzie podzielona na cztery warsztaty: rêdy Ziemi Oleckiej. Na jego wykonanie kodzie³o ze s³omy, sztuki plastyczne, szk³o
tworzone technik¹ wydmuchiwania oraz
miasto otrzyma³o 76 tysiêcy euro.
Pieni¹dze te przeznaczone s¹ m.in. na w technice, która wkrótce zostanie ustaprzeszkolenie 30 osób w zakresie rêko- lona.
W projekcie tym jest wiêc miejsce
dzie³a artystycznego oraz 20 gospodarstw
na
przeszkolenie
dzia³aj¹cych ju¿ artyw zakresie projektowania oraz aran¿acji
ogrodów przydomowych. W projekcie stów rêkodzie³a, którzy udoskonal¹ swój
przewidziano te¿ organizacjê konferen- warsztat jak i przeszkolenie innych osób,
cji transgranicznej w tym temacie oraz które mog³yby podj¹æ wspó³pracê z niepodsumowuj¹ce projekt wystawy foto- mieckim kontrahentem. Najwa¿niejsze w
graficzne oraz wydanie albumu fotogra- tym wszystkim jest jednak to, ¿e gdy rozficznego opisuj¹cego ca³y cykl dzia³añ. mowy powiod¹ siê, artyci bêd¹ mieli
Album bêdzie zatytu³owany tak jak pro- zapewniony zbyt swoich wyrobów.
Osoby, które chc¹ nauczyæ siê czejekt Piêkne ogrody Ziemi Oleckiej i spe³ni
zapewne rolê publikacji reklamuj¹cej nasz go w zakresie twórczoci artystycznej
region. Projekt ma byæ ukoñczony z koñ- lub przeprojektowaæ i na nowo urz¹dziæ
przydomowe ogrody powinny zg³aszaæ
cem sierpnia bie¿¹cego roku.
Urz¹d Miejski og³osi przetarg na or- siê do Urzêdu Miejskiego do pani Aliganizacjê przeszkolenia. Firma ta bêdzie cji Mieszuk (pokój nr 1). Zaznaczyæ trzeba,
musia³a zorganizowaæ naukê zarówno w ¿e warsztaty s¹ bezp³atne.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski
teorii, jak i w praktyce. Grupa szkolona

Zapraszamy do udzia³u w konkursie Tygodnika
Oleckiego z okazji 400 wydania naszej gazety.

To s i ê z d a r z y ³ o
w³anie w Olecku!
Konkurs polega na zaprezentowaniu wa¿nego wydarzenia z Pañstwa ¿ycia,
które zwi¹zane jest z naszym miastem.
Urodziny, mi³oæ, przyjañ, prze¿ycie,
które zawa¿y³o na Pañstwa ¿yciu...

Miejsce,
które kocham

Na pewno s¹ takie momenty, które
wi¹¿¹ siê z okrelonym miejscem w naszym miecie. Prosimy o podzielenie siê
tymi prze¿yciami.
Do konkursu zostan¹ dopuszczo-

wa¿nie zastanowiæ, idê do tego pokoju i
siadam na szeroki, bia³y parapet. Wpatrujê siê w to, co widzê za oknem, czyli
Ka¿dy cz³owiek ma swoje ulubione piêkny widok na nasz ogród.
miejsce, w którym uwielbia przebywaæ.
Po lewej stronie widzê ludzi przechoCzuje siê w nim b³ogo, spokojnie, mi³o. dz¹cych po chodniku lub samochody
Moim ukochanym miejscem jest ga- jad¹ce gdzie bardzo szybko. Czujê siê
binet komputerowy w moim domu w tak, jakby zatrzyma³ siê czas, lecz inni
Olecku. Zawsze, gdy potrzebujê spoko- luzie wci¹¿ siê spiesz¹.
ju lub kiedy muszê siê nad czym poGdy patrzê przed siebie, zauwa¿am
drzewa obecnie nagie, bez lici. Przypominam sobie jak
piêknie wygl¹da³y
wiosn¹. By³y pokryte
Filia w Olecku
zielonymi p¹czkami
ul. Go³dapska 22
i bia³ymi kwiatami.
 BETON TOWAROWY
W tej chwili spoKontakt tel.
 STAL ZBROJENIOWA
gl¹daj¹c w dó³ wi(087) 520-22-41 dzê mokre chodniki,
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
(087) 520-33-02 dachy, drzewa. Gdzie BLOCZKI FUNDAMENTOWE
kom.
 MATERIA£Y BUDOWLANE
niegdzie le¿y nieg.
0-500-044-685
 W£ASNY TRANSPORT
Trawa nie jest ju¿ tak
 KOSTKA BRUKOWA
(V701)
zielona jak latem.

