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Przypadek jest
najlepszym detektywem.
Agata Christie

Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate zaprasza na

z³otych nagrody!
MAJOWE GRANIE 1000
Wiele wskazuje na to, ¿e podpaleñ
2 maja 2007r., godz. 17.00 (roda)
* zespó³ taneczny FREZE (funky)
* zespó³ muzyczny USIGNOLO
* Break dance
* zespó³ KOMBIZON (rock)
* Gwiazda wieczoru ENEY z Olsztyna (ska)
Wstêp wolny!
**
3 maja 2007 r. (czwartek)
Popo³udnie z filmem
17.00  Jasne b³êkitne okna
od lat 15, czas: 1godz. 28 min.
19.00  Dlaczego nie!
od lat 15, czas: 1godz. 40 min
21.00 - Job, czyli ostatnia szara komórka
od lat 15, czas: 1 godz. 40 min.
Wstêp: 5 z³

samochodów dokonywa³a ta sama osoba. wiadcz¹ o tym: sposób, miejsce oraz
inne szczegó³y.
Wiadomo, ¿e policja p³aci za informacje, tylko nie wiadomo komu p³aci i przewa¿nie nie wiadomo ile  powiedzia³
Komendant Rafa³ Klauza. Pula pieniêdzy
na ten cel nie jest ograniczona. Wynika
to z ustaw bud¿etowych. Natomiast jej
wielkoæ jest tajemnic¹.
Jest to pula, która starczy nawet wtedy, gdy bêd¹ jakie wiêksze wyp³aty. Jak
siê skoñczy to mo¿na poprosiæ Komendê
Wojewódzk¹ o dofinansowanie. Fundusz
operacyjny jest doæ bogaty  stwierdzi³
komendant i doda³, ¿e Policja bez informacji by³aby g³ucha i
lepa.

Od maja br. w poniedzia³ki Urz¹d
Miejski w Olecku bêdzie czynny od 8.30
do 16.30. W pozosta³e dni tygodnia czas
pracy pozostaje bez zmian tj. od wtorku
do pi¹tku od 7.30 do 15.30.
Liczymy, ¿e zmiana godzin pracy
pomo¿e petentom w za³atwianiu spraw
urzêdowych w dogodniejszych dla nich
godzinach.

Redakcja

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

w godzinach 1200 -1700
(we wtorek nieczynna)

Targi Lato 2007

Od 20 do 22 kwietnia br. Olecko promowane by³o w Warszawie na najwiêkszym w Polsce przedwakacyjnym kiermaszu ofert turystycznych - Targi LATO
2007.
Podczas trzech dni w jednym miejscu m.in. mieszkañcy Warszawy mieli
okazjê zapoznaæ siê z ró¿norodnymi pod
ka¿dym wzglêdem propozycjami wypoczynku. Oleckie stoisko nie narzeka³o na
brak klientów targowych.
Szczególnym zainteresowaniem cieszy³y siê szlaki turystyczne,baza agroturystyczna, gliniane ³osie oraz cukierki
Krówka produkowane przez Okrêgow¹ Spó³dzielniê Mleczarsk¹ w Olecku.
Dokoñczenie na s. 7.

M.Pietraszewski

MARKET BUDOWLANY

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
DZIEÑ OTWARTY!!!
(V23602)

Olecko, Aleje Lipowe 1B
Tel. (087) 520 36 92

Najwiêkszy sklep
z rowerami w miecie.
Rowery, czêci, serwis!

Promocja Olecka w Warszawie

MAJSTER

CENTRUM HANDLOWE

Nowe godziny pracy
UM w Olecku

Cena 1,40 z³

24 kwietnia 2007 r .
Dla osoby, która przyczyni siê do ustalenia sprawcy podpaleñ samochodów. ..
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(486)

Zapraszamy 28 kwietnia do naszego MARKETU.
Odbêd¹ siê pokazy czo³owych producentów narzêdzi,
elektronarzêdzi, farb i emulsji.
gwarantujemy szereg atrakcji, promocji.
Przygrywaæ bêdzie zespó³ muzyczny.

Tel. (87) 520 44 46

(V24701)
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

KRONIKA
PO¯ARNICZA

Pijani kierowcy

 11 kwietnia o 20.27 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ teren przy naprawie
nadpalonego przewodu linii przesy³owej.
 12 kwietnia o 13.27 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Kukowie po¿ar suchej trawy.
 12 kwietnia o 20.05 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Wiejskiej po¿ar suchej trawy.
 13 kwietnia o 15.02 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy na osiedlu Siejnik.
 13 kwietnia o 19.56 jeden zastêp JRG
PSP wspomaga³ w Zielonówku dzia³anie pogotowia ratunkowego.
 13 kwietnia o 20.35 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Wiejskiej po¿ar suchej trawy.
 13 kwietnia o 20.38 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy na osiedlu Siejnik.
 14 kwietnia o 10.35 jeden zastêp OSP
Sokó³ki poszukiwa³ zaginionej osoby.
 14 kwietnia o 15.29 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ po¿ar suchej trawy przy ul.
tartacznej.
 14 kwietnia o 16.37 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski

 9 kwietnia oko³o 21.00 policja zatrzyma³a VW Golfa kierowanego przez dwudziestodwuletniego Karola G. Kierowca mia³ we krwi 0,6 promila alkoholu.
Do zatrzymania dosz³o na ul. Orzeszkowej.
 15 kwietnia oko³o 15.30 patrol policji
zatrzyma³ w Krupinie do kontroli £adê.
Kieruj¹cy ni¹ dwudziestodwuletni £ukasz S. mia³ we krwi 2,2 promila alkoholu. Ju¿ 16 jego sprawê rozpatrzy s¹d
grodzki.
 15 kwietnia oko³o 15.30 zatrzymano w
Krupinie £adê, któr¹ kierowa³ dwudziestodwuletni £ukasz S. Kierowca nie
posiada³ uprawnieñ ale mia³ 2,2 promila alkoholu we krwi. Zastosowano
wobec niego tryb przypieszony.
 17 kwietnia o 18.10 w Kowalach Oleckich zatrzymano jad¹cego rowerem czterdziestoszecioletniego Franciszka Z. Mia³
on we krwi 1 promil alkoholu.
 Tego samego dnia o 18.30 na ul. Go³dapskiej zatrzymano innego rowerzystê piêædziesiêcioletniego Czes³awa K.
Mia³ on we krwi 2,5 promila alkoholu.
 20 kwietnia o 2.00 policjanci skontrolowali jad¹cego placem Wolnoci Poloneza. Kieruj¹cy nim Jan S. mia³ we krwi
1,4 promila alkoholu. Zastosowano
wobec niego tryb przypieszony.
 Tego samego dnia o 16.10 zatrzymano
w Szeszkach Opla Corsê. Kierowca, trzydziestotrzyletni Jacek J., mia³ we krwi

Sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze mego Ojca
Marek Ga³¹zka z Rodzin¹
Ca³odobowe
dy¿ury aptek

ZBIERASZ

S T A C J A PA L I W  Rarytas

ul. E³cka 4

Na miejscu: myjnia, sklep, hotel i bar
PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI

(V22603)

NAJTANIEJ W MIECIE

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V20004)

AUTOMYJNIA

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

MARKET
BUDOWLANY

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
11,75 z³  klej
do glazury
WEBER ZP412

(V24501)

 24-29.04.2007r., pl. Wolnoci 7B
 30.04.-06.05.2007r., ul. Zielona 35

PUNKTY BONUSOWE
NA DARMOWE MYCIE

Kol.

Janowi
Dziedziachowi
serdeczne wyrazy
wspó³czucia
z powodu mierci

¯ONY
sk³adaj¹ koledzy z ko³a
wêdkarskiego Olecko Miasto

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:

PODZIÊKOWANIE

TANKUJESZ U NAS,

2,2 promila alkoholu.
 O 16.40 w Kowalach Oleckich zatrzymano rowerzystê, piêædziesiêcioletniego Jana A. Mia³ on we krwi 2,5 promila alkoholu.
 21 kwietnia oko³o 19.50 zatrzymano w
Wieliczkach jad¹cego rowerem piêædziesiêciopiêcioletniego Józefa B. Odmówi³ on badania alkomatem, wiêc pobrano
od niego krew i policja czeka na wyniki badañ.
 21 kwietnia o 22.45 zatrzymano jad¹cego alej¹ Zwyciêstwa Opla. Kieruj¹ca
nim dwudziestojednoletnia Sylwia J. mia³a
we krwi 0,6 promila alkoholu.
(V25501)
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 Anna Aleksandrowska
 Helena Jegliñska
 Anna Leszczyñska
 Ryszard Marciniak
 Micha³ Mrozowski
 Dawid Szy³ak

Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ Kiosk Pani Marii Szupieñko, stacja PKP, ul. Wojska Polskiego 16
√ Regionalny Orodek Kultury w Olecku
Mazury Garbate, plac Wolnoci 22
√ BEST - Studio Reklamy, plac Wolnoci 11
√ Urz¹d Miejski w Olecku, plac Wolnoci 3
√ BiS Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ KEY - hurtownia-sklep, Wojska
Polskiego 16
√ Ksiêgarnia Zofii Siemaszko, plac
Wolnoci 26
√ TERNET, pl. Wolnoci 26.
√ INFOLAND, pl. Wolnoci 15
√ Las i Ogród, ul. Wojska Polskiego 16 (rampa PKP)

