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Dach przecieka nie dlatego, ¿e deszcz
pada, ale dlatego, ¿e w dachu dziura.
Ludowe
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Cz³owieka w³asnoci¹ prawdziw¹ jest tylko to, co
ukocha³, a o istotnym posiadaniu rozstrzyga suma
uczuæ, myli i wra¿eñ, które danej rzeczy odda³. Im
wiêcej w ni¹ w³o¿y³ dobrej woli i energii, tym ona
mu bli¿sz¹ i tym wiêcej swoj¹.Zofia Kossak

Cena 1,40 z³

27 czerwca 2006 r.

Czarni  bêd¹ walczyæ
o wejcie do czwartej ligi

Bêd¹cy po s³u¿bie policjant w³¹czy³ siê do
pocigu za z³odziejem i zdo³a³ go zatrzymaæ

Po s³u¿bie... ale czujnie
Sier¿ant Miros³aw Stachurski by³ ju¿ po s³u¿bie, gdy us³ysza³
wo³anie: Z³odziej! Z³odziej! Ruszy³ w tamtym kierunku, a
by³o to w okolicach ulicy Paderewskiego. Zobaczy³ uciekaj¹cego mê¿czyzna, dogoni³ go i przewróci³ na ziemiê.
Okaza³o siê, ¿e uciekaj¹cy to dwudziestodziewiêcioletni
Wojciech S. (zam. gm. Kowale Oleckie), który przed chwil¹
skrad³ siedz¹cemu w poczekalni szpitala starszemu mê¿czynie saszetkê. By³o w niej oko³o 250 z³otych, dowód osobisty,
ksi¹¿eczka zdrowia i inne dokumenty.
Z³odzieja odwióz³ do komisariatu radiowóz policyjny. Okaza³o
siê, ¿e zatrzymany ma we krwi 1,4 promila alkoholu. Zosta³
wiêc zatrzymany do wytrzewienia.
Wszystkie skradzione przedmioty oraz pieni¹dze odzyskano
i zwrócono je w³acicielowi.
BMB

Mistrzostwa wiata
w Pi³ce No¿nej
Trener Karol Sobczak przyjmuje gratulacje
od Burmistrza Wac³awa Olszewskiego.
O szczegó³ach czytaj na str. 19.

Zero tolerancji

W nocy z 24 na 25 czerwca 14
policjantów po raz kolejny przeprowadzi³o akcjê Zero tolerancji. Wylegitymowano 59 osób, a 14 z nich
ukarano mandatami (9 za picie alkoholu w miejscu publicznym). Zatrzymano 2 pijanych kierowców.
Policja zapowiada, ¿e akcja bêdzie
kontynuowana.
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DU¯Y EKRAN

zaprasza

PUB TARGOWA

UL. TARGOWA 20,
TEL. 0-604-779-423

Nagrody za prawid³owe wytypowanie wyniku meczu!

(L3903)

Fot. Marek Pacyñski

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ
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KRONIKA PO¯ARNICZA
 11 maja od 10.43 jeden zastêp JRG PSP zabezpiecza³ bezpieczeñstwo imprezy masowej przy ul.
Park 1.
 11 maja o 11.59 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar posuszu trawy w okolicach
ul. Wiejskiej.
 11 maja o 16.13 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar posuszu trawy w okolicach
ul. Parkowej.
 11 maja o 16.49 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar posuszu trawy w okolicach
ul. Parkowej.
 12 maja o 13.11 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar posuszu trawy w okolicach
ul. Gdañskiej.
 13 maja o 0.10 trzy zastêpy JRG PSP,
trzy OSP Kowale Oleckiej oraz jeden
OSP Lakiele gasi³y po¿ar budynku inwentarskiego w Kowalach Oleckich.
 13 maja o 17.40 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar posuszu trawy w okolicach
Mo¿nych.
 14 maja o 7.50 trzy zastêpy JRG PSP
oraz jeden OSP wiêtajno usuwa³y skutki
wypadku drogowego do którego dosz³o w Doliwach (gm. wiêtajno).
 14 maja o 14.10 jeden zastêp OSP wiêtajno gasi³ po¿ar posuszu trawy w
okolicach Gr¹d (gm. wiêtajno).
 14 maja o 14.45 jeden zastêp JRG PSP
zabezpiecza³ bezpieczeñstwo imprezy
masowej przy ul. Park 1.
14 maja o 18.10 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar posuszu trawy w okolicach
Sedrank.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski

Pijani kierowcy

NAJTANIEJ W MIECIE

MARKET BUDOWLANY

AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V38002)

Gimnazjalistki na gazie

Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20

(V27809)

Policjanci zatrzymali po po³udniu 22
czerwca nad jeziorem trzy gimnazjalistki
(po czternacie lat). Okaza³o siê, ¿e wszystkie s¹ pijane: 0,2 promila, 0,4 i 1 promil
alkoholu.
Po krótkim ledztwie ustalono, ¿e kilka
godzin wczeniej alkohol kupi³ im dwunastolatek w mieszkaniu przy ul. Nocznickiego. W trakcie przeszukania wskazanego mieszkania znaleziono dwie butelki wódki bez znaków polskiej akcyzy.
Piêædziesiêciodziewiêcioletniemu Edwardowi B., podejrzanemu o sprzeda¿ alkoholu nieletniemu, grozi kara grzywny.
O demoralizacji nieletnich zostanie
równie¿ powiadomiony S¹d ds. Rodzinny i Nieletnich.

 8 czerwca oko³o 17.35 zatrzymano w
Sobolach Mercedesa, którym kierowa³
czterdziestoomioletni Wilfried K. (obywatel Niemiec). Mia³ on we krwi 0,9
promila alkoholu.
 8 czerwca, dwadziecia minut póniej,
na osiedlu Lesk zatrzymano dwudziestosiedmioletniego Karola S., który maj¹c
we krwi 2 promile alkoholu, kierowa³
Hyundayem.
 9 czerwca oko³o 22.55 na placu Wolnoci policjanci zatrzymali do kontroli rowerzystê, dwudziestosiedmioletniego
Karola J. Mia³ on we krwi 0,6 promila
alkoholu.
 9 czerwca oko³o 23.45 na ulicy rodkowej policjanci zatrzymali Hondê.
Okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy samochodem
dziewiêtnastoletni Mateusz G. ma we
krwi 1,3 promila alkoholu.
 10 czerwca, dwadziecia minut po pó³nocy, policjanci zatrzymali w G¹skach
trzydziestoczteroletniego Marcina C.
(mieszkañca E³ku). Kierwca Fiata Uno
mia³ we krwi 1,7 promila alkoholu i
spowodowa³ kolizjê drogow¹.
 Tego samego dnia rano oko³o 7.00 patrol
policji zatrzyma³ na ul. Wojska Polskiego
czterdziestoczteroletniego Miros³awa
A. (mieszkañca Bia³egostoku). Kierowa³ on Nissanem maj¹c we krwi 2,2
promila alkoholu.
 Równie¿ 10 czerwca oko³o 16.00 w
Golubkach policjanci zatrzymali do
kontroli drogowej Forda Fiestê. Okaza³o siê, ¿e kieruj¹cy samochodem
trzydziestoszecioletni Adam S. ma we
krwi 2,8 promila alkoholu.
 12 czerwca oko³o 22.55 policjanci zatrzymali do kontroli dwudziestopiêcioletniego rowerzystê Artura B. Mia³ on
we krwi ok. 0,92 promila alkoholu.
 13 czerwca inny rowerzysta mia³ we
krwi 1,8 promila alkoholu. Czterdziestodziewiêcioletni Ignacy G. zatrzymany
zosta³ w Kowalach Oleckich oko³o 11.10.
 13 czerwca ok. 22.26 policjanci zatrzymali na ul. rodkowej Fiata 126p. Kieruj¹cy nim trzydziestopiêcioletni Marek O. mia³ we krwi 2.24 promila alkoholu. Pojazd zabezpieczono, a kierowcê zatrzymano do wytrzewienia.
 14 czerwca oko³o 15.00 kieruj¹cy VW
Fox czterdziestopiêcioletni Józef N.

(zam. gm. Kowale Oleckie) spowodowa³ na placu Wolnoci kolizjê drogow¹. Okaza³o siê, ¿e nie mia³ on prawa
jazdy, za to jecha³ na podwójnym gazie. Mia³ we krwi 1,44 promila alkoholu. Pojazd policja zatrzyma³a.
 15 czerwca ok. 18.00 zatrzymano w Rosochackich motocyklistê, dwudziestodwuletniego Marcina K. Mia³ on we
krwi ok. 0,66 promila alkoholu. Mia³
on s¹dowy zakaz prowadzenia pojazdów. Motocykl zatrzymano.
 17 czerwca oko³o 2.45 policjanci zatrzymali na placu Wolnoci Reanulta
Lagunê. Kieruj¹cy nim dwudziestojednoletni Pawe³ S. mia³ we krwi 0,22 promila
alkoholu.
 17 czerwca oko³o 21.15 zatrzymano na
ul. Mickiewicza rowerzystê czterdziestosiedmioletniego Andrzeja B. Mia³
on we krwi 2,18 promila alkoholu.
C.d. na pewno nast¹pi...

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:
 Lilia Chmielewska
 Iwona Dobrak
 Alicja Lipowska
 Jerzy Makal
 Hanna Tanewska
 Leonarda Wo³czek
Po odbiór upominków prosimy zg³aszaæ siê do redakcji w godzinach otwarcia
 przy ul. Zielonej 37.
Upominki ufundowali:

√ Drogeria Natura, plac Wolnoci 11

√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26

√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac
Wolnoci 3

√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Wypo¿yczalnia kaset video, ul. Armii
Krajowej 8.

√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada

√ 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

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

Sesja Rady Powiatu

.P. ANTONIEGO
MAKSIMOWICZA

Wielkiego Patrioty, który realizowa³ maksymê:
BÓG-HONOR-OJCZYZNA

HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V29209)

26.06.-02.07.2006r  ul. Zielona 37
3-9.07.2006r.  ul. Kolejowa 15

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

Wyrazy szczerego wspó³czucia
Rodzinie Zmar³ego sk³ada
Liga Polskich Rodzin
Oddzia³ Powiatowy w Olecku
(V40101)

Szczere podziêkowania Panu Starocie, Panom Burmistrzom Olecka
i Zab³udowa, Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej oraz wszystkim pracownikom Zespo³u Szkó³ Technicznych w Olecku, przedstawicielom Solidarnoci, Ligi Polskich Rodzin i innych organizacji i zak³adów pracy, wszystkim, którzy towarzyszyli w ostatniej drodze

.P. Antoniego Masimowicza

sk³ada Rodzina

Spo³eczna Szko³a Podstawowa STO i Spo³eczne
Gimnazjum STO w Olecku

(L4102)

(V40201)

og³aszaj¹

!
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OLECKI TERMINARZ

Zapraszam na XLIII Sesjê Rady Powiatu w Olecku na dzieñ 29 czerwca 2006
roku (czwartek) godz. 12 00 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
wemu Zarz¹dowi Dróg w Olecku,
Porz¹dek Sesji:
e) w sprawie nadania Statutu Powiato1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku obwemu Urzêdowi Pracy w Olecku,
rad.
f) w sprawie upowa¿nienia Zarz¹du Po2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
wiatu do zaci¹gniêcia zobowi¹zañ, kre3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³
dytów i po¿yczek, porêczeñ i gwaRady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹rancji w 2006 roku,
du w okresie miêdzysesyjnym.
g) w sprawie zmian bud¿etu powiatu
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady Pona rok 2006.
wiatu z dzia³alnoci w okresie miêdzy9. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
sesyjnym.
interpelacje i wnioski radnych.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
10 Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
6. Wnioski i owiadczenia radnych.
Komisji Sta³ych Rady.
7. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
11. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
8. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie nadania Statutu Starostwu 12. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Powiatowemu w Olecku,
Wac³aw Sapieha
b) w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w
Olecku,
Z g³êbokim ¿alem przyjêlic) w sprawie nadania Statutu Domowi
Dziecka im. J. Korczaka w Olecku,
my wiadomoæ o mierci
d) w sprawie nadania Statutu Powiato-

Ca³odobowe
dy¿ury aptek

Tygodnik Olecki

nabór do klas pierwszych na rok
szkolny 2006/2007.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkó³ w godz. 8.00  15.00 tel. 0 87
520 24 18, ul. M³ynowa 8.
Dysponujemy równie¿ wolnymi miejscami w innych klasach Spo³ecznej Szko³y
Podstawowej STO i Spo³ecznego Gimnazjum STO.
Zapraszamy!