ne wszelkie formy wypowiedzi: zdjêcia,
opowiadania, poezja, reporta¿e, obrazy,
czy utwory muzyczne.
Do udzia³u w konkursie zapraszamy
równie¿ uczniów ze szkó³.
Sk³ad jury zostanie podany w póniejszym terminie.
Prace nale¿y przysy³aæ lub osobicie
dostarczyæ do redakcji.
Termin przed³u¿ono w zwi¹zku z ma³¹
iloci¹ prac, które wp³ynê³y, a du¿¹ iloci¹ nagród.
Na zwyciêzców ju¿ czekaj¹ cenne nagrody rzeczowe wartoci 400, 250, 200, 150,
150 i 100 z³ oraz upominki.
Z kominów leci brudnoszary dym. Niebo jest szare. Zanosi siê na deszcz.
Czujê siê, jakbym wisia³a w powietrzu, lecz to tylko iluzja. Wci¹¿ siedzê
bokiem do okna na parapecie. Dostrzegam tylko, to co jest za oknem. Nie wiem,
co dzieje siê w pokoju, gdy¿ bia³a, gêsta firanka zas³ania mi widok. Jestem jak
uwiêziona w klatce z szyby i zas³ony.
Jest mi ciep³o z powodu zamieszczonego pod parapetem kaloryfera.
Wiem, ¿e czas p³ynie, ale chcê tu
zostaæ jeszcze chwilê. Pragnê nie rozstawaæ siê z moimi przemyleniami, marzeniami.
Zostaje mi dziesiêæ minut do rozpoczêcia zajêæ lekcyjnych, zdajê sobie sprawê,
¿e muszê ju¿ wyjæ z domu do szko³y.
Jeszcze chwila dzieli mnie od rzeczywistoci. Chcia³abym tu d³u¿ej posiedzieæ,
lecz muszê ju¿ iæ.
Miejsce tak niepozorne jest dla mnie
ulubionym i najmilszym miejscem.
Joanna Grzyb
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Listy do redakcji
Od kilku dni czytam w dziennikach
prasowych o alarmistycznym komunikacie Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania
problemów Alkoholowych (PARPA),
jakoby w porównaniu z rokiem 2002 w
roku 2005 Polacy wypili rednio o 30%
alkoholu wiêcej  z tego gorza³y o oko³o 40% wiêcej, a piwa o 10%.
PARPA zwala ca³¹ winê na obni¿kê
akcyzy na wyroby spirytusowe w roku
2002. To jakoby przez to ca³y jej dotychczasowy szlachetny wysi³ek w walce
z alkoholizmem poszed³ na marne.
Co mi siê jednak wydaje, ¿e w trosce o nasze zdrowie w alarmie PARPA
brzmi¹ jakie fa³szywe nuty, bo nie podaje siê np. znacznego ograniczenia
spo¿ycia wódek przemyconych ze
Wschodu.
Po obni¿ce akcyzy rodzima gorza³ka
sta³a siê tañsza i Polacy wol¹ np. naszego Bolsa czy Maximusa ni¿ niepewn¹ Stoliczn¹ lub Moskowsk¹, co chyba
jest zjawiskiem po¿¹danym.
Czy PARPA aby nie przygotowuje
gruntu dla rz¹du na ponown¹ podwy¿kê akcyzy na alkohole? Trzeba przecie¿
znaleæ gdzie odatkowe fundusze na
becikowe!
A mo¿e s¹ to zabiegi o zwiêkszenie
rodków finansowych na dalsz¹, owocn¹
dzia³alnoæ samej PARPA i jej komisji
w terenie? Idzie wszak o niema³e pieni¹dze ci¹gane z biznesu. Oprócz pomocy rodzinom alkoholików ¿yje z tego
ca³kiem niele armia urzêdników ró¿nego szczebla.

Rada Osiedla nr 2
informuje

Na probê mieszkañców z osiedla
Siejnik, Rada Osiedla podaje do wiadomoci jakie wnioski do bud¿etu z³o¿yli
radni z okrêgu, w sk³ad którego wchodzi Osiedle.
I. Pani Ewa Skowroñska:
1. Proba o zabezpieczenie rodków
finansowych na:
- utworzenie i zatrudnienie w naszej gminie
Rzecznika ds. wychowania;
- przebudowê chodnika dla pieszych z
os. Siejnik na chodnik z wydzielonym
pasem dla rowerzystów;
- bezalkoholowy klub dla m³odzie¿y;
- utworzenie i prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych;
- utworzenie skweru rekreacyjnego na
os. Siejnik;
- rozbudowê i modernizacjê placu zabaw
dla dzieci w Parku Miejskim;

Niedawno czyta³em w Tygodniku
Oleckim informacje z sesji Rady Miejskiej w Olecku o propozycjach zwiêkszenia punktów sprzeda¿y alkoholi na
2006 rok o 2, 4, 8 itp. Nasuwaj¹ mi siê
pytania:
- Czy nasi radni nie maj¹ powa¿niejszych
tematów i problemów do rozwi¹zania?
- Czy nasi radni dalej s¹ przekonani, ¿e
administracyjne ograniczenie punktów
sprzeda¿y ogranicza te¿ spo¿ycie alkoholi?
Pamiêtam czasy (lata siedemdziesi¹te i osiemdziesi¹te), gdy w grodzie nad
Leg¹ by³y dwie piwiarnie, dwie restauracje i kilka sklepów monopolowych.
Dzisiaj lokali gastronomicznych o ró¿nej wielkoci i wyszynku jest podobno
ponad czterdzieci, a sklepów z alkoholem co najmniej dwa razy po czterdzieci. Czy z tego powodu olecczanie pij¹
kilkanacie razy wiêcej? Bzdura! Przypuszczam, ¿e pij¹ podobnie, natomiast
wzros³a w sposób widoczny kultura picia. Ci, co pamiêtaj¹ dawnego Piwosza
przy ul. Grunwaldzkiej wiedz¹ o co mi
chodzi.
Nie wiem czy jeszcze obowi¹zuj¹ zakazy sprzeda¿y alkoholi przy szko³ach,
kocio³ach, urzêdach itp., bo np. na stacjach benzynowych mo¿na ju¿ kupiæ
gorza³ê  sam ostatnio naby³em tam ca³kiem ³adn¹ butelkê.
Jakie ciasne g³owy kiedy wymyli³y, ¿e sklep przy tych szacownych
instytucjach nie mo¿e mieæ alkoholu, bo
inaczej:
 uczniowie bêd¹ na przerwach chlali
wódê i piwo (tak samo przedszkolaki i
niemowlaki w ¿³obkach),

 ksiê¿a nie wyg³osz¹ bogobojnych
kazañ, bo te¿ sobie ³ykn¹, a wierni zamiast z uwag¹ s³uchaæ s³owa bo¿ego bêd¹
raczyli siê trunkami,
 urzêdnicy zamiast kawy czy herbaty bêd¹ ci¹gnêli koniak i whisky,
 kierowcy za bêd¹ tankowaæ podwójnie, benzynê do baku samochodu i
gorza³ê w siebie.
Wiêkszych bzdur ju¿ nie mo¿na wymyliæ.
Ja uwa¿am, ¿e zasadnicz¹ przyczyn¹
pijañstwa jest bieda, bezrobocie i brak
perspektyw na wiele dóbr materialnych,
nieosi¹galnych z przyczyn finansowych.
W zasiêgu paru z³otych jest natomiast
Byk, Patyk czy inny rozweselacz, który
pomaga zapomnieæ o codziennej biedzie.
Szczytem marzeñ za jest kolorowy telewizor i wideo, bo pozwala godzinami
ogl¹daæ to lepsze ¿ycie w g³upawych,
ale prostych telenowelach.
Tego typu zakazy to wymys³ urzêdniczy, to dowartociowanie tych urzêdników, którzy rozpatruj¹, zezwalaj¹, nie
zezwalaj¹  mog¹ okazaæ ³askê, albo te¿
nie! To wreszcie znakomite pole do korupcji, bo urzêdnik mo¿e, ale nie musi...
Dlatego te¿ zamiast populistycznego rozdawnictwa bud¿etowych pieniêdzy wola³bym sensown¹ pomoc spo³eczn¹
dla ludzi, którzy tej pomocy naprawdê
potrzebuj¹. M³odzi i zdrowi powinni czêciej
dostawaæ wêdki ni¿ gotowe ryby. Ale
to wymaga odrobiny wysi³ku, oderwania siê od biurek, dobrego rozeznania
rodowiska w terenie, a byæ mo¿e te¿
na pocz¹tku wiêkszych rodków finansowych. Proste dzielenie biedy prowadzi donik¹d.
Grzegorz Kudrzycki