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

Sesja Rady Miejskiej

OLECKI TERMINARZ

Zapraszam do udzia³u w VII Sesji Rady Miejskiej w Olecku, która odbêdzie siê
w dniu 27 kwietnia 2007 roku (pi¹tek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej
Urzêdu Miejskiego w Olecku.
Porz¹dek sesji:
nia 2006 r. w sprawie udzielenia po1. Otwarcie sesji i ustalenie porz¹dku
mocy finansowej Powiatowi Oleckiemu
obrad.
na realizacjê zadania finansowanie dzia2. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej se³alnoci Warsztatów Terapii Zajêciowej
sji Rady.
w 2007 r.;
3. Informacja Burmistrza o dzia³alnoci
c) dofinansowania doskonalenia zawow okresie miêdzysesyjnym.
dowego nauczycieli;
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
d) zaliczenia do kategorii dróg gminMiejskiej o dzia³aniach podejmowanych
nych;
w okresie od ostatniej sesji.
e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe za5. Interpelacje oraz odpowiedzi na interopatrzenie w wodê i zbiorowe odpropelacje radnych.
wadzanie cieków;
6. Wnioski radnych i Komisji Rady.
f) zmiany Lokalnego Planu Rewitaliza7. Uwagi i wnioski So³tysów i Przewodcji jako szansy na poprawê ¿ycia w
nicz¹cych Rad Osiedli dotycz¹ce proOlecku;
jektów uchwa³.
g) udzielenia absolutorium Burmistrzowi
8. Podjêcie uchwa³ w sprawach:
Olecka:
a) zmiany uchwa³y nr XLVII/553/02 Rady 1) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej,
Miejskiej w Olecku z dnia 14 sierpnia 2) odczytanie opinii Regionalnej Izby
2002 r. w sprawie ustanowienia meObrachunkowej w Olsztynie,
dalu Zas³u¿ony dla Olecka;
3) debata nad sprawozdaniem z wykob) zmiany uchwa³y nr IY/27/06 Rady
nania bud¿etu gminy za 2006 rok.
Miejskiej w Olecku z dnia 29 grud- 9. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
10. Zamkniêcie obrad sesji.
Wypo¿ycz³ motorower...
Za³¹cznik do projektu uchwa³y w
18 kwietnia rano mieszkaniec wiêsprawie zmiany Lokalnego Planu Rewitajna Franciszek U. wybra³ siê motorotalizacji jako szansy na poprawê ¿ycia
werem Komar do lekarza. Motorower
w Olecku znajduje siê w Biurze Rady do
zostawi³ pod orodkiem zdrowia. Po zawgl¹du. Zapraszam do zapoznania siê z
koñczeniu wizyty, gdy wyszed³ przed
powy¿szym za³¹cznikiem.
budynek, stwierdzi³, ¿e motorower zniPrzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
k³. Zawiadomi³ policjê. Po kilku godziKarol Sobczak
nach policjanci ustalili, ¿e sprawc¹ po¿yczenia Komara mo¿e byæ trzynastoZnaleziono zw³oki
letni mieszkaniec Po³omu Kamil S. W domu
20 kwietnia oko³o 6.00 rano na poch³opca jednak nie by³o. Opowiedzieli
dwórku przy skrzy¿owaniu ulic Grunwaldzwiêc ojcu, który by³ w mieszkaniu, ¿e
kiej i M³ynowej znaleziono zw³oki kobiety.
syn jest podejrzany o kradzie¿.
Policja ustali³a, ¿e by³a to piêædzieJeszcze tego samego dnia m³odziesiêciopiêcioletnia Jadwiga D. Sekcja przeniec odprowadzi³ nie uszkodzony motoprowadzona na zlecenie prokuratury
rower do w³aciciela. Pomimo takiego
wykaza³a, ¿e mieræ kobiety nast¹pi³a z
zakoñczenia historii trzynastolatek odprzyczyn naturalnych.
powie przed s¹dem dla nieletnich.

Wystawy sta³e
8.00-15.00  wystawa obrazów ALGIMANTASA VOREVIÈIUSA (Litwa). Galeria
sztuki prawdziwej im. A. Legusa, plac
Wolnoci (do czwartku  od pi¹tku).
26 kwietnia (czwartek)
9.00  XI Makroregionalne Przes³uchania Instrumentów Dêtych Szkó³ Muzycznych I stopnia  aula szko³y muzycznej
19.30  koncert wieczorny XI Makroregionalnych Przes³uchañ Instrumentów
Dêtych  sala widowiskowa ROK MG
27 kwietnia (pi¹tek)
8.30 - XI Makroregionalne Przes³uchania Instrumentów Dêtych Szkó³ Muzycznych I stopnia  aula szko³y
13.00  Koncert laureatów XI Makroregionalnych Przes³uchañ Instrumentów
Dêtych  sala widowiskowa ROK MG
17.00  Smocze wzgórze, film  kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Pachnid³o, film  kino ROK Mazury Garbate
28 kwietnia (sobota)
12.00  Czarni  Rominta  mecz trampkarzy
12.00  Czarni  Pogoñ Ryn  mecz
wyjazdowy juniorów m³odszych
14.00  Czarni  Pogoñ Ryn  mecz
wyjazdowy juniorów
17.00  Smocze wzgórze, film  kino ROK
Mazury Garbate
18.00  Wieczór z fotografi¹ i muzyk¹ 
wystawa fotograficzna Janusza Fietta i
koncert Kasi i Zygi Waraksów, Gminny
Orodek Kultury i Sportu w wiêtajnie
19.00  Pachnid³o, film  kino ROK Mazury Garbate
29 kwietnia (niedziela)
7.00  Sp³awiakowe Otwarte Towarzyskie Zawody Wêdkarskie (Klub Wêdkarski Ukleja), kana³ Mioduñski, k.
Miko³ajek.
15.00  Czarni  Sêpopol  mecz seniorów
17.00  Smocze wzgórze, film  kino ROK
Mazury Garbate
19.00  Pachnid³o, film  kino ROK Mazury Garbate

NOWY SKLEP
Zapraszamy
do nowo otwartego sklepu

MILIMA

(obok Infolandu)
 du¿y wybór herbat i kaw
na wagê oraz alkoholu

(V20304)

(V5708)

!
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Zapraszamy równie¿ do ABC Alkoholi
plac Wolnoci 8c

Tel. (087) 520-43-96
plac Wolnoci 15B

"
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Bezrobocie w powiecie spada

Powiatowy Urz¹d Pracy w Olecku dokona³ podsumowania
stanu bezrobocia w naszym powiecie na koniec marca br. Okazuje siê, ¿e w naszym powiecie bezrobocie znacznie spad³o.
Obecnie znajdujemy siê pod tym wzglêdem na wysokim,
trzecim miejscu na Warmii i Mazurach, za powiatem i³awskim
i pow. olsztyñskim. Bez pracy pozostaje 3129 osób, czyli
stopa bezrobocia spad³a do 18,8 %. Wynika to m.in. z tego,
¿e coraz wiêcej osób wyje¿d¿a do pracy do krajów Unii Europejskiej.
- Mamy coraz wiêcej ofert pracy, nie tylko sezonowej.
Najwiêcej problemów sprawiaj¹ osoby z terenu wiejskiego i
d³ugotrwale bezrobotne  mówi Celina Górska, dyrektor PUP
Olecko.
W tym roku powsta³o ju¿ 180 stanowisk pracy przy wsparciu PUP.
- Sfinansujemy prace publiczne dla 650 osób z naszego
powiatu  dodaje dyr. Górska.
Dziêki pieni¹dzom z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego uda³o siê uruchomiæ dzia³alnoæ 48 nowych podmiotów
gospodarczych. Jest jeszcze szansa na kolejne, w³asne miejsca pracy, tak¿e ze rodków Funduszu Pracy.
Po badaniach ankietowych, przeprowadzonych wród oleckich
firm i instytucji wynika, ¿e prawie po³owa ich szefów chce w
tym roku utworzy nowe miejsca pracy.
- Zauwa¿a siê tak¿e bardzo pozytywn¹ tendencjê do podnoszenia zarobków, aby pracownicy nie wyje¿d¿ali za granicê  koñczy z-ca dyr. PUP Witold Morusiewicz.
(jod)

Bêdzie podwy¿ka dla starosty i radnych?
Powiat chce dorównaæ gminie Olecko

(L5106)

Prawdopodobnie na najbli¿szej sesji Rady Powiatu Oleckiego 26 bm. radni podejm¹ uchwa³ê o podwy¿ce diet radnych, cz³onków Zarz¹du Powiatu, przewodnicz¹cego Rady,
jego zastêpcy oraz pensji starosty. Z takim wnioskiem wczeniej wyst¹pi³ radny Jaros³aw W. Kuczyñski. Wiêkszoci¹
g³osów (przy sprzeciwie radnego Kazimierza Iwanowskiego i
g³osie wstrzymuj¹cym siê radnego Krzysztofa Locmana) komisja bud¿etu, finansów i gospodarki RP 20 bm. przyjê³a te¿
dwuprocentow¹ podwy¿kê tzw. kwoty bazowej dla radnych i
pozosta³ych oraz piêæsetz³otow¹ podwy¿kê dla starosty oleckiego.
Jeszcze przed g³osowaniem starosta Stanis³aw L. Ramotowski zadeklarowa³, ¿e kupi z w³asnych funduszy od gminy
Kowale Oleckie aparat RTG do zdjêæ zêbów.
- Mam tak¿e deklaracjê, ¿e nasi dentyci dokupi¹ do
tego dodatkowy sprzêt  poinformowa³ cz³onków komisji RP
starosta Ramotowski.
(jod)