26 czerwca
17.00  rozpoczêcie kursu na kierowców,
aleje Lipowe 3
28 czerwca
16.00  Sesja rady Miejskiej  Ratusz,
sala konferencyjna
30 czerwca
 mija termin dostarczenia prac plastycznych w konkursie Przyjaciele Kubusia Puchatka (informacja TO 23/441
z 6 czerwca 2006, s. 16
16.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
1 lipca
10.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
2 lipca
10.00  VI Turniej o Puchar Ignasiówki, korty MOSiR
11.00  Turniej Siatkówki Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
4 lipca
10.00  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla Dzieci
 strzelnica
7 lipca
16.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
8 lipca
10.00  Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
9 lipca
10.00  Turniej Tenisa Ziemnego  korty MOSiR
11.00  Turniej Siatkówki Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
11 lipca
10.00  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla Dzieci
 strzelnica
14 lipca
Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej  MOSiR
15 lipca
VII Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar
Rektora Wszechnicy Mazurskiej  korty
MOSiR
Turniej Pi³ki No¿nej Pla¿owej  MOSiR
22.00  Przystanek Kino
16 lipca
10.00  Turniej o Puchar Starosty Oleckiego  korty MOSiR
11.00  Turniej Siatkówki Pla¿owej 
boisko przy kortach MOSiR
22.00  Przystanek Kino
17 lipca
22.00  Przystanek Kino
18 lipca
10.00  Turniej Pi¹tek Pi³karskich dla Dzieci
 strzelnica
22.00  Przystanek Kino
19 lipca
22.00  Przystanek Kino
20 lipca
Fiesta Borealis  konkurs kapel, gwiazdy
Moskwa, Lao Che

"
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Sesja Rady Miejskiej
Zapraszam do udzia³u w XLVI Sesji
Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie siê w dniu 28 czerwca 2006 roku
(roda) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Porz¹dek sesji:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci
w okresie miêdzy sesyjnym.
4. Informacje Biura Rady.
5. Obrót mieniem komunalnym w latach
2002 - 2005.
6. Kultura i promocja gminy.
7. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wnioski radnych i Komisji Rady.
9. Uwagi i wnioski So³tysów i Przewodnicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce projektów uchwa³.
10. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
a) przyst¹pienia do Projektu Partnerstwo na rzecz Rozwoju Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy
osób po chorobie psychicznej;
b) okrelenia wysokoci dotacji celowej Gminie Wieliczki;
c) okrelenia wysokoci dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu;

d) zmian w statucie Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate;
e) zmian w statucie Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Olecku;
f) zmian w statucie Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Olecku;
g) nadania statutu Urzêdowi Miejskiemu w Olecku;
h) nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajêciowej w Olecku;
i) okrelenia najni¿szego wynagrodzenia oraz wartoci punktu dla pracowników nie bêd¹cych nauczycielami zatrudnionych w szko³ach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu prowadzonych przez Gminê Olecko;
j) ustalenia op³at za wiadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez
Gminê Olecko;
k) miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wyznaczonych czêci miasta Olecka obejmuj¹cych tereny po³o¿one w s¹siedztwie torów
kolejowych pomiêdzy drogami wyjazdowymi do wiêtajna i Gi¿ycka,
tereny przyleg³e do drogi wyjazdowej w kierunku E³ku, teren przy ul.
Wojska Polskiego, teren miêdzy uli-

cami Kasprowicza, Rzenick¹, Kociuszki i targowic¹, teren przy skrzy¿owaniu ulic Al. Zwyciêstwa i Kociuszki, tereny przyleg³e do ulic Wiejskiej
i Lenej, teren po³o¿ony w s¹siedztwie osiedla mieszkaniowego Lesk oraz
tereny w s¹siedztwie jeziora Oleckie
Wielkie;
l) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud¿etu gminy za
I pó³rocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorz¹dowej instytucji kultury;
³) zmiany uchwa³y Nr XLV 354.06 Rady
Miejskiej w Olecku z dnia 31 maja
2006 r. w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki d³ugoterminowej na finansowanie planowanego deficytu w bud¿ecie gminy na 2006 r.;
m) zmiany bud¿etu gminy na 2006 rok;
n) utworzenia Zarz¹du Budynków w
Olecku.
11. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
12. Zamkniêcie obrad sesji.
Informujê, ze za³¹czniki do projektu
uchwa³y w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego znajduj¹
siê do wgl¹du w Biurze Rady Miejskiej.
Zapraszam do zapoznania siê z powy¿szym materia³em.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Leszek Ga³czyk

Ta zieleñ
jest dla Ciebie

- kosmetyka parku
Trwa kosmetyczna przebudowa
parku w centrum miasta. Usuwana jest
stara trawa, w której ronie zbyt du¿o
chwastów, a na jej miejsce jest sadzona nowa. Jednoczenie równane
s¹ powierzchnie trawników oraz prowadzona kosmetyka drzew.
Prowadzi siê równie¿ nowe nasadzenia drzew i krzewów. Na nowo
zostan¹ u³o¿one lub wyrównane chodniki wszystkich cie¿ek.
Prace zostan¹ zakoñczone 15
lipca.
(M)

TECHNOLOGIE
GRZEWCZO-SANITARNE

Tel. (087) 520-22-33
Ceny najni¿sze
w regionie!
Fachowe porady
Mo¿liwoæ zakupu
na raty!

SUWA£KI
Hurtownia:

Sklep:

16-400 Suwa³ki

Suwa³ki

ul. Kociuszki 101C

ul. Ga³aja 24

tel./fax (087) 567-45-99

tel./fax (087) 566-70-82

LAS I OGRÓD

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

(V238902)

Hurtownia w Olecku
ul. Wojska Polskiego 16
Tel. (087) 520-22-33

(V38802)

KEY Zak³ad
Us³ugowo-Remontowy

Fot. Alicja Mieszuk

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

Tygodnik Olecki

Odchodz¹cy na zas³u¿on¹ emeryturê po zakoñczeniu pos³ugi duszpasterskiej w parafii pw. Podwy¿szenia Krzy¿a w. w Olecku ksi¹dz pra³at Stanis³aw
Tabaka doprowadzi³ do wybudowania
na zapleczu plebanii domu parafialnego.
Postanowi³ nazwaæ go imieniem patrona
S³ugi Bo¿ego Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego.
21 czerwca podczas dnia modlitwy
za ksiê¿y z terenu diecezji e³ckiej odprawiono Mszê wiêt¹, po której ksi¹dz biskup Jerzy Mazur, ordynariusz Diecezji E³ckiej, powiêci³ nowy budynek, który
ma s³u¿yæ spo³ecznoci parafialnej.

#
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Powiêcenie domu parafialnego

Nagroda Pasjonata
Przypisanych Pó³nocy

Regulamin przyznawania Nagrody Pasjonata Przypisanych Pó³nocy:
I. Kandydatami do nagrody mog¹ byæ osoby mieszkaj¹ce i
dzia³aj¹ce na terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmuj¹ce siê szeroko pojêt¹ animacj¹ rodowiska spo³ecznego w dziedzinach: kultury i sztuki, ekologii, turystyki,
dzia³añ spo³ecznych.
II. Osoby wchodz¹ce w sk³ad Kapitu³y nie mog¹ kandydowaæ do nagrody.
III. Liczba zg³aszanych kandydatów jest nieograniczona.
IV. Prawo zg³aszania maj¹: cz³onkowie Stowarzyszenia KulSpo³eczne Gimnazjum STO
w Olecku zaprasza
wszystkich absolwentów szkó³ podstawowych, którzy chc¹ uczyæ siê w
sposób dla siebie najlepszy i rozwijaæ swoje zainteresowania.
Nasza Szko³a zmienia siê wraz z czasem, w którym przysz³o nam ¿yæ. Robimy wiêc wszystko,
aby nasi Absolwenci byli przygotowani na spotkanie z
tym nowym wiatem.
Przedstawiamy propozycje dzia³añ
na rok szkolny 2006/2007:
- kurs przygotowuj¹cy do egzaminów gimnazjalnych;
- dwa obowi¹zkowe jêzyki obce (angielski, niemiecki);
- ko³a przygotowuj¹ce do konkursów przedmiotowych;

Pod aktem erekcyjnym budynku podpisali siê, oprócz ksiêdza
ordynariusza, tak¿e: biskup pomocniczy Romuald Kamiñski,
ksi¹dz biskup Kazimierz Romaniuk z Warszawy, ksi¹dz kanclerz
kurii e³ckiej, wikariusz generalny kurii ks. Marian Salamon
i ksi¹dz pra³at St. Tabaka, który umieci³ ten akt w cianie tu¿
przy wejciu do domu.
Fot. i tekst
Dariusz Josiewicz
turalnego Przypisani Pó³nocy, cz³onkowie Kapitu³y przyznaj¹cej nagrodê.
V. Kapitu³ê powo³uje Zarz¹d Stowarzyszenia.
VI. Stowarzyszenie nie przyznaje nagrody osobom nie¿yj¹cym.
VII. G³osowanie odbywa siê wed³ug przyjêtych przez Kapitu³ê zasad, które ustala podczas posiedzenia konkursowego.
Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji Goliat,
Aleje Lipowe 1A, 19-400 Olecko zatrudni wykwalifikowan¹
kosmetyczkê. Mile widziane dowiadczenie zawodowe i sta¿
pracy. Osoba ta powinna cechowaæ siê umiejêtnoci¹ nawi¹zywania kontaktu z ludmi, sumiennoci¹, uczciwoci¹ oraz
zaanga¿owaniem. W zamian oferujemy pracê na sta³e w
bardzo dobrych warunkach oraz mo¿liwoæ podnoszenia
kwalifikacji zawodowych. Kontakt: 0-508-097-578.
(V40301)

- ko³a zainteresowañ;
- wiosenna interdyscyplinarna konferencja naukowa dla gimnazjalistów;
- comiesiêczne spotkania z ludmi sztuki i nauki dla uczniów
i rodziców;
- publikacja referatów uczniów w Fundacji Badañ Literackich;
- Klub Europejski;
- wyjazdy naukowe i rekreacyjne.
Zapisy do Spo³ecznego Gimnazjum STO w Olecku, ul.
M³ynowa 8 w godzinach 8.00  15.00. Decyduje kolejnoæ
zg³oszeñ (maksymalna iloæ uczniów w klasie: 16  18). Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w innych klasach naszej Szko³y.
Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ w sekretariacie Zespo³u Szkó³ STO: tel. 0 87 520 24 18.

$
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13. PRZYSTANEK OLECKO

16-19 lipca:
* pokazy warsztatowe
* seminaria
* spotkania autorskie
* wernisa¿e
* projekcja filmów muzycznych
20-23 lipca  Fiesta Borealis  wiêto M³odej Muzyki na
Pó³nocy (polana nad jeziorem Oleckie Wielkie)

(V37503)

* 20-22.07.2006r.  Konkurs kapel
Wystêpy gwiazd:
20.07.  Moskwa, Lao Che,
21.07.  740 mln oddechów, Jacek Lachowicz
22.07.  Kana³ audytywny, Agresiva 69,
23.07.  koncert laureatów oraz zespo³ów Variété i 1984,
Zimbabwe  ¿eñska grupa punkrockowa z Litwy
Prowadzenie: Robert Leszczyñski

Jury: Przewodnicz¹cy: Lech Gnoiñski, cz³onkowie: Robert
Jarosz, Robert Leszczyñski, Jacek Lachowicz, Rimantas Bernatavicius (Litwa), Bogdan Topolski, Jan Kondrak
24-29 lipca  Przystanek Familijny (plac Wolnoci)
od godz. 17:00 - blok gier i zabaw dla dzieci
24.07.2006 (poniedzia³ek)  Pirackie bajanie
25.07.2006 (wtorek)  Gucio Pszczo³a i Konik Polny Filip
26.07.2006 (roda)  Zimowe spotkanie w rodku lata
27.07.2006 (czwartek)  DZIEÑ BURMISTRZA - Jak ¿yæ zdrowo
na weso³o
oraz ca³y dzieñ  blok imprez organizowanych przy wspó³pracy Komendy Sto³ecznej Policji w Warszawie (pokazy Brygady AT, koncert Orkiestry Dêtej itp.)
28.07.2006 (pi¹tek)  Szuflandia w krainie bajek
29.07.2006 (sobota)  Czarodziejskie igraszki
W programie równie¿ codziennie od godz. 19.00 - Koncerty na Przystanku Familijnym (plac Wolnoci) oraz widowiska
plenerowe
24-27 lipca  Przystanek Koncertowy  koncerty na Polanie
 bezp³atne (polana nad jeziorem Oleckie Wielkie)
24.07., godz. 21.00  Pierka³aba  Ukraina
25.07., godz. 21.00  Revival Band  piosenki Roya Orbisona
(Czechy)
26.07., godz. 21.00  Dancing Queen  z³ote przeboje ABBY
(Czechy)
27.07.  DZIEÑ BURMISTRZA:
* godz. 20.00  koncert Warsztatu Piosenki
* godz. 21.30  Patrycja Markowska z zespo³em
28-29 lipca - Koncerty na wielkiej scenie  p³atne (polana
nad jeziorem Oleckie Wielkie):
Karnet  40 z³, bilety  po 25 z³
28 lipca:

22:00 - Goya
23:30 - De Mono
29 lipca:

22:00 - Szymon Wydra
23:30 - Virgin z Dod¹
W ramach Przystanku ponadto przewidujemy:
 Spotkania autorskie w ramach Przystanku Literackiego (prowadzenie: Marek Borawski)
 Warsztaty Fiesty Borealis  pokaz warsztatowy - Jacek Lachowicz
(instrumenty klawiszowe, eks-cianka)
 Warsztat piosenkarski  prowadzenie: Jan Kondrak oraz muzycy
 Warsztat Teatru Ognia  POI (prowadzenie: Roman Karsztun)
 Warsztaty dziennikarskie (prowadzenie: Leszek Gnoiñski)
Oczekujemy zg³oszeñ  warsztaty odbêd¹ siê w przypadku
zg³oszenia odpowiedniej liczby chêtnych: rok @przystanek.pl; tel./
fax (087) 520 20 59

mI£OÆ-MUZYKA
-ROCK&ROLL

PUB TARGOWA

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

Willa EDEN
* przyjêcia weselne,
* przyjêcia okolicznociowe
* imprezy studenckie, stypy

(V37903)

15-19 lipca  Przystanek Kino
(amfiteatr nad jeziorem Oleckie wielkie)
15 lipca (sobota)
godz. 22:00  Muzyka ³agodzi obyczaje ROK DIAB£A, re¿.
Peter Zelenka
BUENA VISTA SOCJAL CLUB, re¿. Wim Wenders
16 lipca (niedziela)
godz. 22:00  Wspó³czesny wiat
BROKEN FLOWERS, re¿. Jim Jarmusch
KAWA I PAPIEROSY, re¿. Jim Jarmusch
17 lipca (poniedzia³ek)
godz. 22:00  Wspó³czesny wiat
SCIANY S¥ DRZWIAMI, re¿. Vojtek Szczytko
TWÓR, re¿. Pawe³ Popko 7
SPO£ECZNOÆ LOKALNA, 6'
SILVERMAN, re¿. Bodo Kox, 15'
NIEPROSZENI GOCIE W OGRÓDKU, re¿. Hermanos de Chamuco, 14'
MIASTO BOGA, re¿. Fernando Meirelles
18 lipca (wtorek)
godz. 22:00  Muzyka ³agodzi obyczaje
TYMON TYMAÑSKI, re¿. Konjo
DEZERTER - NIE MA ZAGRO¯ENIA, re¿. Konjo
FALA, re¿. Piotr £azarkiewicz
19 lipca (roda)
godz. 22:00  Muzyka ³agodzi obyczaje
EXODUS - ROBERT BRYLEWSKI, re¿. Konjo
PRZYSTANEK WOODSTOCK
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Reorientacja zawodowa
 Twoj¹ szans¹
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kursów.
Realizacja projektu mia³a na celu pomoc w zmianie zawodu osobom zwi¹zanym z rolnictwem. Naj³atwiej uzyskaæ jest
to poprzez zdobycie nowych umiejêtnoci
i tego w³anie projekt dotyczy³.
Swój akces zg³osi³o 139 osób, z czego zakwalifikowano do udzia³u 50 osób.
Jako ¿e dzia³aniem projektu objêto teren
powiatu oleckiego, struktura zamieszkania uczestnicz¹cych w nim osób przedstawia³a siê nastêpuj¹co: gmina Olecko
 21 osób, gmina Kowale Oleckie  16
osób, gmina wiêtajno  9 osób i gmina
Wieliczki  4 osoby.
Realizatorem projektu by³a Maria
Wanda Dzienisiewicz, natomiast wykonawcami: Orodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu, Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku, Centrum Szkoleniowe Alfa w E³ku,
Orodek Edukacyjny Perfekt Szko³a
Jêzyków Obcych w Olecku oraz EC Euro
Consulting Sp. z o.o. w Olsztynie.
Projekt zrealizowano przez zaoferowanie szkoleñ w zakresach: operator

23 czerwca w restauracji Astra odby³o
siê podsumowanie realizacji projektu
Reorientacja zawodowa  Twoj¹ szans¹ realizowanego przez Powiatowy Urz¹d
Pracy. Na uroczystoæ przybyli Starosta Stanis³aw Ramotowski, Sekretarz
Powiatu i jednoczenie wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Wojewódzkiego Edward
Adamczyk, szefowa Powiatowego Urzêdu
Pracy Celina Górska oraz zaproszeni
gocie, m. in. £ukasz Stelmach i Rafa³
Bazuch (w wypadku Urzêdu Pracy w Olsztynie). Podczas uroczystoci wrêczono
uczestnikom projektu dyplomy ukoñczenia

koparki i ³adowarki kl. III, spawanie gazowe oraz elektryczne elektrod¹ topliw¹
w os³onie gazów oraz pilarz-drwal. Ponadto projekt oferowa³ naukê jêzyka
angielskiego lub niemieckiego.
Szkolenie ukoñczy³o i wiadectwo
otrzyma³o 49 osób. Wszyscy s¹ zadowoleni ze zdobytych umiejêtnoci, a niektórzy z nich podjêli ju¿ pracê lub s¹ w
trakcie za³atwiania.
Podczas uroczystoci rozdania dyplomów ukoñczenia kursów i szkoleñ g³os
zabrali: Maria Wanda Dzienisiewicz (realizator projektu), Celina Górska (dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy), Stanis³aw Ramotowski (Starosta), Edward
Adamczyk (Sekretarz Powiatu) oraz £ukasz Stelmach (WUP w Olsztynie).
BMB
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Informacje Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku
Czym jest wirusowe
zapalanie w¹troby
typu A?

Wirusowe zapalenie w¹troby (WZW)
typu A, tzw. ¿ó³taczka pokarmowa to jedna
z najczêciej wystêpuj¹cych chorób zakanych na wiecie. Wywo³uje j¹ wirus HAV (Hepatitis A Yirus), przenoszony drog¹ pokarmow¹. St¹d te¿ potoczna nazwa choroby -¿ó³taczka pokarmowa, czy ¿ó³taczka typu A.
Do zachorowania mo¿e dojæ poprzez
spo¿ycie zanieczyszczonej wirusem wody
pitnej lub mytych w niej owoców i innych surowych pokarmów. Czêsto do
zaka¿enia dochodzi tak¿e poprzez bliski
kontakt z osob¹ zaka¿on¹ w bezobjawowym stadium choroby, gdy nie jest jeszcze
wiadoma infekcji. Szczególnie nara¿one na infekcje s¹ osoby podró¿uj¹ce.
Szacuje siê, ¿e ryzyko zachorowania na
WZW typu A wród podró¿uj¹cych jest
100 razy wiêksze ni¿ ryzyko zachorowania na dur brzuszny i 1000 razy wiêksze
ni¿ ryzyko zachorowania na cholerê. Wiele
osób mog³oby unikn¹æ zachorowania na
tzw. ¿ó³taczkê pokarmow¹, gdyby przestrzega³o starej kolonialnej zasady: ugotuj, obierz lub... zapomnij (o jedzeniu),
ale tak naprawdê - wystarczy siê zaszczepiæ.
Z uwagi na nisk¹ odpornoæ immunologiczn¹ populacji, szczególnie u dzieci
i m³odzie¿y ronie ryzyko wybuchu epidemii WZW typu A. W Polsce blisko
93% dzieci do 15. roku ¿ycia nie ma przeciwcia³ chroni¹cych przed ¿ó³taczk¹ pokarmow¹. Choroba szczególnie ³atwo
rozprzestrzenia siew du¿ych skupiskach,
takich jak ¿³obki, przedszkola i szko³y.
Na zaka¿enie ¿ó³taczk¹ typu A nara¿eni s¹ szczególnie ludzie aktywni, m³odzi, czêsto podró¿uj¹cy. Wcale nie musimy wybieraæ siê w egzotyczne podró¿e, w dalekie kraje, wirus czyha równie¿
w tak lubianych miejscach letniego wypoczynku, jak kraje basenu Morza ródziemnego, a nawet w naszych polskich
kurortach. Od 1990 do 1999 roku odsetek nieodpornych wród osób do 30-tego
roku ¿ycia wzrós³ z 42% do ponad 70%.
Co oznacza, ¿e znakomita wiêkszoæ m³odych osób zachoruje na WZW typu A,
jeli bêdzie mia³a kontakt z wirusem.
Choroba wy³¹cza z ¿ycia zawodowego
na oko³o pó³ roku, kto w tych czasach
mo¿e sobie pozwoliæ na tak¹ przerwê w
pracy?
Leczenie wirusowego zapalenia w¹-

troby typu A jest d³ugie i uci¹¿liwe, czêsto
wymaga hospitalizacji. U oko³o 10 - 20
% zaka¿onych nastêpuje nawrót choroby, której objawy mog¹ utrzymywaæ siê
nawet do pó³ roku.
Konsekwencjami WZW typu A mog¹
byæ tak¿e ¿ó³taczka cholestatyczna, zaburzenia hematologiczne, aplazja szpiku,
ostra niewydolnoæ nerek, a nawet ostra
niewydolnoæ w¹troby prowadz¹ca do
zgonu.
Najskuteczniejsz¹ metod¹ zapobiegania
chorobie s¹ szczepienia. Aby zapewniæ
sobie d³ugotrwa³¹ ochronê nale¿y przyj¹æ dwie dawki szczepionki podane w
odstêpie 6-12 miesiêcy. Dzieci mo¿na
szczepiæ po ukoñczeniu pierwszego roku
¿ycia.
Dostêpna jest tak¿e tzw. szczepionka skojarzona, zabezpieczaj¹ca przed
zachorowaniem zarówno na ¿ó³taczkê
pokarmow¹ (WZW typu A) jak i wszczepienn¹ (WZW typu B). Nale¿y przyj¹æ 3 dawki takiej szczepionki, przy czym
drug¹ podajemy po miesi¹cu od pierwszego szczepienia, a trzeci¹ po up³ywie
6 miesiêcy. W Stanach Zjednoczonych,
Izraelu, W³oszech i Hiszpanii szczepienia przeciwko WZW typu A s¹ obowi¹zkowe, w naszym kraju nale¿¹

Czym jest wirusowe
zapalenie w¹troby
typu B?

Wirusowe zapalenie w¹troby (WZW)
typu B, zwane potocznie ¿ó³taczk¹ wszczepienn¹, czy te¿ ¿ó³taczk¹ typu B jest
jedn¹ z najpowa¿niejszych i najgroniejszych chorób zakanych. Wirusem WZW
typu B zaka¿amy siê o wiele ³atwiej ni¿
wirusem HIV. Ryzykuje ka¿dy, kto nie
jest zaszczepiony.
Wirus zapalenia w¹troby typu B rozwijaj¹c siê w organizmie zaka¿onego mo¿e
prowadziæ do wielu powik³añ - marskoci i niewydolnoci w¹troby, a w konsekwencji nawet do raka pierwotnego tego
narz¹du i zgonu. Na wiecie ponad 350
min ludzi jest przewlek³ymi nosicielami
tego wirusa, a 25% pozornie bezobjawowych nosicieli umiera z powodu przewlek³ego zapalenia w¹troby typu B. Czasem
zaka¿enie przybiera tzw. piorunuj¹c¹
postaæ, gdy wirus rozwija siê w ci¹gu
kilku godzin od zaka¿enia i sieje w organizmie nieodwracalne spustoszenie. St¹d
tak wa¿na jest profilaktyka i szczepienia
ochronne.
Polska jest krajem, który osi¹gn¹³