- utworzenie boiska i placu zabaw na os.
XXX-lecia.
2. Utworzenie i prowadzenie Stra¿y
Miejskiej.
II. Pan Franciszek Kowalewski (zosta³ zaprzysiê¿ony na radnego w listopadzie 2005 roku, a wnioski do bud¿etu
sk³ada siê do 15 wrzenia).
III. Pan Marek Kondracki  nie z³o¿y³ wniosków.
IV. Pani Bo¿ena Jegliñska (radna z
innego okrêgu wyborczego). Podpisa³a
siê pod wnioskami E. Skowroñskiej.
V. Pani Gra¿yna Obuchowska (radna
z innego okrêgu wyborczego). Podpisa³a siê pod wnioskami E. Skowroñskiej.
Poza tym z³o¿y³a m.in. wnioski:
- ukoñczenie drogi na os. Siejnik (tzw.
obwodnicy wraz z infrastruktur¹);
- remont czêci chodnika na os. Siejnik
wzd³u¿ drogi krajowej;
- sporz¹dzenia planu zagospodarowania
przestrzennego terenu os. Siejnik z
przeznaczeniem na budowê gara¿y dla

mieszkañców tego osiedla.
Z wyrazami szacunku pe³na uznania
dla ciê¿kiej pracy Burmistrza, Jego Zastêpcy oraz Rady Miejskiej w Olecku przewodnicz¹ca Rady Osiedla nr 2

Poszukiwani
rêkodzielnicy

Biznesmen z Frankfurtu nad Odr¹
poszukuje kontaktu z rêkodzielnikami z
terenu Olecka!
Pan Gunar Lõwe, który prowadzi biznes
o specjalnoci rêkodzielniczej zainteresowany jest nawi¹zaniem wspó³pracy
z producentami rêkodzie³a z Olecka,produkuj¹cymi nastêpuj¹ce rzeczy: wiece
woskowe, artyku³y cynowe, likiery, obrazy olejne, wyroby szklane produkowane przez wydmuchiwanie ustami.
Osoby zainteresowane nawi¹zaniem
wspó³pracy prosimy o zg³aszanie siê do
tut. urzêdu, pok. nr 2, Alicja Mieszuk.

!
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Nie ma dna w nieszczêciu ludzkim (11)
Okruchy wspomnieñ z Syberii 1941-1946
Wreszcie w marcu poinformowano
Polaków, ¿e zostanie zorganizowany transport, ale wyjechaæ mog¹ jedynie ci, którzy udowodni¹, ¿e byli Polakami do 1939
roku. Po tylu przeprowadzonych rewizjach przez NKWD nie ka¿dy mia³ mo¿liwoæ uchroniæ co, co by wiadczy³o o
jego polskoci. Na szczêcie w naszej
rodzinie ka¿dy co zachowa³  wiadectwo szkolne, receptê od lekarza lub
inne dowody stwierdzaj¹ce, ¿e bylimy
i jestemy Polakami. Zdarza³y siê te¿,
niestety, i takie rodziny, w których nie
wszyscy cz³onkowie posiadali wymagane dokumenty.
Wreszcie nadesz³a ta oczekiwana przez
tyle lat radosna chwila. £adowalimy siê
do wagonów radoni i szczêliwi. Przecie¿ jedziemy do Ojczyzny, do swoich.
W niektórych rodzinach radoæ nie by³a
a¿ tak wielka, bowiem wielu pozostawia³o
na nieludzkiej ziemi groby najbli¿szych.
Z mojej rodziny zosta³ grób brata ciotecznego i jego babci.
Jednej tylko rodzinie uda³o siê przewieæ zw³oki matki do Ojczyzny. Przed
mierci¹ prosi³a swoje córki, ¿eby koci
jej spoczê³y w Polsce. Córki by³y doros³e, zaradne, ambitne. Przekupi³y odpowiednie w³adze, dokonano ekshumacji
zw³ok, umieszczono je w metalowej trumnie
i w oddzielnym wagonie wraca³y do Ojczyzny. W tym te¿ wagonie umieszczono kobietê chor¹ psychicznie. Mieszka³a w Czernogorsku z siedmioletni¹ córk¹
i swoj¹ mam¹. By³a osob¹ m¹dr¹, szlachetn¹ o szerokich horyzontach mylowych i du¿ej wiedzy, by³a przedwojenn¹ nauczycielk¹. To ona miêdzy innymi
podtrzymywa³a nas, Polaków, na duchu,
pociesza³a, dodawa³a nadziei, mówi³a, ¿e
z³o minie, wrócimy do Polski. Czekalimy jeden rok, drugi, trzeci, czwarty i
nastêpny. W tym czasie zmar³a jej matka, m¹¿ prawdopodobnie zgin¹³ w Katyniu. By³ aresztowany przez NKWD ju¿
w 1939 roku. Nie mia³a o nim ¿adnej wiadomoci. mieræ matki prze¿y³a strasznie, nie wytrzyma³a psychicznie. Smutek, przygnêbienie, pesymistyczne patrzenie na swój los spowodowa³y trwa³¹ chorobê psychiczn¹. Sta³a siê bardzo agresywna. Odebrano jej córkê. Dok¹d wywieziono  nikt siê nie dowiedzia³. Ze
wzglêdu na swój stan wraca³a do Polski
tym wagonem, którym przewo¿ono zw³oki.
Warunki drogi powrotnej by³y takie
same, jak piêæ lat wczeniej, kiedy wieziono nas na Sybir, to znaczy wagony
towarowe, prycze, toaleta w k¹cie

