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Weso³oci i zdrowia w wiêta Bo¿ego Narodzenia oraz samych sukcesów w 2007 roku Czytelnikom
i Reklamodawcom ¿yczy redakcja TO.

19 grudnia 2006 r .

wi¹t bia³ych, pachn¹cych choink¹, skrzypi¹cych
niegiem pod butami, spêdzonych w ciep³ej, rodzinnej atmosferze, pe³nych niespodziewanych prezentów.
wi¹t daj¹cych radoæ i odpoczynek, oraz nadziejê na Nowy Rok, ¿eby
by³ jeszcze lepszy ni¿ ten, co w³anie mija.
Z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia najserdeczniejsze ¿yczenia wszystkim mieszkañcom
miasta i gminy Olecko sk³adaj¹
(K31801)
Burmistrz Olecka Wac³aw Olszewski
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Karol Sobczak

MAJSTER

Nr 51
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Cena 1,40 z³

wi¹t Bo¿ego Narodzenia
wype³nionych radoci¹,
nios¹cych spokój i odpoczynek.
Szczêliwego Nowego Roku 2007
spe³niaj¹cego wszelkie marzenia,
pe³nego optymizmu, wiary, szczêcia
i powodzenia
Mieszkañcom Powiatu
oleckiego i Gociom
¿ycz¹
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu,
Radni i Starosta
z pracownikami

(V74101)

(V77402)

M.Pietraszewski

Czy odkry³e ju¿ najlepszy sklep
z materia³ami budowlanymi?
Korzystaj z codziennych
SUPER PROMOCJI u MAJSTRA

Olecko, Aleje Lipow e 1B
Tel. 087 520 36 92

(73504)

Nr 51 (469)

Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Aleje Lipowe  CENTRUM HANDLOWE
Gwarantujemy mi³¹ obs³ugê oraz bogaty asortyment!

¯yczenia TAAAKIEJ RYBY od
Olszewskiego dla wêdkarzy, czyli

Burmistrza Wac³awa

Ani s³owa o polityce!!

Po³owa grudnia. Za oknem kilka stopni
mrozu. Wszystko przykryte wie¿utk¹ warstw¹ bielukiego niegu. S³oneczko skrzy
w oknach srebrzyste iskierki. Jeziora pokryte ciemnym bardzo mocnym lodem.
A pod lodem okonie, p³ocie...ups, tak
mia³o byæ, ale, niestety.
Szaro, mokro, nieprzyjemnie. I nawet
wiêc¹ce przelicznie lampki na drzewach,
s³upach i sklepowych reklamach s¹ jakie bezduszne. Nadchodz¹ce wiêta
Bo¿ego Narodzenia bez niegu to w Polsce
wielka anomalia. Ale kalendarz jest nieub³agany i... Ju¿ id¹ wiêta!!
W tym gor¹cym czasie Burmistrz

Olecka Pan Wac³aw Olszewski, mimo
wielu zajêæ zwi¹zanych z now¹ Rad¹
Miejsk¹, bud¿etem, sesj¹, zakoñczeniem
roku i innymi wieloma obowi¹zkami, zgodzi³
siê porozmawiaæ o rybach i innych tematach interesuj¹cych wêdkarzy i wszystkich mi³oników przyrody.
Arnold Hoci³³o:  Witam serdecznie Pana Burmistrza. Wielkie dziêki, ¿e
znalaz³ Pan czas, aby porozmawiaæ o
rybach, wêdkarzach i innych interesuj¹cych nas tematach. Aby nie traciæ czasu
przechodzê do pytañ. Panie Burmistrzu.
Obserwuj¹c jezioro Oleckie Ma³e intryguje mnie, jak wygl¹da sytuacja naszej

oczyszczalni cieków i jaka jest jakoæ
wód odprowadzanych z oczyszczalni do
Legi i jez. Oleckiego Ma³ego?
Wac³aw Olszewski: - Witam serdecznie wszystkich wêdkarzy i innych zainteresowanych sprawami wêdkarsko-wodno-przyrodniczymi. Jeli chodzi o sam¹
oczyszczalniê cieków, oczyszczalnia nasza
spe³nia wszelkiego rodzaju normy i mo¿na
powiedzieæ, ¿e cieki s¹ w stu procentach oczyszczone.
C.d. na s. 16.

Redakcja

Tygodnika Oleckiego,
ul. Zielona 37
czynna
poniedzia³ek, roda,
czwartek, pi¹tek

w godzinach 12 00-1700
(we wtorek nieczynna)

 7 grudnia o 11.40 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ z jezdni w Wieliczkach tarasuj¹cy ja konar drzewa.
 7 grudnia o 16.31 jeden zastêp JRG PSP
usuwa³ skutki kolizji z jezdni ul. Wojska Polskiego.
 8 grudnia o 11.25 dwa zastêpy JRG PSP
bra³y udzia³ w akcji transportowania
do szpitala chorego.
 8 grudnia o 16.50 jeden zastêp JRG PSP
i jeden OSP Kowale Oleckie gasi³y w
Kowalach Oleckich po¿ar samochodu
osobowego.
Informacji udzieli³
m³odszy ogniomistrz Andrzej Zajkowski

W³amanie

7 grudnia rano mia³o miejsce w³amanie do plebanii w G¹skach. Przestêpca
wybi³ szybê w oknie i wszed³ do pokoju. £upem z³odzieja sta³y siê cztery zegarki o wartoci oko³o 1000 z³otych.
Tego samego dnia policja ustali³a
sprawcê. Okaza³ siê nim szesnastoletni
Wies³aw T. mieszkaj¹cy na terenie gminy wiêtajno. Skradzione zegarki policja odzyska³a i zwróci³a w³acicielowi.
W³amywaczem zajmie siê s¹d do spraw
nieletnich.

Akcja policyjna

19 grudnia na terenie ca³ego powiatu policja przeprowadzi akcjê pod nazw¹ Prêdkoæ. Celem jej bêdzie sprawdzanie prêdkoci poruszaj¹cych siê pojazdów przy pomocy radaru wypo¿yczonego na ten czas z KPP w E³ku.
Podczas przeprowadzonej w listopadzie
podobnej akcji ujawniono 90 przypadków
przekroczenia dozwolonej prêdkoci.

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 12-17.12.2006r.  ul. Sk³adowa 6
 18-23.12.2006r.  ul. Zielona 37

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI
STACJA PALIW Rarytas

ul. E³cka 4
Na miejscu: myjnia, sklep,
hotel i bar
(V70706)

PIJANI KIEROWCY

Komunikat
policji

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê wiêtami Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku
policja przypomina osobom zajmuj¹cym
siê handlem materia³ami pirotechnicznymi, ¿e sprzeda¿ tego typu wyrobów jest
dozwolona wy³¹cznie osobom doros³ym.
Równie¿ u¿ywanie tego typu materia³ów
dozwolone jest dla osób doros³ych.
W miejscach publicznych artyku³y
pirotechniczne mo¿na u¿ywaæ jedynie w
okresie od 31 grudnia do 1 stycznia.
Osobom nie stosuj¹cym siê do wymienionych zasad grozi kara grzywny.

Akcja Choinka

Policja wraz ze stra¿¹ len¹ zapowiada wzmo¿on¹ kontrolê obszarów lenych
maj¹c¹ za zadanie ochronê m³odych drzewek przed bezprawnym ich wycinaniem.

Wypadek

14 grudnia oko³o 12.40 z balkonu bloku
mieszkalnego na osiedlu Siejnik wypad³
jedenastoletni Adam G. Upadek skoñczy³ siê w miarê szczêliwie  ch³opak z
po³amanymi przedramieniami zosta³ przetransportowany do szpitala w Suwa³kach.
Policja bada przyczyny tego zdarzenia.

Marycha w mieszkaniu!  nieudana uprawa
16 grudnia policjanci w mieszkaniu
przy ul. Zielonej ujawnili hodowle konopi indyjskich. Dwie roliny uprawia³
czternastoletni Norbert R.
Sprawa nieletniego trafi do s¹du ds.
rodziny i nieletnich.

MARKET
BUDOWLANY

(V73204)

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V69307)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

 2 grudnia o 20.10 zatrzymano w Borkowinie Opla Astrê. Kieruj¹cy nim piêædziesiêciosiedmioletni Marian B. mia³
we krwi 1,9 promila alkoholu.
 3 grudnia o 13.50 zatrzymano czterdziestoomioletniego Henryka K. Jecha³
on rowerem ulic¹ Kociuszki maj¹c we
krwi 2,2 promila alkoholu.
 4 grudnia o 13.25 patrol policji zatrzyma³ na alei Zwyciêstwa jad¹cego ni¹
Mercedesa. Kierowca, czterdziestodwuletni Dariusz J., mia³ we krwi 2,3 promila alkoholu.
 6 grudnia piêædziesi¹t minut po pó³nocy policjanci zatrzymali jad¹cego ul.
Kolejow¹ fiata 126p. Kierowca Grzegorz W. mia³ we krwi 0,25 promila alkoholu.
 Tego samego dnia o 14,45 zatrzymano
w Borawskich Audi kierowane przez
piêædziesiêcioszecioletniego Leszka W.
Prowadz¹cy pojazd mia³ we krwi 1 promil
alkoholu.
 8 grudnia o 22.50 zatrzymano w Norach trzech rowerzystów. Dwudziestopiêcioletni Pawe³ K. mia³ we krwi 1,9
promila alkoholu, osiemnastoletni Julian K. mia³ 1,5 promila, a dziewiêtnastoletni Zdzis³aw S. 0,65 promila.

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:
 Maria Bogucka
 Adam Kropik
 Micha³ £oza
 Agnieszka Maksiuk
 El¿bieta Zagórska
 Norbert ¯elechowski
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Drogeria Natura, plac Wolnoci 11
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ Serwis ogumienia, Józef Brodowski, ul. 11 Listopada
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego 16 (rampa PKP)

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

Stypendia szkolne

Dobiega czas realizacji pierwszej transzy stypendiów szkolnych przyznanych
uczniom szkó³ podstawowych i gimnazjów na 2006 i 2007 rok. Sporód 949
z³o¿onych wniosków stypendia otrzyma³o
823 uczniów. £¹czna kwota stypendiów
wyp³acona w czasie od wrzenia do grudnia 2006 roku to 222.638,08 z³. Na jednego ucznia wypada rednio trochê wiêcej ni¿ 67 z³otych.

K2 okna i drzwi wszystkim Klientom
sk³ada ¿yczenia
weso³ych wi¹t Bo¿ego Narodzenia
i szczêliwego Nowego Roku
Wszystkim mieszkañcom Olecka i okolic z okazji
wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Nowego Roku
serdeczne ¿yczenia sk³adaj¹ w³aciciele i pracownicy firmy IMPULS, Aleje Lipowe 1B

(L10301)

Podczas rozmów, jakie 8 grudnia przeprowadzi³y miedzy sob¹ w³adze powiatowe i miejskie, omówiono m. in. problem
zwi¹zany z obecn¹ przychodni¹ zdrowa
przy ul. 11 Listopada. Nie spe³nia ona w
chwili obecnej kryteriów unijnych.
Dla rozwi¹zania tego problemu ustalono wstêpnie trzy scenariusze: przebudowa obecnej przychodni, remont starego szpitala przystosowuj¹cy go do nowych potrzeb lub budowa nowego budynku. Najbardziej kontrowersyjn¹ propozycj¹ jest remont starego szpitala.
Dyskusje nad problemem dopiero rozpoczêto i zapewne konsultacje z architektem oraz s³u¿b¹ zdrowia pozwol¹ na podjecie
wi¹¿¹cej decyzji. Problem musi jednak zostaæ
rozwi¹zany jeszcze w tej kadencji.

Jakby oddzielnym problemem, i to w
samym sobie, ma byæ zapewnienie odpowiedniej iloci miejsc parkingowych
przy przychodni. W chwili obecnej ci¹gi ulic 11 Listopada, Zielona i nawet S³owiañska s¹ zapchane przez samochody
osób korzystaj¹cych z jej us³ug.

(L10201)

Przychodnia zdrowia

Spokoju, ciep³a, radoci w wiêta oraz
wiele szczêcia w Nowym Roku ¿yczy
Market Budowlany Majster
(L10001)

Aleje Lipowe 1B, Olecko

Sprzeda¿ fajerwerków

Sklep SAM
ul. Nocznickiego 11

¯yczenia spokojnych i radosnych wi¹t
Bo¿ego Narodzenia i szczêliwego Nowego Roku
wszystkim mieszkañcom Olecka sk³ada

sklep Sam i Chemix, ul. Nocznickiego

(L9103)

Zdrowych i spokojnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz pomylnoci w Nowym Roku ¿yczy

Hurtownia Spo¿ywcza GOS,
Olecko, ul. Go³dapska 31

OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STA£E
8.00  15.00  Wystawa fotografii
Stanis³awa Wosia, Galeria sztuki prawdziwej im. A. Legusa, plac Wolnoci
9.00  14.00  Walka Urzêdu Bezpieczeñstwa z opozycj¹ polityczna wystawa w Nadlenictwie Oleckim, ul. Kociuszki
32  czynna codziennie
***********************
19 grudnia (wtorek)
12.00  uroczysta Wigilia oraz otwarcie
nowego budynku rodowiskowego
Domu Pomocy Spo³ecznej, ul. Armii
Krajowej
20 grudnia (roda)
 up³ywa termin sk³adania wniosków w
konkursie dla m³odzie¿y Kunia Umiejêtnoci (informacja TO 46/464, s.9)
23 grudnia (sobota)
 Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
nieczynna
29 grudnia (pi¹tek)
13.00  Sesja Rady Miejskiej, Ratusz
31grudnia 2006 (niedziela)
1 stycznia 2007 (poniedzia³ek)
20.00  pocz¹tek Balu Sylwestrowego,
dom weselny Eden, ul. Gdañska
8 stycznia
 Przetarg na sprzeda¿ lokalu po wietlicy i remizie w Borawskich oraz trzech
dzia³ek po³o¿onych na zapleczu ul. Targowej.
17.00  rozpoczêcie kursu dla kandydatów na kierowców w Oleckim Centrum
Szkolenia Kierowców przy alejach Lipowych
15 stycznia
 Przetarg na sprzeda¿ dwóch lokali: u¿ytkowego przy ul. S³owackiego oraz mieszkania w G¹skach.

Zawarto akty
notarialne...

(L9901)

(K77601)

(od 27 grudnia)

!
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z nabywcami dzia³ek budowlanych po³o¿onych przy ul. £¹kowej. Dzia³ki zosta³y przez Olecko sprzedane w trybie
przetargu nieograniczonego.
Akt notarialny zawarto równie¿ z nabywc¹ dzia³ki budowlanej w budownictwie szeregowym po³o¿onej przy ul. Letniej. Z nabywc¹ dzia³ki pod zabudowê
gastronomiczn¹ na zapleczu ul. ¯eromskiego równie¿ zawarto akt notarialny.
W systemie bezprzetargowym sprzedano cztery dzia³ki na zapleczu ul. Zielonej. S¹ to dzia³ki przeznaczone na poprawê warunków zagospodarowania. W
takim samym trybie sprzedano i zawarto
akty notarialne z u¿ytkownikom wieczystym; przy alei Zwyciêstwa.

"
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Jak przypomnia³a radna PO G. Obuchowska, nowy termin zwo³ywania posiedzeñ komisji sta³ych i sesji RM jest
niewygodny dla radnych, którzy w wiêkszoci pracuj¹ zawodowo. Proponowa³a,
aby przywróciæ sta³y termin z poprzedniej
kadencji, kiedy to samorz¹d lokalny zbiera³ siê przewa¿nie w ostatni czwartek
miesi¹ca o godz. 16. (tego samego dnia
zazwyczaj obradowa³a tak¿e Rada Powiatu Oleckiego).
Przewodnicz¹cy RM K. Sobczak zapewni³, ¿e sprawa ta zostanie wyjaniona
ju¿ po Nowym Roku.
Na marginesie, w kuluarach mówi
siê o tym, ¿e nowy, pi¹tkowy termin
posiedzeñ RM Olecko jest przede wszystkim wygodny dla Burmistrza Olecka i
jego urzêdników. Na pewno nie jest
on tak samo korzystny dla podatników z gminy Olecko, którzy chcieliby
obserwowaæ na ¿ywo obrady oleckiego samorz¹du.
Dariusz Josiewicz

Listy do redakcji
Ateizm w ofensywie?