ogromny sukces w walce z WZW typu
B, g³ównie dziêki programom szczepieñ
i akcjom edukacyjnym, z których najbardziej popularn¹ jest ¯ó³ty Tydzieñ. Do
niedawna z powodu ¿ó³taczki wszczepiennej umiera³o od 240 do 330 osób rocznie. W ci¹gu 8 lat liczba zachorowañ zmala³a
o ponad 80%, a zapadalnoæ z 34,6 do
6,2 na 100 ty. mieszkañców. Mimo to,
co roku notuje siê oko³o 2000 nowych
zachorowañ. Wed³ug szacunków ok. 500
ty. Polaków jest nosicielami wirusa zapalenia w¹troby typu B, przez co stanowi potencjalne zagro¿enie dla innych.
Do zaka¿enia dochodzi w wyniku
naruszenia ci¹g³oci skóry oraz podczas
kontaktu z zaka¿on¹ krwi¹ i wydzielinami osoby chorej. ¯eby siê zakaziæ wystarczy zaledwie kropla krwi. Do ponad
60% wszystkich zaka¿eñ WZW typu B
dochodzi w placówkach s³u¿by zdrowia,
w dodatku czêciej na oddzia³ach niezabiegowych ni¿ zabiegowych. Przyczyn¹
przenoszenia wirusa jest le wysterylizowany sprzêt lub inne zaniedbania higieniczne personelu zwi¹zane z myciem
r¹k i zmian¹ rêkawiczek.
Ró¿nym badaniom diagnostycznym
(gastroskopie, dializy, inne z u¿yciem
cewników i igie³), jak te¿ zabiegom operacyjnym czêciej poddawane s¹ osoby
w wieku dojrza³ym, dlatego te¿ czêciej
w tej grupie wiekowej w³anie s³u¿ba zdrowia staje siê ród³em zaka¿enia WZW
typu B.
Przyczyn¹ zaka¿enia ludzi m³odszych
czêciej s¹ kontakty seksualne, zabiegi
w zak³adach fryzjerskich, kosmetycznych,
stomatologicznych czy salonach tatua¿u.
Do zaka¿enia mo¿e dojæ nawet w si³owni. Wirus zapalenia w¹troby typu B
jest 50 do 100 razy bardziej zakany ni¿
wirus HIV. Wed³ug danych Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Akademii Medycznej w Warszawie przyczyn¹ 43% wszystkich zaka¿eñ wród m³odzie¿y w wieku 16-20 lat
by³o branie narkotyków, jednak - co niepokoj¹ce -kolejne 43% m³odzie¿y w tym
wieku nie wie, gdzie mog³o dojæ do
zaka¿enia wirusem WZW typu B.
W przypadku osób w wieku 21-40
lat narkotyki by³y przyczyn¹ 1/5 wszystkich zachorowañ. . Ale a¿ 1/3 osób z tej
grupy wiekowej nie potrafi zidentyfikowaæ ród³a zaka¿enia.
Leczenie przewlek³ego zapalenia w¹troby typu B jest bardzo trudne i d³ugotrwa³e. Najlepsze efekty osi¹ga siê dziêki
terapii lamiwudyn¹. Konsekwencje zachorowania s¹ bardzo powa¿ne.
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olecku
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Zmar³ cz³owiek legenda  za³o¿yciel
Solidarnoci Ziemi Oleckiej
W dniu 20.06.2006 r. o godz. 16.00
w Kociele Podwy¿szenia Krzy¿a odby³ siê pogrzeb .P. prof. Antoniego
Maksyimowicza.
Antoni Maksimowicz urodzi³ siê
10.04.1915 r. w Zab³udowie. W roku 1937
ukoñczy³ Polskie Prywatne Gimnazjum
Koedukacyjne w Bia³ymstoku, a w 1938r.
Szko³ê Podchor¹¿ych w Grodnie. Podczas II wojny wiatowej bra³ udzia³ w
obronie Lwowa i Brzecia, gdzie trafi³
do niewoli sowieckiej. ¯o³nierz AK pseudonim Wrzos w stopniu porucznika.
W 1940 r. wróci³ do Zab³udowa, organizowa³ tajne nauczanie, pomaga³ ludziom zagro¿onym, zmieniaj¹c im personalia. W 1944 r. zorganizowa³ szko³ê
podstawow¹ i redni¹. W 1945 r. zosta³ aresztowany przez UB, osadzony i
skazany na 5 lat wiêzienia.
W 1952 r., zmuszony do wyjazdu z
Zab³udowa, podj¹³ pracê jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkó³ Tech-

nicznych w Olecku, gdzie pracowa³ do
1975 roku.
W 1971 roku mia³ odwagê na konferencji nauczycielskiej wyst¹piæ o uczczenie
minut¹ ciszy pomordowanych na Wybrze¿u, za co zosta³ potêpiony na Plenum PZPR oraz wezwany do UB. By³
przewodnicz¹cym Solidarnoci Nauczycielskiej do 31.12.1981.
W latach 1980-1981 organizowa³ komisje zak³adowe NSZZ Solidarnoæ na
terenie Ziemi Oleckiej i trzeba przyznaæ,
¿e by³ prekursorem powstania Solidarnoci na terenie Olecka.
Stan zdrowia 13 grudnia 1981r. nie
pozwoli³ na internowanie, mimo to nie
zaniecha³ dzia³alnoci zwi¹zkowej po roku
1981.
W czasie stanu wojennego organizowa³ wczasy rodzinom internowanych
z ca³ego kraju, pomoc ¿ywnociow¹ ofiarom internowañ. Utworzy³ fundusz Samopomocy Pieniê¿nej przy Radzie Para-

Zwyciê¿yæ i osi¹æ na laurach to klêska,
byæ zwyciê¿onym i nie ulec  to zwyciêstwo
(Józef Pi³sudski)

Odszed³ cz³owiek wiary,
wychowawca, pedagog i patriota
18 czerwca odszed³ od nas .P. Antoni Maksimowicz, pierwszy przewodnicz¹cy owiatowej Solidarnoci i Komitetu Obywatelskiego Solidarnoæ Ziemi
Oleckiej, twórca Funduszu KO S Ziemi Oleckiej na rzecz budowy szpitala.
Jesieni¹ 2000 r. odesz³a jego ma³¿onka Tomira. Opiekowali siê nim najbli¿si.
Jeszcze w padzierniku 2005 r. zosta³
odznaczony przez Komisjê Krajow¹ medalem 25-lecia NSZZ S.
Podczas ceremonii ¿a³obnej olecka S
wystawi³a swój poczet sztandarowy. Mszê
wiêta ¿a³obn¹ celebrowa³ kolega starszego syna Tadeusza Maksimowicza ze
szkolnej ³awki ksi¹dz profesor Wiszowaty
z Olsztyna. Na zakoñczenie nabo¿eñstwa
g³os zabra³ tak¿e ks. pra³at Stanis³aw
Tabaka, który by³ spowiednikiem zmar³ego. Podkreli³ on, ¿e osobê Pana Antoniego nale¿y ujmowaæ w tzrech aspektach: cz³owieka wiary, nauczyciela i wychowawcy oraz patrioty.
- W czasie stanu wojennego by³ on
praktycznie jedyn¹ osob¹ w naszym miecie, która odwa¿nie kolportowa³a materia³y podziemnej S  opowiada Zygmunt £o, by³y dzia³acz S, internowa-

ny w grudniu 1981 r., który pozna³ swojego mentora w czasie pracy w Zespole
Szkó³ Zawodowych.
- Pan Antoni cieszy³ siê wielkim szacunkiem i dlatego by³ przewodnicz¹cym
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w
naszej szkole  dodaje Z. £o.
Z inicjatywy A. Maksimowicza na
szkolnym sztandarze znalaz³ siê napis:
S³u¿my Ojczynie i Prawdzie. Po kilku miesi¹cach po interwencji w³adz peerelowskich na tym sztandarze s³owo
Prawda zast¹piono s³owem Nauka.
Jak wspomina Juliusz Uss, drugi z
internowanych olecczan, pan Antoni by³
osob¹ bardzo ¿yczliw¹. Dba³ o rodziny
oleckich liderów S.
- Pomaga³ nie tylko nam, ale tak¿e
rodzinom internowanych z ca³ej Polski,
które znajdowa³y opiekê i schronienie w
Olecku  przypomina J. Uss.
W pogrzebie bra³a udzia³ oficjalna delegacja z Zab³udowa ko³o Bia³egostoku,
gdzie Pan Antoni urodzi³ siê i pracowa³
do 1952 r. jako dyrektor Szko³y Zawodowej. Potem zosta³ zes³any za niepokornoæ do Olecka. Po 1990 r. w³adze
samorz¹dowe tego podlaskiego miasteczka

'
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fialnej dla internowanych, którego dzia³alnoæ zosta³a przerwana w wyniku interwencji UB. Po stanie wojennym, pomimo grób, do 1988 r. organizuje msze
za Ojczyznê i Ojca wiêtego. W roku
1988 rozpoczyna na nowo akcje tworzenia nowych Komisji NSZZ Solidarnoæ i organizuje Komitet Obywatelski Solidarnoci w Olecku. Pomimo
podesz³ego wieku i z³ego stanu zdrowia ¿ywo interesowa³ siê sytuacj¹ naszego miasta, kraju i Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoæ. Aktywnie dzia³a³
na rzecz spo³ecznoci lokalnej. By³ cz³owiekiem prawym, uczciwym, prawdziwym patriot¹  wzorem do naladowania dla obecnego m³odego pokolenia.
Za sw¹ dzia³alnoæ w 25 rocznicê
powstania NSZZ Solidarnoæ przypadaj¹c¹ w 2005 roku zosta³ odznaczony
medalem 25-lecia NSZZ Solidarnoæ
przez Komisjê Krajow¹ w Gdañsku
Niniejsze s³owa wyg³osi³ podczas
pogrzebu .P. Antoniego Maksimowicza
przewodnicz¹cy Oddzia³u NSZZ Solidarnoæ Olecko Czes³aw Gontar.
nada³y mu tytu³ honorowego obywatela.
W 1997 r. A. Maksimowicz zosta³
zg³oszony przez Z. £osia do grona Olecczan pó³wiecza w ramach akcji (...)
przypomnienia i przybli¿enia sylwetek
ludzi, zarówno ¿yj¹cych jak i zmar³ych,
którzy w minionym pó³wieczu w jaki
istotny sposób wyró¿nili siê sporód
naszej oleckiej spo³ecznoci zas³uguj¹
na nasz szczególny szacunek, wdziêcznoæ i pamiêæ (Gazeta Olecka nr 21/
76 z dn. 10 padziernika 1997 r.).
Przykre jest to, ¿e nasze w³adze lokalne nie wyst¹pi³y dot¹d z inicjatyw¹
przyznania A. Maksimowiczowi medalu
Zas³u¿ony dla Olecka czy uhonorowania go odpowiednim odznaczeniem
pañstwowym. Najwy¿szy czas, ¿eby to
naprawiæ ...
Dariusz Josiewicz
Moje pierwsze, pamiêtne spotkanie
z Panem Antonim mia³o miejsce u schy³ku lat 80-tych, kiedy to regularnie organizowa³ dziêki przychylnoci ks. Stanis³awa Tabaki msze wiête w intencji Ojczyzny. Mia³em zaszczyt braæ udzia³ w
patriotycznym monta¿u s³owno-muzycznym w kociele pw. Podwy¿szenia Krzy¿a
w. S³owa S³ugi Bo¿ego papie¿a Jana
Paw³a II, pochodz¹ce z jednej z jego homilii
wyg³oszonych podczas pielgrzymki do
Ojczyzny Jeden drugiego brzemiona
nocie, zapamiêta³em do dzisiaj...
Odszed³ od nas prawdziwy, gor¹cy
patriota i pedagog.
D.J.
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Sukces uczniów
z Kochanowskiego!
Uczniowie z naszego liceum wziêli udzia³ w konkursie fotograficznym
pt.
W kniei, w polu i nad wod¹. Organizatorem imprezy by³
Polski Zwi¹zek £owiecki.
Rozdanie nagród odby³o siê w Wêgorzewwie dnia 8 czerwca
2006 r. Nagrodê g³ówn¹ zdoby³a Barbara Baliñska z klasy
ID za zdjêcie pt. Galaktyka. Organizatorzy przyznali tak¿e 2
wyró¿nienia uczniom Liceum Ogólnokszta³c¹cego: Patrykowi
Kisielewskiemu i Barbarze Baliñskiej.
Najlepsze zdjêcia wybra³ znany artysta z naszego regionu 
pan Andrzej Strumi³o. To on wrêczy³ zwyciêzcom nagrody.
Zwyciezcy i pani Olga Karandziej.
Po oficjalnych uroczystociach wszyscy spotkali siê przy ognisku i gor¹cych
kie³baskach. Impreza by³a bardzo udana. Proponujemy zorganizowanie podobnego konkursu w naszym miecie.
Na koniec chcielibymy podziêkowaæ
pani profesor Oldze Karandziej za przygotowanie uczniów do wziêcia udzia³u
w konkursie.

Odbior nagrody przez Patryka Kisielewskiego.

Odbior nagrody przez Barbarê Baliñsk¹.