wagonu, wy¿ywienie kipiatok (przegotowana gor¹ca woda) i inne niewygody, ale jak¿e inna panowa³a atmosfera
 drzwi i okna wagonów otwarte, piew
i mowa polska rozlega³y siê wszêdzie.
Nie czulimy g³odu, pragnienia, bowiem
ka¿dy dzieñ jazdy to bli¿ej Ojczyzny. Przekraczaj¹c granicê, ca³owalimy ziemiê
polsk¹, tak nam wiêt¹, kochan¹. Podczas postoju naszego transportu otwierano wagon, w którym jecha³a chora
psychicznie kobieta, aby podaæ jej co
do jedzenia. Obraz, by³ przera¿aj¹cy. Na
trumnie siedzia³a drobna, wychudzona
postaæ, okryta szmatami, z wytrzeszczonymi, dzikimi oczami. Nie chcia³a rozmawiaæ. Chwyta³a podane jedzenie, ale nie
jad³a, chowa³a do wêze³ka. Prawdopodobnie jad³a, gdy transport ruszy³. Widok tej chorej i los jej rodziny pozosta³
na zawsze w mojej pamiêci.
Przywieziono nas do E³ku. Tutaj spotkalimy siê z ojcem, który zosta³ powiadomiony przez swojego kolegê o naszym
powrocie i przyjecha³, ¿eby nas powitaæ. Wreszcie radoæ nie do opisania 
jestemy w Polsce, u siebie, w rodzinnym gospodarstwie, wród swoich. Na
miejscu czeka³y na nas dwie inne moje
siostry wraz ze swoimi rodzinami. One
nie zosta³y zes³ane. By³y zamê¿ne, mia³y
inne nazwiska, inny adres zamieszkania.
To by³ najszczêliwszy dzieñ w moim ¿yciu.
Znowu ca³a rodzina razem  tata, mama
i siostry.
Brat, co prawda, nie wróci³ jeszcze z
Armii Andersa, ale o nim wiedzielimy,
¿e ¿yje, ¿e by³ ranny pod Monte Cassino, przebywa³ w szpitalu i ¿e wkrótce
bêdzie z nami. Listy od Adama przychodzi³y
po wojnie do Polski. Jego kolega z Armii Andersa po powrocie do kraju powiedzia³ nam, ¿e przed wyjazdem odwiedzi³ mojego brata w szpitalu, ¿e czuje
siê on ju¿ dobrze i wkrótce zostanie
odes³any do domu. Wróci³ do nas z W³och
w 1948 roku jako inwalida wojskowy I
grupy, z bezw³adn¹ nog¹, któr¹ ju¿ w
Polsce lekarze musieli amputowaæ powy¿ej
kolana. Adam zmar³ w styczniu 1985 roku
w Augustowie.
Podczas piêcioletniego pobytu na
Syberii nie otrzyma³ymy ani jednego listu
z Polski. Ja i mama pisa³ymy regularnie
do moich sióstr  W³adzi w Augustowie i Romci zamieszka³ej w Pomianach.
Po powrocie do kraju dowiedzia³ymy
siê, ¿e nie mia³y od nas ¿adnej wiadomoci.
Listy nie dochodzi³y wiêc do adresatek.
By³y niszczone. Adresu ojca nie zna³y-

Janina Maciukiewicz
my, nie wiedzia³ymy, gdzie jest. Okaza³o siê, ¿e by³ w partyzantce do chwili
wejcia wojsk niemieckich na te tereny.
Potem wróci³ na swoje gospodarstwo.

W Ojczynie

Urodzi³am siê w 1923 roku w Reszkach, gmina Barg³ów, powiat Augustów.
Rodzice Józef i Franciszka Waszkiewiczowie posiadali du¿e, jak na tamte czasy, gospodarstwo rolne o powierzchni
33 hektarów. Nastawione by³o na hodowlê krów mlecznych i uprawê tytoniu.
Szko³ê podstawow¹ i dwie klasy gimnazjum ukoñczy³am w Augustowie. Po
wejciu wojsk sowieckich do Polski we
wrzeniu 1939 roku w³adze sowieckie
usunê³y nasz¹ rodzinê z gospodarstwa.
Zamieszkalimy u zamê¿nej mojej siostry
Cielukowskiej w Pomianach, gmina Barg³ów, powiat augustowski. Tatê ju¿ wczenie NKWD chcia³o aresztowaæ. Cudem
uda³o mu siê uciec z ich r¹k. Kilka miesiêcy ukrywa³ siê u krewnych, u znajomych, wreszcie wst¹pi³ do oddzia³u partyzanckiego na Czerwonym Bagnie. 20
czerwca 1941 roku NKWD aresztowa³o
nasz¹ rodzinê: mamê, siostrê, brata i mnie.
Wywieli nas na Syberiê Krasnojarskij Kraj, Chakaskaja ob³aæ, gorod Czernogorsk. Tam piêæ lat mojego ¿ycia
wype³ni³a kator¿nicza praca, cierpienia,
g³ód, krzywdy fizyczne i moralne. Za co?
Za to, ¿e bylimy Polakami.
Do Polski wrócilimy w kwietniu 1946
roku. Tu ukoñczy³am trzeci¹ i czwart¹ klasê
gimnazjum, szeciomiesiêczny kurs pedagogiczny i zosta³am skierowana do pracy w szkole. Ju¿ pracuj¹c, ukoñczy³am
zaoczne liceum i Studium Nauczycielskie.
Nauczanie rozpoczê³am l lutego 1948 roku
we wsi Wojnasy, gmina Wieliczki, powiat olecki. W miejscowoci tej nie by³o
szko³y, a wiêc najpierw musia³am j¹ zorganizowaæ. Mieszkañcy chêtnie zaanga¿owali siê do wspó³pracy. Ustalili, gdzie
bêdzie mieci³a siê klasa szkolna, a gdzie
ja bêdê mieszka³a.
C.d.n.