Starosta przygotuje symulacje drogowe

Oleckie ulice i parkingi
posprz¹ta firma z E³ku

Komisja bud¿etu, finansów i gospodarki Rady Powiatu
Oleckiego ¿ywo dyskutowa³a o drogownictwie na posiedzeniu w pi¹tek, 20 kwietnia.
Radny Kazimierz Iwanowski domaga³ siê skutecznie przedstawienia innych wariantów zarz¹dzania drogami powiatowymi. Starosta olecki Stanis³aw L. Ramotowski zobowi¹za³ siê,
¿e zostanie przygotowana symulacja kosztów dla 3 wariantów: utrzymania Powiatowego Zarz¹du Dróg w Olecku, zwiêkszenia stanu osobowego w wydziale komunikacji Starostwa
Powiatowego i zlecania prac drogowych firmom zewnêtrznym.
Obecny na spotkaniu szef dzia³u technicznego PZD Olecko Zdzis³aw Andruszkiewicz (dyrektor placówki Tomasz Nejfert
przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim) prosi³ radnych o
zaprzestanie dyskusji nt. PZD na ³amach oleckiej prasy (?!).
Jego sugestia zosta³a skrytykowana dobitnie przez radnego K. Iwanowskiego, który by³ tak¿e zainteresowany, czym
kierowa³ siê Urz¹d Miejski w Olecku przy wyznaczaniu 16 ulic
w miecie, które chce przej¹æ gmina od powiatu oleckiego.
- Nie by³o ¿adnego kryterium przy tej propozycji  odpowiedzia³ mu starosta Ramotowski.
W³odarz powiatu oleckiego doda³ tak¿e, ¿e wy³oniono
wykonawcê sprz¹tania wiosenno-letniego ulic i parkingów w
Olecku. Po raz drugi zosta³a odrzucona, ze wzglêdu na wysok¹ cenê, oferta PGK sp. z o.o. w Olecku. Prace te wykona za
mniejsze fundusze firma e³cka.
(jod)

Hala widowskowo-sportowa

18 kwietnia Burmistrz spotka³ siê z architektami, którzy wygrali
przetarg na projekt hali widowiskowo-sportowej z p³ywalni¹.
Przedstawili oni dwie wstêpne koncepcje budowy obiektu.
Jedna z nich zosta³a wybrana.
Umowa przewiduje, ¿e do listopada b.r. ma zostaæ opracowany projekt techniczny.
Bardzo dobry termin  mówi Burmistrz Wac³aw Olszewski.  Jesieni¹ bêdzie mo¿na sk³adaæ wnioski na dotacje unijne. Przygotowania id¹ pe³n¹ par¹. Jeliby uda³o siê pozyskaæ
rodki, to wybudowalibymy piêkny kompleks sportowy. Mamy
przecie¿ ju¿ dwa projekty: na budowê boiska g³ównego ze
sztuczn¹ muraw¹ oraz realizowany projekt na halê sportow¹ z
basenem wraz z zapleczem. Mylê, ¿e z³o¿ymy oba projekty
jako jeden. Je¿eli zd¹¿ymy z ich budow¹, to mo¿e jedna z
reprezentacji bêdzie chcia³a potrenowaæ w Olecku podczas
mistrzostw Europy!?






du¿y wybór owietlenia
panele pod³ogowe i cienne
wyk³adziny, rolety
akcesoria wystroju wnêtrz

(V24002)

Powiat olecki na trzecim miejscu w regionie

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

#
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Sesja Rady Powiatu
Zapraszam na VII Sesjê Rady Powiatu w Olecku na dzieñ 26 kwietnia 2007
roku (czwartek) godz. 1400 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porz¹dek Sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjêcie porz¹dku
obrad.
2. Przyjêcie protoko³u z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwa³
Rady Powiatu i o dzia³alnoci Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym.
4. Informacja Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu z dzia³alnoci w okresie miêdzysesyjnym.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Wnioski i owiadczenia radnych.
7. Wnioski Komisji Sta³ych Rady.
8. Jakoæ utrzymania dróg powiatowych
oraz plany inwestycji drogowych w
powiecie na lata 2007-2010 i 2011-2013.
9. Sprawozdanie z dzia³alnoci spó³ki
Olmedica oraz SPZZOD w Jakach
za 2006r. oraz I kw. 2007r.

10. Informacja o likwidacji ZP ZOZ w
Olecku w likwidacji za rok 2006 i I kw.
2007r.
11. Aktualna sytuacja na rynku pracy w
Powiecie Oleckim. Ocena funkcjonowania Powiatowego Urzêdu Pracy w
Olecku.
12. Wypracowanie wniosków i propozycji do ulepszenia bazy placówek
owiatowych do koñca kadencji.
13. Podjêcie uchwa³:
a) w sprawie stwierdzenia wyganiêcia
mandatu radnego,
b) w sprawie pozbawienia kategorii dróg
powiatowych  ulic na terenie miasta
Olecka,
c) w sprawie uchwalenia statutu Domu
Pomocy Spo³ecznej Zacisze w Kowalach Oleckich,

Bezpiecznie o bezpieczeñstwie

Warunkiem udzia³u w eliminacjach jest posiadanie karty rowerowej. Na eliminacje sk³adaj¹ siê dwie czêci  teoretyczna
(rozwi¹zywanie testu) i praktyczna (jazda na rowerze po torze
przeszkód).
Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w ka¿dej kategorii.
Warto dodaæ,¿e zmagania prowadzone s¹ grupowo  trzyosobowe reprezentacje walcz¹ o najlepsze wyniki. Fina³ wojewódzki konkursu odbêdzie siê w Nidzicy 15 maja br.

(V24801)

(V16306)

Wojewódzki Orodek Ruchu Drogowego w Olsztynie, jak
co roku, organizuje wespó³ z gminami i Komend¹ Powiatow¹
Policji eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogowym.
19 kwietnia br. na terenie Zespo³u Szkó³ w Olecku (os.Siejnik
14) od godz. 10.00 trwa³y zmagania dzieci i m³odzie¿y w kategoriach szkó³ podstawowych i gimnazjach.

d) w sprawie ustalenia wysokoci najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego pierwszej kategorii zaszeregowania i wartoci jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Spo³ecznej
Zacisze w Kowalach Oleckich,
e) w sprawie ustalenia wysokoci najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoci jednego punktu w
Domu Dziecka im. J. Korczaka w Olecku,
f) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
dzia³alnoci Rady Spo³ecznej przy Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki
Zdrowotnej w Olecku w likwidacji,
g) w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Starosty,
h) w sprawie zmian bud¿etu powiatu na
rok 2007.
14. Odpowiedzi na zg³oszone zapytania,
interpelacje i wnioski radnych.
15. Odpowiedzi na zg³oszone wnioski
Komisji Sta³ych Rady.
16. G³os wolny, wolnoæ ubezpieczaj¹cy.
17. Zamkniêcie obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Marian wierszcz

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

(V22503)

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

TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

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

Promocja bojlerów
GALMET
 do 15% rabatu

(V19604)

Filia w Olecku
ul. Go³dapska 22

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy

$
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Na wy¿sze
stopnie

Fot. Archiwum KPP w Olecku

18 kwietnia w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku odby³a siê uroczystoæ mianowania na wy¿sze stopnie
dziesiêciu funkcjonariuszy. Stopnie zosta³y przyznane przez komendanta wojewódzkiego policji na wniosek komendanta powiatowego.
Na sier¿anta policji zostali awansowani: Dariusz Bielenica, Marcin Bojarski, Tomasz Domel i Tomasz Domin.
M³odszymi aspirantami policji zostali:
Krzysztof Adamczyk, Jacek Ko³odziñski, Zbigniew Puczy³owski, Janusz Sowul,
Wies³aw Skrzypkowski oraz Zbigniew
Wojtkowski.