Marta Dragun  uczennica Liecum
Ogólnokszta³c¹cego
im. Jana Kochanowskiego w Olecku

Tygodnik Olecki

OLECKO W CZO£ÓWCE

W sobotê 3 czerwca , odby³ siê w Kêtrzynie III Festiwal
Ekologiczny. Uczestniczy³o w nim kilkanacie starostw z ca³ego województwa warmiñsko-mazurskiego, a tak¿e kilku przedstawicieli innych województw.
Nasze starostwo po raz drugi, z wielkim powodzeniem,
reprezentowali uczniowie z Zespo³u Szkó³ w Olecku.
W Konkursie Piosenki Ekologicznej w kategorii gimnazjum II miejsce i cenn¹ nagrodê (sprzêt treningowy  wiolarza), zdoby³ zespó³ wokalny AKOLADA.
W kategorii szkó³ podstawowych I miejsce zdoby³ zespó³
dzieciêcy MINI. Konkurencja by³a bardzo du¿a, gdy¿ musieli
pokonaæ oko³o 20 rywali. Najm³odsi uczniowie (kl. II-IV) podbili
publicznoæ i jury wspania³ym wykonaniem piosenki i w nagrodê otrzymali 28 calowy telewizor.
Ciesz¹c siê sukcesem swoich podopiecznych, ¿yczê im,
by z dalszym powodzeniem i nies³abn¹cym zapa³em rozwijali
swoje talenty.
El¿bieta Smokowska-Grzanka
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Kalendarz imion
27 czerwca
Emanueli, Franciszki, Heloizy, Magdaleny, Marii, Marii Magdaleny, Maryli, Pelagii, Teresy, W³adys³awy
Cypriana, Cyryla, Jerzego, W³adys³awa,
W³odzimierza
28 czerwca
Florentyny, Iry, Ligii, Olgi, Raisy, Raissy, Wincencji
Amosa, Benigny, Boles³awa, Ilona, Ireneusza, Józefa, Leona, Marcelego, Paw³a, Zbros³awa

29 czerwca
Benedykty, Benity, Iwetty, Judyty, Salomei
Benedykta, Bertranda, Dalebora, Franciszka, Paw³a, Piotra, W³adys³awa, Wyszomira
30 czerwca
Emilii, Emiliany, Gertrudy, Lucyny
Arnolda, Cichos³awa, Cyryla, Emila, Emiliana, Ernesta, Marcjala, Rajmunda, Tybalda
1 lipca
Gertrudy, Haliny, Halszki, Kaliny, Kla-

Przys³owia i powiedzenia

Nasz przepis

Ryba pieczona z grzybami

1 karp (ok. 1 kg) albo szczupak, albo pstr¹g lub filety ze
wie¿ego dorsza obrane ze skóry (mog¹ byæ filety z ka¿dej
morskiej ryby, nale¿y je jednak przed przyrz¹dzeniem wymoczyæ w mleku), 15 dkg mas³a, odrobina oliwy, sól, szklanka
mietany, , 30 dkg grzybów (rydze, pieczarki lub g¹ski)
Rybê oczyszczamy, solimy, obtaczamy w m¹ce i obrumieniamy na mocno rozgrzanej oliwie. Nastêpnie przek³adamy do kamionki lub ogniotrwa³ego pó³miska. Obk³adamy kawa³eczkami surowego mas³a i wstawiamy do gor¹cego piekarnika, ale na ma³y ogieñ, aby ryba siê dopiek³a.
Po 15 minutach zalewamy mietan¹, zwiêkszamy p³omieñ
i pieczemy jeszcze oko³o 3 minuty na ostrym ogniu.
W tym samym czasie na ma³ym ogniu na male sma¿ymy
na patelni grzyby. Kiedy siê zarumieni¹ solimy je. Mo¿na
równie¿ dodaæ odrobinê pieprzu.
Rybê wyjmujemy z pieca i posypujemy grzybami.
Potrawê podajemy z kartoflami, surówk¹ lub bu³k¹.

Higiena oczu

Sporód zmys³ów najtrwalsze i najbardziej niezawodne s¹: czucie, wêch i
smak. St¹d one w³anie rzadko ulegaj¹
stêpieniu w trzecim wieku. Zdecydowanie
bardziej trzeba dbaæ o wzrok i s³uch.
Pielêgnowanie wzroku jest wiêc prawie

rysy, Reginy
Aarona, Antoniego, Bogus³awa, Bogusza, Gaw³a, Jaros³awa, Juliusza, Mariana, Ottona, Teobalda, Teodoryka
2 lipca
Jagody, Kariny, Marii, Ojcumi³y, Serafiny
Benedykta, Judy, Martyniana, Ottona,
Piotra, Radowoja, Serafina, Urbana
3 lipca
Emnildy, Ildy, Miros³awy, Neli, Noeli,
Petroneli
Alfreda, Anatola, Heliodora, Jacka, Kornela, Leona, Miros³awa, Ottona, Tomasza

 Lato ciep³e oraz d¿d¿yste, znaki plonu oczywiste.
 Piotr i Pawe³ (29 czerwca), gdy siê rozp³acz¹, to przez
tydzieñ ludzie s³oñca nie zobacz¹.
 Czerwiec sta³y  grudzieñ doskona³y.
 Halina (1 lipca), gdy ze s³oñcem wstaje ciep³o i deszcz na
zmianê daje.
 Nawiedzenie Matki Boskiej (2 lipca), wiêc siê chyl¹ przed
ni¹ k³oski.
 Miód lipcowy, to lek zdrowy.

wie¿e owoce...

nie zepsuj¹ siê tak szybko, jeli je bêdziesz przechowywaæ w
pojemniku razem z kilkoma z¹bkami czosnku.

naczelnym nakazem.
Najbardziej nadwerê¿a oczy nadmierne
czytanie drobnego druku przy sztucznym wietle. St¹d tych w³anie czynnoci trzeba unikaæ i czytaæ przy wietle
dziennym. Poza tym warto czêsto patrzeæ
na zieleñ rolin, drzew, to relaksuje i daje
odpoczynek oczom.

Fot. Marek Pacyñski

Budynek ZDZ w Olecku.

(V30108)

Czy wiesz jak nazywaj¹,
siê rocznice ma³¿eñskie?
Pierwsza  bawe³niana
druga  papierowa
trzecia  skórzana
czwarta  kwiatowa
pi¹ta  drewniana
szósta  cukrowa
siódma  miedziana
ósma  spi¿owa
dziewi¹ta  generalska
dziesi¹ta  cynowa
jedenasta  stalowa
dwunasta  p³ócienna (lniana)
trzynasta  koronkowa
czternasta  koci s³oniowej
piêtnasta  kryszta³owa
dwudziesta  porcelanowa
dwudziesta pi¹ta  srebrna,

trzydziesta pi¹ta  koralowa
czterdziesta  rubinowa
czterdziesta pi¹ta  szafirowa
piêædziesi¹ta  z³ota
piêædziesi¹ta pi¹ta  brylantowa
szeædziesi¹ta  diamentowa.

Tygodnik Olecki

ZADBAJMY O SIEBIE
 PROFILAKTYKA RAKA PIERSI
Jednym z najczêciej wystêpuj¹cych
nowotworów z³oliwych u kobiet jest rak
gruczo³u sutkowego, potocznie zwany
rakiem piersi. Najczêciej wystêpuje u
kobiet po 45 roku ¿ycia. Corocznie w
Polsce rejestruje siê 10 000 zachorowañ
i liczba ta stale wzrasta. Rak sutka rzadko wystêpuje równie¿ u mê¿czyzn i stanowi 1% wszystkich zachorowañ na raka
sutka.
ka.

Znamy czynniki ryzyka raka sut-

S¹ to:
 p³eæ  kobiety maj¹ raka sutka 200 razy
czêciej ni¿ mê¿czyni,
 wiek  powy¿ej 50 roku ¿ycia (im kobieta starsza, tym ryzyko wiêksze),
 czynniki rodzinne (genetyczne)  jeli nikt w rodzinie nie chorowa³ to ryzyko jest mniejsze; natomiast im wiêcej osób w rodzinie chorowa³o i im
bli¿sze jest pokrewieñstwo, tym ryzyko wiêksze,
 choroby sutka,
 bezdzietnoæ,
 pierwsza donoszona ci¹¿a po 35 roku
¿ycia,
 pierwsza miesi¹czka  zbyt wczenie,
tj. poni¿ej 12 roku ¿ycia: ryzyko du¿e,
 ostatnia miesi¹czka  póna (po 55

roku ¿ycia): ryzyko du¿e,
 oty³oæ,
 rasa  bia³a czêciej choruje.
Rak piersi jest schorzeniem rozwijaj¹cym siê najczêciej powoli. Jego wczesne
wykrycie daje szansê na wyleczenie.
Zmiany w piersi wykryæ mo¿na dziêki
samobadaniu i okresowym badaniom
obrazowym (USG piersi oraz mammografia).
Najczêstszymi objawami raka sutka s¹:
 guzek wyczuwalny palcami,
 niekiedy zaci¹gniêcie skóry nad guzem,
pomarszczenie jej, zaczerwienienie,
przebarwienie,
 krwista treæ wydobywaj¹ca siê z brodawki sutkowej,
 zmiana kszta³tu sutka,
 strup, owrzodzenie wokó³ brodawki.
Bardzo wa¿ne jest samobadanie piersi
przez kobiety.
Ponad 90% nowotworów piersi wykrywanych jest przez same kobiety. Ka¿da
kobieta w wieku powy¿ej 20 lat powinna wykonywaæ badanie raz w miesi¹cu
2-3 dni po zakoñczeniu miesi¹czki. Jeli
jest ona w ci¹¿y lub po okresie przekwitania, badanie nale¿y wykonywaæ po prostu tego samego dnia ka¿dego miesi¹-

Komentarze i refleksje
Dokoñczenie ze s. 20.

Tak¿e mali, podwórkowi kopacze pi³ki
s¹ pozbawieni starszego opiekuna 
wychowawcy i trenera.
4. Kto ma wiêc wychowywaæ pi³karskie talenty, wybieraæ je i dalej szlifowaæ
ich umiejêtnoci, pasjê i charaktery?
5. Stadiony  po przekszta³ceniu
Stadionu X-lecia w Warszawie na najwiêkszy Bazar Wschodniej Europy, Polska nie ma ani jednego pi³karskiego stadionu na europejskim poziomie. Nie ma
wiêc mo¿liwoci organizowania du¿ych
masowych imprez pi³karskich. Jakim
¿artem by³o zg³oszenie Polski i Ukrainy
do organizacji pi³karskich Mistrzostw
Europy.
By³y prezydent Warszawy, Lech
Kaczyñski, kilka lat temu obiecywa³ likwidacjê bazaru i budowê stadionu narodowego. Zabrak³o odwagi i decyzji jako
prezydentowi stolicy, ciekawe, czy starczy odwagi jako prezydentowi kraju...

!
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ca. Nie jest ono trudne. A na czym polega? Sk³ada siê ono z dwóch etapów:
1. Ogl¹danie stanu piersi. Stañ przed lustrem
i unie rêce do góry. Sprawd, czy
widzisz jakie zmiany w wygl¹dzie piersi
(kszta³t piersi, stan skóry, jej kolor).
To samo sprawd opieraj¹c mocno
d³onie na biodrach, potem w pozycji
pochylonej.
2. Badanie dotykowe. W pozycji stoj¹cej: praw¹ rêkê po³ó¿ z ty³u g³owy,
lew¹ na prawej piersi; lekko naciskaj
pier trzema rodkowymi palcami zataczaj¹c drobne kó³eczka wzd³u¿ piersi, z góry na dó³ i z powrotem. To samo
zrób z lew¹ piersi¹. Sprawd, czy nie
czujesz stwardnienia lub guzka. W
pozycji le¿¹cej: po³ó¿ siê. Wsuñ poduszkê lub zwiniêty rêcznik pod prawy bark, praw¹ rêkê w³ó¿ pod g³owê.
Trzema rodkowymi placami lewej lewej rêki zbadaj pier tak jak w pozycji
stoj¹cej. To samo powtórz z lew¹ piersi¹.
Wyjmij rêkê spod g³owy, po³ó¿ wzd³u¿
tu³owia i zbadaj pachy. Sprawd, czy
nie masz powiêkszonych wêz³ów ch³onnych.
Je¿eli zauwa¿ysz niepokoj¹ce zmiany natychmiast zg³o siê do lekarza. Nie
wolno mieæ nadziei, ¿e to nic z³ego i samo
minie. Natychmiastowe zg³oszenie siê do
lekarza stwarza znacznie wiêksz¹ szansê
na wyleczenie raka piersi.

Powiatowa Stacja Sanitarno
-Epidemiologiczna Promocja Zdrowia
i Owiata Zdrowotna

 nie tylko polityczne

Dokonawszy takiej analizy, trzeba
stwierdziæ, ¿e apetyty polskich kibiców
by³y wygórowane  jestemy co najwy¿ej pi³karskimi redniakami. Wprawdzie
w pi³ce zdarzaj¹ siê cuda, a wiara w cuda
to te¿ polska specjalnoæ, ale na sukces
trzeba ciê¿kiej pracy, potu i wyrzeczeñ,
trzeba te¿ charakteru, np. Otylii Jêdrzejczak. A tak to nawet nasi kopacze za
granicami kraju, na obcych stadionach i
za wielkie pieni¹dze grzej¹ ³awê rezerwowych lub wychodz¹ na kilkanacie minut gry.