Oj, k³amczuszek z Pana, Panie
Wac³awie, k³amczuszek. Ju¿ sam tytu³:
Ateizm w ofensywie jest tego dobitnym przyk³adem. Religia w szko³ach,
kocio³ów przybywa³o wiêcej ni¿ szkó³
i szpitali. Ziemski stan posiadania kocio³ów jest o niebo wiêkszy, ni¿ by³
przed wojn¹, a i ¿adna uroczystoæ
pañstwowa, ani instytucja nie mo¿e
obejæ siê bez kapelana. Wiêc kto tu
jest w ofensywie?
Z pozosta³ymi zarzutami postawionymi przez Pana nie bêdê polemizowaæ,
poniewa¿ sa równie wiarygodne jak
tytu³ pañskiego listu.
Jeli kto z czytelników poczu³ siê
mimowolnie przeze mnie obra¿ony  przepraszam.
Z wyrazami szacunku
Zdzis³aw Jan Bereniewicz

Uwaga!

Dnia 23 grudnia 2006
(sobota) Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku bêdzie
nieczynna.

Czy dyscyplina klubowa zobowi¹zuje?

Diety równamy do s¹siadów

Z obserwacji ostatniej, III sesji Rady
Miejskiej w Olecku V kadencji, wynika
wyranie, ¿e najwiêksz¹ dyscyplin¹ wykazuje siê klub radnych Dobro Wspólne
Ziemi Oleckiej, który zachowuje ca³kowit¹ jednomylnoæ przy g³osowaniach nad
projektami uchwa³. Tak by³o np. przy g³osowaniu nad podwy¿kami diet dla przewodnicz¹cego RM Karola Sobczaka i samych radnych i podwy¿k¹ pensji Burmistrzowi Wac³awowi Olszewskiemu.
O dziwo, dwójka radnych z listy PO 
Gra¿yna Obuchowska i Mariusz Mi³un
popar³a klub DWZO przy pierwszym g³osowaniu i wstrzyma³a siê od g³osu, natomiast przy drugim g³osowaniu popar³a

projekt uchwa³y(?!).
Radny Dobra Wspólnego Jan Fabczak w przypadku projektu w sprawie
podwy¿ek diet zaproponowa³, aby dopiero na wiosnê zaj¹æ siê t¹ spraw¹.
Sytuacjê wyjani³ radny PiS Jaros³aw
Bagieñski, który zaproponowa³ autorskie stawki podwy¿ki diet. W g³osowaniu poparto jego projekt.
Jak zaproponowa³a sekretarz gminy
Bo¿enna Wrzyszcz, oleccy radni pobieraj¹
bardzo skromne diety, które s¹ o wiele
wy¿sze np. w Go³dapi i Wêgorzewie. Z
kolei równie skromni co oleccy samorz¹dowcy s¹ radni z Gi¿ycka.
(jod)

Radny J. Bagieñski przypomina o wniosku PiS
Olecko czeka na Polaków ze Wschodu
Przed rokiem Komitet Powiatowy Prawa i Sprawiedliwoci w Olecku wyst¹pi³
do Burmistrza Olecka Wac³awa Olszewskiego z wnioskiem o rozwa¿enie mo¿liwoci zaproszenia na sta³y pobyt do naszej gminy rodziny polskiej z Kazachstanu. O tej inicjatywie PiS-u przypomnia³
nowemu samorz¹dowi radny Jaros³aw Bagieñski, przewodnicz¹cy komisji polityki
prorodzinnej, zdrowia, bezpieczeñstwa i
porz¹dku publicznego.
- Nauczyciel z Judzik  Andrzej Malinowski, który pracowa³ tam z Polakami,
rekomenduje nam zaproszenie rodziny z
dwójk¹ dzieci. Mê¿czyzna jest elektrykiem,
a jego ¿ona nauczycielk¹ w szkole  po-

informowa³ radnych na ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Olecku 15 bm. radny PiS-u.
Sugerowa³, ¿e gocie z Kazachstanu
mogliby np. zamieszkaæ w obecnie budowanym przez gminê budynku TBS-u
przy ul. Kociuszki.
Wniosek ten musi jeszcze przyj¹æ formê projektu, który wed³ug statutu musi
przygotowaæ burmistrz, klub radnych lub
grupa radnych. Dopiero póniej mo¿e trafiæ
pod obrady wszystkich komisji sta³ych
RM Olecko i samorz¹du gminnego.
Jak zapowiedzia³ radny Bagieñski, z³o¿y
go do samorz¹du tworzony w³anie klub
radnych PiS-u.
(jod)

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu

Na podstawie § 23 pkt 1 Regulaminu
Rady Powiatu Oleckiego stanowi¹cego
za³¹cznik nr 2 do Statutu Powiatu Oleckiego (Opublikowany w Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. z 2004r. Nr 73, poz. 879) podajê
do publicznej wiadomoci, i¿ w dniu
27.12.2006r. (roda) od godz. 13.00 w pokoju
nr 28 (biuro rady) odbêdzie siê posiedzenie Komisji Zdrowia, Owiaty i Bezpieczeñstwa. Tematem posiedzenia bêdzie analiza materia³ów na sesjê.
Przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia,
Owiaty i Bezpieczeñstwa
Miros³aw Matusiak

Na podstawie § 23 pkt 1 Regulaminu Rady Powiatu Oleckiego stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do Statutu Powiatu
Oleckiego (Opublikowany w Dz. Urz. Woj.
Warm.-Maz. z 2004r. Nr 73, poz. 879) podajê
do publicznej wiadomoci, i¿ w dniu
21.12.2006r. (czwartek) od godz. 14.00 w
pokoju nr 28 (biuro rady) odbêdzie siê
posiedzenie Komisji Bud¿etu, Finansów
i Gospodarki. Tematem posiedzenia bêdzie wypracowanie opinii o projekcie bud¿etu powiatu na 2007 rok.
Przewodnicz¹cy Komisji
Bud¿etu, Finansów i Gospodarki
Jaros³aw Wies³aw Kuczyñski

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego dla osób niepe³nosprawnych
intelektualnie, chorych psychicznie oraz ich rodzin
Miejsce: Warsztat Terapii Zajêciowej w Olecku, ul. Kopernika 6, tel. (0-87) 520 49 45
Czynne: wtorek - roda 14 00 - 17 00: psycholog, socjoterapeuta
pi¹tek - sobota 1400-1800 porady prawne, doradca zawodowy
Projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej

(V71206)

Zmieniæ termin
posiedzeñ Rady

#
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Nowe w³adze powiatowe OSP

8 grudnia odby³ siê zjazd Rady Powiatu Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w Olecku.
Wykaz cz³onków w³adz Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku
OSP RP, delegatów na Zjazd Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP
RP oraz przedstawicieli do Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego
Zwi¹zku: Wac³aw Sapieha (prezes), Stanis³aw Ramotowski
(wiceprezes), Jan Mróz (wiceprezes), Waldemar Tyszka (sekretarz), Stanis³aw Ciechanowicz (skarbnik), Wac³aw Olszewski (cz³onek prezydium), Witold Maziewski (cz³onek), Andrzej
Mocarski (cz³onek), Jan Jakimowicz (cz³onek), Helena ¯ukowska
(cz³onek), £ukasz Iber (cz³onek).

Prezydium Zjazdu (od lewej): m³odszy brygadier Jerzy
Kunicki, m³odszy brygadier Jan Mróz,dh Witold Maziewski, dh kpt (w st. Spoczynku) Wac³aw Sapieha, dh Stanis³aw Ramotowski, m³. Bryg. Mariusz Klemañski.

Zaproszeni gocie i delegaci

Rozbudowa rodowiskowego Domu
Samopomocy w Olecku zakoñczona
Jerzy Kunicki dekoruje by³ego komendanta powiatowego, kpt (w st. spocz.) Jerzego Wasilewskiego Z³ot¹
Odznak¹ Zwi¹zku (najwy¿sze odznaczenie w Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej).
Fundacja Zdrowe Olecko
Bank Spó³dzielczy w Olecku
26 93390006 0000 0006 6992 0001

(V31901)

13 grudnia br. o godz. 11 odby³ siê odbiór koñcowy nowego budynku rodowiskowego Domu Samopomocy w Olecku.
Na ul. Armii Krajowej 26 powsta³ budynek o powierzchni
u¿ytkowej 414m2, na który sk³adaj¹ siê cztery sale, gabinety,
zaplecza socjalne. Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób
niepe³nosprawnych. Warto nadmieniæ, ¿e po³¹czony jest dwukondygnacyjnym ³¹cznikiem z istniej¹cym budynkiem.
Dotychczasowa placówka rodowiskowego Domu Samopomocy w Olecku przystosowana by³a dla dwudziestu osób.
Obecnie z zajêæ korzysta 75 osób i nadal wzrasta liczba zainteresowanych wiadczeniami orodka  zapotrzebowanie szacuje
siê na 150-200 osób.
Nowy obiekt zaspokoi wiêc potrzeby mieszkañców i bêdzie w pe³ni wykorzystany. Koszt ca³kowity zadania pod nazw¹  Rozbudowa rodowiskowego Domu Samopomocy w
Olecku wyniós³ 1341,5 tys z³, z czego wk³ad gminy wyniós³
344, 6 tys z³. Reszta, tj. 996 900z³, to pozyskane rodki zewnêtrzne, w tym:
- PFRON- 478 000 z³,
- z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa (wojewoda warmiñsko-mazurski) - 499 000z³,
-WFOi GW  19 900 z³.
Wykonawc¹ inwestycji by³a firma Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogólnego Karwowski Lipa, sp. jawna z Go³dapi.
Alicja Mieszuk
rzecznik prasowy UM w Olecku
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15 grudnia od 13.00 Rada Miejska podjê³a, ju¿ po raz trzeci one z aprobat¹ Rady.
w tej kadencji, obrady sesyjne. Obecnych by³o 19 radnych.
Doæ d³ugo trwa³a debata nad nowymi stawkami dla radRozpoczê³o je jak zawsze sprawozdanie Burmistrza Wac³awa nych za udzia³ w obradach sesji i komisji Rady. Reasumuj¹c:
Olszewskiego z dzia³alnoci miêdzysesyjnej. Tym razem objê- wed³ug nowego cennika Przewodnicz¹cy Rady otrzyma 2000
³o ono okres znacznie d³u¿szy, bo od koñca padziernika b.r. z³otych miesiêcznie (tak jak poprzednio), wiceprzewodnicz¹cy
Takie samo sprawozdanie z³o¿y³ równie¿ obecny Przewodni- za udzia³ w sesji dostanie 200 z³otych, za radni po 150 z³otych.
cz¹cy Rady Miejskiej Karol Sobczak. Da³a siê zauwa¿yæ zmia- Z wyliczeñ wynika, ¿e nasi radni i tak maj¹ stawki najni¿sze w
na stylu prowadzenia obrad. Wypowiedzi radnych oraz Burmi- województwie.
strza nie s¹ ju¿ komentowane, jak przyzwyczaili nas podczas
Bez emocji przebieg³o ustalenie poborów dla Burmistrza.
dwóch kadencji poprzednicy Pana Sobczaka. Prowadzenie jest Za przyjêciem uchwa³y g³osowa³o 15 radnych. Wstrzymali siê
sprawne i rzeczowe, a uwagi w dyskusji s¹ przedstawiane me- od g³osowania wszyscy radni z Dobra Wspólnego, czyli cztery
rytorycznie.
osoby.
Podczas przedstawiania sprawozdania przez przewodnicz¹Burmistrz bêdzie mia³ wynagrodzenie zasadnicze w wysocego dowiedzielimy siê, ¿e po raz pierwszy w historii RM koci 4960 z³otych, dodatek funkcyjny w wysokoci 1950 z³opad³ wniosek o przysy³anie materia³ów zwi¹zanych z pe³nion¹ tych, dodatek specjalny 2764 z³ote oraz 20% dodatek za wielofunkcj¹ radnego drog¹ elektroniczn¹. Z³o¿y³ go przedstawiciel letni¹ pracê liczony od wynagrodzenia zasadniczego.
Platformy Obywatelskiej Mariusz Mi³un.
W G³osie wolnym wolnoæ ubezpieczaj¹cym
Opracowa³
Krzysztof Fidler z³o¿y³ interpelacjê w spraKrystyna Ko³odziejska zg³osi³a projekt zorganiBogus³aw M. Borawski
wie Biuletynu Informacji Publicznej. Jako prazowania punktu konsultacyjnego dla rodzin rozcownik Regionalnego Orodka Kultury zapropadaj¹cych siê oraz co najmniej raz na dwa lata
testowa³ przeciw zaprzestaniu finansowania zaprzydzielenia mieszkania dla opuszczaj¹cych dom
mieszczanych w BIP og³oszeñ ROK przez UM.
dziecka. Zg³osi³a równie¿ problem wrzucania mieci
Jest to kwota w skali roku 2400 z³otych. Chcia³do kontenerów Spó³dzielni Mieszkaniowej przez
bym spytaæ, dlaczego my, jednostka podleg³a
ró¿nego rodzaju zak³ady oraz prywatnych w³aBurmistrzowi, zostalimy jako jedyni od tego odciêci?.
cicieli domów jednorodzinnych. Poprosi³a równie¿ RegionalJednostki posiadaj¹ce osobowoæ prawn¹ nie mog¹ korzy- ny Orodek Kultury aby niektóre z imprez organizowano w
staæ bezp³atnie z us³ug BIP  stwierdzi³a Cecylia Domel, Skarbnik Szkole Podstawowej nr 4.
Gminy.
Na pytania i projekty odpowiedzia³ Burmistrz. Przypomnia³,
Na marginesie tego pytania chcia³oby siê przypomnieæ ¿e punkt konsultacyjny przy ul. Nocznickiego posiada odpowczeniejsze owiadczenie Burmistrza, który narzeka³ na to, ¿e wiedni¹ kadrê, by zajmowaæ siê tak¿e problemami rodzin rozpaRegionalna Izba Obrachunkowa kaza³a p³aciæ gminie samej so- daj¹cych siê. Zapowiedzia³ równie¿, ¿e z wejciem w ¿ycie nobie za grunty przeznaczone m.in. na rekreacjê mieszkañców. W wych przepisów prawnych UM zacznie rygorystycznie przetym wypadku sprawa jest bardzo podobna, z tym, ¿e pieni¹dze strzegaæ ustawy o utrzymaniu czystoci. Zaznaczy³, ¿e wed³ug
przeznaczone na kulturê przepadn¹ w gminnej kasie. A wystar- nowego prawodawstwa nie ma miejsca dla gospodarstw doczy lekko przymkn¹æ oko.
mowych, które nie maj¹ podpisanej umowy z jak¹ firm¹ wyJaros³aw Bagieñski po raz kolejny przypomnia³ o wnio- wo¿¹c¹ mieci. Na wysypisko maj¹ wstêp tylko firmy do tego
sku, jaki z³o¿yli radni PiS, o sprowadzenie do Olecka polskiej uprawnione. Nie ma mo¿liwoci, by ka¿dy maj¹cy jakikolwiek
rodziny z Kazachstanu. Zreferowa³, ¿e Andrzej Malinowski, pojazd odwozi³ osobicie tam mieci  powiedzia³ Burmistrz
który przebywa³ w Kazachstanie, znalaz³ tak¹ rodzinê. Jest to W. Olszewski. Wspomnia³ te¿, ¿e w czasie ostatniej kadencji
ma³¿eñstwo w wieku trzydziestukilku lat, maj¹ce dwójkê dzieci przyznano wychowankom z domu dziecka kilka mieszkañ.
(dziesiêæ i trzynacie lat). Mê¿czyzna jest z wykszta³cenia elekZg³oszono równie¿, ¿eby zmieniæ porê odbywania sesji. Przetrykiem, kobieta nauczycielk¹ z wykszta³ceniem wy¿szym. Mylê, wodnicz¹cy zapewni³, ¿e na nastêpnej sesji w dniu 29 grudnia
¿e przy okazji budowy TBS w Olecku mo¿na by³oby sprowa- lub na pierwszej styczniowej zostanie ustalona nowa godzina i
dziæ tê rodzinê do Olecka  zakoñczy³ J. Bagieñski. Ten sam dzieñ jej odbywania.
radny zaapelowa³ do komendanta policji o wzmo¿one patrole
Na koniec wszyscy radni i gocie podzielili siê op³atkiem.
w czasie weekendowym na Osiedlu Trzydziestolecia. W nocy ¯yczenia z³o¿y³ wszystkim Przewodnicz¹cy Rady i Burmistrz.
infrastruktura jest nagminnie niszczona przez wracaj¹c¹ tamtêdy z dyskotek m³odzie¿.
Interesanci i Burmistrz
W trakcie Sesji za pomoc¹ uchwa³y powo³ano komisjê inNa zasadzie zarz¹dzenia Burmistrz Wac³aw Olszewski okreli³
wentaryzacyjn¹. W jej sk³ad weszli Jaros³aw Bagieñski, Ma- dzieñ przyjmowania interesantów. Zosta³ nim wtorek. Burmistrz
rek Chlebus, Marian Prusko oraz S³awomir Szerel. Komisja bêdzie oczekiwa³ na petentów od 9.00 do 12.00.
ta ma za zadanie inwentaryzowanie mienia nabytego lub pozyskanego na drodze darowizn i w inny sposób na rzecz gminy.
Uchwalono równie¿ 50% op³atê adiacenck¹ pobieran¹ przez
gminê w wyniku podzia³u nieruchomoci. Jest to stawka maksymalna. By z³agodziæ jej skutki Jan Fabczak (Dobro Wspólne) zaproponowa³ zmniejszenie jej do 30% jednak wniosek
ten przepad³ w g³osowaniu.
 panele pod³ogowe i cienne
Nadano te¿ powstaj¹cej w Strefie Ekonomicznej i na Tere wyk³adziny, rolety
nach Aktywnoci Gospodarczej nowej ulicy nazwê Przemys³owa.
 akcesoria wystroju wnêtrz
Na mocy uchwa³y przekazano równie¿ Miejskiemu OrodOlecko, Plac Wolnoci 11, tel. (087) 520 22 57
kowi Pomocy Spo³ecznej wyp³acanie wiadczeñ rodzinnych.
Uwagi co do tego przeniesienia obowi¹zków zg³osi³a Alicja
Suwa³ki, Kociuszki 103, tel. (087) 565 72 71
Szczodruch z Dobra Wspólnego. Jednak nie spotka³y siê
(V785456)