Akcja Dyskoteka
W nocy z 21/22.04.2007 r. w ramach
akcji Dyskoteka policjanci z Olecka
przeprowadzili dzia³ania polegaj¹ce na
kontroli lokali dyskotekowych pod k¹tem :
- przestrzegania przepisów ustawy o
wychowaniu w trzewoci,
- ujawnia nieletnich pod wp³ywem alkoholu,
- sprzeda¿y alkoholu bez polskich znaków akcyzy,
- handlu narkotykami,
- przestrzegania przepisów ppo¿., sanitarnych,
- przestrzegania ³adu i porz¹dku w rejo-

Budynek PTTK

nie lokali.
W dzia³aniach nadzorowanych przez
komendanta jednostki wziê³o udzia³ 17
policjantów, 2 pracowników Powiatowej
Inspekcji Sanitarnej, przewodnicz¹cy
Komisji ds. bezpieczeñstwa UM w Olecku,
funkcjonariusz Stra¿y Po¿arnej, oraz 5
funkcjonariuszy Urzêdu Celnego z psem
do wykrywania narkotyków.
Kontrol¹ objêto 4 lokale na terenie
Olecka. W trakcie dzia³añ wylegitymowano 45 osób, ujawniono 9 nieletnich
bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu, których przekazano rodzicom b¹d opiekunom. Na³o¿ono 16 mandatów porz¹dko-

Na zaproszenie Burmistrza Wac³awa Olszewskiego
przebywa³ w Olecku prezes Zarz¹du G³ównego PTTK
Lech Dro¿d¿yñski (by³y wiceminister sportu) oraz sekretarz generalny PTTK Andrzej Gordon. Celem spotkania by³o wyjanienie sytuacji prawno-administracyjnej w jakiej znajduje siê budynek tej organizacji.
Znajduje siê on nad jeziorem, w bardzo atrakcyjnym
miejscu przy Wiewiórczej cie¿ce i wraz z polem namiotowym graniczy z posesj¹ Komendy Powiatowej
Policji. Dzia³ka jest zaniedbana, a budynek i domki kempingowe nie s¹ u¿ywane od kilku lat i niszczej¹.
Burmistrz przedstawi³ przedstawicielom PTTK dwie
wersje rozwi¹zania sytuacji: albo PPTK zacznie w Olecku
statutow¹ dzia³alnoæ i doprowadzi budynki i posesjê
do nale¿ytego stanu remontuj¹c na w³asny koszt albo,
bo grunt, na którym stoj¹ budynki jest gminy, miasto
odkupi budynki po wczeniejszej wycenie.
Miasto mog³oby prowadziæ w tym miejscu dzia³alnoæ przekazuj¹c budynek dla MOSiR lub u¿yczaj¹c
go Wszechnicy lub ZHP.
Decyzja zapadnie zapewne na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du G³ównego PTTK i w trakcie najbli¿szych dni zostanie Burmistrzowi przedstawiona. (M)

wych, g³ownie za picie alkoholu w miejscach zabronionych i dopuszczanie siê
nieobyczajnych wybryków. Zatrzymano
te¿ jednego pijanego kierowcê. S³u¿by
sanitarne na³o¿y³y 2 mandaty za nieprzestrzeganie przepisów sanitarnych, ujawniono te¿ w dwóch lokalach nieprzestrzeganie przepisów ppo¿.
Stwierdzone uchybienia w jednym z
lokali bêd¹ skutkowa³y skierowaniem
wniosku do Urzêdu Miejskiego w Olecku o cofniêcie zezwolenia na sprzeda¿
alkoholu.
Komenda Powiatowa Policji w Olecku planuje te¿ przeprowadzenie podobnych dzia³añ z przedstawicielami Pañstwowej Inspekcji Handlowej, Pañstwowej
Inspekcji Pracy i Stra¿y Granicznej.

Bêdzie park na Siejniku

W³aciciel dzia³ki le¿¹cej przy stawku na Siejniku zgodzi³ siê na
zamianê gruntów. Powstanie tam park. Bêdzie on bezporednio
przylega³ do drogi, która ma zostaæ wybudowana i bêdzie jakby
obwodnic¹ osiedla.
By³y w³aciciel otrzyma w zamian inne grunty gminne.
Staw le¿¹cy na dzia³ce zostanie pog³êbiony i przygotowany w
sposób, jak sta³o siê to przy ul. Orzeszkowej. Bêdzie to piêkne
miejsce wypoczynku.

Przybywa terenów zielonych w Olecku. Rozpoczê³y siê
prace ziemne.

Stara targowica  park

Rozpoczê³y siê prace przy przebudowie starej targowicy na park
miejski. Dla wyrównania terenu i jego u¿ynienia zosta³o nawiezione kilkadziesi¹t wywrotek ziemi. Glebê podarowa³ za darmo jeden z
przedsiêbiorców.
Po rozplantowaniu ziemi zostanie posadzona trawa. Urz¹dzanie
parku zacznie siê znacznie póniej i bêdzie trwa³o stopniowo. Na
zapleczu parku, które przylega do nowobudowanego budynku TBS,
bêd¹ szeregowe gara¿e. Ca³oæ: budynek, gara¿e i park zostan¹
oddane do u¿ytku pod koniec sierpnia.

%
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Sukcesy policji

Podczas konferencji prasowej komendant powiatowy policji Rafa³ Klauza poinformowa³, ¿e policjanci oleccy znaleli
siê na drugim miejscu w województwie pod wzglêdem wykrywalnoci przestêpstw. Osi¹gaj¹c 88,5% uplasowali siê na tym
miejscu razem z Go³dapi¹. Ranking zosta³ opracowany na podstawie mierników zatwierdzonych przez Komendê G³ówn¹ i
Komendê Wojewódzk¹ Policji.
Pod uwagê bierze siê w tych miernikach wzrost liczby przestêpstw, czyli dynamikê oraz ich wykrywalnoæ. W rankingu
tym nie liczy siê wykroczeñ.
W stosunku do poprzedniego kwarta³u zmala³a liczba przestêpstw o prawie 100. Równie¿, jeli wemie siê pod uwagê
liczbê przestêpstw pope³nionych w pierwszym kwartale 2006
roku, to te¿ widaæ doæ du¿y ich spadek.
Bol¹czk¹ jest to, ¿e nie jestemy widoczni na miecie.
Wiêkszoæ patroli zosta³a przesuniêta na godziny nocne. Przy
takiej obsadzie nie da siê racjonalnie patrolowaæ miasta przez
ca³¹ dobê. W nocy jest wiêcej zdarzeñ kryminalnych. Dlatego
coraz czêciej prosimy o pomoc oddzia³y prewencji. Byli ju¿
raz. Teraz wys³a³em pismo z prob¹, by przyjechali na weekend  powiedzia³ komendant R. Klauza.
W przeci¹gu pierwszego kwarta³u policjanci wrêczyli 770
mandatów karnych. Z tej liczby a¿ 231 mandatów porz¹dkowych.108 mandatów wrêczono za picie alkoholu w miejscach
publicznych. Mandaty pozosta³e zosta³y wrêczone za u¿ywanie wulgaryzmów, miecenie pestkami czy nieprawid³owe siedzenie na ³awce (czyli w³a¿enie na ³awkê z butami).
Wzros³a iloæ przestêpstw zwi¹zana z narkotykami. W roku
ubieg³ym by³o ich 6, w tym natomiast jest ich ju¿ 15. Trudnoci komendant ma z obsad¹ pionu kryminalnego. Niektórzy z
pracuj¹cych tam policjantów prowadz¹ jednoczenie 15 dochodzeñ. Oprócz tego maj¹ jeszcze dy¿ury, podczas pe³nienia
których nic wiêcej nie s¹ w stanie zrobiæ.
Opracowa³ Bogus³aw M. Borawski

Targi Lato 2007

Dokoñczenie ze s. 1.

Wielu goci kojarzy³o Olecko z imprez¹ letni¹, tj. Przystankiem Olecko. Humorystyczne kartki pocztowe z ³osiem
okaza³y siê hitem stoiska i przyczynkiem do dalszej rozmowy
na temat oferowanych atrakcji.

Statystki z tegorocznych targów nie s¹ jeszcze znane, ale
w ubieg³ym roku prezentowa³o siê 325 wystawców, którzy
reprezentowali 20 krajów. W 2006r. targi odwiedzi³o 38 000
osób. Jestemy pewni, ¿e obecny rok nie by³ gorszy pod
wzglêdem frekwencji.
Fot. Alicja Mieszuk

Policja ufunduje nagrodê

1000 z³otych nagrody...
... dla osoby, która przyczyni siê do ustalenia sprawcy podpaleñ samochodów.
Wiele wskazuje na to, ¿e podpaleñ samochodów dokonywa³a ta sama osoba. wiadcz¹ o tym: sposób, miejsce oraz
inne szczegó³y.
Wiadomo, ¿e policja p³aci za informacje, tylko nie wiadomo komu p³aci i przewa¿nie nie wiadomo ile  powiedzia³
Komendant Rafa³ Klauza. Pula pieniêdzy na ten cel nie jest
ograniczona. Wynika to z ustaw bud¿etowych. Natomiast jej
wielkoæ jest tajemnic¹.
Jest to pula, która starczy nawet wtedy, gdy bêd¹ jakie
wiêksze wyp³aty. Jak siê skoñczy to mo¿na poprosiæ Komendê Wojewódzk¹ o dofinansowanie. Fundusz operacyjny jest
doæ bogaty  stwierdzi³ komendant i doda³, ¿e Policja bez
informacji by³aby g³ucha i lepa.

Warto dodaæ, ¿e to drugie w tym roku targi, w których
bralimy udzia³. Ofertê turystyczn¹ Olecka prezentowalimy
od 30 marca do 1 kwietnia 2007r. w katowickim SPODKU.

Podziêkowanie
W imieniu w³asnym i pracowników Miejsko-Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Olecku sk³adam Pani Helenie Boguckiej oraz Panu Kazimierzowi ¯yczkowskiemu serdeczne podziêkowanie za przekazanie cennego daru w postaci
ksi¹¿ek. Dar ten wykorzystamy do rozszerzenia naszego ksiêgozbioru, za co bêd¹ wdziêczni przede wszystkim Czytelnicy naszej biblioteki.
Kierownik Miejsko-Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Olecku Katarzyna Je¿ewska

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

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

(V21704)

Komendant Powiatowy Policji powiadomi³ na rodowej konferencji prasowej, ¿e ufunduje nagrodê dla mieszkañca, który
powiadomi³ policje, ¿e niszczona jest tablica z nazw¹ ulicy.
Dziêki tej informacji w nocy z 17 na 18 kwietnia na miejsce
zdarzenia przyby³ patrol, który zatrzyma³ wandala. Jest nim
m³ody dziewiêtnastoletni mê¿czyzna, wczeniej nie karany.