19 czerwca, 25-lecie Tygodnika Solidarnoæ

Na uroczystoæ zwi¹zan¹ z 25-leciem
powstania Tygodnika Solidarnoci, Kancelaria Prezydenta Lecha Kaczyñskiego
zaprosi³a redaktorów i dziennikarzy tworz¹cych tygodnik, ale nader wybiórczo.
Jedni zaproszenie odbierali pod ko-

Grzegorz Kudrzycki

niec I dekady czerwca, Tadeusz Mazowiecki  twórca i pierwszy redaktor naczelny TS, zaproszenie odebra³ w przededniu uroczystoci, za Waldemar Kuczyñski, zastêpca redaktora naczelnego oraz
wiêkszoæ ówczesnych kierowników dzia³ów, zaproszeñ nie otrzymali w ogóle.
Nie potrafiê, a raczej nie chcê komentowaæ dziwnych decyzji prezydenckich
urzêdników.
Proszê o komentarz PACA  bezkrytycznego wielbiciela PIS-u i obu Kaczyñskich. Zabawnie, albo raczej infantylnie,
brzmi¹ s³owa PACA o braku zainteresowania pi³k¹  co mo¿na jeszcze wybaczyæ z uwagi na wiek i trudne dzieciñstwo. Nie mo¿na jednak wybaczyæ gloryfikacji ministra Giertycha i jego pomys³ów na politykê historyczn¹ w szko³ach.
Ten ideolog i patron prawdziwych Polaków  wszechpolaków, zdaje siê nie
liczyæ ju¿ ze zdaniem nauczycieli i m³odzie¿y szkolnej.

"
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US£UGI

II i III filar
ubezpieczeñ
emerytalnych
zawieranie umów z Commercial Union
Otwartym Funduszem Emerytalnym BPH CU WBK
Józef Baran  agent Funduszy
Adres: ul. Królowej Jadwigi 13/37
11-500 Gi¿ycko; tel. (087) 428 72 46; kom. 0 606 266 873

(V39302)

COMMERCIAL UNION

* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V39901
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax, 0-87-520-14-00 V13905
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18815
* czêci samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. 0-501-639-658 V27710
* gastronomia  imprezy okolicznociowe, katering (na wynos), tel. 0-87-520-49-60
V33409
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V39008
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V39014
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V32706
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V32606
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V30208
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V31307
* hydraulik, tel. 0-502-383-533
K12608
* jubilerskie, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47
V26310
RATY!

(K12707)

Tel. (087) 52026-88; 0-502-381-995
Rampa PKP,
, terakota, drzwi, tel. (087) 520-13-87)
armatura sanitarna, kominki, prace wykoñczeniowe

GLAZURA

* kredyt tani, tel. 0-87-520-01-89
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47

V30408

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536
Pizza na zamówienie od 1200 do 2200 (niedziela od 1100)
Tel. (087) 523-00-43. Dowóz na terenie miasta  gratis!
PIZZERIA POD PAPUGAMI, Osiedle Siejnik

* pralnia chemiczna, dywany, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-52026-93
V37703
* pralnia, magiel, tel.0-607-373-479
V35904
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, tel. 0-606756-380
K9810
* przezwajanie silników, naprawy AGD, tel. 0-87-520-20-75,
0-601-538-553
K12407
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V39102)
* roboty ziemne fadrom¹, wywrotk¹, ¿wir, piasek, wykopy,
tel. 0-606-113-276
V29609
* rowery, naprawa, skutery, tel. 0-87-520-29-75
V34105
* RTV naprawa sprzêtu, plac Wolnoci 19, tel. 0-87-52024-82
V32207
* serwis opon, nowe, bie¿nikowane, tel. 0-512-217-655 V36204
* serwis pilarek, koszarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa PKP, tel. 0-87-520-48-78
L3805
* sklep miêsny Mazury plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V32907
SKLEP SPO¯YWCZY TOMEK
Du¿y wybór alkoholi i herbat na wagê
Czynny: codziennie  do 2200, pi¹tek-sobota  do 2400
Plac Wolnoci 24
Zapraszamy

* skup metali, surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najlepsze ceny, ul. E³cka 2, tel. 0-501-611-961 V31907
* SOLARIUM, modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V34505
* spawanie aluminium, tel. 0-508-192-094
V30618
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2524
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K324
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2224
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L3206
* transport, tel. 0-508-192-094
V30608
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
V40001
* turystyczne Dem-Bus, kraj, zagranica, tel. 0-504-065-770 K11608

K424

* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Konkurencyjne ceny! 24h

V26410

V31807

* Naprawa sprzêtu RTV. ELEKTRO-MOTO-DOM, Kolejowa 6. Tel. 0-509-489-447
V31507

Olecko, Rzemielnicza 2A
Tel. (087) 523-42-35
0-501-720-701

Andrzej Barszczewski
ul. Sokola 1B (wejcie od ul. S³owiañskiej)

Tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
* wêdzenie miêsa, Adam Kamiñski, Targowa 20, tel. 0-87520-21-13
V73429
* wypo¿yczalnia rowerów Impuls, tel. 0-87-520-36-92 V35404

k2okna@vp.pl

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (I piêtro nad sklepem miêsnym Mazury tel. (087) 520-04-80
V16401

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(V34005)

(V30808)

Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!

(V39202)

* ksiêgowe, tel. 0-87-520-31-70
L4003
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V31412
* Meble, sklep, rampa PKP. Tel. (087) 520-19-44.

(V29309)

Sklep PSTRYK, ul. Zielona 33
Tel. (087) 520-18-44; 0-605-990-280; 0-510-145-891
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K14404
* AUTOGAZ, monta¿ tel. 0-87-523-94-31
V3623
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
V16942
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L3106
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V30508
* Biuro Rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
K14005

(V30308)

(V33006)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

KOMINKI
grzewcze i tradycyjne
projektowanie i wykonawstwo

(V34205)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

Tygodnik Olecki

(V38602)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

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

* zak³ad krawiecki, Irena £apiñska, tel. 0-87-520-24-82 V32007
* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46
V2327
* zupy regeneracyjne, tel. 0-87-520-15-78
V2624

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl
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Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

17
lipca

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V27909)

(V35604)

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

SERWIS OGUMIENIA

INNE
* oddam kamieñ i gruz, tel. 0-511-712-551
L3303
* Znaleziono klucz elektroniczny do samochodu, czarny z
niebieskimi przyciskami, do odebrania w redakcji,
L2515
PRACA
* Avon, wpisowe 0 z³, prezenty, tel. 0-609-600-338
V16915
* praca na budowie, kontakt: Norwida 8 (po 1700)
K15702
* zatrudniê sprzedawcê (z uregulowanym stosunkiem do s³u¿by
wojskowej) na sta³e!, tel. 0-87-520-22-57
L3404
* zatrudniê przy zbiorze truskawek, zapewniam transport na plantacjê,
wiadomoæ: tel. 0-87-520-48-49, 0-605-357-525
K16501

WYNAJEM
* kawalerka w centrum Olecka, tel. 0-87-520-36-94
* lokal do wynajêcia, 170m2, tel. 0-601-245-394
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
* mieszkanie do wynajêcia, tel. 0-609-738-204
* mieszkanie do wynajêcia, 74 m.kw. tel. 0-602-192-452
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00

tel. 520-23-36

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V39801)

OG£OSZENIA DROBNE

SPRZEDAM
sprzedam:
* artyku³y wêdkarskie, WYPRZEDA¯, rabat 30%, sklep zoologiczny, ul. Kolejowa
L3705
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L4001
* dzia³ki budowlane, tel. 0-601-210-819
K14304
* mieszkanie, 60 m.kw., tel. 0-509-243-030
L4201
* nrower dzieciêcy, 6-9 lat, stan bardzo dobry, 300 z³, tel.
0-601-152-454
K15701
* sukniê lubn¹, tel. 0-504-482-323
K15303
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57 L3008
* ziemiê wraz z budynkiem, 700 m.kw., Krupin, tel. 0-601-633347
V16101

L

Jerzy Miliszewskip
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K16001
V40501
L3609
K15902
K15802
L3505

$
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Informacja Urzêdu Skarbowego w Olecku
Podmioty nabywaj¹ce
i wiadcz¹ce us³ugi niematerialne

Przez pojêcie us³ug niematerialnych
nale¿y rozumieæ czynnoci zaspokajaj¹ce
bezporednio potrzeby fizyczne i psychiczne
cz³owieka w zakresie konsumpcji indywidualnej i zbiorowej oraz czynnoci zaspokajaj¹ce potrzeby porz¹dkowo  organizacyjne gospodarki i spo³eczeñstwa tj. dzia³alnoæ administracji pañstwowej, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, bezpieczeñstwa, dzia³alnoci organizacji praktycznych i spo³ecznych
ród³em nadu¿yæ s¹ przypadki nabywania wiadczeñ doradczych, ksiêgowych,
badania rynku, us³ug prawniczych, us³ug
reklamowych, zarz¹dzania i kontroli, przetwarzania danych, us³ug rekrutacji pracowników, gwarancji i porêczeñ oraz wiadczeñ o podobnym charakterze. Wystêpuj¹ce nieprawid³owoci w tym obszarze
polegaj¹ g³ównie na fikcyjnoci transakcji.
W zakresie prawid³owoci rozliczeñ
podatkowych, dokonywanych przez podatników nabywaj¹cych us³ugi niematerialne
nale¿y zwróciæ uwagê na brzmienie art. 88
ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i us³ug, zgodnie z którym obni¿enia
kwoty lub zwrotu ró¿nicy podatku nale¿nego nie stosuje siê do nabywanych przez
podatnika towarów i us³ug, je¿eli wydatki
na ich nabycie nie mog³yby byæ zaliczone
do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyj¹tkiem przypadków, gdy brak
mo¿liwoci zaliczenia tych wydatków do
kosztów uzyskania przychodów pozostaje
w bezporednim zwi¹zku ze zwolnieniem
od podatku dochodowego.
W celu wykazania braku podstaw do
obni¿enia VAT nale¿nego o VAT naliczony przy nabyciu us³ug niematerialnych, nale¿y uwzglêdniæ przede wszystkim okolicznoæ, czy wydatki na ich nabycie mog¹ byæ
zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. A zatem ocena prawid³owoci rozliczeñ w rozumieniu przepisów o podatku
od towarów i us³ug nie mo¿e byæ dokonana
w oderwaniu od regu³ wynikaj¹cych z przepisów o podatku dochodowym.
Definicjê kosztów uzyskania przychodów zawieraj¹ art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art.

PROPOZYCJA

22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych. W wietle powo³anych przepisów kosztami uzyskania przychodów s¹
koszty poniesione w celu osi¹gniêcia przychodów (z zastrze¿eniem wyj¹tków przewidzianych przez ustawodawcê). Udowodnienie, ¿e wydatki poniesione w zwi¹zku z nabyciem us³ug niematerialnych stanowi¹ koszt
uzyskania przychodu, spoczywa na podatniku. Ustawodawca wyranie wi¹¿e te koszty z celem osi¹gniêcia przychodu, cel ten musi
byæ widoczny, a ponoszone wydatki powinny go bezporednio realizowaæ lub co najmniej zak³adaæ go jako realny. Niezbêdna jest
zatem weryfikacja zwi¹zku przyczynowego
pomiêdzy t¹ us³ug¹ a ród³ami przychodu.
Nie wystarczy zatem np. z³o¿enie przez podatnika owiadczenia, ¿e doprowadzi³ do podpisania i realizacji konkretnego kontraktu handlowego, fakt ten nale¿y w sposób szczegó³owy wykazaæ i uzasadniæ. Dany koszt mo¿e
byæ uznany za koszt uzyskania przychodów
pod warunkiem, ¿e pozostaje w zwi¹zku przyczynowo-skutkowym z uzyskanym lub spodziewanym przychodem. Nale¿y uznaæ, ¿e
podatnik mo¿e zaliczyæ wydatki na wiadczenia niematerialne do kosztów uzyskania
przychodów tak¿e wówczas, gdyby nie przynios³y one spodziewanego efektu ekonomicznego, tj. przychodów uzyskanych w ramach
zawartych kontraktów. Mo¿liwoæ uznania
wydatków za koszty uzyskania przychodu
istnieje jednak wówczas, gdy wydatki s¹ racjonalne (podyktowane charakterem prowadzonej dzia³alnoci), wysokoæ tych wydatków zosta³a okrelona z uwzglêdnieniem cen
stosowanych w danej bran¿y, a ich celem  a
nie bezwzglêdnym warunkiem  jest uzyskanie przychodu. Us³ugi niematerialne mog¹ przybieraæ ró¿n¹ postaæ, a ich efekty mog¹ zaistnieæ w odleg³ym czasie, niemniej jednak zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów musi mieæ uzasadnienie w konkretnych zdarzeniach. Zaliczenie omawianych
wydatków do kosztów uzyskania przychodów mo¿na uzasadniæ np. poprzez wskazanie rodzaju podjêtych dzia³añ, ich adresata itd.
Reasumuj¹c, podatnik ma mo¿liwoæ
odliczania dla celów podatkowych wszelkich
wydatków, a wiêc równie¿ wydatków na
wiadczenia o charakterze niematerialnym 