Sesja Rady
Miejskiej

'
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Biurokracja w natarciu

Kolegium Izby Obrachunkowej w Olsztynie zakwestionowa³a uchwa³ê Rady Miejskiej zwalniaj¹c¹ Burmistrza od p³acenia podatku od nieruchomoci za parki, skwery, zieleñce, cie¿ki rowerowe, boiska, pla¿e,
ci¹gi piesze, cmentarze komunalne oraz budynki u¿ytecznoci publicznej. Nie by³oby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, ¿e podatek ten bêdzie p³acony do kasy miejskiej  czyli Olecko zap³aci Olecku.
Urzêdnicy twierdz¹, ¿e z takiego podatku musz¹
byæ zwolnione wszystkie podmioty albo wszystkich
powinien on dotyczyæ. Izba Obrachunkowa twierdzi,
¿e jest to zwolnienie przedmiotowo-podmiotowe, do
którego podjêcia w formie uchwa³y Rada Miejska nie
ma prawa.
W identycznej sprawie, ale dotycz¹cej zwolnienia
w 2006 roku, gmina Olecko z³o¿y³a do NSA skargê, ale
do chwili obecnej sprawa nie jest rozstrzygniêta.

Realizacja zadañ przez gminê

W chwili obecnej trwaj¹ prace projektowe nad projektem kanalizacji sanitarnej w Jakach.
Ukoñczono prace nad przejazdem pomiêdzy ulicami Konopnickiej
i Orzeszkowej. W sk³ad tych prac wesz³o utwardzenie powierzchni,
zamontowanie owietlenia.
13 grudnia dokonano odbioru koñcowego robót budowlanych
dotycz¹cych rozbudowy budynku rodowiskowego Domu Pomocy
Spo³ecznej. Koszt budowy to 1 milion 295 tysiêcy z³otych. Wiêkszoæ tej kwoty to ró¿nego rodzaju granty pozyskane z zewn¹trz
przez gminê.
Trwaj¹ równie¿ prace projektowe nad budynkiem w Zatykach,
który uleg³ spaleniu.
Trwaj¹ prace projektowe nad planem zagospodarowania przestrzennego nad terenem le¿¹cym pomiêdzy ulicami 1 Maja, placem
Wolnoci, Mazursk¹, Ludow¹, Jagielloñsk¹, Wodn¹ i rzek¹. Pracuje
siê te¿ nad zmian¹ zagospodarowania przestrzennego w obrêbie jeziora Dobskiego.

Listy do redakcji

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy

Budowlañcy nie sprz¹taj¹ z ulic gruzu, gliny i b³ota, a jest
to zagro¿enie w ruchu drogowym i wed³ug prawa ka¿dy taki
przypadek powinien byæ zg³oszony do Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej, a ta powinna usun¹æ zagro¿enie.
Mo¿na by³oby wlepiaæ mandaty za spowodowanie zagro¿enia w ruchu drogowym lub po prostu za miecenie.
Czy znów wemiemy siê za problem dopiero wówczas, kiedy zdarzy siê tragiczny wypadek, jak to by³o w Bia³ymstoku,
kiedy zgin¹³ cz³owiek? (M)

115.103 z³ote...

wyp³aci³a gmina z tytu³u zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Podatek ten wczeniej zosta³ przez nich zap³acony podczas zakupu oleju napêdowego do maszyn rolniczych.

BAL SYLWESTROWY 2006/2007

 Przyjmujemy zamówienia na przyjêcia weselne  rabat

(V65606)

 Solistka z zespo³em, du¿a przestrzeñ do tañca.
Cena: 280 z³ para! W cenie: 3 dania gor¹ce, 5 przystawek, 0,5 l alkoholu na parê, szampan dla 6 osób, ciasta,
owoce, napoje, herbata, kawa.
Dom Weselny Eden ul. Gdañska 1,
tel. (087) 520-40-50; 0-600-431-203

j¹æ od powiatu ul. Kasprowicza i Rzenick¹ i we w³asnym zakresie wykonaæ
ich nawierzchniê. Równie¿ ul. Lena zosta³aby zrealizowana przez miasto. Naturalnie, jeli Olecko pozyska na to rodki
z Unii.
Starostwo, pomimo ma³ych mo¿liwoci,
równie¿ mo¿e pozyskiwaæ rodki z Unii
i realizowaæ inwestycje drogowe w miecie. Tak wyremontowane ulice w³adze
miejskie mog³yby braæ na swoje utrzymanie.
Do koñca stycznia 2007 roku pomiêdzy Starostwem a Miastem zostan¹ podpisane stosowne porozumienia dotycz¹ce
rozwi¹zania powy¿ej wymienionych problemów.

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Promocja bojlerów
GALMET
 do 15% rabatu

LAS I OGRÓD

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

(V77102)

w Starostwie dosz³o do wa¿nego spotkania. Wziêli w nim udzia³ Starosta Stanis³aw Ramotowski, jego zastêpca Maria W. Dzienisiewicz, Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Marian wierszcz oraz
ze strony UM Burmistrz Wac³aw Olszewski, zastêpca Henryk Trznadel i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Karol Sobczak.
Spotkanie powiêcono omówieniu inwestycji. M.in. omówiono inwestycjê ukoñczenia budowy szpitala, która to bêdzie
trwa³a przez 2007 i 2008 rok. Omawiano
tak¿e problem zwi¹zany z przychodni¹ w
Olecku (omówienie w oddzielnej notatce).

W³adze powiatu wstêpnie zaakceptowa³y propozycjê partycypacji Miasta
w rozbudowie kot³owni przy szpitalu. W
zamian pod³¹czone do niej zosta³yby
wszystkie osiedla ogrzewane w rejonie
placu Wolnoci i ul. Armii Krajowej, do
tej pory ogrzewane olejem opa³owym.
Wa¿n¹ kwesti¹ poruszon¹ na spotkaniu by³a naprawa dróg powiatowych.
Burmistrz jest zdania, by przej¹æ wszystkie
drogi, oprócz tych najwa¿niejszych, które
stanowi¹ ci¹gi komunikacyjne miêdzymiejskie (Go³dapska, aleja Wojska Polskiego, Zwyciêstwa i Kociuszki od skrzy¿owania z alej¹ Zwyciêstwa w kierunku
Augustowa). Warunkiem jest remont tych
dróg. Miasto chce w tej kadencji prze-

(V68807)

8 grudnia...

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
TOTALNA PROMOCJA
POSEZONOWA KOSIAREK I WYKASZAREK
- CENY HURTOWE -
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V Regionalny Turniej tenisa
Sto³owego Olimpiad Specjalnych

go w Olecku.
Rywalizacja odbywa³a siê w dziewiêciu
grupach sprawnociowych. Bardzo dobrze spisali siê zawodnicy z Olecka, którzy
³¹cznie zdobyli 5 z³otych medali, 3 srebrne
oraz 3 br¹zowe..
Najlepszymi zawodnikami okazali siê:
Anna Zieliñska  WTZ Olecko,
Hanna Milewska  WTZ Olecko,
Alina Grajko  ZS Olecko,
Dawid Krzy¿ewski  ZS Olecko,
Maciej Szarejko  ZS Olecko,
Rados³aw Pa³êga  WTZ Olecko,
Kamil Milewski  WTZ Olecko.

Fot. Andrzej Szczodruch
i Jaros³aw Bagieñski

Ju¿ po raz pi¹ty w Olecku niepe³nosprawni sportowcy walczyli o medale w
ramach V Regionalnego Turnieju Tenisa Sto³owego Olimpiad Specjalnych. W
ceremonii otwarcia wziêli udzia³ przedstawiciele samorz¹du lokalnego oraz
dyrektorzy oleckich szkó³ i instytucji.
Uroczystego otwarcia turnieju dokona³
honorowy goæ  Burmistrz Olecka
Wac³aw Olszewski, a flagê Olimpiad
Specjalnych wci¹gn¹³ na maszt Tadeusz
Bogusz  paraolimpijczyk i medalista z
Barcelony i Atlanty. Po wys³uchaniu
hymnu Olimpiad Specjalnych i z³o¿eniu
przez zawodników przysiêgi rozpoczê³a
siê walka o medale. Hala sportowa Zespo³u Szkó³ technicznych w Olecku, gdzie
odbywa³y siê zawody, goci³a prawie 70
zawodników z 10 orodków z województw

warmiñsko  mazurskiego i podlaskiego
(Augustów, Bartoszyce, E³k, Gi¿ycko,
Go³dap, Olszewo
Wêgorzewskie, Wêgorzewo, Sejny,
Szczytno i Olecko).
Gospodarzy reprezentowali pingpongici Warsztatu
Terapii Zajêciowej,
Centrum Edukacji
przy rodowiskowym
Domu Samopomocy,
Zespo³u Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi i Orodka Szkolno  Wychowawcze-

Po raz pierwszy w tegorocznym turnieju wziêli udzia³ zawodnicy na wózkach, którzy z wielk¹ determinacj¹ walczyli o najwy¿sze laury.
Nad przebiegiem rozgrywek czuwali
sêdziowie g³ówni zawodów Marek Kondracki i Marzena winiarska oraz sêdziowie pomocniczy  zawodnicy klubu Czarni Olecko.
Niepe³nosprawnymi sportowcami
wspaniale opiekowa³a siê grupa wolontariuszy z Zespo³u Szkó³ Technicznych
przygotowana przez Ma³gorzatê Siennick¹. Warto podkreliæ profesjonaln¹
obs³ugê organizacyjn¹ zapewnion¹ przez
gospodarzy obiektu w osobie Romualda Wojnowskiego, który wraz ze swoimi uczniami znacznie przyczyni³ siê do
sprawnego przeprowadzenia imprezy.
Opiekê medyczn¹ nad zawodnikami spra-
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wowa³ Krystian Kulbacki  ratownik
medyczny i uczeñ Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych w Olecku.
Wiele zaanga¿owania i wysi³ku w przygotowanie turnieju w³o¿yli pracownicy
Warsztatu Terapii Zajêciowej w Olecku. Naszych zawodników przygotowa³a
Krystyna Matwiejczyk, która równie¿ czuwa³a nad przebiegiem imprezy.
Organizatorzy (Warsztat Terapii Zajêciowej i Stowarzyszenie Rodziców Osób
Niepe³nosprawnych i Osób Wspieraj¹cych przy WTZ) sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania Dyrekcji ZST w Olecku,
sponsorom oraz wszystkim osobom, które
wspar³y organizacjê turnieju.
Impreza zosta³a czêciowo sfinansowana ze rodków PFRON, które zosta³y
przekazane przez Starostwo Powiatowe
w Olecku.
Krystyna Matwiejczyk

Rozmowa z Krystyn¹ Matwiejczyk  organizatork¹ imprezy

Red.: - Jak - z perspektywy organizatora - ocenia pani przebieg imprezy?
Krystyna Matwiejczyk: - Opinie zaproszonych goci oraz zawodników, jak
i nasze - organizatorów - wewnêtrzne przewiadczenie pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e turniej by³ bardzo udany tak sportowo, jak
i organizacyjnie. Wszyscy nas chwal¹
za profesjonalizm, z czego bardzo siê cieszê.
Red.: - Trzeba przyznaæ, ¿e oprawa
turnieju i jego organizacja by³a bez zarzutu. Jaka jest recepta na przeprowadzenie tak udanego przedsiêwziêcia?
K.M.: - Tegoroczna imprezê organizowa³am po raz pi¹ty, wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e dowiadczenie robi swoje...
Wa¿ne jest dobranie sobie zespo³u wspó-