"
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Kalendarz imion

10 stycznia
Ady, Agi, Danuty, Dobros³awy, Gabrieli
Agatona, Dobros³awa, Grzegorza, Jana,
Kolombina, Nikanora, Paw³a, Wilhelma
11 stycznia
Aleksandry, Honoraty, Marty, Matyldy,
Ofelii
Aleksandra, Feliksa, Hilarego, Krzesimira, Teodozjusza, Teozjusza
12 stycznia
Czes³awy, Ernestyny, Grety, Melanii,
Tacjanny, Tatiany
Antoniego, Arkadiusza, Benedykta, Bernarda, Czes³awa, Dominika, Remigiusza
13 stycznia
Bogumi³y, Bogus³awy, Godfrydy, Melanii, Niki, Weroniki
Bogomira, Bogumi³a, Bogus³awa, Godfryda, Hilarego, Izydora, Leoncjusza, Lwa,

Remigiusza
14 stycznia
Marcyny, Maryny, Marzyny, Niny, Rados³awy, Ruth
Amadeusza, Feliksa, Hilarego, Makarego, Malachiasza, Odona, Ordona, Radogosta, Rados³awa
15 stycznia
D¹brówki, Dobrawy, Dory, Gabrieli, Idalii,
Ity
Aleksandra, Alfreda, Arnolda, Domas³awa,
Domos³awa, Gabriela, Izydora, Makarego, Maura, Paw³a
16 stycznia
Beaty, Berty, Honoraty, Marceli, Tiny,
Walerii
Bernarda, Hilarego, Honorata, Marcela,
Marcelego, Ottona, Waldemara, Walerego, Waleriusza, W³odzimierza

ABC DOBREGO WYCHOWANIA
Rozmowa w sprawie pracy jest pierwszym, decyduj¹cym spotkaniem. Koniecznie trzeba przyjæ na czas i pamiêtaæ o
stroju dostosowanym do funkcji, któr¹
chcemy obj¹æ. Przestrzegajmy podstawowych zasad dobrego wychowania mówmy i siadajmy, gdy zostaniemy o to
poproszeni, ale postarajmy siê zachowywaæ naturalnie. Wys³awiajmy siê jasno
i bardziej interesujmy siê sprawami zwi¹zanymi ze stanowiskiem ni¿ zarobkami
czy urlopami. A gdy ju¿ uda nam siê
zdobyæ posadê, nie zapominajmy o powci¹gliwoci. Nie rozpowiadajmy o naszym ¿yciu. Nasze k³opoty s¹ tylko nasz¹ spraw¹. Nie chwalmy siê te¿ naszym
szczêciem (np. wygran¹ w totolotku).
Unikniemy tym samym zazdroci. Po-

Czekolada...

ma w Stanach Zjednoczonych w³asny
kwartalnik, za³o¿ony przez jej mi³oników.

wstrzymujmy siê w pracy od gawêdzenia godzinami przy ekspresie do kawy,
a zw³aszcza od rozg³aszania plotek. Zasada ta obowi¹zuje równie¿ poza firm¹.
I jeszcze problem palaczy w pracy.
W³aciwie zosta³ u nas rozwi¹zany, mo¿na
paliæ tylko w wyznaczonych miejscach.
Ale jeli pal¹ wszystkie osoby w pokoju, musz¹ pamiêtaæ o wietrzeniu pomieszczenia. Klientów lub wspó³pracowników
mo¿e dra¿niæ dym. Nie wypada te¿ siêgaæ po papierosa w czasie zebrañ ani w
gabinecie szefa.

Zimowe miesi¹ce...

to trudny okres dla rolin doniczkowych,
dlatego powinnimy o nie szczególnie
zadbaæ.
Kwiaty dotrwaj¹ do wiosny w doskona³ej kondycji, jeli postawimy je w dobrze owietlonym miejscu i bêdziemy czêsto
zraszaæ.

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-

Przys³owia
i powiedzenia
 Póna zima d³ugo trzyma.
 Zima, zbo¿a cierpi¹ szkodê, zima za nieg,
gdy da wodê.
 Gdy styczeñ burzliwy niegami, lato
burzliwe z deszczami.
 Bój siê w styczniu wiosny, bo marzec
zazdrosny.
 Zima, gdy nie wymrozi, lato te¿ nie dogodzi.

Nasz przepis
Królik z cebul¹

- królik (ok. 1 1/4 kg)
- 2 kg cebuli
- 4 ³y¿ki oliwy
- 15 dkg bia³ego wina wytrawnego
- sól, pieprz
Pokrajan¹ cebulê dusimy w oleju
bardzo wolno, stale mieszaj¹c przez
ok. 30 minut. Królika dzielimy na czêci
i rumienimy na ³y¿ce oleju na wolnym ogniu, aby by³ prawie miêkki.
Dodajemy cebulê, wino, sól, pieprz.
Gotujemy pod przykryciem, zmniejszaj¹c ogieñ i ju¿ bez przykrycia wolno
dogotowujemy. Sos ma byæ esencjonalny.
Podajemy z ziemniakami z wody
i buraczkami.

W Kraju rodka

panuje przekonanie, ¿e u¿ywaj¹c codziennie czosnku mo¿na zapobiec wielu chorobom. W tym równie¿ przypad³ociom
kosmetycznym, zwi¹zanym z cer¹, w³osami i zêbami.
Na ³amliwe paznokcie: nacieraæ przekrojonym z¹bkiem czosnku p³ytkê paznokcia, aby przesta³y siê ³amaæ.
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. 1200-1700.
2. Reklamy nale¿y dostarczaæ najpóniej do
godz. 1500 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.
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PROPOZYCJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
Tomasz Goban - Klas: Cywilizacja
KSI¥¯KA TYGODNIA
Profesor Tomasz Goban  Klas, socjolog i medioznawcza, w swojej ksi¹¿ce ukazuje historiê i rozwój mediów.
Omawia narodziny i kolejne etapy rozwoju cywilizacji medialnej. Genezê, ewolucjê i wspó³czesn¹ eksplozjê ujmuje w
ramy dziewiêciu mediamorfoz, czyli g³êbokich przeobra¿eñ systemu rodków
komunikowana spo³ecznego  od malowide³ naskalnych do multimediów, Internetu i telefonu komórkowego. Autor
unika jêzyka technicznego, koncentruje
siê na sprawach najwa¿niejszych. Ska-

medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja.
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2005

la i intensywnoæ wykorzystywania mediów powoduje kszta³towanie siê spo³eczeñstwa okrelanego jako spo³eczeñstwo zmediatyzowane.
Jest to pierwsza polska ksi¹¿ka tak
szeroko ujmuj¹ca temat, przeznaczona dla
studentów dziennikarstwa i kierunków
pokrewnych.
El¿bieta Rowiñska

WarmiñskoMazurska Biblioteka Pedagogiczna w
Olsztynie Filia
w Olecku, ul.
Aleja Zwyciêstwa 7, tel. 523
93 53 zaprasza:
poniedzia³ek
wtorek-pi¹tek
sobota