pod warunkiem jednak, ¿e wyka¿e ich bezporedni zwi¹zek z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, jak równie¿ ¿e ich
poniesienie ma lub mo¿e mieæ wp³yw na
wielkoæ osi¹gniêtego przychodu  taki pogl¹d
zosta³ utrwalony w orzecznictwie.
Podatnicy zobowi¹zani zostali do prowadzenia  zgodnie z odrêbnymi przepisami  ewidencji rachunkowej. W zakresie
ustalenia rzeczywistego przebiegu operacji
gospodarczej, istotne znaczenie odgrywa
zatem dowód ksiêgowy, bêd¹cy podstaw¹
wpisu w ksiêgach rachunkowych, czyli w
dokumentacji s³u¿¹cej do ewidencji dzia³alnoci danego podatnika. Art. 21 ustawy z
dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci
(Dz.U. z 2002r., nr 76, poz. 694 z pón.
zm.) precyzuje wymogi, jakim powinien
odpowiadaæ dokument (dowód ksiêgowy)
bêd¹cy podstaw¹ wpisu w ksiêgach rachunkowych, czyli w dokumentacji s³u¿¹cej do
ewidencji dzia³alnoci danego podatnika.
Natomiast w myl art. 22 powo³anej ustawy dowody ksiêgowe powinny byæ rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, któr¹ dokumentuj¹, kompletne, zawieraj¹ce co najmniej
dane okrelone w art. 21, oraz wolne od
b³êdów rachunkowych. Warto zaznaczyæ,
¿e podatnicy podatku dochodowego od osób
fizycznych (osoby fizyczne, spó³ki cywilne
osób fizycznych, spó³ki jawne osób fizycznych oraz spó³ki partnerskie), opodatkowani na zasadach ogólnych, tj. zostali zobowi¹zani do prowadzenia podatkowej ksiêgi
przychodów i rozchodów (art. 24 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zasady okrelone w rozporz¹dzeniu Ministra Finansów w sprawie
prowadzenia podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów). Natomiast ustawa o zrycza³towanym podatku od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne
przewiduje stosowanie uproszczonych form
opodatkowania.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dla podatników
opodatkowanych zrycza³towanym podatkiem dochodowym, tj. rycza³tem od przychodów ewidencjonowanych i kart¹ podatkow¹ nie zobowi¹zanych do ewidencjonowania kosztów, jedyn¹ podstawê prawn¹
dokumentowania czynnoci zakupu stanowi ewidencja prowadzona na zasadach okrelonych w dziale XI ustawy o podatku od
towarów i us³ug.

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

KSI¥¯KA TYGODNIA

Dzieci dotkniête zespo³em Aspergera ³atwo zniechêcaj¹ siê pod wp³ywem
dzia³ania rodowiska i wykazuj¹ g³êbokie upoledzenie do tworzenia wiêzi miêdzyludzkich. Autor ksi¹¿ki to inteligentny
trzynastolatek cierpi¹cy na tê przypad³oæ. Porusza wiele tematów. Pisze miêdzy innymi o tym, dlaczego warto powiedzieæ dziecku o postawionej diagnozie
i wyjaniæ jej konsekwencje.

Luke Jackson: wiry, dziwad³a i zespó³
Aspergera : przewodnik u¿ytkownika dojrzewania. Warszawa: Fraszka Edukacyjna 2005
Ta ksi¹¿ka to przewodnik dla rodziców, opiekunów i wychowawców, ale
przede wszystkim dla m³odych ludzi. Uczy,
jak zrozumieæ czyj¹ innoæ, jak siê wzajemnie szanowaæ i akceptowaæ. Napisana z poczuciem humoru dostarczy czytelnikowi ogromnej przyjemnoci.
El¿bieta Rowiñska

Podczas wakacji

Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie Filia w Olecku,
ul. Aleja Zwyciêstwa 7 (tel. (087) 523 93 53; e-mail: wmbp-olecko@neostrada.pl)
zaprasza od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9.00-15.00.

W okresie 31 lipca - 11 sierpnia bêdzie nieczynna.
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Otwarty konkurs na logo M-GCK
w Choroszczy
REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest MiejskoGminne Centrum Kultury w Choroszczy. Tematem konkursu jest opracowanie logo Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy.
2. Logo powinno ilustrowaæ rodzaj i charakter dzia³alnoci Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury i / lub byæ graficznym przedstawieniem skrótu M-GCK.
3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci
i m³odzie¿y w wieku od 10 do 18 lat.
4. Konkurs ma charakter otwarty, tzn.
mog¹ w nim braæ udzia³ wszystkie osoby,
tak¿e spoza miasta i gminy Choroszcz,
spe³niaj¹ce podane wy¿ej kryteria wiekowe.
5. Technika wykonania prac konkursowych jest dowolna (techniki tradycyjne oraz grafika komputerowa 2D i
3D). Zabronione jest u¿ywanie gotowych rozwi¹zañ graficznych, tzw. cliparts.
6. Termin dostarczania prac up³ywa 10
lipca 2006 roku.
7. Prace wykonane technikami komputerowymi mog¹ byæ dostarczone tylko w formie elektronicznej na p³ytach
CD (bez wydruku).
8. Prace nale¿y sk³adaæ na adres:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29,
16-070 CHOROSZCZ
9. Prace powinny byæ podpisane w nastêpuj¹cy sposób:
· imiê, nazwisko i wiek autora;
· adres kontaktowy, telefon;

· jeli do konkursu przystêpuj¹ uczniowie pod kierunkiem nauczyciela: imiê
i nazwisko nauczyciela, nazwa szko³y,
klasa (podobnie w przypadku instytucji kultury);
· jeli autor przystêpuje do konkursu
samodzielnie, powinien za³¹czyæ owiadczenie od rodziców (opiekunów) nastêpuj¹cej treci:
Wyra¿am zgodê na udzia³ mojego syna
/ córki (imiê i nazwisko) w konkursie na
logo Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Choroszczy
...............................................................................
(czytelny podpis, adres, telefon)
10. Jury sk³adaj¹ce siê z przedstawicieli
sponsora konkursu - Agencji Reklamowej APOGELION w Bia³ymstoku oraz pracowników Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury w Choroszczy nagrodzi jedn¹ pracê.
11. Laureat otrzyma cenn¹ nagrodê rzeczow¹ oraz bêdzie mia³ mo¿liwoæ wektorowego opracowania swojego projektu pod opiek¹ zawodowego grafika w profesjonalnym studiu reklamowym APOGELION w Bia³ymstoku, przy
ul. Legionowej 28 lok. 207.
12. Nagrodzona praca stanie siê oficjalnym znakiem graficznym MiejskoGminnego Centrum Kultury w Choroszczy i przechodzi na w³asnoæ Organizatora.
13. Organizator zastrzega sobie prawo
nieprzyznania ¿adnej nagrody i ponownego og³oszenia konkursu oraz drobnych, organizacyjnych zmian w posta-

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
organizuje nabór na rok szkolny 2006/2007
(K15602)

SZKO£Y DZIENNE na podbudowie gimnazjum
 4-letnie Technikum kszta³c¹ce w zawodach:
- technik ekonomista
- technik informatyk
- technik handlowiec
 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce -profil ogólny
 2-letnia Zasadnicza Szko³a Zawodowa kszta³c¹ca w zawodach:
- stolarz
- sprzedawca
- kelner
SZKO£Y ZAOCZNE na podbudowie gimnazjum lub szko³y podstawowej
 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil ogólny
na podbudowie szko³y zawodowej
 2-letnie Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych  profil ogólny
SZKO£A POLICEALNA DLA DOROS£YCH
1,5-roczna lub 2- letnia na podbudowie szko³y redniej
OFERUJE KSZTA£CENIE W ZAWODACH:
- technik informatyk
- technik handlowiec
- technik administracji
- technik rachunkowoci

Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Bia³ymstoku
Orodek Kszta³cenia Zawodowego w Olecku
19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 22A, tel. (087) 520-26-35
www.zdz.bialystok.pl, e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl
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nowieniach niniejszego Regulaminu.
14. Organizator nie przewiduje przyznania drugiej i trzeciej nagrody, ani wyró¿nieñ.
15. Nienagrodzone prace bêdzie mo¿na
osobicie odebraæ w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w
Choroszczy po dniu 1 wrzenia 2006
r. Organizator nie odsy³a prac!
Dodatkowe informacje: tel. (085) 719
14 31, e-mail: kultura@choroszcz.pl
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w
Olsztynie i Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku og³aszaj¹

konkurs plastyczny
dla dzieci

w 50. rocznicê mierci A.A. Milne i w
80. rocznicê pierwszego wydania Kubusia Puchatka pt. Przyjaciele Kubusia Puchatka
1. W konkursie udzia³ bior¹ dzieci w wieku
5-6 lat.
2. Prace maj¹ byæ w formacie A4, technika: rysunek, wycinanka, wyklejanka, wydzieranka.
3. Do ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ formularz zg³oszeniowy.
4. Prace dostarczyæ do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej do dnia
30.06.2006r.
5. Dwanacie najlepszych prac przejdzie
do etapu wojewódzkiego konkursu.
6. Fina³ wojewódzki odbêdzie siê w listopadzie 2006 r.
***
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w
Olsztynie i Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku og³aszaj¹

konkurs literacki
dla dzieci

w 50. rocznicê mierci A.A. Milne i w
80. rocznicê pierwszego wydania Kubusia Puchatka pt. Przyjaciele Kubusia Puchatka
1. W konkursie udzia³ bior¹ dzieci w wieku 6-13 lat (zespo³owo).
2. Prace maj¹ byæ w formie wydruku komputerowego na formacie A4, nie wiêcej ni¿ 2 strony (1800 znaków bez spacji
na stronie) i zawieraæ opowiadania tematyczne zwi¹zane z bohaterami Stumilowego Lasu.
3. Do ka¿dej pracy nale¿y do³¹czyæ formularz zg³oszeniowy.
4. Prace dostarczyæ do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej do dnia
31.08.2006r.
5. Dwanacie najlepszych prac przejdzie
do etapu wojewódzkiego konkursu.
6. Fina³ wojewódzki odbêdzie siê w listopadzie 2006 r.
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Dokoñczenie ze s. 20.

gdyby Premier nie zdymisjonowa³ pani minister i stwierdzi³,
¿eby poczekaæ do wyników rozprawy lustracyjnej. Wtedy to
dopiero by³by krzyk!
Tak siê obecnie dzieje, ¿e media, które ci¹gle o sobie twierdz¹,
¿e s¹ apolityczne, po prostu pokazuj¹ swoje sympatie polityczne. To dziwne, ¿e jednoczenie z tymi jawnymi okazywaniami sympatii ci¹gle siê mówi o wolnoci i niezale¿noci mediów.
Ale do tego te¿ chyba nale¿y przywykn¹æ, jak kiedy do tego,
¿e socjalizm by³ najlepszym i bardzo humanitarnym ustrojem.
Có¿, wiat siê zmienia, a ludzie nie.
Chcia³bym te¿ na sam koniec napisaæ, dlaczego w ubieg³otygodniowym felietonie s³owo europejczyk napisa³em z
ma³ej litery. Wielu uzna³o to za b³¹d. Niestety, ale by³o to z
mojej strony celowe. Ja uznajê siê za Europejczyka (tego z
du¿ej litery). Znam historiê w³asnego kraju, znam wartoæ miejsca,
w którym mieszkam itd. Jestem ca³kowicie wiadom tego, kim
jestem. Niestety, wokó³ nas jest coraz wiêcej europejczyków! Niewa¿na historia, przesz³oæ, jêzyk i to kim siê jest.
Najwa¿niejsza pe³na micha, piwo w ³apie i pilot TV w rêkach.
Europejczyk (ten z ma³ej litery) nie rozumie co wokó³ niego
siê dzieje. Powtarza has³a, których sam nie rozumie i nie potrafi wyjaniæ o co chodzi w tym co mówi. Tacy europejczycy z mi³¹ chêci¹ bior¹ udzia³ w ró¿nych paradach i wiecach.
Bawi mnie na przyk³ad m³ody cz³owiek opowiadaj¹cy pacyfistyczne frazesy maj¹cy na koszulce podobiznê Che Gewary
(bandyty i mordercy) czy symbol licia trawki.
I jeszcze jedno  do autora tekstów pode mn¹: proszê nie
pisaæ o historii. B³agam! ¯eby o tym pisaæ, trzeba co wiedzieæ na ten temat. Pisanie czego takiego, ¿e Stalin sk³ada³
jakie propozycje Polsce w 1939 roku jest po prostu zmylaniem historii. Proszê pisaæ o wszystkim: jak to PAC nie zauwa¿a czego tam w swoich ulubieñcach i inne takie tam
ciekawostki z tego, co podobno nie widzê... a dziej¹ siê na
naszych oczach, ale historii proszê daæ spokój.
PAC