³pracowników i wolontariuszy,
z których ka¿dy wie, co ma robiæ. Moje kole¿anki i koledzy,
instruktorzy z Warsztatu Terapii Zajêciowej, jak zwykle do³o¿yli wielu starañ, by wszystko przebieg³o sprawnie. Kapitalna jest te¿ rola wolontariuszy - to oni s¹ pierwsz¹ pomoc¹ zawodników, wiele zale¿y od ich umiejêtnoci nawi¹zania kontaktu z niepe³nosprawnymi zawodnikami. Wa¿ne s¹
te¿ dobre relacje z gospodarzami
obiektu - Pan Roman Wojnowski i Pani Ma³gorzata Siennicka bardzo przyczynili siê do
sprawnego przebiegu turnieju.
Red.: - A wymiar sportowy turnieju?
K.M.: - Oczywicie, to
jest sport i wynik jest wa¿ny
dla ka¿dego z zawodników.
W codziennej pracy jestem wiadkiem wielkiego ich zaanga¿owania
w trening i zwi¹zanych z tym emocji. W tym roku nasi zawodnicy wypadli znacznie lepiej, ni¿ w poprzednim
- ciesz¹ zw³aszcza pierwsze miejsca,
których wczeniej zabrak³o. Du¿a w
tym zas³uga Marka Kondrackiego i
Marzeny winiarskiej, którzy na co
dzieñ zajmuj¹ siê trenowaniem naszych zawodników. Z drugiej strony - co podkrela³ Burmistrz w swym
wyst¹pieniu - wynik nie jest najwa¿niejszy, istotne jest uczestnictwo, i
w tym, ogólnym, wymiarze nie sposób siê z tym nie zgodziæ. Mnie oso-

bicie najbardziej cieszy fakt, ¿e w tym
roku po raz pierwszy startowali sportowcy
na wózkach.
Red.: - Na koniec poproszê o parê
s³ów o sobie...
K.M.: - Jestem od 12 lat instruktorem usprawniania ruchowego w Warsztacie Terapii Zajêciowej w Olecku, a przy
okazji - Prezesem Sekcji Stowarzyszenia
Olimpiady Specjalne Polska dzia³aj¹cego przy WTZ. Na co dzieñ zajmujê
siê rehabilitacj¹ ruchow¹ naszych uczestników, jestem te¿ wychowawc¹ piêcioosobowej grupy terapeutycznej.
Red.: - Dziêkujê za rozmowê.
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Nagrody im. Stefana Kisielewskiego
Jak co roku Burmistrz Wac³aw Olszewski i jego zastêpca
Henryk Trznadel uczestniczyli jako zaproszeni gocie w rozdaniu Nagród Kisiela przyznawanych przez tygodnik Wprost.
Olecczan zaprosi³ mieszkaniec powiatu oleckiego znany dziennikarz
telewizyjny i radiowy Jerzy Kisielewski.
**

1. Wac³aw Olszewski rozmawia z komentatorem sportowym Bohdanem Tomaszewskim. Rozmowa dotyczy³a inwestowania w oleckie centrum sportowo-rekreacyjne. Budowa
centrum zostanie ukoñczona w przeci¹gu najbli¿szych czterech lat.
Rozmowa dotyczy³a równie¿ organizacji oleckiego turnieju tenisowego kobiet. Bohdan Tomaszewski zadeklarowa³ daleko
id¹c¹ pomoc w pozyskaniu sprzêtu dla oleckich tenisistów.
Przyrzek³ równie¿ lobbing oleckiej imprezy w krajowych mediach.
**

2. Burmistrz Wac³aw Olszewski i wiceburmistrz Henryk
Trznadel rozmawiaj¹ z Januszem Korwinem-Mikke. Janusz
Korwin-Mikke kilkakrotnie przebywa³ w Olecku: uczestniczy³
w turniejach bryd¿owych (Dworek Mazurski) oraz bra³ udzia³
w mitingu wyborczym. Z rozmów wynika, ¿e polityk pamiêta
nasze miasto i jego historiê. Zapyta³ burmistrza na powitanie:
Jak tam Treuburczycy ¿yj¹?
Rozmowa dotyczy³a wyborów, samorz¹du terytorialnego
oraz udzia³u w nim komitetów lokalnych.

3. Wac³aw Olszewski, dyrektor Departamentu Rynków
Wschodnich Ministerstwa Rolnictwa Tadeusz Duszyñski, pose³
PiS przewodnicz¹cy komisji gospodarczej Sejmu Artur Zawisza oraz Wac³aw Olszewski.
Rozmowa dotyczy³a po³o¿enia Olecka (bliskoæ do granic
obwodu kaliningradzkiego, Litwy i £otwy). Dyrektor Duszyñski
naszym przedsiêbiorcom, którzy chc¹ zainwestowaæ zadeklarowa³ daleko id¹c¹ pomoc w nawi¹zaniu kontaktów z partnerami na wschodzie.
Artur Zawisza zaprosi³ Wac³awa Olszewskiego na kwietniowe Targi Wschodnie do Warszawy.
**
4. Burmistrz, Jerzy Kisielweski oraz cz³onek zarz¹du Platformy Obywatelskiej Adam Stanis³aw Szneifeld rozmawiaj¹ o
polityce samorz¹dowej.

Adam S. Szneifeld przed wyborem na pos³a by³ Burmistrzem Pi³y. W rozmowie stwierdzi³ m.in.: W obecnej sytuacji politycznej wola³bym pracowaæ w samorz¹dzie. .Jerzy
Kisielewski redaguje w jednej z warszawskich rozg³oni audycjê dotycz¹c¹ dzia³ania samorz¹du terytorialnego.
**
5. Jerzy Gruza i Wac³aw Olszewski. Z wielkiego zdjêcia
portretowego w tle przygl¹da siê ich rozmowie Stefan Kisielewski.
Jerzy Gruza po raz pierwszy odwiedzi³ nasze miasto podczas tegorocznych regat Delphia 24 Match Race Pierwszy

!
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raz uczestniczy³ wtedy w imprezie ¿eglarskiej. Tak zainteresowa³ siê regatami, ¿e postanowi³ sam spróbowaæ si³ w tym
sporcie. Olecko za bardzo siê artycie spodoba³o, tak, ¿e
nazwa³ je Uroczym miejscem na Mazurach. W komentarzu

Centrum Odnowy Biologicznej
i Rehabilitacji
Aleje Lipowe 1 A, 19-400 Olecko
www.goliat-olecko.pl, tel. 087 523 42 59

(V72305)

o Przystanku Olecko znalaz³o siê stwierdzenie: Robicie
wspania³e rzeczy i chcia³bym Wam w tym pomóc.
S³ynny re¿yser zadeklarowa³ zaanga¿owanie w oleckie imprezy oraz zadeklarowa³ pomoc przy ich organizacji. Chêtnie
ponownie nas odwiedzi. Obieca³, ¿e pierwsz¹ wizytê z³o¿y,
gdy spadnie nieg.

6. Burmistrz, Krzysztof Piesiewicz oraz Jerzy Kisielweski.
Za nimi zdjêcie, na którym Stefan Kisielewski stoi przed wystaw¹ PeeReLowskiego PEWEKSU i trzyma siê za g³owê patrz¹c na ceny towarów.
Mecenas K. Piesiewicz to wieloletni przyjaciel p. Krzysztofa Kielowskiego. Wspó³twórca scenariusza do Trzech
kolorów. W chwili obecnej jest pos³em z listy Platformy
Obywatelskiej. O sobie mówi, ¿e jest sympatykiem PO.
Obszerny wywiad z Jerzym Kisielewskim zamiecilimy w
nr 43, 44, 45 nr TO.

NAJNI¯SZE CENY W POLSCE, NAJSZERSZA OFERTA W REGIONIE !!!!!!
Centrum Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji to jedyny tego typu orodek w naszym regionie, który dysponuje najnowoczeniejszymi urz¹dzeniami
do zabiegów kosmetycznych, odnowy
biologicznej i rehabilitacji.
ODNOWA BIOLOGICZNA:
1. HYDROJET  masa¿ wodny na sucho
2. INFRARED  niskotemperaturowa
sauna na podczerwieñ
3. WANNA SPA  masa¿ wodny
4. SAUNA SUCHA
5. SAUNA PAROWA
6. MASA¯ MANUALNY
PROFESJONALNE
ZABIEGI KOSMETYCZNE:
1. BEZOPERACYJNY DERMOLIFTING
 automatyczny lub manualny
2. FOTOMASA¯ laserem kosmetycznym
3. MASA¯ ENERGETYCZNY falami
radiowymi
4. PEELING I OCZYSZCZANIE ULTRADWIÊKAMI
5. SONOFOREZA  wprowadzenie preparatu kosmetycznego za pomoc¹ ultradwiêków
6. ELEKTROSTYMULACJA
7. MASA¯ UCISKOWY BOA
8. MASA¯ PODSKÓRNY RYTMICZNY ujêdrniaj¹co-wyszczuplaj¹cy

9. POWIÊKSZANIE BIUSTU I POLADKÓW oraz ulepszanie ich kszta³tów
ZABIEGI REHABILITACYJNE  bioptron, sollux, laser terapeutyczny, bemer
3000, galwanizacja, jontoforeza, pr¹dy
interferencyjne, pr¹dy Kotza.
SI£OWNIA
Zapraszamy równie¿ do naszej profesjonalnie wyposa¿onej si³owni, gdzie
znajdziecie Pañstwo szereg przyrz¹dów
do æwiczeñ sprawdzonych i cenionych
firm. Tu prowadzone s¹ zajêcia aerobiku i karate.
Co dwa tygodnie od godziny 11 00
zapraszamy na profesjonalny trening pod
okiem Wojciecha Wasilewskiego 
Mistrza Europy w Kulturystyce 2005. W
styczniu 2007 r. odwiedzi nasze Centrum
Mistrz wiata w Kulturystyce Piotr G³uchowski. Wczeniej goæmi naszego
Centrum by³y takie s³awy, jak Mistrz wiata
w Kulturystyce Mariusz Strzeliñski oraz
Najsilniejszy Cz³owiek wiata Mariusz
Pudzianowski.
WYKUPUJ¥C KARNET NA ZABIEGI KOSMETYCZNE, ODNOWY BIOLOGICZNEJ LUB REHABILITACJI
OTRZYMUJESZ MASA¯ MANUALNY GRATIS !!!!!!

NOWE SOLARIA
REWELACYJNE CENY:
SOLARIUM STOJ¥CE
- do godz. 15.00  0,70 z³/1min
- po godz. 15.00  1,00 z³/1 min
SOLARIUM LE¯¥CE
- przez ca³y dzieñ  1,00 z³/1 min
KARNETY:
SREBRNY  60 min  54,00 z³
(0,90z³/1 min)
- do wykorzystania w ci¹gu 1 miesi¹ca
- solarium le¿¹ce lub stoj¹ce
Z£OTY  90 min  76,50 z³
(0,85 z³/1 min)
- do wykorzystania w ci¹gu 1 miesi¹ca
- solarium le¿¹ce lub stoj¹ce
PLATYNOWY  120 min  96,00 z³
(0,80 z³/1 min)
- solarium le¿¹ce lub stoj¹ce
- bez limitu czasu do wykorzystania

Odnowy

Z okazji nadchodz¹cych wi¹t
Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku
¿yczymy Pañstwu, aby ka¿dy
dzieñ by³ niepowtarzalny, obfitowa³ w sukcesy oraz przynosi³
Wam szczêcie, radoæ i inne niespodzianki.
Personel Centrum
Biologicznej i Rehabilitacji

"
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Z³e pomys³y, jak z³a ¿ona  odchodz¹, by po pewnym czasie wróciæ!
Tadeusz Szyfer

Materia³y zamieszczone w dodatku wyra¿¹j¹ opinie cz³onków i sympatyków Unii Polityki Realnej.
Za treæ nades³anych materia³ów odpowiedzialnoæ ponosi Dariusz Zaniewski. Kontakt: tel. 523-94-90.
Zanim zabra³em siê do pisania, musia³em rozstrzygn¹æ problem, czy cz³owiek ugryziony przez paj¹ka w czubek
g³owy mo¿e siadaæ przy klawiaturze komputera. Na dodatek wszystkiego bañkê,
która wyros³a mi na rzeczonym czubku
g³owy studzê za pomoc¹ kompresu, przez
co wygl¹dam jak hippis w jarmu³ce.
Wyklucza to w oczywisty sposób poruszenie wielu interesuj¹cych tematów, gdy¿
poczucie w³asnej miesznoci nie pozwala
na podejmowanie tematów powa¿nych,
ze szczególnym uwzglêdnieniem spraw
zagranicznych.
Na dodatek wszystkiego, od kilku
dni obnoszê siê ze z³amanym palcem lewej stopy, a kto pamiêta, ¿e:
paluszek i g³ówka to szkolna wymówka ten zrozumie stan, w jakim
znajduje siê autor. Otó¿ w ten sposób, staj¹c siê zak³adnikiem w³asnej
s³aboci, jednoczenie stajê siê autorem poprawnym politycznie i postaram siê wskazaæ na tematy, które z
powodu Politycznej Poprawnoci (bêdê
u¿ywa³ skrótu: PP) nie s¹ mile widziane
w rodkach masowego przekazu, a tak¿e bywaj¹ odrzucane ju¿ na poziomie
pomys³u, przez samych autorów, z których wiêkszoæ czuje siê pisz¹c pewnie
równie g³upio, jak ja w tej chwili.
Mowa oczywicie o rodkach masowego przekazu, tak zwanego g³ównego
nurtu, czyli z grubsza takich, w których
zarabia siê pieni¹dze.
Pierwszy rodzaj PP dotyczy o dziwo
grup zawodowych, co jest skrzêtnie
wykorzystywane przez polityków do
wybijania siê na popularnoæ. Wemy
dla przyk³adu rolników, którym susza strat
narobi³a du¿ych. Od razu powsta³ pomys³, by wszyscy dop³acali do ubezpieczeñ rolniczych plonów. Gdyby publicz-

noæ nie zosta³a uprzednio przetrawiona przez PP glêdzenie polityków, taka
propozycja by³aby przyjêta wzruszeniem
ramion. Kto siê odezwie, skoro ka¿dy
pamiêta przypadek Cimoszewicza, zalecaj¹cy powodzianom ubezpieczenie od
powodzi?
Podobn¹ ochron¹ objête s¹ wszystkie grupy zawodowe, które maj¹ reprezentacje zwi¹zkow¹, albo pozyskuj¹ pieni¹dze z podatków, by wiadczyæ w zamian us³ugi podatnikom. Znakomicie by³o

Polska Poprawnoæ Polityczna

W objêciach
Wielkiego Idioty!
Jacek Jarecki

to widoczne przy okazji protestów s³u¿by zdrowia, gdzie nie tylko media, ale
sami protestuj¹cy pokazali, jak doskonale odrobili lekcje PP, t³umacz¹c przed
kamerami, ¿e tak naprawdê dzia³aj¹ w
interesie pacjentów, czyli grupy osób
aktualnie pokrzywdzonych w wyniku
strajku.
I to jest klucz do zrozumienia tego
rodzaju PP.
Nie wolno wypowiadaæ siê przeciwko interesom osób, które w³anie teraz
mog¹ byæ uznane przez opiniê publiczn¹ za pokrzywdzone.
Dotyczy to tak¿e spraw indywidualnych, za wyj¹tkiem osób, które w chwili
pokrzywdzenia mia³y powy¿ej 0,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Ale to na boku.
Drugim rodzajem PP, która nas gnêbi, jest problem Autorytetów Zwyk³ych
i Moralnych, od których w Polsce wrêcz
siê roi. Kto móg³by wrêcz nakrêciæ
jaki dobry horror katastroficzny, o tym
jak hordy Autorytetów atakuj¹ niczego
nie spodziewaj¹cych
siê mieszkañców
miasta redniej wiel-

koci.
Pierwsz¹ grupê stanowi¹ Autorytety
ogólnopolskie, dla których mi³oæ i szacunek deklaruj¹ prawie wszystkie rodowiska, a ka¿de dyskutowanie ich wielkoci powoduje atak, przy u¿yciu, w
skrajnych przypadkach s¹dowych armat.
Grupa ta obecnie zosta³a do tego stopnia przerzedzona, ¿e w zasadzie przesta³a byæ grup¹, poniewa¿ pozosta³ tam jedynie p. Jan Pawe³ II. To ju¿ zbyt powa¿ny problem, jak dla mnie.
Za to w poczekalni t³oczno jest
nies³ychanie. Ograniczmy siê do Autorytetów dzia³aj¹cych obecnie na
scenie politycznej i spo³ecznej. Otó¿
ciekawostk¹ naszej rodzimej PP jest
to, ¿e niezwyk³a polaryzacja opinii
powoduje tworzenie automatycznej
zamiany plusów w minusy.
Na przyk³ad. PP uniemo¿liwia
wszelk¹ krytykê pana redaktora
Adama Michnika, ale dotyczy to
tylko szeroko pojêtego rodowiska GW.
Przeciwnie jest po drugiej stronie sceny
politycznej, gdzie PP o odwróconych
znakach w zasadzie uniemo¿liwia napisanie czegokolwiek pozytywnego na temat pana Michnika czy Geremka. Podobnie, ale odwrotnie jest (b¹dmy z³oliwi)
w przypadku np. pana Michalkiewicza
czy ojca T. Rydzyka. Przy czym oczywicie to rodowiska tzw. g³ównego nurtu, kreuj¹ pogl¹dy opinii publicznej, co
nie przeszkadza od czasu do czasu uderzyæ siê w konserwatywno-liberaln¹ pier.
Ciekawostk¹ jest, ¿e lewica postkomunistyczna, mimo du¿ego poparcia, nie
potrafi³a wykreowaæ nikogo takiego.
Ostatnia szar¿a z u¿yciem pana Cimoszewicza, skoñczy³a siê jak zwykle miechem. No chyba, ¿e pan Gierek, ale on
dzia³a ju¿ tylko na wyobraniê niektórych.
Wracaj¹c z tej wycieczki do mediów
g³ównego nurtu, gdzie obowi¹zuje uogólniona zasada PP.
Nie wolno wypowiadaæ siê przeciwko Autorytetom Zwyk³ym i Moralnym,
przy czym dotyczy to Autorytetów, które zosta³y wyznaczone do tej roli przez
inne Autorytety, albo na skutek zas³ug
historycznych, których ukoronowaniem
by³ udzia³ w obradach Okr¹g³ego Sto³u.
Zupe³nie osobne miejsce w powy¿szej dziedzinie zajmuj¹ panowie Leszek