9.00-15.00,
9.00 -17.00,
9.00 -15.00

Galeria Prawdziwej Sztuki
im. Andzreja Legusa zaprasza
¿enia zagadki form i tak w jego kompozycjach pojawia siê kszta³t geometryczny i to w postaci kuli, tej najdoskonalszej z bry³. W ten sposób z przestrzeni
szalonego koloru malarz przenosi widza
w przestrzeñ kosmicznego ³adu. Najnowsze
obrazy Koniczka - to konsekwentny i
logiczny rozwój, bo w p³ótnach tego
malarza, nawet tych najbardziej dzikich,
zawsze mo¿na by³o wyczuæ jego wiê z
natur¹. Tak tez by³o, kiedy malowa³ zmys³owe akty, w których pierwotnie ³¹czy
marmurow¹ piêknoæ Wenus z Milo z
wdziêkiem striptizerki.
Najnowsze p³ótna Koniczka, to ju¿
wysmakowane kompozycje koloru i wiat³a,
to tajemnicze przestrzenie cokolwiek
nostalgiczne i sk³aniaj¹ce do refleksji. W
zestawieniu z wczeniejszymi obrazami
uderza cisza i spokój tych p³ócien choæ
w ka¿dym z nich daje siê wyczuæ rodzaj
oczekiwania - to pejza¿e, w których wszystko mo¿e siê zdarzyæ. Na tym wszak¿e
nie wyczerpuje siê to, co malarz ma do
powiedzenia. Równolegle do tych harmonijnych, aczkolwiek zagadkowych
pejza¿y, Koniczek kontynuuje nurt ekspresyjnej abstrakcji i widz
Fot. M.W. Dzienisiewicz
mo¿e ogl¹daæ jego niby
drzewa, a wiêc formy bez
w¹tpienia wywiedzione
z natury. Ma na swoim
koncie kilkadziesi¹t
wystaw indywidualnych
i zbiorowych na terenie
ca³ego kraju oraz w Grodnie, we W³oszech, w
Pary¿u i w Nowym Jorku. Uczestnik wielu plenerów malarskich m.in.
w Bia³owie¿y, we W³oszech i Pary¿u. Autor
projektu malarstwa cien-

Krzysztof Koniczek
Urodzi³ siê w 1955 roku w Olecku.
Studia w Pañstwowej Wy¿szej Szkole
Sztuk Plastycznych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeny. Dyplom w pracowni prof. Waldemara wierzego.
Autor ekspresyjnych, dramatycznych
pod wzglêdem form i barw obrazów, w
których ³¹czy niekiedy ro¿ne materia³y i
konwencje w celu spotêgowania wyrazu. Ukazuje w nich dramatyzm i niepokój wspó³czesnego wiata, a czasem zagro¿enia, które s¹ cecha naszych czasów. W p³ótnach Krzysztofa Koniczka
widaæ, ze tworzywo staje siê s³uga ducha, który umie nim w³adaæ. Wiêkszoæ
p³ócien Koniczka to kompozycje abstrakcyjne, ho w takich niczym nie ograniczonych przestrzeniach znacznie swobodniej dokonuje siê misterium koloru. S¹
to obrazy pulsuj¹ce energia wrêcz wulkaniczn¹ i nic dziwnego, ¿e wiele z nich
zdominowa³ kolor p³yn¹cej lawy. Nie
wyczerpuje to przecie¿ do koñca ani ciekawoci malarza, ani jego potrzeby dr¹-

nego Caritasu w E³ku: zaprojektowa³
wnêtrze Klubu ACK w Bia³ymstoku,
kawiarni Elida, restauracji w Wali³ach;
namalowa³ wnêtrze kocio³a Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Bia³ymstoku
oraz zaniku w Kiermusach k. Tykocina;
projektowa³ plakaty na Jesieñ z bluesem;
prace w zbiorach Muzeum Podlaskiego
w Bia³ymstoku, w wielu firmach oraz w
kolekcjach prywatnych w USA, Kanadzie, Niemczech, Szwecji, W³oszech,
Australii, Francji, Polsce; wspó³organizator Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy ju¿ od 12 lat; tworzy akcje plastyczne na Przystanku Olecko, Niepospolite Artystów Poruszenie; projektuje znaki graficzne, np. Adifanced Reining Technology, logo Mlekovita czy
wydawnictw muzycznych, np. Kasa
Chorych, JJJblus. Publikacje m.in.
Malarze Podlasia album wydany w 2004
r., Kto jest kim na Bia³ostocczy¿nie, Who
is Who w Polsce wyd. IV.
W m³odoci Krzysztof Koniczek by³
zawodnikiem dru¿yny pi³karskiej Juvenia, 1973 r - zdobycie tytu³u Mistrza
Polski Juniorów MKS, piêciokrotnie mistrzostwo starego województwa bia³ostockiego szkó³ rednich w pi³ce no¿nej.
Zapraszamy do galerii w budynku
Regionalnego Orodka Kultury MG.
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OG£OSZENIA DROBNE

/ PRACA
* AVON, wpisowe 0 z³. Tel. 0-609-600-338.

(V58624)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
Wojska Polskiego 20

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

(V1301)

SPRZEDA¯, RATY, ZAMIANA

(V75602)

AUTO-KOMIS .7674) za³o¿ony w 1994r.

* ABC Alkoholi. Plac Wolnoci 8C.
(V901)
* Autoczêci: £ada, Tawria, Skoda, zachodnie. Grunwaldzka.
Tel. (087) 520-01-21.
(V1401)
* Autokomis, Targowa, u¿ywane czêci samochodowe. Tel.
0-500-299-464.
(V1501)
* Biuro Rachunkowe ELKA. Zielona 15, tel. (087) 520-25-52,
od poniedzia³ku do pi¹tku 8 00-1600.
(V1201)
* COMPENSA  ubezpieczenia wszystkie. Tel. (087) 520-46-76.

Ceny najni¿sze w regionie!
KEY, aleja Wojska Polskiego 16

(V76007)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V78402)

/ US£UGI

W styczniu promocja
na armaturê sanitarn¹.

Tel. (087) 520-22-33.