&

(V19804)
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XXV Konkurs Recytatorski
- eliminacje miejsko-gminne

Spotkania
z Poezj¹

Eliminacje miejsko-gminne XXV Konkursu recytatorskiego Spotkania z Poezj¹ odby³y siê w dniu 16 kwietnia w
sali widowiskowej Regionalnego Orodka
Kultury w Olecku Mazury Garbate. W
sumie w eliminacjach wziê³o udzia³ 26
uczniów z powiatu oleckiego w 3 kategoriach wiekowych.
Komisja w sk³adzie: Marek Borawski, Wac³aw Klejmont i Krystyna Karczewska do eliminacji rejonowych wytypowa³a z ka¿dej grupy wiekowej po
jednej osobie:
* kategoria I (klasy I-III)  Magda
Agnieszka Kwiatkowska (Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi
w G¹skach, opiekun Teresa Udzi³o)
* kategoria II (klasy IV-VI)  Aleksandra Steckiewicz (Szko³a Podstawowa
w Wieliczkach, opiekun Izabela Nowikowska).
* kategoria III (klasy gimnazjalne)  Natalia
Andryszczyk (Gimnazjum w wiêtajnie, opiekun Wies³awa Górska)
Komisja stwierdzi³a, ¿e w przypadku, gdy inne orodki nie zg³osz¹ do przegl¹du rejonowego swoich recytatorów,
laureaci tego przegl¹du zostan¹ zakwalifikowani do eliminacji wojewódzkich.

Dyplomy odbieraj¹:

Fot. Krzysztof Fidler

Magda Agnieszka Kwiatkowska

Aleksandra Steckiewicz
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Poezja mazurska
w edukacji regionalnej

19 kwietnia w oleckiej filii Warmiñsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Profesora Tadeusza Kotarbiñskiego
odby³a siê sesja powiêcona poezji mazurskiej. Z³o¿y³y siê
na ni¹ prelekcja profesora Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego dr Zbigniewa Chojnowskiego, której tematem by³o
Literatura mazurska dawniej i dzi.

Ma³a antologia mazurska to tytu³ drugiego wyk³adu, który
niezwykle emocjonalnie zaprezentowa³ szef Muzeum Marii
Konopnickiej w Suwa³kach Zbigniew Fa³tynowicz. Ponadto
opowiedzia³, a w zasadzie przeczyta³ wstêp do swojej najnowszej ksi¹¿ki Wieczorem wiatr. Podtytu³ brzmi Czes³aw
Mi³osz i Suwalszczyzna.
Trzy godziny spotkania przelecia³y dos³ownie jak z bicza
strzeli³. By³o ono oficjalnym otwarciem nowej siedziby bi-

Udana wizyta parlamentarzystów
PiS-u nad Leg¹

We czwartek, 19 kwietnia do Olecka przyjechali na zaproszenie burmistrza Olecka Wac³awa Olszewskiego i oleckiego
PiS-u parlamentarzyci partii rz¹dz¹cej: senator Jerzy Szmit
oraz pos³owie  Iwona Arent i Tadeusz Plawgo.
Do spotkania z oleckimi w³adzami, m.in. z burmistrzem Olecka
W. Olszewskim, starost¹ oleckim Stanis³awem Ramotowskim,
radnymi PiS-u oraz mieszkañcami powiatu oleckiego dosz³o w
sali widowiskowej Regionalnego Orodka Kultury w Olecku
Mazury Garbate. Pytania w³adz lokalnych dotyczy³y finansowania s³u¿by zdrowia, subwencji owiatowej. Burmistrz Olszewski uczuli³ pos³a T. Plawgo na zagro¿enia, jakie niesie ze
sob¹ dla naszego regionu organizacja przez Polskê mistrzostw
Europy w pi³ce no¿nej.
- Czy nie stracimy na tym, jako region przy podziale rodków unijnych na inwestycje  pyta³ siê Olszewski.
Mieszkañców interesowa³a sytuacja polityczna w koalicji,
podwy¿ka emerytur rent. Senator J. Szmit i pose³ I. Arent
przedstawili stan prac nad ustaw¹ deubekizacyjn¹ i szczegó³y
dotycz¹ce poprawek w sprawie do Konstytucji.
- Od dawna pracujemy tak¿e na ustaw¹ o uw³aszczeniu
dzia³kowców z PZD  doda³a pose³ Arent.  Robimy to jednak w szerokiej konsultacji ze zwi¹zkowcami.
Pose³ z Olsztyn powiedzia³a, ¿e trwaj¹ prace nad umo¿liwieniem szerszego dostêpu do zawodów prawniczyh.
Radny Jaros³aw Bagieñski wnioskowa³ do parlamentarzystów PiS-u o wprowadzenie zmian w ustawie o stra¿y miejskiej
i ograniczenie jawnoci w owiadczeniach maj¹tkowych dla
samorz¹dowców.
Parlamentarzyci zadeklarowali pomoc dyrektorowi ROK-u
Markowi Ga³¹zce w zdobywaniu funduszy z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Tekst i fot. D. Josiewicz

Nowy dyrektor szko³y

Komisja konkursowa powo³ana przez Burmistrza Olecka
wskaza³a Janinê Rêkawek jako kandydatkê na stanowisko
dyrektorki Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi
w G¹skach.
Zgodnie z procedur¹ Kurator Owiaty ma 14 dni na ewentualne zg³oszenie umotywowanych zastrze¿eñ. Jeli takowe nie
wp³yn¹ w ustawowym terminie, Burmistrz powo³a Janinê Rêkawek po raz drugi na to stanowisko dyrektorki szko³y.

XI Makroregionalne
Przes³uchania Instrumentów
Dêtych Olecko 2007

blioteki przeniesionej do budynku przy ul. Armii Krajowej
(dawne warsztaty Zawodówki). Spotkanie zaszczyci³ burmistrz Wac³aw Olszewski.
(opr. BMB)
P.S. Nie sposób wiêcej napisaæ o tym spotkaniu, gdy w
czasie jednej nocy przeczyta³o siê Wieczorem wiatr. Jest to
ksi¹¿ka, która w sposób, który mi osobicie najbardziej odpowiada, mówi o Czes³awie Mi³oszu, jego rodzinie i miejscu
na Suwalszczynie, które poeta uwieczni³ w swej poezji. Emocjonalna i intelektualna podró¿ w czasie czeka ka¿dego czytelnika. Wspania³a ksi¹¿ka!
Zbigniew Fa³tynowicz, Wieczorem wiatr. Czes³aw Mi³osz
i Suwalszczyzna, wydawnictwo s³owo/obraz terytoria, Gdañsk
2006.

Pañstwowa Szko³a Muzyczna I st. im. I. J.
Paderewskiego w Olecku przy wspó³pracy
Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury
Garbate i Rady Rodziców przy PSM I st. w dniach 26-27
kwietnia organizuje XI Makroregionalne Przes³uchania Instrumentów Dêtych Olecko 2007.
W Jury Przegl¹du zasi¹d¹: prof. El¿bieta Dastych-Szwajc,
prof. Zdzis³aw M³ynarski, prof. Ryszard Ryczel, prof. Jacek Delong a sekretarzem bêdzie pani Jolanta Werner.
Przes³uchania konkursowe w dniu 26.04.2005 r. (czwartek)
odbywaæ siê bêd¹ w godz. 9.00-19.00 w auli szko³y muzycznej. O godz. 19.30 zapraszamy do sali widowiskowej ROK
MG na koncert wieczorny, w którym wyst¹pi¹: Orkiestra
Kameralna PSM I st. w Olecku pod dyr. Tomasza Gawroñskiego i solistka Jelena Cziestnowa (Rosja)  fortepian oraz
chór ¿eñski Oczarowanije pod dyr. Jekateriny Indiczienko
(Rosja). W programie: D. Kabalewski, D. Bortniañskij, S. Rachmaninow, N. Rimski-Korsakow, F. Chopin i inni.
27.04.2007 r. (pi¹tek) w godz. 8.20-10.00 bêd¹ kontynuowane przes³uchania. Oficjalne og³oszenie wyników i koncert laureatów rozpocznie siê w sali widowiskowej ROK MG
o godz. 13.00.
(mach)
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Wyrównany poziom prezentacji