#
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Balcerowicz i pan Lech Wa³êsa.
PP reguluje tak¿e, co jest trochê dziwne, sam sposób wypowiedzi. Akceptuje
tak zwane glêdzenie na okr¹g³o, odrzucaj¹c wszelk¹ wyrazistoæ, oraz tezy
zmuszaj¹ce odbiorcê do samodzielnego
mylenia. Doskonale widaæ to w telewizji, podczas dyskusji, gdy nieopatrznie,
lub dla o¿ywienia zaproszony zostaje kto,
kto zasady PP ma w niewielkim powa¿aniu. Skrótowoæ wypowiedzi, kierowanie w¹tkami przez wyznaj¹cego zasady
PP dziennikarza powoduje, ¿e taki goæ
niejako automatycznie staje siê dla wiêkszoci widzów szaleñcem albo dzikusem.
Etatow¹ ofiar¹ takich telewizyjnych staræ
jest pan Janusz Korwin Mikke.
Sformujmy. Wypowiadaj¹c siê publicznie nie wolno obra¿aæ odbiorcy poprzez
odwo³ywanie siê do jego inteligencji,
poniewa¿ PP odbiorca swoj¹ inteligencjê ju¿ dawno wymieni³ na PP.
Wa¿nym dzia³em PP s¹ sprawy miêdzynarodowe. Okazuje siê to dla producentów side³ PP szczególnie trudne, gdy¿
czêsto nie ma ¿adnej sensownej mo¿liwoci przestrzegania jej zasad.
Doskonale by³o i jest to widoczne
odk¹d zaci¹gniêto autorytet naszego kraju,
na pomarañczowy Majdan w Kijowie.
Nadymano tak d³ugo ten pomarañczowy balon, ¿e ca³kiem rozs¹dni politycy,
zostali wrêcz zmuszeni przez PP do udzia³u,
do afirmacji, wrêcz do ekstazy. Póniej
powietrze ju¿ tylko z tego balonu schodzi³o, ale PP przeszkadza nadal w nazwaniu
tego nieapetycznego flaka  flakiem.
Tak¿e obecne mia¿d¿enie Libanu przez
Izrael wiele wstydu i konfuzji przysparza piewcom PP. Skrytykowaæ Izrael? le.
Poprzeæ bombardowania? Odwróciæ siê
od ofiar? Bardzo le!
Pozostaje, jak zwykle, glêdzenie o tragedii ludnoci cywilnej, tak jakby to meteoryty z nieba spada³y. Nasza Polska
PP w obliczu spraw miêdzynarodowych
bywa, podobnie jak nasza dyplomacja,
bezradna. Zwolennikom PP pozostaje zdaæ
siê na w³asne wyczucie, co prowadzi
czasem do zadziwiaj¹cych zgrzytów.
Wypowiadaj¹c siê na temat spraw
miêdzynarodowych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem konfliktów zbrojnych, aby
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zachowaæ siê zgodnie z zasadami PP, nale¿y
udawaæ, ¿e nast¹pi³a chwilowa przerwa
w transmisji dwiêku, a jeli nie jest to
mo¿liwe, poniewa¿ piszemy zamiast mówiæ, nale¿y przyj¹æ postawê skopanego
pacyfisty, cierpi¹cego dodatkowo na
amnezjê.
Oczywicie, nawet w Polsce PP ma
szczególne pole do popisu w sprawach
rasowych i narodowych. Piszê nawet,
poniewa¿ w odró¿nieniu od USA czy innej
Francji, mimo szczerych chêci nie mo¿emy byæ uznani za pañstwo wielorasowe. Przyk³adem dziwactw PP by³a tragiczna sprawa morderstwa dokonanego
przez dwóch Polaków na Belgijskim m³odzieñcu. Dziwi³o mnie niezmiernie, ¿e
pocz¹tkowo na podstawie obrazu z kamer s¹dzono, ¿e chodzi o emigrantów z
Maroka. To jest w³anie PP w czystej
postaci! Tak jakby proste stwierdzenie,
¿e Polacy ci byli jednoczenie Cyganami, nios³o w sobie ³adunek rasowej nienawici. Ten problem dotyczy wszystkich innych mniejszoci narodowych i
wyznaniowych. Tu standardy PP s¹ ¿ywcem przenoszone z innych krajów, a z
braku znacz¹cych rodowisk, np. afropolaków, na si³ê wciska siê w standardowe ramy PP na przyk³ad ludzi zamieszkuj¹cych tereny  po zlikwidowanych PGR
albo ludzi z blokowisk zgodnie z zasad¹, ¿e aby likwidowaæ getta, trzeba je
najpierw stworzyæ.
Przecie¿ ju¿ by³y nag³aniane pomys³y naszej w³asnej akcji afirmacyjnej. Osobicie jestem przekonany, ¿e pomys³y te
wkrótce powróc¹,
pod postaci¹ chocia¿by punktów za
pochodzenie czy
innego socjalistycznego idiotyzmu.
Oczywicie, ¿e
wszelkie tzw. sprawy spo³eczne s¹ naturaln¹ po¿ywk¹
dla PP, gdzie stosuje siê ¿elazn¹
cie¿kê PP.
Wyodrêbnienie
problemu i odpowiednie jego nazwa-

 Eksperci szwedzcy ¿¹daj¹ naklejania na
produkty (od spaghetti po miêso), etykietek z informacj¹, ile wody zu¿yto do
ich wyprodukowania  co ma zapobiec
marnotrawstwu wody.
 W Sztokholmie obowi¹zuje czêciowy
zakaz u¿ywania telefonów komórkowych
w rodkach transportu miejskiego. S¹
przedzia³y dla nierozmawiaj¹cych.
 W szwedzkiej re¿imowej STV w sobotê

nie.
Wyodrêbnienie grupy ludzi, której los
chcemy poprawiæ. Postawienie spraw tej
grupy obywateli, któr¹ siê zajmujemy w
opozycji do reszty spo³eczeñstwa. Stworzenie prawnych preferencji dla wybranej grupy, oczywicie pod pozorem wyrównywania szans. Skuteczne wyci¹gniêcie pieniêdzy z kieszeni ogó³u i zakneblowanie ewentualnych sprzeciwów poprzez szanta¿ moralny. Ci¹g³e podtrzymywanie poczucia niesprawiedliwoci w
szeregach wybranej przez siebie grupy.
Stworzenie prawa, które atak na rosn¹ce przywileje wybranej przez nas grupy
bêdzie atakiem na sam¹ istotê cz³owieczeñstwa.
Tak to wygl¹da w dzia³aniu. Ju¿ nie
bêdê dodawa³, ¿e mo¿na z tego doskonale ¿yæ. PP jest jak bezwonny gaz, który powolutku, rok po roku os³abia nasz¹ wolê protestu. Ludzie, którzy wdychaj¹ go codziennie, nie widz¹c szczególnych zmian w swym codziennym ¿yciu, sadz¹ naiwnie, ¿e có¿ tam szkodzi
nazwaæ g³upiego m¹drym inaczej.
Có¿ szkodzi machn¹æ rêk¹ na widok g³upich popisów ideologów PP.
I tak powolutku, trochê jak we nie, zbli¿amy siê wprost w objêcia Wielkiego Infantylnego Idioty XXI wieku, którego sami
tworzymy, ulegaj¹c naciskowi PP.
Osobno nale¿y potraktowaæ grzebanie w historii Polski w celu nadania jej
kszta³tów bardziej ob³ych a przez to PP,
ale to ju¿ temat na osobne opowiadanie.
Jacek Jarecki

o pó³nocy jako t³o do wiadomoci pokazano
przez pomy³kê... czeski film pornograficzny.
Zapomnieli prze³¹czyæ kana³ i pucili to, co
sami ogl¹dali.
 Premier Królestwa Hiszpanii, p.Józef Ludwik
Rodríguez Zapatero, bêdzie musia³ zap³aciæ
z w³asnej kieszeni za lot rz¹dowym samolotem na koncert operowy Swojej ¿ony. Gdyby lecia³ na paradê homosiów, p³aciæ by nie
musia³...
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¯yczenia TAAAKIEJ RYBY od
Olszewskiego dla wêdkarzy, czyli

Burmistrza Wac³awa

Ani s³owa o polityce!!

Nie ma, co jednak ukrywaæ, ¿e czasami s¹ problemy. Przy du¿ych opadach,
niektóre studzienki deszczowe nie s¹ w
stanie odebraæ wód, powstaj¹ wtedy tzw.
przelewy i wody opadowe trafiaj¹ do
kanalizacji sanitarnej. W takiej sytuacji
bywa, ¿e oczyszczalnia nie przerabia tak
du¿ej iloci cieków, jednak zdarza siê
to bardzo rzadko.
Chodzi o tak¹ rzecz, ¿e cieków do
kanalizacji powinno trafiaæ tyle, ile jest
pobranej wody.
Wyj¹tkiem jest Spó³dzielnia Mleczarska, która ma swoje ujêcie wody, a cieki odprowadza do kanalizacji. PWiK prowadzi nasilone kontrole, eliminuj¹ce sytuacjê, w których niektórzy odprowadzaj¹
wody opadowe do kanalizacji. Ale powoli ju¿ siê to prostuje i zdarza coraz
Rzadziej. Sprawnoæ oczyszczalni jest
bardzo dobra, jednak planujemy w ci¹gu najbli¿szych 2-3 lat poprawiæ gospodarkê osadow¹. Generalnie jednak wody
jez. Oleckie Ma³e ci¹gle oczyszczaj¹ siê,
czego dowodem s¹ badania czystoci
wody, dokonywane przez naukowców z
wydzia³u Ochrony rodowiska Wszechnicy
Mazurskiej.
A.H.:  Tak, wiêc, na wiosnê zorganizujemy zawody na Oleckim Ma³ym i
zobaczymy, jakie rybki tam p³ywaj¹.
Kolejne pytanie dotyczy starañ o przejêcie jeziora Oleckie Wielkie na rzecz
Gminy. Czy to jest w ogóle mo¿liwe?
W.O.: - Niestety, przy obecnych przepisach prawnych nie jest to do koñca
mo¿liwe, dlatego, ¿e jeziora s¹ w³asnoci¹ skarbu pañstwa i dawniej w imieniu Skarbu Pañstwa dzia³a³a Agencja, która
wydzier¿awi³a w 1994r. wody na 15 lat
g³ównie dla PZW i dzier¿awców prywatnych. W 2009 koñcz¹ siê te umowy, a
obecnie wodami zarz¹dza samorz¹d wojewódzki. Zobaczymy wiêc, jakie bêdzie
nastawienie co do mo¿liwoci wydzier¿awienia dla gminy jezior. Tutaj jest jednak pewien problem prawny, poniewa¿
gmina nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci
gospodarczej. Mo¿e wiêc staraæ siê o
wydzier¿awienie jezior, a gospodarkê na
nich prowadzi³by w imieniu gminy np.
MOSiR. Taka sytuacja istnieje na jeziorze Sedranackim, które jest obecnie poddzier¿awione od PZW. S³ysza³em, ¿e rybostan tamtego jeziora znacznie siê poprawi³, jednak dochodz¹ mnie równie¿

sygna³y o du¿ym k³usownictwie odbywaj¹cym siê na jeziorze Sedranki.
A.H.: - W³anie o to mia³em teraz
zapytaæ!
W.O.: - Jest tam powo³ana spo³eczna stra¿ wêdkarska, jednak nie zdaje to
niestety egzaminu, dlatego uwa¿am, ¿e
trzeba bezwzglêdnie co zrobiæ w kierunku walki z k³usownictwem.
A.H.:  A czy mo¿na w to bardziej
zaanga¿owaæ Policjê?
W.O.: - Naturalnie, ¿e mo¿na i postaram siê to zrobiæ. Wracaj¹c do dzier¿aw jezior, uwa¿am, ¿e dobrze by³oby,
gdyby w momencie, kiedy wygasn¹ obecnie obowi¹zuj¹ce umowy dzier¿awne,
pozyskaæ dla gminy jeziora Sedraneckie
i Oleckie Wielkie. Na pewno bêdziemy
prowadzili szeroko zakrojone dzia³ania w
tym kierunku. Chcia³bym, aby jeziora te
by³y przeznaczone wy³¹cznie dla wêdkarzy. Marzy mi siê, aby zagospodarowaæ kompleksowo jezioro Oleckie Wielkie. Jestem teraz po rozmowie z doktorem Kleinszmitem, pracownikiem akademickim Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Chcia³bym, aby wraz z grup¹
naukowców zrobi³ opracowanie dotycz¹ce
zagospodarowania przyrodniczego naszego jeziora. Pan, Klainszmit zobowi¹za³
siê, ¿e przeprowadzi takie wstêpne rozeznanie i prawdopodobnie podejmie siê
wykonania opracowania kompleksowego dotycz¹cego fauny, flory, czystoci
wód i wszystkiego, co mo¿na zrobiæ nad
jeziorem, jednoczenie nie szkodz¹c mu
pod wzglêdem przyrodniczym. Ja mylê,
¿e skoro jezioro jest przy samym miecie, powinno s³u¿yæ ludziom i turystom
przyje¿d¿aj¹cym do Olecka. Ca³e miasto
jest skanalizowane, wiêc nie ma zagro¿enia przedostawania siê do jeziorach
szkodliwych substancji. Obecnie kanalizujemy powoli wsie. Jest ju¿ przygotowany projekt skanalizowania wsi Mo¿ne. Chcemy w przysz³oci skanalizowaæ
ca³¹ dolinê rzeki Legi, od Bia³ej Oleckiej,
poprzez Judziki, Babki Oleckie i Sedranki, chcemy porobiæ ma³e, lokalne oczyszczalnie, ¿eby woda p³yn¹ca do jeziora
by³a po prostu czysta. Czyste jezioro i
odpowiednie ryby z ca³¹ pewnoci¹ by³yby magnesem przyci¹gaj¹cym nad 226
ha lustra wody wielu wêdkarzy. A o to
przecie¿ wszystkim chodzi.