(V1101)

CENTRUM OGRODOWE
GRÜNLAND

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

(K40808)

/ WYNAJEM
* mieszkanie do wynajêcia. Tel. 0-508-097-634.
* Poszukujê mieszkania do wynajêcia. Tel. 0-510-360-622. (K101)
* Wynajmê lokal 45m2, Grunwaldzka. Tel. 0-600-377-469. (K1405)

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(K42905)

* Geodezja, ksero wielkoformatowe, ul. Letnia 12. Tel.
(087) 520-28-67.
(V76602)
* Hurtownia ryb. Tel. (087) 520-00-80.
(V801)
* Sklep miêsny MAZURY. Tel. (087) 520-23-14.
(V1001)
* Taxi Z. Tel. (087) 520-12-12.
* T³umacz jêzyka francuskiego. Tel. 0-604-232-562. (K43702)
* Wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski. Targowa 20, tel. (087)
520-21-13.
(V73405)
* Wypiek sêkaczy. Targowa 6. Tel. (087) 520-30-69. (V73207)

LECZNICA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V73005)

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

L

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

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

tel. 520-23-36

Codziennie w godz. 8 -18

DOM WESELNY

00

00

12345678901234567890123456789012
(K76702)
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
O
le
c
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o
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
ul. Gdañska 1,
12345678901234567890123456789012
* przyjêcia weselne, okolicznociowe12345678901234567890123456789012
tel. +(87) 520-40-50
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
* imprezy studenckie, stypy
12345678901234567890123456789012
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Wspomnienia  po latach

W³adys³aw ¯urowski

Rok 1994/95 - c.d.

Pan Wojnowski nie móg³ przeprowadziæ treningu z ch³opcami, aby nastêpnego dnia wyjechaæ na mistrzostwa makroregionu w Bia³ymstoku, w których ch³opcy zajêli pierwsze miejsce w Z³otym Kr¹¿ku i jedzie szybkiej, a dziewczêta by³y
pi¹te w B³êkitnej Sztafecie i VII w jedzie szybkiej.

27 stycznia ma³y mróz umo¿liwi³ kilkakrotne polanie lodowisk, jednak wyskoczy³o setki górek i z tego powodu korzystaj¹cy z lodowisk przed jazd¹ musieli je ci¹æ. 30 stycznia
zakoñczy³a siê odwil¿ i ju¿ nastêpnego dnia lodowiska by³y
czynne przez ca³y dzieñ.

Na zdjêciach: Przebierañce na lodowisku.

(210)

Wspólnie z dyrektorem domu kultury i panem Wojnowskim ustalilimy, ¿e impreza Rewia na lodzie, zaplanowana
na 1 lutego odbêdzie siê w terminie przewidzianym, chocia¿
lodowisko nie wygl¹da zbyt imponuj¹co z braku rzeb niegowych. Igloo Alaska zbudowane z wielkim trudem i z dru-

giej strony na wzgórku niegowym napis: Witamy goci
oraz na rodku lodowiska zamro¿ony pod lodem powitalny
drugi napis Witamy Mi³oników Alaski  to by³y jedyne
ozdoby lodowiska. Wszystkie inne ulepione przez m³odzie¿
po opadach niegu zosta³y roztopione przez szereg odwil¿y.
Dnia 1 lutego dyrektor domu kultury przywióz³ na lodowisko kilka plakatów, które zosta³y zawieszone na siatce oraz
budynku. Kwadrans przed 11. zjawi³a siê ekipa telewizyjna z

Warszawy. Zaproponowa³em, aby przed rozpoczêciem imprezy
zrobili zdjêcia ca³ego lodowiska z budynku gospodarczego,
co te¿ uczynili. 15 minut po 11. przyjecha³a samochodem Królowa
Zima ubrana w strój indiañski, w asycie dwóch ma³ych
Indianek, którymi by³y Cherry Moreno oraz dziewczynka z
klasy III.
C.d.n.
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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.
(V43802)
(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.

kom./sens.

JU¯ W WYPO¯YCZALNI
1

759

Ob³êd

thriller

4

769

Czas surferów

2

764

Wojna wiatów

thriller/sf

5

772

Madagaskar

anim.

3

767

Piêkny Boxer

akcja

6

775

Wyspa

thriller

NIEKTÓRE PREMIERY GRUDNIA
Fantastyczna czwórka

Pitbull

Perfect Man

1

Ziemia ¿ywych trupów

Gwiezdne wojny – Zemsta Sithów
5
8 i 12

Osaczony
Mr. & Mr. Smith

15

Atak na posterunek 13

19

Czekaj¹c na cud

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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Olecka Halowa Liga
Pi³ki No¿nej
Olecka Halowa Liga Pi³ki No¿nej dobieg³a koñca. Zawodnicy w ostatniej
kolejce rozegrali 6 spotkañ. Do ostatniego meczu nie by³o wiadomo, kto zajmie czo³owe miejsca. Wysoki poziom techniczny, szybkie tempo i wiele kontrowersyjnych zagrañ  tak mo¿na pokrótce
oceniæ ostatni¹ turê rozgrywek.
W Lidze rozegrano ogó³em 30 meczy (6 dru¿yn, z czego ka¿da gra³a 10
razy). Oto wyniki ostatnich spotkañ:
FC Ogólni  GROM 9:6 (5:3); bramki:
Kamil Jawiñski 4, Andrzej ¯yliñski 3 i
Daniel Koprowski 2  Emil Zagórski 3,
Grzegorz Bomber 2 i £ukasz Bomber.
TSV Victory - LIDERZY Hamasu 6:3
(0:1); bramki: Kamil Szarnecki 3, Dominik Ga³¹zka, Marcin Walu i Adam Pu³ecki  Artur Æwikowski i Adam Pu³ecki
(samob.).
FC Ogólni - LIDERZY Hamasu 0:10
(0:3); bramki: Adam Konopko 2, Krzysztof
Czuper 2, Tomasz Czekay 2, Artur Æwikowski, Kamil Sowa, Szymon Karkusz i
Marcin Pietraszewski.
TSV Victory  GROM 7:0 (1:0); bramki: Adam Pu³ecki 2, Dominik Ga³¹zka 2,
Marcin Rudziewicz, Marcin Walu i Fi-

Tabela koñcowa:

Nazwa dru¿yny
BELFERS
TSV Victory
LIDERZY Hamasu
ABSOLWENT
FC OGÓLNI
GROM Olecko

Miejsce Punkty
1
2
3
4
5
6

26
20*
20*
14
3*
3*

Bramki Bramki
strzelone stracone
56
13
49
19
54
27
55
36
22
64
17
94

* Przy jednakowej liczbie punktów o kolejnoci decyduje kolejno - wynik
spotkañ dru¿yn zainteresowanych (1 mecz: 4:2 dla Liderów H., 2 mecz: 6:3 dla
TSV V.),w zwi¹zku z czym o jedn¹ bramkê lepsi okazali siê TSV Victory- zdobywcy II miejsca.
lip Judycki.
Absolwent - LIDERZY Hamasu 6:6
(3:6); bramki: Marcin Ska³ka 3, Maciej
Zyza³a i Micha³ M³ynarczyk 2  Adam
Konopko 3 i Artur Æwikowski 3.
TSV Victory  Belfers 1:3 (0:2); bramki: Adam Pu³ecki  Sebastian Antkiewicz 2 i Adam Wyszyñski.
Mistrzostwo Ligi wywalczyli w znakomitym stylu pi³karze Belfers Olecko,
którymi dowodzi³ Jerzy Wojnowski  nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Olecku. II
miejsce TSV Victory (kpt. Dominik Ga-

³¹zka) a III m. LIDERZY Hamasu (kpt.
Marcin Pietraszewski). Tytu³ najskuteczniejszego zawodnika Ligi zdoby³ zawodnik
Belfers  Sebastian Antkiewicz, który
strzeli³ przeciwnikom 21 bramek. Wszystkie
dru¿yny otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy i puchary (pierwsza trójka), które wrêczy³
gospodarz imprezy  Dyrektor Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Olecku p. Leszek
Olszewski.
Ligê zorganizowali: MOSiR Olecko i
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana Kochanowskiego w Olecku.
ben
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Do niedawna by³a jedn¹ z najwa¿niejszych postaci Platformy Obywatelskiej. A teraz... w rz¹dzie PiS! Okazuje
siê, ¿e nawet najtwardsi i najbardziej
zawziêci na podatek liniowy s¹ jednak
zwolennikami doæ spokojnego przejcia
do takich podatków. Czyli mo¿na i wcale nie trzeba forsowaæ programu 3x15
i wystarczy trochê ust¹piæ. Twarda opozycyjnoæ Platformy Obywatelskiej bardzo
zosta³a zachwiana. Ju¿ nie ma tej pewnoci i buty w wypowiedziach panów
Tuska i Rokity. Ju¿ nawet przeb¹kuj¹ o
rozmowach koalicyjnych. Pewnie kto im
wysy³a ostatnie wyniki sonda¿y. Wiêkszoæ z nich wiadczy o g³upocie polityków, którzy upieraj¹ siê, ¿e maj¹ receptê na wszystko. Chcia³oby siê dodaæ: a nie mówi³em. Ale nie dodam.

Co tam jeszcze siê uda³o. Ano, jak
zwykle, uda³a siê Wielka Orkiestra wi¹tecznej Pomocy. Piêkna idea i piêkne has³a.
Ale to trochê wstyd, ¿e takich potrzeb
jakie dziêki WOP i Jurkowi Owsiakowi
siê za³atwia nie potrafi zapewniæ nasze
pañstwo. W koñcu dysponuje o wiele
lepszymi finansami i mo¿liwociami. Dziêki
fundacji Owsiaka wiele szpitali wie co
to znaczy nowoczesne urz¹dzenie w
medycynie. W tym roku akcja jest bardzo wa¿na. Ma zapewniæ to czego brakuje w czasie pierwszych kilku chwil po
wypadkach: umiejêtnoæ udzielania pierwszej pomocy. To bardzo wa¿ne, bo to
w³anie pierwsze minuty decyduj¹ o tym
czy cz³owiek po wypadku bêdzie ¿y³, czy
nie. Teraz bardzo czêsto umiera z powodu braku umiejêtnoci udzielenia pierw-

szej pomocy mnóstwo ludzi. To dobra
akcja i wa¿ny cel.
No i by³o bardzo powa¿nie. Ale ogólnie
to nie jest tak powa¿nie. Pan Prezydent
Kaczyñski mówi, ¿e mamy za ma³o dzieci. Co z tym trzeba zrobiæ. Trzeba zakasaæ rêkawy i do roboty. Takie czasy...
niestety. Ma to swoje uzasadnienie ekonomiczne. Bo za 20-30 lat zabraknie w
naszym kraju tych, którzy bêd¹ zarabiaæ
na nasze emerytury. Na jednego pracuj¹cego bêdzie przypadaæ 2-3 emerytów.
Dzieciaki nam siê pobuntuj¹ i wyjad¹ z
tego kraju. A nam zostanie ¿ycie jak w
Majami. Tylko za du¿o mniejsze emerytury, które pozwol¹ nam zaszaleæ przez
2-3 dni w tygodniu. Takie czasy. Nawet
dzieci musz¹ podlegaæ regu³om ekonomii. Fajnie? Nawet bardzo fajnie.
W ogóle ten nowy rok zaczyna siê
bardzo fajnie.
PAC
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Ale jaja... jak napisa³by klasyk. Nowy
rok zaczyna siê ca³kiem niele, a nawet
nielej. Ale co tam. Ogólnie to jest bardzo fajnie. Nowy rz¹d ma nowych ludzi.
No tak, bardzo nowych. Starzy akurat
okazali siê bardzo w z³ym gucie. Na
przyk³ad mieli kontakty z ludmi o bardzo dziwnych zainteresowaniach. To
znaczy budzili zainteresowanie policji i
prokuratury. I tak jakby nic taki, ju¿ obecnie
by³y, minister po¿ycza 370 tysiêcy dolarów. Tak sobie po¿yczy³, bo tamten akurat
potrzebowa³... Dobre? Dobre! A nawet
bardzo dobre: Czeæ stary, po¿ycz 370
tys. ... OK... Ju¿ po¿yczam. Wcale siê
nie dziwiê, ¿e kto taki od razu dostaje
dymisjê. Jak na razie jest: szybko i bardzo sprawnie. A ju¿ naopowiadali, ¿e w
kaczoloandzie to bêdzie kolesiowo o
jakim nikt nie s³ysza³. I nici z tego. ¯ad-

nych kolesi i znajomych! Minê³o parê
dni i znowu niespodzianka. Mamy nowego ministra i nowego wicepremiera w
jednej osobie. Oczywicie powinienem

napisaæ: now¹ ministrow¹ itd. Bo zosta³a ni¹ pani Zyta Gilowska. Pamiêtacie
Pañstwo tê osobê?
Dokoñczenie na s. 19.

Wielka Orkiestra wi¹tecznej Pomocy. Olecko,
plac Wolnoci, 8.01.2006r., godz. 20:00

Fot. Boles³aw S³omkowski