Na Gratce piewa siê
ju¿ po raz 11-ty

Przez dwa dni (17-18 kwietnia) trwa³y w ROK Mazury
Garbate pó³fina³y tegorocznej, 11-tej edycji Gratki dla nastolatka, czyli konkursu wokalnego dla dzieci i m³odzie¿y z
terenu powiatu oleckiego.
Jury w sk³adzie: El¿bieta Rzepecka  dyrektor PSM I st.
w Olecku (przewodnicz¹ca), Renata Dunaj i Wojciech Kor¹kiewicz (ROK MG) i ni¿ej podpisany Dariusz Josiewicz, wys³ucha³a 21. prezentacji w kategorii klas I-IV szkó³ podstawowych, 24 w kategorii klas V-VI, kl. I-II gimnazjów i 8 wród
najstarszych, czyli klas III gimnazjów i szkó³ rednich.
Z najm³odszej kategorii do fina³u zostali wybrani: Dominika Zagacka, Urszula Oleksa i Adrianna Nalewajko (ZS Babki
Oleckie), Sylwia Kapuciñska (SP 4 Olecko), Maciej Steckiewicz (SP Wieliczki), Adrianna Nalewajko (ZS Babki Oleckie), Dominika Zagacka (ZS Babki Oleckie), Klaudia Wójcik, Agnieszka i Karolina Przekopskie (SP G¹ski) i £ucja
Szwejser (SP 4 Olecko).
W kategorii klas V-VI SP i klas I-II GP najlepsi to: Marta
Ulikowska (SP 1 Olecko), Martyna Siemiatycka (ZS Olecko),
Justyna Burzyñska (GP 1 Olecko), Justyna Olszewska (SP
G¹ski), Olga Grzêda (GP 2 Olecko), Anna Jarz¹bska i Anna
Kaszkiel (SP G¹ski).
W kategorii klas II GP i szkó³ rednich w finale wyst¹pi¹:
Ewelina Rêkawek (LO Olecko), Zespó³ Akolada (ZS Olecko), Artur Wêgrzynowicz (wiêtajno), Marta Dziubiñska (GP
1 Olecko) i Daria Lachowicz (GP Kowale Oleckie).
Jak powiedzia³a szefowa jury, p. E. Rzepecka, w tym roku
poziom Gratki by³ wysoki, a konkurencja bardzo wyrównana.
R. Dunaj z ROK, która czêsto zasiada w jury Gratki doda³a, ¿e najwiêcej i najlepiej pracuj¹ z wykonawcami opiekunowie: Jacek Malinowski, Ma³gorzata Lejmel, Renata Lau
i Ma³gorzata Smokowska-Grzanka.
Na fina³ 11-tej Gratki dla nastolatka, kiedy przed oleck¹
publicznoci¹ wyst¹pi ca³a dziewiêtnastka wykonawców, ROK
w Olecku MG zaprasza w czerwcu.
Tekst i fot. Dariusz Josiewicz

Dziewczêta z zespo³u Akolada

Widzowie i uczestnicy Gratki dla nastolatka 2007

Konkurs Mieszkajmy piêkniej
W Olecku ruszy³a kolejna edycja konkursu Mieszkajmy piêkniej.
Zgodnie z regulaminem do konkursu
mo¿na zg³aszaæ:
· ogrody przydomowe przy budynkach
jednorodzinnych (z wy³¹czeniem ogrodów powsta³ych w wyniku projektu
Piêkne Ogrody Ziemi Oleckiej),
· tereny zielone przy wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych,
· tereny zielone wokó³ obiektów u¿ytecznoci publicznej
· balkony i tarasy.
Komisja konkursowa dokona oglêdzin
zg³oszonych obiektów, bior¹c pod uwagê m.in. ró¿norodnoæ i kompozycjê kwiatów i zieleni, wkomponowanie terenu zielonego w otoczenie. Zakoñczenie konkursu i og³oszenie wyników odbêdzie siê do

30. sierpnia br.
Formularze zg³oszenia znajduj¹ siê w
Urzêdzie Miejskim w Olecku, pok. nr 2.
Termin zg³aszania posesji do konkursu
mija 31 maja br.
Zapraszamy do udzia³u w konkursie
 tegoroczna pula nagród to 6000 z³.
Kalendarium konkursu .
1. Do 31 maja 2007 roku  przyjmowanie
zg³oszeñ do konkursu
2. Do 5 czerwca 2007 roku  og³oszenie
listy zg³oszonych do konkursu
3. Do 11 sierpnia 2007 roku  ocena merytoryczna zg³oszonych obiektów
4. Do 30 sierpnia 2007 roku  og³oszenie wyników, wrêczenie dyplomów i
nagród
Regulamin konkursu zamiecimy za
tydzieñ.

INFORMACJA

Wójt Gminy wiêtajno informuje, ¿e
na tablicy og³oszeñ tut. Urzêdu wywieszono wykazy nieruchomoci stanowi¹cych mienie komunalne gminy, przeznaczonych do sprzeda¿y Zarz¹dzeniem
nr 16/07 z dnia 19 kwietnia 2007 r., obejmuj¹ce:
· lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr
59, zlokalizowanym na dzia³ce nr 128/
54 o pow. 827m2 obrêbu wiêtajno 
Za³¹cznik nr 1 (sprzeda¿ na rzecz najemcy)
· lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr
34A wraz z budynkami przynale¿nymi i gruntem obrêbu Mazury, gm. wiêtajno  Za³¹cznik nr 2 (sprzeda¿ na
rzecz najemcy).
Wójt Gminy wiêtajno
(K10401)
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Trwaj¹ obchody
I wiatowego Tygodnia Bezpieczeñstwa

Ruchu Drogowego (23-29 kwietnia) pod has³em:

RAPORT

(czêæ 4)

Bezpieczeñstwo w szko³ach
gminy Olecko

(materia³ Komisji Owiaty na sesjê RM w Olecku
- luty 2007)

W zwi¹zku z tym, ¿e wypadki drogowe to g³ówny i ci¹gle
rosn¹cy problem zdrowia publicznego i rozwoju spo³ecznogospodarczego, Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz
wiatowa Organizacja Zdrowia og³osi³y Pierwszy Globalny
Tydzieñ Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego. Myl¹ przewodni¹
Tygodnia s¹ m³odzi uczestnicy ruchu drogowego. Uwaga organizatorów akcji zwrócona jest w tym roku szczególnie na
problem m³odych kierowców. Dane statystyczne mówi¹, ¿e
ludzie w wieku 0-25 lat stanowi¹ a¿ 40% ofiar miertelnych
wypadków drogowych.
Celem podjêtej akcji jest podniesienie wiadomoci o przyczynach i skutkach wypadków drogowych wród uczestników ruchu drogowego, a szczególnie wród osób do 25 roku
¿ycia oraz promowanie bezpiecznych zachowañ w ruchu drogowym i rozwi¹zañ poprawiaj¹cych bezpieczeñstwo w pojedzie i poza nim.
Fakty dotycz¹ce wypadków drogowych na wiecie:
* w wypadkach drogowych na wiecie ginie corocznie niemal
1,2 mln osób;
* wg WHO do 2020 roku iloæ zabitych i okaleczonych w
wypadkach wzronie o 60% i stanie siê trzeci¹ przyczyn¹
zgonów wyprzedzaj¹c takie problemy zdrowotne, jak HIV/
AIDS;
* wypadki drogowe s¹ drug¹ w kolejnoci przyczyn¹ mierci
m³odych osób w wieku 5-25 lat;
* mê¿czyni stanowi¹ 75% ofiar miertelnych wypadków drogowych wród osób poni¿ej 25 roku ¿ycia;
* szacuje siê, ¿e co roku wypadki drogowe kosztuj¹ 518 mld $.
G³ówne przyczyny wypadków drogowych:
* nadmierna prêdkoæ  jest g³ówn¹ przyczyn¹ wypadków,
zmniejszenie prêdkoci o 1% zmniejsza liczbê wypadków
od 2% do 3%, a miertelnoæ oko³o dwukrotnie;
* jazda pod wp³ywem alkoholu  m³odzi mê¿czyni (18-24
lata) kieruj¹cy pojazdem po spo¿yciu alkoholu s¹ piêæ razy
czêciej sprawcami wypadków ni¿ kierowcy powy¿ej 30 roku
¿ycia;
* niezapinanie pasów bezpieczeñstwa  u¿ywanie pasów bezpieczeñstwa zmniejsza ryzyko zgonu w wyniku wypadku o
oko³o 60%;
* nieu¿ywanie fotelików dla dzieci  stosowanie fotelików
zmniejsza o 2/3 urazy u dzieci podczas wypadku;
* niestosowanie kasków  zak³adanie kasków przez u¿ytkowników
pojazdów jednoladowych ogranicza liczbê urazów g³owy
od 20% do 45%;
* brak szybkiej opieki pourazowej  brak szybkiej i skutecznej opieki przedszpitalnej zwiêksza umieralnoæ i chorobowoæ powypadkow¹.
Promocja Zdrowia
i Owiata Zdrowotna
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olecku