C.d. ze str. 1.
A.H.: - A propos naszego jeziora i
jego otoczenia przyrodniczego, mam pytanie, czy nieszczêsne trzciny, rosn¹ce
w ujciu rzeki Legi mog¹ zostaæ skutecznie usuniête? Dokonana wycinka
niestety nie przynios³a spodziewanych
efektów, jeszcze trochê a nasze jezioro
zostanie bez odp³ywu, a to przecie¿ by³oby bardzo niekorzystne.
W.O.: - Mylê, ¿e badania dokonane przez wspomnianego doktora Kleinszmita, okrel¹ równie¿ mo¿liwoæ usuniêcia
pasa trzcin, dziêki czemu przep³yw wody
z jeziora bêdzie w³aciwy. Jedynym skutecznym sposobem usuniêcia trzcin jest
ich wykarczowanie i je¿eli pod wzglêdem
przyrodniczym bêdzie to uzasadnione,
takie dzia³ania nale¿y przeprowadziæ przynajmniej od strony zamku. Mam nadzieje, ¿e ju¿ w styczniu podpiszemy umowê, wiêc opracowanie zagospodarowania jeziora pod wzglêdem przyrodniczym
i gospodarczym, jest spraw¹ do za³atwienia
w 2007 roku.
A.H.: - Jest fajny próg na rzece, on
siê sprawdzi³, poziom rzeki siê podniós³.
Czy s¹ planowane kolejne tego typu inwestycje?
W.O.:  Jeli chodzi o rzekê Legê,
rozmawia³em z pani¹ konserwator przyrody i okazuje siê, ¿e Lega ma na terenie miasta zbyt du¿e spadki, po prostu
za szybko p³ynie woda. Szczególnie w
okresie letnim, gdy poziom jeziora znacznie
siê obni¿a, na rzece powstaj¹ du¿e wyp³ycenia. Aby temu zaradziæ, nale¿y
wybudowaæ kila progów wodnych, spowalniaj¹cych bieg rzeki. Na odcinku od
istniej¹cego progu nale¿a³oby zrobiæ 5
lub 6 progów zwalniaj¹cych, aby rzekê
w³aciwie wyregulowaæ.
A.H.: - Mam jeszcze probê, albo raczej sugestiê. W przypadku karania nieuczciwych wêdkarzy, czyli k³usowników,
s¹dy najczêciej wydaj¹ takie wyroki,
jakie mog¹, a wiêc ma³a szkodliwoæ
czynu, a co za tym idzie drobne kary
grzywny. Osobicie uwa¿am, ¿e ka¿dy
rodzaj k³usownictwa, nawet na ma³¹
skalê, a ³owienie na trzy wêdki zamiast
na dwie te¿ jest k³usownictwem, jest
przestêpstwem o wielkiej szkodliwoci.
W wielu przypadkach bowiem, niestety, jest spo³eczne przyzwolenie na takie dzia³ania i dla bardzo wielu ludzi
taki k³usownik nie jest przestêpc¹. Jakie jest zdanie Pana Burmistrz na temat karania poprzez orzekanie prac
spo³ecznie u¿ytecznych, np. przy sprz¹taniu brzegów jeziora?
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W.O.: - Jak najbardziej jestem za tak¹
form¹ karania. Uwa¿am, ¿e tego typu kary
s¹ bardziej dotkliwe ni¿ orzekane zazwyczaj niskie grzywny pieniê¿ne. Taki delikwent musia³by odpracowaæ okrelon¹ iloæ godzin, ale sama praca to jest
jeszcze ma³a kara. Ta wiêksza, to wstyd,
jakiego dozna³by, a to mylê, ¿e by³oby
skutecznym odstraszaniem przed ³amaniem zasad i przepisów.
A.H.: - To mo¿e niezbyt ³adnie przed
Gwiazdk¹ namawiaæ do karania, ale
skoro sytuacja tego wymaga, proszê s¹dy
o uatrakcyjnienie karomierza. Teraz
o nagrodach. Chcia³bym w tym miejscu serdecznie podziêkowaæ Panu Burmistrzowi za dotychczasowe wspieranie dzia³añ wêdkarzy w Olecku i jednoczenie zapytaæ czy na dalsz¹ pomoc
mo¿emy liczyæ?
W.O.: - Na pewno. Ja z wielk¹ przyjemnoci¹ przyjmujê zawsze wasze zaproszenia i rzadko kiedy mnie nie ma na
waszych spotkaniach i zawodach. W
dalszym ci¹gu bêdê wspiera³ wszelkie
dzia³ania, a i o nagrodach czy pucharach równie¿ nie zapomnê.
A. H.: - A teraz z innej beczki. Czy
Pan Burmistrz kiedy ³owi³, b¹d ³owi
ryby?
W.O.:  Oczywicie! £owi³em i to sporo.
Najpierw w dzieciñstwie na wêdkê leszczynow¹. Kilometr od miejsca, w którym
mieszka³em p³ynie rzeka Rospuda, a tak¿e na jeziorze Sumowo. Bêd¹c w szkole
redniej jedzi³em z kolegami na jezioro
Wigry, bo siê uczy³em w Suwa³kach.
Póniej, no có¿, chyba przez brak czasu
zaniedba³em rybki. Ale kontakt z przyrod¹ mam ci¹g³y. Moj¹ najwiêksz¹ pa-

sj¹ jest ³owiectwo. Mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e pierwszymi moimi trofeami w
³owiectwie by³y ryby. Potem to ju¿ przede
wszystkim dziki.
A.H.: - Nie korci³oby wybraæ siê z
nami kiedy na morze na dorsza?
W.O.: - Mia³em propozycje ju¿ kilkakrotnie i szczerze mówi¹c chêtnie bym
pojecha³. Jednak jako zabrak³o czasu i
zdecydowania. Ale proszê o mnie pamiêtaæ przy kolejnych wyjazdach. Byæ
mo¿e uda mi siê znaleæ tyle czasu, ¿e i
na dorsze siê wybiorê. Bêd¹c ostatnio
w Estonii, mia³em okazjê pop³ywaæ po
Ba³tyku, a póniej pojecha³em do takiego gospodarstwa agroturystycznego,
gdzie znajdowa³y siê ogromne stawy z
pstr¹giem têczowym. Oczywicie spróbowa³em co z³owiæ i ju¿ po dziesiêciu
minutach mia³em dwa piêkne pstr¹gi. Najbardziej byli zdziwieni ³owi¹cy tam wêdkarze, którzy od kilku godzin nie mogli
z³owiæ ¿adnej rybki!
A.H.: - Piêknie, znaczy talent do rybek pozosta³! Chcia³bym jeszcze na chwilkê wróciæ do jeziora Oleckie Wielkie i
zapytaæ o miejsca do wodowania ³odzi.
W.O.: - Obecnie s¹ dwa takie miejsca. Jedno to ogólnie dostêpne nadbrze¿e
przy Klubie Wodnym , a drugie zosta³o
przygotowane na Szyjce.
A.H.: - Gdyby z³owiona Przez Pana
z³ota rybka mog³a spe³niæ trzy ¿yczenia dla wêdkarzy, to o co by Pan Burmistrz nam, moczykijom, poprosi³?
W.O.: - Trzy ¿yczenie dla wêdkarzy?
Pierwsze to przede wszystkim aby jeziora by³y czyste i co za tym idzie doskonale zarybione gatunkami szlachetnymi,

List od skazañca

Tak naprawdê, to mo¿na powiedzieæ,
¿e ¿ycie mam ca³kiem przyjemne. Tam gdzie
mieszkam, niczego mi nie brakuje. Mam
piêkne mieszkanie, przestrzeñ, naturalne otoczenie, wielu kolegów. Po¿ywienia pod dostatkiem i nawet nie muszê o
nie specjalnie zabiegaæ. Podane na tacy
i to co lubiê. Wprawdzie konkurencja
spora, ale starcza wszystkim, mimo, ¿e
apetyt mam niez³y. Tak sobie ¿yjê ju¿
kilka lat. Latem leniwie wygrzewam siê
na s³oñcu. Zim¹ jestem trochê odrêtwia³y,
bo nie lubiê ch³odów. W tej mojej sielance s¹ niestety dwa okresy w roku,
kiedy moje ¿ycie nabiera przyspieszenia
tak wielkiego, ¿e po prostu mo¿e siê
skoñczyæ. Ale przecie¿ nic nie trwa wiecznie. Jeden z takich okresów w³anie siê
zbli¿a. Spokój mojego domu zostanie za-

k³ócony bez ceregieli i bez pytania o zgodê.
To cena, jak¹ p³acê za mieszkanie i wy¿ywienie. Na ten niebezpieczny czas mam
przygotowan¹ kryjówkê. Ju¿ kilka razy
mnie uratowa³a, ale czy tak bêdzie i tym
razem? Nie wiem.... Wiem natomiast, ¿e
taka jest kolej rzeczy, ¿e moje t³uciutkie cia³ko, dla wielu jest bardzo atrakcyjne. I w³aciwie jestem pogodzony z
losem, chocia¿ z wielkim smutkiem rozstawa³bym siê ze swoimi k¹tami. I nawet nie bojê siê za bardzo. ¯eby tylko
ból nie trwa³ zbyt d³ugo. Skoro przyjdzie mi oddaæ ¿ycie za... tradycjê, to
chcia³bym, aby odby³o siê to szybko i
bez niepotrzebnych cierpieñ. Przecie¿ i
tak wymêczê siê strasznie, najpierw próbuj¹c skryæ siê w swoim tajemnym miejscu, potem za wszelk¹ cenê próbuj¹c

których jest niestety obecnie niewiele.
Drugie ¿yczenie, to ogromne pragnienie
aby nie by³o k³usownictwa nad naszymi
wodami, poniewa¿ jest to prawdziwa plaga
w obecnym czasie. A trzecie? Wszystkim Wêdkarzom TAAAAKIEJ RYBY!!!
A.H.: - Ostatnie pytanie  kulinarne. Wkrótce Wigilia. Proszê powiedzieæ
jakie dania rybne Pan preferuje, no i
kto w domu zabija karpia i czy on bardzo cierpi?
W.O.: - No niestety, to ja zajmujê
siê umiercaniem wi¹tecznego karpia.
Mam w tym jednak du¿¹ wprawê i przeznaczony na nasz stó³ karpik nie cierpi
zbyt wiele. Je¿eli chodzi o dania z ryb,
to bardzo lubiê wszystkie ryby i pod
wszelkimi postaciami. Sma¿one, pieczone, po grecku, duszone i z ró¿nymi sa³atkami. Wszystkie te cudownoci doskonale przygotowuje moja ¯ona, która
jest w tym mistrzem. Czekam wiêc na Wigiliê
równie¿ z konsumpcyjnego punktu widzenia.
A.H.: - Panie Burmistrzu! Bardzo dziêkujê za powiêcony czas i wiele informacji, które z pewnoci¹ zainteresuj¹
wêdkarzy. ¯ycz¹c wszystkiego dobrego
Panu i wszystkim najbli¿szym z okazji
Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku, mam
nadziejê, na spotkanie z wêdk¹ w garci, mo¿e gdzie na kutrze?!
W.O.: - Ja równie¿ dziêkujê za rozmowê i wszystkim wêdkarzom sk³adam
serdeczne ¿yczenia wi¹teczne i noworoczne. Postaram siê, aby w przysz³ym
roku ryb i atrakcji wêdkarskich by³o w
Olecku jeszcze wiêcej.
Olecko, 18 grudnia 2006r.

ucieczki, a szans nie bêdê mia³ ¿adnych.
Proszê, wiêc z ca³ego serca, nie przed³u¿ajcie cierpienia mojego i moich kuzynów. Jestemy i tak skazani na mieræ,
wiêc oka¿cie nam litoæ i zabijcie natychmiast jak to bêdzie mo¿liwe. O tyle proszê w imieniu swoim i wszystkich ofiar
ludzkiej dominacji.
¯yczê wszystkim zdrowych i pogodnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia, szczêcia w Nowym Roku 2007. Tylko smacznego karpia nie ¿yczê nikomu....
Karp
P.S. Po wys³aniu tego listu, natychmiast udajê siê za swoje zwalone drzewo, miêdzy skutecznie chroni¹ce mnie
od czterech lat ga³êzie. Tylko nie mówcie nikomu gdzie to jest, to mo¿e jeszcze jeden roczek prze¿yjê i w przysz³ym
znowu co do Was napiszê. Do widzenia, oby tylko nie przy stole...
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BIURO RACHUNKOWE

(V69807)

Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Poleca us³ugi:
- prowadzenia ksi¹g rachunkowych
- ewidencji podatkowych (PIT, CIT, VAT)
- ewidencji pracowniczych, ZUS
- sporz¹dzania biznes planów, wniosków kredytowych
Kontakt: (087) 520-36-55, kom. 0-600-273-713

* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L8304
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K27310
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V18840
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V71106
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V72205
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V75303
(K31003)

RATY!

GLAZURA, terakota, drzwi,

armatura sanitarna, kominki, prace wykoñczeniowe
tel. (087) 520-13-87)
Rampa PKP
* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
V65615
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50
V65625
* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V64910
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V64510
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V69903
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V78101
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V73603
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V75003
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K449
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55

V72005
(V73004)

* ksiêgowe us³ugi, Ternet Spó³ka z o.o. tel. 0-87-520-31-70 L7705
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V77202
* modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel.
0-87-520-32-10
L78401
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V66608
* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V66308

(75203)

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

(V72904)

(V65110)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K30505
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V69107)
* rosyjski: matura, korepetycje, t³umaczenia, tel. 0-503-681910
K30904
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6, tel. 0-605-192-330
K27410
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L9802

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V73104)

* Alkohole wiata, sklep TOMEK, konkurencyjne ceny,
plac Wolnoci 24, tel. 0-87-520-23-02
K30105
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K28009
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
K30703
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L7605
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V64810
* BIS studio reklamy, ul. Kamienna 1A, tel. 0-87-520-42-42 V73404

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V71206

* serwis pilarek, kosiarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa
PKP, tel. 0-87-520-48-78
L9502
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V78301
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K31102
* SOLARIUM, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V78411
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V76503
* studio reklamy Best, tel. 0-87-520-62-57
V2548

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

(V64610)

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

k2okna@vp.pl

* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K349
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2249
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L7406
* transport, tel. 0-508-192-094
V76513
* transport betonu, 6 m. szeciennych, tel. 0-604-514-845 V71815
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
K71805
US£UGI POGRZEBOWE BARKA
Konkurencyjne ceny!

Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B (wejcie od
ul. S³owiañskiej), Tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI
SKLEP MAJSTER, Armii Krajowej 3
Tel. (087) 520-26-39

(V64710)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

Olecko
Tel. (087) 523-42-35
0-501-720-701

WYWÓZ MIECI
(K30403)

ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89

(V78201)

gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK

(V69707)

* 3-miesiêczne chwilówki, ul. Grunwaldzka 8, tel. 0-87-52001-89
V69727
Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty

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

(V69007)

US£UGI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* zoologiczny sklep, tel. 0-87-520-04-46

V2352

'

US£UGI C.D.