GRÜNLAND

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

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

Regionalny Orodek Kultury i Sztuki w Suwa³kach zaprasza
na XI Miêdzynarodowy Festiwal Muzyczny

Wios³o Jaæwinga

PROGRAM
sobota, 1 lipca ogród letni przy zalewie
Arkadia
1600-1808  warsztaty instrumentalne sala
ROKiS, ul. Noniewicza 71
19001910  rozpoczêcie l dnia festiwalu
19 10-20 00  koncert zespo³u Fri Stejd¿
Bend (Suwa³ki)
20 10-21 00  koncert zespo³u Nosy (Bia³ystok)
2110-2145  koncert zespo³u Boom! (Kaliningrad, Rosja)
2155-2300  koncert Marka Ga³¹zki z zespo³em (Olecko)
23 10-2420  koncert zespo³u Petlya Pristrastiva (Bia³oru)
(Bia³oru) 2420-0130  Jam session

niedziela, 2 lipca  ogród letni przy
zalewie Arkadia
1500-1730  warsztaty instrumentalne 
sala ROKiS
19 00-19 10  rozpoczêcie II dnia festiwalu
19 10-20 00  koncert zespo³u Twin Pix
(Suwa³ki)
2010-2100  koncert zespo³u Bu³ka z Mas³em (Suwa³ki)
2110-2145  koncert zespo³u Mark (Wilno,
Litwa)
2155-2300  koncert zespo³u Los Agentos
23 10-24 20  koncert zespo³u Mutabor
(Wilno, Litwa)
24 30-0130  Jam session

(V38702)

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

(V78523)

T³umacz¹c to na jêzyk bardziej przystêpny: odbi³o gociowi po tym, jak zosta³ z niczym w swojej partii. Za to modne
sta³o siê wypowiadanie s³owa: impeachment. Bardzo fajne s³owo.
Pan Rokita jest znany ze stosowania skomplikowanych s³ów
i budowania bardzo wzorzystych wypowiedzi, z których tak
naprawdê nic nie wynika prócz tego, ¿e w naszym kraju  wg
niego  jest bardzo le. A co oznacza to s³owo? Encyklopedia stwierdza, ¿e Impeachment to termin pochodz¹cy z anglojêzycznej tradycji parlamentarnej. Oznacza on procedurê formalnego oskar¿enia o przestêpstwa osób maj¹cych immunitet
i zajmuj¹cych wysokie stanowiska pañstwowe. Procedura impeachmentu wszczynana jest przez parlament lub inne cia³a
legislacyjne pañstwa. Impeachment nie musi byæ równowa¿ny z automatycznym odsuniêciem ze stanowiska oskar¿anej
osoby, ani z odebraniem jej immunitetu. I dziêki panu Rokicie
poznalimy bardzo ciekawe s³owo, które mo¿emy do³¹czyæ do
swojego bogatego s³ownika.
Druga sprawa: dymisja prof. Gilowskiej. Rzecznik Interesu
Publicznego stwierdzi³, ¿e Pani minister Gilowska sk³ama³a w
swoim owiadczeniu lustracyjnym. Pani Gilowska, zgodnie z
zasadami przyjêtymi przez PiS, zosta³a z wielkim ¿alem zdymisjonowana przez Premiera... I od razu wielki krzyk, ¿e w w PiS
trwa wojna. Jestem ciekaw jak¹ taktykê przyjêliby krytykanci,
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Czarni  bêd¹ walczyæ
o wejcie do czwartej ligi
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cze klubu.
W ten sposób w³adze miejskie uhonorowa³y dru¿ynê pi³karsk¹ Czarnych
oraz jej trenera Karola Sobczaka.
Klub w rozgrywkach rundy wiosennej wystartowa³ z dalekiego miejsca i
zakoñczy³ je na czwartym miejscu.
Wszyscy zabieraj¹cy g³os podczas
uroczystoci podkrelali, ¿e w nadchodz¹cym sezonie dru¿yna powinna walczyæ o wejcie do IV ligi.
Burmistrz W. Olszewski podkreli³, ¿e
podejmie wszelkie dzia³ania, aby osi¹gn¹æ zamierzony cel.
Wszystkich pi³karzy uhonorowano
okolicznociowymi dyplomami. Oto ich
lista: Pawe³ Astapczyk, Lukasz Dêbski,
Tomasz Dragun, Przemys³aw Drozd, Pawe³ Duchnowski, Mateusz Galiñski, Lukasz Gierak, Tomasz Jackiewicz, S³awomir Jarmo³owicz, Marcin Jegliñski,
Mariusz Jegliñski, Grzegorz Kara,

Rozmowy o pi³ce.
Wieczorem, 23 czerwca w restauracji
Coloseum odby³a siê wa¿na dla oleckiego sportu uroczystoæ. Uczestniczyli w niej burmistrz Wac³aw Olszewski,
wiceburmistrz Henryk Trznadel, prezes
Czarnych Józef Wasilewski, radni: Jaros³aw Bagieñski i Stanis³aw Rutkowski oraz zaproszeni sponsorzy i dzia³aFot. Marek Pacyñski
Gocie z wiceburmistrzem Henrykiem Trznadlem
i trenerem Karolem Sobczakiem.
Tomasz Karniej, Mateusz Kosiñski,
Andrzej Kozubowski, Romuald Leniewski, Micha³ M³ynarczyk, Artur Pajewski, Robert Ratuszny, Karol Sobczak,
Bartosz Sobieraj, Kamil Szarnecki, Micha³ Wasilewski, Pawe³ Wasilewski, Patryk W¹do³owski, Marcin Wiszniewski,
Adam Wyszyñski.
Redakcja Tygodnika Oleckiego
serdecznie gratuluje ca³ej dru¿ynie i ¿yczy dalszych sukcesów. Gratuluje równie¿ wszystkim kibicom wspania³ej postawy oraz kulturalnego i porywaj¹cego dopingu.
Bogus³aw M. Borawski
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.
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DZIEÑ 211
Ale te ostatnie 7 dni... to dopiero
udany tydzieñ. Im wiêkszy upa³, tym
wiêkszy ubaw. Nie wiem czemu, ale ja
osobicie nie lubiê narzekaæ na to co
dzieje siê wokó³ mnie. Widocznie brakuje mi tej narodowej cechy: narzekaæ
na wszystko i wszystkich. Po prostu niele
siê bawiê nasz¹ rzeczywistoci¹. I doskonale rozumiem, ¿e to mo¿e wielu osobom siê nie podobaæ, co mnie bardzo
cieszy. A co mnie cieszy³o w tym, ju¿
by³ym tygodniu?
Po pierwsze: ci¹g dalszy afery billboardowej. No có¿, w t³oku informacji i
kontrataków ze strony Platformy Obywatelskiej bardzo sprytnie omijany jest
fakt, ¿e to w³anie sprawozdania tej partii
z wyborów nie zosta³y przyjête przez
PKW (dla ludzi trochê mniej zorientowanych tym cia³em konstytucyjnym przypominam, ¿e skrót oznacza Pañstwow¹
Komisjê Wyborcz¹). Zrozumienie tego,
¿e co jest nie tak by³oby ³atwiejsze gdyby
do rozkrzyczanego t³umu dotar³a ta informacja, ¿e nieuczciwoæ i nierzetelnoæ kampanii wyborczej w wypadku
finansów jest po stronie PO. Mo¿e Jacek Kurski jest narwany, ale trzeba mu

przyznaæ i oddaæ sprawiedliwoæ, ¿e to,
co do tej pory stwierdza³, opiera³o siê
na prawdzie i by³o zgodne z prawd¹.
Mo¿na nie lubiæ Kurskigo (ja równie¿
nie nale¿ê do fanklubu tego gocia), ale
trzeba stwierdziæ, ¿e co w tym jest.
Najbardziej podoba siê mi zachowanie
PO. Jeszcze bardziej dzia³anie w stylu,
który jest znany ju¿ od dawna, gdy z³odziej kradnie i by odwróciæ od siebie

Komentarze i refleksje
MUNDIAL 2006

Pi³karska prasa, komentatorzy radiowi i telewizyjni, spece od pi³ki szukaj¹
przyczyn pora¿ki naszych pi³karzy ju¿ w
pierwszej grupowej fazie turnieju. Pora¿ki,
co tu du¿o mówiæ, w nie najlepszym stylu!
Jedni wini¹ trenera Janasa za niew³aciwy sk³ad zespo³u, inni prezesa PZPN
Listkiewicza  za niewyci¹ganie wniosków po przegranej w Korei 4 lata wczeniej, niektórzy maj¹ pretensje do polityków i rz¹dz¹cych za brak porz¹dnych
stadionów i bazy szkoleniowej, wiêkszoæ
wini samych pi³karzy za brak zaanga¿owania i woli walki.
Z pewnoci¹ ka¿dy ma czêæ racji,
bo jak zwykle nie ma jednej przyczyny,
a raczej ca³y ich ci¹g.
Jestem fanem dobrego futbolu, lubiê ogl¹daæ mecze na stadionie i na ekranie TV i z tego wzglêdu znam siê na
pi³ce w stopniu co najmniej takim jak
ka¿dy polski kibic. Z pozycji kibica, pozwolê sobie wiêc na w³asn¹, subiektywn¹
ocenê dzisiejszej polskiej pi³ki.
Otó¿ od czasów Kazimierza Górskiego cos z³ego zaczê³o siê dziaæ w polskiej pi³ce. Spróbujê wypunktowaæ te

uwagê, krzyczy: ³apaæ z³odzieja. W swoim krzyku, machaniu rêkami i zaanga¿owaniu niektórzy siê zapominaj¹ do tego
stopnia, ¿e nawet ostatnio nadu¿ywaj¹cy obcych s³ów w okrelaniu i opisywaniu sytuacji Jan Maria Rokita, nawet zdaniem swoich kolegów, przekroczy³ granice zachowania zdroworozs¹dkowego.
PAC
Ci¹g dalszy na s. 18.

 nie tylko polityczne

zjawiska, ¿eby rzecz uj¹æ zwiêle i zachowaæ przejrzystoæ sprawy:
1. Skoñczy³a siê era radosnego,
amatorskiego futbolu, kopania pi³ki dla
przyjemnoci. Zaczê³a siê komercja,
wyrachowanie, pi³karskie hazardy bukmacherów, wielkie pieni¹dze. M³odzi,
utalentowani pi³karsko ch³opcy, dostaj¹c tak du¿e pieni¹dze, zaczynaj¹ ¿ycie
rozrywkowe playboi i trac¹ swój talent
w barach i nocnych pubach (przypominam incydent ze zgwa³con¹ 16-letni¹ Fink¹
przez m³odych reprezentantów Polski).
2. Brak autorytetów trenerskich  po
wielkim Kazimierzu Górskim, którego
pi³karze s³uchali jak ojca i nie kwestionowali jego wskazówek i decyzji, nie by³o

Grzegorz Kudrzycki

ju¿ takich szkoleniowców. Tylko jak mo¿na
szanowaæ trenera, który zarabiaj¹c czêsto kilkunastokrotnie mniej ni¿ m³ody
pi³karski gwiazdor, zaczyna kombinowanie  faworyzuje niektórych gówniarzy,
albo jeszcze gorzej  sprzedaje mecze i
punkty. Echa takich praktyk opisywa³a
prasa, ale niewiele z tego wynik³o.
3. Baza szkoleniowa  brak dobrych
szkoleniowców, pasjonatów pi³ki ju¿ w
szko³ach podstawowych. Wielu nauczycieli
wf i dyrektorów szkó³ wychowanie fizyczne
w szko³ach traktuje jak pi¹te ko³o u wozu
 robi siê jakie prace porz¹dkowe wokó³ szko³y lub niekoordynowane æwiczenia
gimnastyczne czy biegi prze³ajowe.
C.d. na s. 13.

Insynuacje niekonieczne
Gocie hotelowi z natchnieniem s³uchaj¹ muzyki z radia popijaj¹c piwko
przy kontuarze, wchodz¹ trzy blondynki, zajêta toaleta, jaka ma³a dziewczynka przebiega przez hol z impetem, kobieta z niemowlêciem na rêkach,
japonki, dzwoniaste spodnie, w szpic bródki, stare, w md³ym kolorze krzes³a
i kalendarz cienny Warmia i Mazury. Analizator barw i nastrojów. Wakacyjne
klimaty. Kto zgubi³ mokry strój k¹pielowy.

Ewa Koz³owska