14. Spostrze¿enia i uwagi zespo³u ministerialnego odwiedzaj¹cego szko³y:
Szko³a Podstawowa nr ³ w Olecku
- czecioro uczniów czuje siê zagro¿onych w szkole (bójki, przezywanie),
- uczniowie znaj¹ ró¿norodne formy agresji i przemocy fizycznej, nie wszyscy rozpoznaj¹ przejawy przemocy psychicznej,
- zachêca siê uczniów z rodzin zagro¿onych patologi¹ i sprawiaj¹cych problemy wychowawcze do uczestniczenia w zajêciach pozalekcyjnych.
Szko³a Podstawowa nr 3 w Olecku
- szko³a opracowa³a i wdra¿a plan dzia³añ w celu poprawy
bezpieczeñstwa na terenie szko³y podczas przerw miêdzylekcyjnych,
- uczniowie znaj¹ formy przemocy psychicznej i fizycznej oraz
wiedz¹ do kogo zwróciæ siê o pomoc w sytuacjach zagro¿enia,
- prowadzone s¹ ró¿norodne dzia³ania zwi¹zane z bezpieczeñstwem dzieci w szkole i poza ni¹,
- znane s¹ procedury postêpowania w sytuacjach zagro¿enia.
Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi w G¹skach
- szko³a podejmuje wiele ró¿norodnych dzia³añ w zakresie profilaktyki bezpieczeñstwa,
- prowadzona jest diagnoza zachowañ ryzykownych wród dzieci,
- wskazana jest skuteczniejsza opieka nad dzieæmi doje¿d¿aj¹cymi.
Gimnazjum nr 2 w Olecku
- szko³a realizuje wiele zadañ zwi¹zanych z profilaktyk¹ i zachowaniem bezpieczeñstwa uczniów,
- prowadzone s¹ zajêcia socjoterapeutyczne przez psychologa
i pedagoga,
- priorytety wychowawcze i dydaktyczno-opiekuñcze na rok
szkolny 2006/2007 dotycz¹ wzmocnienia roli rodziców oraz
zapewnienia bezpieczeñstwa dla ca³ej spo³ecznoci szkolnej.
Treci zwi¹zane z ww. priorytetami s¹ realizowane przez radê
pedagogiczn¹. Wskazana jest szersza wspó³praca z rodzicami uczniów z grupy wysokiego ryzyka.
Zespó³ Szkó³ w Olecku
- prowadzona jest systematyczna praca profilaktyczne-wychowawcza w szkole m.in. przy wspó³udziale policji i Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku,
- wypracowano procedury postêpowania nauczycieli i wspó³pracy z policj¹ w sytuacjach zagro¿enia,
- dzia³ania wychowawcze szko³y s¹ jednolite i spójne,
- nale¿y poszukiwaæ alternatywnych, bardziej skutecznych, form
wspó³pracy z rodzinami dzieci sprawiaj¹cych problemy wychowawcze i zagro¿onych demoralizacj¹.
Zespó³ Szkó³ w Judzikach
- zdecydowanie zbyt ma³a obecnoæ na terenie szko³y psychologa ( 5 godzin w tygodniu),
- szko³a prowadzi wiele zajêæ pozalekcyjnych,
- na terenie Judzik dzia³a wietlica socjoterapeutyczna,
- zbyt ma³a wspó³praca z innymi instytucjami w zakresie poprawy bezpieczeñstwa,
- brak ewaluacji podejmowanych dzia³añ profilaktycznych.
Zespó³ Szkó³ w Babkach Oleckich
- uczniowie i pracownicy czuj¹ siê bezpiecznie w szkole,
- nauczyciele na bie¿¹co rozwi¹zuj¹ problemy wychowawcze,
- w szkole podejmuje siê wiele ró¿norodnych dzia³añ profilaktyczne-wychowawczych skierowanych na zapobieganie agresji,
wzmacniaj¹cych poczucie wartoci i umiejêtnoci komunikacyjnych uczniów.
C.d. za tydzieñ

!
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Przeznacz 1% swego podatku na rzecz organizacji po¿ytku publicznego, jak¹ jest Fundacja Wspierania Opieki
Zdrowotnej Miasta i Gminy Ziemi Oleckiej Zdrowe Olecko. Mo¿na dokonaæ wp³aty 1% podatku kilkoma drogami
 bezporednio na konto Fundacji w Banku Spó³dzielczym:
26 9339 0006 0000 0006 6992 0001, w Banku BPH  tu bez
prowizji, w Banku PKO S.A., Urzêdzie Skarbowym lub drog¹ elektroniczn¹ (internet) pod adresem www.bazy.ngo.pl
Pieni¹dze przekazane w ten sposób na konto Fundacji
zostan¹ przeznaczone, zgodnie z celem statutowym Fundacji, na wspieranie i dzia³anie opieki zdrowotnej w Olecku.
Fundacja Zdrowe Olecko prowadzi sw¹ dzia³alnoæ
od 2004 roku i dotychczas zakupi³a sprzêt oleckiemu szpitalowi za 25 tysiêcy z³otych.
Fundacja Zdrowe Olecko sk³ada podziêkowanie tym,
którzy przeznaczyli 1% podatku, jak i tym, którzy zamierzaj¹ to uczyniæ.
Z powa¿aniem
Przewodnicz¹cy Konwentu Fundato(L5303)
rów Fundacji Zdrowe Olecko

Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe

- organizacja po¿ytku publicznego dzia³aj¹ca na rzecz
dzieciê m³odzie¿y, doros³ych oraz niepe³nosprawnych uprzejmie prosi WSZYSTKICH PAÑSTWA

(L3310)

LEPIEJ HARCERZOWI
NI¯ FISKUSOWI

Twój 1% naprawdê dobrze zaprocentuje, poniewa¿:
- ZHP jest najwiêkszym stowarzyszeniem wychowawczym
w Polsce
- ZHP uczy jak byæ po¿ytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym
- ZHP zrzesza i obejmuje opiek¹ ponad 130 tys. dzieci i m³odzie¿y
- ZHP to organizacja o niemal 100-letniej tradycji
- ZHP to stra¿nik tradycyjnych wartoci
- ZHP to nowoczesny program
- ZHP to inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich i znajomych
Aby przekazaæ 1% swojego podatku organizacji po¿ytku
publicznego dokonaj odpowiedniej adnotacji w swym zeznaniu podatkowym PIT i przeka¿ deklarowana kwotê na konto:
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Olecku
nr konta 32 9339 0006 0000 0007 8911 0001 z dopiskiem dla
Hufca Olecko 1% podatku, zgodnie z art. 27 Ustawy.
Nic nie tracicie, bo wp³acon¹ kwotê Urz¹d Skarbowy zwróci.
Z harcerskim pozdrowieniem. Czuwaj! Oleccy harcerze
(V4613)

l%

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ na stronie
http://bazy.ngo.pl/ (wpisuj¹c w wyszukiwarkê nazwê naszej organizacji)

Janusz ¯ero  w³aciciel
19-400 Olecko, ul. Gdañska 17
tel./fax (0-87) 520 40 88 (ca³¹ dobê),
tel. kom. O 602 793 432
Filie: Kowale Oleckie  tel. (087) 523-84-36;
Raczki  tel. (087) 56-85-920

Firma powsta³a 1.03.1991 roku i s³u¿y Pañstwu ju¿ 15
lat. Daje gwarancjê, ¿e pogrzeb najbardziej uroczysty, czy
najskromniejszy bêdzie za³atwiony taktownie i sumiennie za
cenê uzgodnion¹ z mo¿liwociami zleceniodawców.
- KOMPLEKSOWA OBS£UGA
UROCZYSTOCI POGRZEBOWYCH
- TRUMNY, WIEÑCE, WI¥ZANKI
- TRANSPORT KRAJOWY
I ZAGRANICZNY
- ZA£ATWIANIE WSZELKICH
FORMALNOCI
- POGRZEBY BEZGOTÓWKOWE
- EKSHUMACJE, KREMACJE
- GROBOWCE BETONOWE

(V16406)

Podpis: .................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................

Imiê i nazwisko ...................................................................................................

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

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

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



F kupiê

F sprzedam

F wynajmê

F inne

Prywatne Us³ugi Pogrzebowe

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo

(V17505)

o dar serca i podjêcie decyzji o przekazaniu
podatku na nasz cel.
Dziêki Pani/-a m¹drej decyzji bêdziemy mogli lepiej
funkcjonowaæ. Wp³at prosimy dokonaæ
na konto POSS 19- 400 Olecko, ul. Park l
BS Olecko nr 82933900060000000653280001
Zarz¹d POSS

Szko³a Spo³eczna mieszcz¹ca siê przy
ulicy M³ynowej jest jedyn¹, wyj¹tkow¹ placówk¹ w naszym miecie i regionie. Stale
siê doskonalimy dla dobra naszych
uczniów i dbamy, aby nasza szko³a by³a
coraz lepsza.
W chwili obecnej prowadzimy wstêpne zapisy na rok
szkolny 2007/2008 do klas pierwszych szko³y podstawowej,
gimnazjum oraz liceum.

"
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Meble
d¹b,

Du¿y wybór,
najni¿sze ceny w Olecku

stylowe,

orzech,

sKÓRA

antyki,
i

inne

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

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

(V14208)

Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty
gotówkowe, konsolidacyjne, mieszkaniowe, chwilówki, bez BIK,
odszkodowania; ul. Grunwaldzka 8, tel. (087) 520-01-89

(V21804)

Olecko, ul. Kopernika 10 (piwnica), tel. 0-604-571-902

BIURO RACHUNKOWE

(V10509)

* ASTRA, restauracja, ul. Partyzantów 7, tel. 0-87-520-2568
V17905
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K6206
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L4208

Danuta Jaworowska, Olecko, ul. Sk³adowa 10
Tel. (087) 520-36-55, (087) 520-44-98, kom. 0-600-273-713

* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V15307
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L6501
* Biuro Turystyczne DUDI-BUS, tel. 0-604-147-585, 0-87615-00-04
L2910
* BUDOWLANE: ocieplania budynków, stany surowe, posadzki, tel. 0-501-789-634
K7006
* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 K5807
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79917
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
K8803
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V23502
* Dembus, us³ugi turystyczne, tel. 0-504-065-770, 0-87-52040-29
V22004
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516.
V9710

wype³niamy wnioski na dotacje unijne.
Biuro Obrachunkowe BEISTAND
Olecko, Aleja Zwyciêstwa 3/8
tel. (087) 523-91-59, kom. 600 853 877

Powy¿ej 4 wniosków z jednej okolicy - mo¿liwoæ dojazdu do klientów.