Mieszkania w budowie jedno- i dwupokojowe, tel. (087)
520-21-60 (do 1500), 0-604-456-732.
(V72105)
* monitor Samsung 17 cali do komputera, 320 z³. U¿ywany
1,5 roku, tel. (087) 523-45-67; 0-600-237-328
K33101
* Opel Astra Combi, 1,4B + gaz, 1995, tel. 0-608-822-520 K31302
* Opel Vectra, 1,6B + gaz. 1991, stan bardzo dobry, tel.
0-508-229-565
K31601
* perfumy na zamówienie, oryginalne, tel. 0-87-520-01-89 V69717
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15719
* samochód Citroen C3, poj. 1,1, benzyna, rok prod. 2004,
przebieg 35 tys. km. Atrakcyjna cena, tel. 0-501-514-441
* siedzenia do Renault 2 Escape II, 2 sztuki, tel. O-508-097660
L10101
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L7505
* wózek wid³owy TCM, udwig 2,5 tony, diesel 2,2., 1996,
19.000+vat, tel. 0-513-012-160
V73214
WYNAJEM
* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
V32001
* lokal 36 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-87-520-36-55, 0-600-273713
L7207
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L8204
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L9602
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L10401
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L9402

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

(V69507)

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L6310
* domek, tel. 0-606-756-380
L8005
* ma³e mieszkanie, najlepiej dwa pokoje, tel. 0-660-466-270 K30703
* ma³y domek, budowê, okolice Olecka, tel. 0-665-095-424 K30405
* mieszkanie trzy pokoje, ok. 60 m.kw. tel. 0-665-095-424 K30305
PRACA
* potrzebna opiekunka na sta³e do opieki nad starszym ma³¿eñstwem, Suwa³ki, od zaraz, tel. 0-502-051-423
K31202
* praca w firmie kosmetycznej, atrakcyjne zarobki, tel.
0-609-600-338
K30603
* poszukujê ksiêgowej, tel. 0-507-077-359
L8704
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L9003
SPRZEDAM
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L9302
* Audi A6 Avant2,5TDI klimatronik, vebasto, elektryka, srebrny,
1993, sprowadzony, zarejestrowany, tel. (087) 523-45-67;
0-600-237-328
K33201
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L6409
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L9202
* ci¹gnik C330, 1981, p³ug dwiskibowy, tel. 0-87-520-00-26 K31701
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L8404
* dom, tel. 0-601-811-114
K33001
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K30803
* kosiarki i wykaszarki, WYPRZEDA¯ posezonowa, ceny
hurtowe, tel. 0-87-520-48-78
L7905
* krosna do wyrobu chodników, zabytek, tel. 0-660-706-035 L8504
* laptop fabrycznie nowy KDS Valiant, tel. (087) 523-45-67; 0600-237-328
K33301
* lokal, tel. 0-606-756-380
L8105

GRÜNLAND

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

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewskip

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Rozpoczêcie
kursu

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

8

stycznia

tel. 520-23-36

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

 BETON TOWAROWY
 STAL ZBROJENIOWA
 KRÊGI RÓ¯NYCH ROZMIARÓW
 BLOCZKI FUNDAMENTOWE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
 W£ASNY TRANSPORT
 KOSTKA BRUKOWA
(V70606)

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

(V75103)

OG£OSZENIA DROBNE

Tygodnik Olecki nr 51 (469)

Trwa zbiórka publiczna na budowê pomnika Jana Paw³a II w Olecku. Wszyscy, którzy sw¹ ofiarnoci¹ pragn¹ przyczyniæ siê do ufundowania Pomnika, mog¹ dokonywaæ wp³at
na za³o¿one w Banku Spó³dzielczym w
Olecku specjalne konto
32 9339 0006 0000 0007 5516 0001
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Kalendarz imion

19 grudnia
Beniaminy, Darii, Eleonory, Gabrieli
Abrahama, Atanazego, Beniamina, Dariusza, Dominika, Gabriela, Grzegorza, Mcigniewa, Tymoteusza, Urbana
20 grudnia
Bogumi³y, Dominiki, Igi, Ignacji
Abrahama, Amona, Bogumi³a, Dominika,
Ignacego, Jowisza, Juliana, Juliusza, Liberata, Teofila, Urbana, Zefiryna
21 grudnia
Balbiny, Honoraty, Jenny, Seweryny
Anastazego, Balbina, Honorata, Jana, Piotra,
Seweryna, Tomasza, Tomis³awa
22 grudnia
Balbiny, Beaty, Bo¿eny, Franciszki, Gryzeldy, Honoraty, Judyty, Lidii, Zenony
Drogomira, Flawiana, Franciszka, Ksawerego, Zenona
23 grudnia
Dagny, Ilony, Iwony, Mo³gorzaty, Miny,
S³awomiry, Wiktorii

Dagoberta, Iwona, Jana, Jana Kantego,
Kantego, S³awomira, Wiktora
24 grudnia
Adaminy, Adeli, Eweliny, Ewy, Godzis³awy, Grzymis³awy, Herminy,Irminy
Adama, Ewelina, Grzegorza, Noego, Zenobiusza
25 grudnia
Anastazji, Anety, Eugenii, Glorii, Oliwii,
Teresy
Alberta, Eugeniusza, Grzymis³awa, Natana,
Piotra, Rafa³a, Spirydona
26 grudnia
Dionizego, Kaliksta, Stefana, Szczepana,
Wróciwoja
27 grudnia
Fabii, Fabioli, Gabrieli, Janiny, Teodory,
¯anety
Cezarego, Dariusza, Grzegorza, Jana, Maksyma, Mateusza, Radomys³a, Teodora
28 grudnia
Antonii, Dobros³awy, Emmy, Teofili, Teo-

Przepisy wigilijne
£amañce z makiem

Dodajemy pieprz i ziele angielskie i gotujemy do miêkkoci oko³o 40-50 minut.
Gdy warzywa s¹ miêkkie wlewamy kwas
buraczany. Dodajemy ugotowane wczeniej grzyby wraz z wod¹, w której siê
gotowa³y. Wrzucamy równie¿ czosnek
roztarty z sol¹. Przyprawiamy cukrem.
Barszcz podajemy z uszkami.
**

Po 1 szklance maku i cukru pudru,
cukier waniliowy, 4 ³y¿ki miodu, 3 ³y¿ki
s³odkiej mietanki, po 6 ³y¿ek posiekanych orzechów i migda³ów, 10 dkg rodzynek , 4 ³y¿ki posiekanej skórki pomarañczy
Ciasteczka:
2 szklanki maki, 15 dkg margaryny
lub mas³a, 1/2 szklanki cukru pudru, szczypta soli
Mak nale¿y sparzyæ po czym pozostawiamy go do ostygniêcia. Ods¹czamy i trzykrotnie mielimy. Nastêpnie ucieramy go w donicy dodaj¹c cukier puder, cukier waniliowy, mietankê, miód i
bakalie. Z tak utartej masy formujemy
sto¿ek i wbijamy w niego dekoracyjne
ciasteczka.
Przygotowanie ciasteczek rozpoczynamy od ugniecenia ciasta z podanych
wy¿ej sk³adników. Ciasto pozostawiamy
w lodówce na godzinê. Po czym rozwa³kowujemy je na placki gruboci ok. 3
mm. Placki te kroimy w paski 3 cm i kroimy w romby. Pieczemy w nagrzanym
do 180°C piekarniku przez 15 minut.
**

Barszcz czerwony z uszkami

1 kg buraków, w³oszczyzna, 2 cebule, z¹bek czosnku, 2-3 suszone grzyby,
2 szklanki kwasu buraczanego, 6 ziaren
pieprzu, 3 ziarna ziela angielskiego, sól,
cukier.
W³oszczyznê i buraki obieramy, kroimy na kawa³ki i wk³adamy do garnka.
Zalewamy to 3 litrami wody i solimy.

Lin z sokiem pomarañczowym
Lin (ok. 1 kilograma), marchewka, pietruszka, kawa³ek selera, szklanka soku
pomarañczowego, 1/2 szklanki bia³ego
wytrawnego wina, 2 ³y¿ki ¿elatyny instant,
bia³ko, 4 mandarynki, kiæ jasnych winogron, 2 godziki, sól cukier.
Rybê sprawiamy, odfiletowyjemy i
p³uczemy. Warzywa czycimy i rozdrabniamy. Do rondla wk³adamy pozosta³oci z ryby, warzywa i przyprawy. Wlewamy wino i ¾ litra wody po czym gotujemy oko³o 45 minut.
Do wywaru wk³adamy kawa³ki ryby i
gotujemy je oko³o 20 minut na ma³ym ogniu.
Wywar przecedzamy, dodajemy sok
i roztrzepane bia³ko i ¿elatynê. Ca³oæ podgrzewamy i przecedzamy.
Na pó³misek wylewamy po³owê wywaru i studzimy. Uk³adamy na nim kawa³ki ryby, cz¹stki mandarynek oraz winogrona. Zalewamy pozosta³ym wywarem i
studzimy.
**

Kompot z suszu

10 dkg suszonych liwek, 5 dkg suszonych moreli, 5 dkg suszonych fig, 5
dkg suszonych jab³ek, 5 ³y¿ek cukru,
kawa³ek cynamonu, 4 godziki, cytryna.
Owoce p³uczemy i zalewamy dwoma

filii
Antoniego, Antoniusza, Cezarego, Dobrowiesta, Dobrowira, Gerarda, Godzis³awa,
Inocentego, Teofila
29 grudnia
Aspazji, Dionizy, Dominiki, Lory, Wioli
Dawida, Dionizego, Domawita, Dominika,
Gerarda, Gos³awa, Jonatana, Józefa, Marcina,
Tadeusza, Tomasza, Trofima
30 grudnia
Eugenii, Irminy, Irmy, Katarzyny, Ma³gorzaty, Sabiny
Dawida, Eugeniusza, Ludomira, Marcelego, Rainera, Sabina, Sewera, Seweryna,
Uniedroga
31 grudnia
Katarzyny, Kornelii, Melanii, Sylwestryny, Sylwii
Hermesa, Korneliusza, Mariusza, Sebastiana,
Sylwestra, Sylwestryna
1 stycznia
Eufrozyny, Marii, Mieczys³awy, Odylii
Mas³awa, Mieczys³awa, Mieszka, Odyseusza, Wilhelma, Ziemowita
litrami wody. Przykrywamy i odstawiamy na dwie godziny.
Po tym czasie dodajemy cukier, godziki i cynamon i gotujemy na ma³ym
ogniu 30 minut. Przyprawiamy do smaku sokiem z cytryny.

Kozioro¿ec
23 grudnia
 20 stycznia
Kozioro¿ec
jest dziesi¹tym
znakiem Zodiaku,
pierwszym znakiem zimy, odpowiadaj¹cym okresowi roku, kiedy noce s¹ d³u¿sze ni¿
dni. S³oñce wchodzi w znak Kozioro¿ca
20 lub 21 grudnia i jest w nim od 19 lub
20 stycznia, w zale¿noci od roku.
Znakiem przeciwnym i dope³niaj¹cym
jest Rak. Kolory Kozioro¿ca to wszystkie odcienie fioletu i br¹zu, szczególnie
kobaltowej purpury i sepii.
Ludzie urodzeni pod znakiem Kozioro¿ca te realici, ambitni, wiadomi swoich
zobowi¹zañ, pracowici, odpowiedzialni.
Maj¹ temperament ch³odny, rozs¹dny
o obni¿onej witalnoci, za to rozwiniêtym systemie obronnym. Kozioro¿ce maj¹
poczucie obowi¹zku, cechuje je samodyscyplina. Czêsto s¹ twarde, surowe i
wymagaj¹ce. Lubi¹ koncentrowaæ siê na
sobie, s¹ raczej samotnikami, nie rozumiej¹cymi uczuæ i potrzeb innych. Pewnoci siebie nabywaj¹ przez dowiadczenie. W mi³oci nie okazuj¹ uczuæ, s¹
za to lojalne, szczere i wierne.
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PROWINCJA£KI
Nic, tylko przeczekaæ
Licie bzu te¿ siê nie obroni³y!
W brzezinach jesieñ w barwach jest
najbardziej wojenna. Z zaskakuj¹cym fina³em. Zreszt¹ jak zwykle. Jak ka¿dego
roku wynik stanowi zupe³ne zaskoczenie. Ziemski kataklizm  nieoczekiwana
ulewa zgnilizny, huragan z wszystkimi
tragicznymi skutkami. Niemal bezbolenie. Niemal niedostrzegalnie. Z melancholii i kojenia wewnêtrznych boleci
prze³omu wrzenia z padziernikiem; w
nagoæ, w szaroæ. W po¿ogê i kamieñ
 uzupe³ni³by stary hiperbolik. Nic, tylko przeczekaæ.
Wacek (ten z pierwszej klatki pierwszego bloku  adres wci¹¿ ten sam) coraz srebrniejszy, smutniejszy, coraz bardziej pochylony. Skurczy³ siê nagle z jesieni
jednej na jesieñ drug¹. Blask i b³ysk zgubi³
i lekkoæ zatraci³. Jakby nie Wacek. To
tak jak z niezbyt czêsto spotykanymi
cudzymi dzieæmi, tyle, ¿e na abarot.
- Taki ³adny by³ jeszcze w tamte lato,
tylko monid³o zrobiæ z lalusia  s¹siadka z r¹k czyni dziwaczne wygibasy, ¿e
tylko jak w dym do ¿a³obnych ról na
scenie lub ekranie.
- Ju¿ po ch³opie  dodaje i oczywicie w zadarty fartuch nos wciska. I ³zy,
proszê bardzo, na zawo³anie. Czarodziejka
lamentu na co najmniej trzy najbli¿sze
wioski.

Jako w po³owie jesiennego badziewa wieczorny przelotowy autobus z wiêkszego do mniejszego miasta niespodziewanie zatrzyma³ siê przy sklepiku i splun¹³ jedynym pasa¿erem. Ten¿e korytarzem wiat³a sinego z wnêtrza pojazdu
po³¹czonego z ciep³ym blaskiem otwartych najzupe³niej zapraszaj¹co drzwi sklepiku, bezproblemowo wp³yn¹³ nie tykaj¹c b³ocka w miêdzyprzestrzeni ani kolanami ani nawet stopami. Wprost w ciekawoæ klientów i gocinnoæ gospodarza.
Któ¿ to o tej porze ze wiatu, w którym
jesieñ zupe³nie, ale to zdecydowanie zupe³nie inaczej siê przedstawia  wisia³o
kolektywne pytanie w oparach u¿ywek
dostêpnych osobom pe³noletnim. A ¿e
go zabra³ z wiêkszego miasta i wysadzi³
gdzie trzeba  solidarny podziw i szacunek dla szofera, chocia¿ on ju¿ utopi³
swoj¹ maszynê we mgle maskuj¹cej drogê do mniejszego miasta.
Niewiele ju¿ wniós³ ten wieczór w ¿ycie

przynale¿nej do sklepiku wioski, bo dowcip
elokwentny i serdecznoæ Wacka zosta³y
w autobusie albo w wiêkszym miecie.
Ch³opom targanie zezw³oka a babom z
jêzorów u¿ytek.
Wpierw dni a potem tygodnie i d³ugie i wiele w ten czas najgorszy gdy nic
siê nie da robiæ co siê umie generalnie
w polu a w domu nie ma do kogo gêby
otworzyæ.
- Wziê³a i umar³a a nawet pochowaæ
nie mogê  be³koce i miechem i szlochem naraz, zapytany z troski obiektywnej
i z pamiêci piêknego i z twarzy i z duszy.
- Niby umar³a a tam po pabach i multipleksach lata  pokaza³ i lewic¹, i prawic¹, i wyrzutem ca³ego skurczonego siebie w kierunku sk¹d nadje¿d¿a co wieczór przelotowy pusty autobus.
- Nic to, od Bo¿ego Narodzenia noce
zaczn¹ siê kurczyæ a wiosenka przyniesie nowe licie, owoce i kwiaty.
Jan Nowak-Kowalski

Przys³owia
i powiedzenia

Rysunek: Wies³aw B. Bo³tryk

F kupiê

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F sprzedam
F wynajmê
F inne

Treæ: ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Iloæ publikacji:
F x 1 F x 2 F x 3 F x 4 F x ?



 Zima, czas ziemi na spoczynek dany.
 W adwencta spoczywa ziemia wiêta.
 Zim¹ trzymaj siê blisko komina.
 Mrony grudzieñ i wiele niegu, ¿yzny roczek bêdzie w biegu.
 Na pasterkê po wodzie, Alleluja po
lodzie.
 Gdy choinka stoi na lodzie, to pewnikiem utonie w wodzie.
 Mrone Gody (Bo¿e Narodzenie), wczesne wody, a jak s³ota, póne b³ota.
 Mrone Gody (Bo¿e Narodzenie), ³adne
lato, przepowiedzia³ stary tato.
 Gdy na Gody (Bo¿e Narodzenie) le¿y
nieg srogi, to na Wielkanoc zielone
od³ogi.
 Komu wiêta, to wiêta, a brzuch zawsze o g³odzie pamiêta.
 Jeli w grudniu czêsto dmucha, to w
marcu i kwietniu plucha.
 W noc sylwestrow¹ ³agodnie, bêdzie
kilka dni pogodnie.

Imiê i nazwisko ...................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Podpis: .................................................................................................................
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K¹cik szachowy (18)
TURNIEJE SZACHOWE

W sobotê, 16 grudnia b.r., odby³y
siê I Otwarte Mistrzostwa Szachowe Rodzin Olecko 2006. Mimo, i¿ turniej organizowany by³ po raz pierwszy, cieszy³
siê du¿ym zainteresowaniem. Wziê³o w
nim udzia³ 24 zawodników, w tym a¿ 8
Rodzin!!
Turniej rozegrany zosta³ systemem
szwajcarskim na dystansie 7 rund w dwóch
kategoriach:
A - Szachy Rodzinne
B - Otwarty Turniej Indywidualny
Ju¿ od pierwszej rundy wszystkim
towarzyszy³y niema³e emocje, gdy niespodziewanie m³ody, pocz¹tkuj¹cy szachista Krzy Jusiñski ogra³ dowiadczon¹ szachistkê Joasiê Grzyb.

Najbardziej emocjonuj¹ce by³y oczywicie pojedynki rodzinne, a wyniki zmienia³y siê w trakcie turnieju tak, ¿e do
koñca nie wiadomo by³o, kto zwyciê¿y.
Dopiero ostatnia runda rozwia³a wszelkie w¹tpliwoci...
Oto wyniki koñcowe:
W klasyfikacji indywidualnej zwyciê¿y³
Micha³ Brynda zdobywaj¹c 6 punktów.
Tu¿ za nim z t¹ sam¹ iloci¹ punktów
uplasowa³a siê Marta Gryglas, która
pokaza³a klasê i w piêknym stylu ogra³a
niemal ca³¹ czo³ówkê! Natomiast trzecie

miejsce zaj¹³ Andrzej Grzyb z dorobkiem
5 punktów.
W klasyfikacji Rodzin pierwsze miejsce zajêli: Marta i Kamil Gryglas (11
pkt.), drugie: Bogus³aw, Joanna, Micha³ i Szymon Brynda (10 pkt.), a trzecie: Joanna i Andrzej Grzyb (9 pkt.).
Pozosta³e miejsca w tej klasyfikacji:
4. Jan, Piotr i Zuzanna Adamscy (8 pkt.);
5. Patryk i Kamil Sitkowscy (7 pkt.);
6. Jaros³aw i Patrycja D³u¿niewscy (6 pkt.);
7. Krzy Jusiñski z dziadkiem Marianem Wasilewskim (5 pkt.);
8. Dariusz i Micha³ Bronikowscy (4 pkt.);
Jednoczenie nale¿y wspomnieæ, ¿e
w klasyfikacji Rodzin liczy³ siê wynik
dwóch najlepszych reprezentantów danej Rodziny.
Marta & Czes³aw Spisak

Od lewej na górze: Micha³ Brynda, Joanna Grzyb, Andrzej Grzyb, Marta
Gryglas, (na dole): Szymon Brynda, Kamil Gryglas
Krzy Jusiñski
Oto koñcowa pozycja:

W tym momencie Joasia pospieszy³a siê i od rêki zbi³a goñcem piona na
h3... Nie czekaj¹c d³ugo Krzy wykorzysta³ niefortunne zagranie i da³ przeciwniczce mata: He8!!

Od lewej (na górze): Pan Bogus³aw Brynda, Micha³ Brynda, Andrzej
Grzyb, Pan Marian Wasilewski, Kamil Sitkowski, Pan Jan Adamski; (od
lewej na rodku): Szymon Brynda, Micha³ Bronikowski, Marta Gryglas,
Patryk Sitkowski, Piotr Adamski; (od lewej siedz¹): Joanna Grzyb, Kamil
Gryglas, Krzy Jusiñski, Zuzia Adamska

!
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Mini OLDA
Wyniki z dnia 17.12.2006.
· TSV Victory - FC Gi¿e 5:3 (1:2); bramki:
Filip Judycki 2, Dominik Ga³¹zka i
£ukasz Senkowski  £ukasz Jermach
2 i Damian Plago.
· EKIPA - Bu³a i Spó³a 4:1 (1:1); bramki:
Robert Jegliñski 2, Mariusz Jegliñski, Marcin Jegliñski  Marcin Wiszniewski.
· GALAKTIKOS - FC Gi¿e 4:3 (0:2); bramki:
Marek £owczyñski 3 i £ukasz Bokuniewicz  Damian Plago i Andrzej Jermak 2.

· TSV Victory - Bu³a i Spó³a 4:2 (2:0);
bramki: £ukasz Senkowski 2, Filip
Judycki i Micha³ Sulima  Piotr Klimko i Tomasz Parfieniuk.
· Belfers  EKIPA 4:3 (3:2); bramki: Kamil Szarnecki, Karol Warsewicz, £ukasz Dêbski i S³awomir Jarmo³owicz
- Pawe³ Wasilewski, Adam Pu³ecki i
Marcin Jegliñski.
· GALAKTIKOS  EKIPA 3:3 (2:1); bramki:
£ukasz Bokuniewicz 3 - Bomber
Grzegorz, Piotr Fiedorowicz i Tomasz
Parfieniuk.
· TSV Victory  Belfers 2:5 (1:2); bramki:
Marcin Rudziewicz i £ukasz Aleszczyk  Jacek Matwiejczyk, Robert

Smyk i Kamil Szarnecki 3.
· Belfers - Drink TEAM 5:1 (1:1); bramki: Kamil Szarnecki 2, £ukasz Dêbski, Wies³aw Bukpa i Robert Smyk.
Na czas przerwy wi¹tecznej zawodnicy odpoczywaj¹, a na halê wejd¹ dopiero w przysz³ym roku tj. 7 stycznia:
· 11.00. Drink TEAM - Dynamo TEAM
· 11.30. Joga BANDITO - BIANCONERI
· 12.00. TSV Victory - Liderzy Hamasu
· 12.30. Drink TEAM - BIANCONERI
· 13.00. Joga BANDITO - Dynamo TEAM
· 13.30. Liderzy Hamasu - BIANCONERI
· 14.00. TSV Victory - Dynamo TEAM
· 14.30. TSV Victory - Drink TEAM.
BEN

Parkingi przy
nowym cmentarzu

Starostwo powiatowe przekaza³o miastu cztery
dzia³ki. Dzia³ki przeznaczone s¹ na budowê parkingu
przy nowym cmentarzu komunalnym. Na terenie tym
powstanie te¿ pas zieleni izolacyjnej

Urz¹d Miejski...

wyst¹pi³ do Rejonu Energetycznego w E³ku o przywrócenie owietlenia na tzw. Podkowie na osiedlu
Siejnik. Wczeniej budowê infrastruktury wykona³a
Spó³dzielnia Mieszkaniowa. Uruchomienie nast¹pi³o
8 grudnia.

Cztery miejsca parkingowe...

przyby³y na parkingu miêdzy budynkami plac Wolnoci 5 i 6.

Burmistrz Wac³aw Olszewski...

wyda³ zarz¹dzenie zezwalaj¹ce pe³ni¹cemu obowi¹zki
kierownika Warsztatów Terapii Zajêciowej Sebastianowi Stasiulewiczowi na podpisywanie porozumieñ
i umów dotycz¹cych dzia³alnoci tego zak³adu. Zarz¹dzenie obowi¹zywaæ bêdzie od 1 grudnia 2006 do
31 maja 2007 roku.

Przypominamy o wypadku, jaki wydarzy³ siê w ubieg³ym tygodniu za Dunajkiem w kierunku Gi¿ycka. Pisalimy ju¿ o nim w
TO. Publikujemy zdjêcia z archiwum Pañstwowej PSP w Olecku.

Wyrwis³upy

14 grudnia policjanci zatrzymali dwóch sprawców
kradzie¿y zbrojeñ ze s³upów elektrycznych.
Proceder swój prowadzili w nastêpuj¹cy sposób:
betonowy s³up zaczynali kuæ od do³u do chwili a¿
ukaza³o siê jego stalowe zbrojenie. Nastêpnie przecinali je pi³¹. Kuli kolejne, a¿ s³up pod w³asnym ciê¿arem przewraca³ siê i zrywa³ przewody elektryczne. Wtedy
odkuwali stalowe prêty i wieli je do sk³adnicy z³omu.
Zatrzymanym grozi kara do 5 lat pozbawienia
wolnoci.
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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Pamiêtnik znaleziony w kaftanie bezpieczeñstwa

DZIEÑ 235

Nie bêdziemy ju¿ razem czytali, ¿e minê³o siedem dni. Proszê Pañstwa... w³anie mija
nam ca³y rok. Niby nic, a przelecia³o i ju¿.
Co tam siedem dni? Ca³y rok to ju¿ co.
Mo¿na napisaæ: by³o  minê³o. Ale ogólnie to by³ bardzo weso³y rok. I to nawet
nie chodzi o politykê, bo ta jest weso³a niezale¿nie od czasu i miejsca. Tak ogólnie:
by³o weso³o. Teraz mo¿emy z czystym sumieniem czekaæ na Miko³aja. A nawet na
wiêtego Miko³aja. Co prawda, jak mówi
tradycja, to Miko³aj w kubraczku krasnoludka jest tylko wynikiem akcji marketingowej jednej z amerykañskich sieci handlowych w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego. Trzeba przyznaæ, ¿e by³a to podróbka bardzo udana, bo idealnie wpisa³a
siê w nasz¹ rzeczywistoæ i ka¿dy z nas
zna takiego Miko³aja jak to przedstawiaj¹
go na obrazkach: czerwony kubraczek obszyty bia³ymi elementami ko¿uszka. Ca³oci dope³nia czerwona czapka z pomponem
i wielki wór. Choæ ju¿ widaæ gdzie niegdzie
elementy rewolucji kolorystycznej. Widaæ
od czasu do czasu Miko³aje w kolorze zielonym, niebieskim czy ¿ó³tym. Bo w zasadzie... dlaczego w czerwonym? W Rosji tradycja amerykañska walczy z tradycj¹ rosyjsk¹,
a raczej radzieck¹. Amerykañski Miko³aj wypiera powoli radzieckiego Dziadka Mroza.
Choæ w zasadzie nie jest to konkurencja,
bo amerykañski krasnolud chodzi po domach przed wiêtami. To te¿ ju¿ taka radziecka tradycja wypracowana przez ponad 70 lat rz¹dów ludów i sprawowania
w³adzy przez robotników i ch³opów rêkami

swoich przedstawicieli. I ta w³adza upad³a
(trochê przesadzi³em, bo ta w³adza
uzna³a, ¿e ³atwiej i lepiej wyjad¹ na wprowadzaniu utopijnego kapitalizmu ni¿ utopijnego socjalizmu... i dalej jest ta sama,
te same metody w³adzy i jej sprawowania), a Dziadek Mróz pozosta³. By³a jeszcze enerdowska odmiana Dziadka Mroza
pod pseudonimem Pisakowy Dziadek,
ale okaza³o siê, ¿e by³ agentem STASI
i zbyt czêsto sypa³ piaskiem w oczy.
W Czechos³owacji (czy kto pamiêta taki
kraj?) by³a ca³oroczna odmiana brodatego faceta w szpiczastej czapce. Wystêpowa³ on pod pseudonimem Rozbójnik Rumacajs i te¿ jak wiêty Miko³aj rozdawa³ dorobek lepiej usytuowanych dla tych wymagaj¹cych pomocy
socjalnej. Ale ta postaæ te¿ nie wytrzyma³a konkurencji z Czerwonym z Bia³¹
Brod¹. W samej Czechos³owacji dzia³a³
Jan Kochanowski
jeszcze jeden ciekawy egzemplarz. Ale
po podziale tego kraju i odtajnieniu akt
Kolêda (na Nowy Rok)
tajnych s³u¿b okaza³o siê, ¿e mia³ on
pseudonim Krecik. W Polsce ze wiêTobie b¹d chwa³a, Panie wszego wiata, tym Miko³ajem by³o ró¿nie. Choæ przez
¯e nam doczekaæ da³ nowego lata.
pewien czas próbowano wyeliminowaæ
Daj, bymy siê i sami odnowili,
go z ¿ycia publicznego wraz z CocaGrzech porzuciwszy, w niewinnoci ¿yli!
Col¹ i stonk¹ ziemniaczan¹. Okaza³o siê
(...)
jednak, ¿e nic z tych trzech wymienionych rzeczy po prostu nie da³o siê wyU¿ycz pokoju nam i wiêtej zgody,
eliminowaæ. Miko³aja i Coca-Colê to nawet
Niech siê nas boj¹ pogañskie narody,
zaczêto tolerowaæ ze wzglêdu na ideA ty nas nie chciej odstêpowaæ, Panie,
ologiczn¹ kolorystykê..., ech ta czerwieñ.
i owszem, racz nam dopomagaæ na nie!
Tylko te¿ ¿uczki w pasiakach zbyt jednoznacznie stanowi³y aluzjê do ¿ycia w
B³ogos³aw ziemi z Twej szczodrobliwoci, obozie socjalistycznym. Po prostu przeNiechaj nam dawa dostatek ¿ywnoci.
stano o problemie stonki ziemniaczanej
Uchowaj g³odu i powietrza z³ego,
mówiæ. Wiadomo, ¿e jak siê o czym
Daj wszystko dobre z mi³osierdzia swego! nie mówi to tego nie ma, a jak nie ma

Ziemia
poetów

to nie ma problemu. Przez pewien czas
próbowano podobn¹ metodê zastosowaæ do cukru, m¹ki, mas³a, miêsa itd.
Okaza³o siê to na tyle nieskuteczne, ¿e
nawet wprowadzono ekwiwalent zastêpczy: kartki na prawie wszystko. Niestety, eksperyment siê nie uda³ i nawet jeli parówki i te kartki robiono z
tego samego materia³u: papieru toaletowego, którego te¿ nie by³o! Niestety, kartki na miêso mia³y fatalny smak
po³o¿one na chleb. Po ponad 40 latach (szybciej ni¿ w ZSRS) zdecydowano siê wróciæ do starych i sprawdzonych metod: kie³basa z miêsa, buty
ze skóry, mas³o z mleka, cukier z buraków, a nie z kartek. Przywrócono te¿
na swoje miejsce w. Miko³aja. Nie musia³
ju¿ on spe³niaæ powinnoci ideologicznych udaj¹c, ¿e ma co w worku. Okaza³o siê, ¿e cytrusy i ró¿ne dziwne rzeczy mo¿na sprzedawaæ nie tylko przed
wiêtami, miêsa produkujemy mniej ni¿
za komuny, a nie mo¿emy zjeæ tego
co ju¿ jest w sklepach, a co do cukru
to trzeba by³o zamkn¹æ ponad po³owê
cukrowni, a i tak nie wiadomo co robiæ
z nadmiarem cukru. Wiêc nie rozumiem
po co by³y te kartki? Jedyne co nam
zosta³o z ponad 40 lat budowania socjalizmu to problem miêsa dla Rosji. Ale
to ju¿ inna historia. Dzi okazuje siê,
¿e jak oni mówi  to nie musz¹ miêsa
braæ od nas, a mog¹ z Brazylii... Tylko
jak zauwa¿y³ pewien dziennikarz: w³anie polskie wêdliny ciesz¹ siê w Rosji
najwiêkszym powodzeniem, a sklepy nie
mog¹ nad¹¿yæ za nielegalnym sprowadzaniem np. krakowskej suchej... Ale
to ju¿ problem Dziadka Mroza. PAC