FUH KRET Wies³aw Morusiewicz

(V14707)

(V20004)

Wywóz odpadów komunalnych, sprzeda¿ i dzier¿awa
pojemników 110 i 140 litrowych. Tel. 0-509-805-008; (087)
523 04 12; Stacja LPG, Szosa E³cka 2

* hotel Centrum, tel. 0-87-520-12-00
* hotel Mazury, tel. 0-87-520-40-50

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

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

k2okna@vp.pl

* Piecz¹tki, szyldy, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym Mazury), tel. (087) 520-04-80
V23103

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (087) 520-31-32, sms 0-505-314-536

Powiêkszenia zdjêæ archiwalnych czarno-bia³ych. Rodzinna fotografia technik¹ tradycyjn¹ i cyfrow¹, retusze, poprawianie ostroci itd. Negatywy, powiêkszenia.
Tel. 0-603-440-115
(L5206)

(V24102)

ROLNIKU!

DOTACJE UNIJNE

* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V10810
* informacja turystyczna, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V10410
* kino, plac Wolnoci 22, tel. 0-87-520-20-59
* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L6302
* MARKOWA ODZIE¯ Trendy: Vila, Morgan, Mexx i inne,
plac Wolnoci 6D (II piêtro nad salonem lubnym) V12708
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-52029-23
V10709
* mia³e wypadek, zadzwoñ, przys³uguje Ci odszkodowanie,
tel. 0-604-856-353, e-mail: marianolecko@wp.pl
K8704
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V17705
* naprawa: pralek, lodówek, innych urz¹dzeñ ch³odniczych,
STANKIEWICZ, tel. 0-87-520-22-66, 0-508-723-894
* naprawa urz¹dzeñ ch³odniczych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, Marian Kruszniewski, tel. 0-87-520-13-48, 0-601693-546
V23003
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-89
V21814

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93 V17605
* PUB PIWNICA, plac Wolnoci 24, pizza na telefon, tel.
0-87-523-03-3
V18105
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne

ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t dotel. (087) 520-30-73
mowych
tel. (087) 520-27-89
(V20204)
kom. 0-660-422-476  badanie miêsa

* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6. Tel. 0-605-192-330

* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312L6801

SERWIS OGUMIENIA
V9810
V9820

K5907

OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V24601)

(V25202)

ADLER

(V16207)

* 30000 z³otych bez porêczycieli. Kredyty, ubezpieczenia.
Tel. (087) 520-20-55
V23702

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73V14907
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V15107
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V9510
* hurtownia wêdlin, od 4.00 do 14.00, ul. Go³dapska 31, tel.
0-87-520-22-13
L6601
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V12808

(V9610)

US£UGI

#

US£UGI C.D.
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US£UGI
Sklep DOM

OG£OSZENIA DROBNE

Pl. Wolnoci 5A

s.c.
 rolety  lustra  owietlenie  karnisze  art. gosp. domowego
(K2711)
DOBRA CENA, WYSOKA JAKOÆ!
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V12508
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K10909
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V9910
* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57

V316

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

(V15207)

* STYLIZACJA PAZNOKCI, konkurencyjne ceny, wiosenne promocje, plac Wolnoci 6D, tel. 0-695-393-616 V12618
* SUKNIE LUBNE, wypo¿yczalnia, sprzeda¿, plac Wolnoci 6D, tel. 0-886-364-909
V12608

* Taxi Mix, tel. 0-87-520-22-55
K8304
* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K4609
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
K10001
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L5803
* transport, tel. 0-508-192-094
V9920
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony, tel. 0-608-519-199 V16806

(V22104)

US£UGI POGRZEBOWE
BARKA
Andrzej Barszczewski, ul. Sokola 1B
tel. (087) 520-23-55; kom. 0-509-338-320
CZYNNE CA£¥ DOBÊ

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

(V15007)

Za³atwiamy wszelkie formalnoci, konkurencyjne ceny!

(K4409)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

* zoologiczny sklep, wyprzeda¿ sprzêtu wêdkarskiego, plac
Wolnoci 24, tel. 0-600-634-260
V21904

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski

www.olecko.prawojazdy.com.pl

Orodek czynny:

Codziennie w godz. 800-1800

L

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczêcie
kursu

4

CZERWCA

tel. 520-23-36

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L4707
* mieszkanie dwupokojowe, tel. 0-604-557-693
L5404
* stary motocykl, tel. 0-602-235-182
K9402
PRACA
* praca na umowê-zlecenie w firmie kosmetycznej, tel. 0-609600-338
K4010
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L2710
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-3132
L4807
SPRZEDAM
* akcesoria wêdkarskie, WYPRZEDA¯, plac Wolnoci 24
(sklep zoologiczny)
L5504
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L5104
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L5306
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L5204
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L6002
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L6102
* dzia³kê budowlana 3000 m.kw., Sedranki, tel. 0-87-523-0277, 0-608-727-597
L7101
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K8504
* koleba na wózek wid³owy, 1 m.szecienny, 850 z³otych, tel.
0-660-495-581
K9202
* lady ch³odnicze, tel. 0-691-407-184
K10101
* Mercedes 124, 2,5D, zadbany, 1990, tel. 0-87-502-03-32 K10301
* mieszkanie M4, 60,5 m.kw., Olecko, o. Siejnik 7, 0-87-52302-77, 0-608-727-597
L7001
* Opel Vectra 1,6B, 1997, tel. 0-510-562-073 0-87-520-26-93
* Pegueot 106, 1,0B, 1998, polska rejestracja, 7900 z³otych,
tel. 0-504-146-296
K9302
* pilnie w atrakcyjnej cenie sprzedam Ranaualt Megane Combi,
1,9DPI, 1999, tel. 0-600-936-589
L5903
* rega³ ch³odniczy sklepowy 3,7 metra, tel. 0-606-982-084 K9901
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359
L6202
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L6701
* szwedzk¹ przepompowniê cieków, 3000 litrów z pe³nym
osprzêtem, 3m x 1,2 m, dwie pompy si³owe z rozdrabniaczem, wejcie wyjcie 15 cm, 5000 z³otych, tel. 0-660-495581
K9102
* zawory: kulowy 1,75 cala, kulowy 5 cala, przelotowy regulowany 4 cale, tel. 0-660-495-581
K9002
WYNAJEM
* emeryci bez na³ogów i obowi¹zków poszukuj¹ kawalerki na
d³u¿szy okres, tel. 0-692-286-492
K8002
* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
(V16416)
* lokale do wynajêcia, Sk³adowa, tel. 0-885-441-703
K9802
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajêcia, tel. 0-501-611-961
L4009
* mieszkania do wynajêcia, tel. 0-502-264-902
K8902
* poszukujê kawalerki do wynajêcia, tel. 0-668-198-681 K6404
* poszukujê mieszkania, tel. 0-505-130-656
K7303
* poszukujê mieszkania, tel. 0-667-572-073
K8202
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L4106
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L5703

$
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Kalendarz imion
24 kwietnia
Bony, Debory, Deotyny, El¿biety, Fidelii, Horacji, Walerii
Aleksandra, Aleksego, Egberta, Erwina,
Feliksa, Fidelisa, Grzegorza, Horacego,
Jerzego, Mariana, Zbromierza
25 kwietnia
Elwiry, Erwiny, Estery, Jaros³awy, S³awy, Wiki
Dariusza, Jaros³awa, Kaliksta, Marka,
Radociecha, Szczepana, Wasyla
26 kwietnia
Erwiny, Klaudii, Marceliny, Marii, Marzeny
Artemona, Aurelego, Aureliusza, Klaudiusza, Kleta, Marcela, Marcelego, Marcelina, Ryszarda, Spycimierza
27 kwietnia
Andrei, Felicji, Feliksy, Martyny, Teofili, Zyty

Anastazego, Andrzeja, Bo¿ebora, Kastora,
Piotra, Sergiusza, Teodora, Teofila, ¯ywis³awa
28 kwietnia
Bogny, Ludmi³y, Ludomi³y, Ludy, Marii, Teodory, Walerii
Bogdana, Bogus³awa, Ludwika, Marka,
Paw³a, Piotra, Przybyczesta, Witalisa,
¯ywis³awa
29 kwietnia
Angeliny, Katarzyny, Margerity, Rity,
Roberty, Ryty
Augustyna, Bogus³awa, Hugona, Jakuba, Mylimira, Piotra, Roberta, Sewera
30 kwietnia
Balbiny, Balladyny, Chwalis³awy, Donaty,
Hildegardy, Kai, Katarzyny , Lilii, Lilisny, Marianny, Marii, Tamary
Bart³omieja, Bartosza, Donata, Filomena,
Igora, Jakuba, Ludwika, Mariana, Piusa

OTWARCIE SEZONU WÊDKARSKIEGO 2007 r.

Ko³o PZW Olecko Miasto dokona³o
otwarcia sezonu wêdkarskiego w dniu
15.04.2007r. inicjuj¹c sp³awikowe, jednoturowe Towarzyskie Zawody Wêdkarskie na rzece Sapina ko³o Kruklanek. W
zawodach udzia³ wziê³o 20 zawodników.
Zawody rozpoczêto o godz. 8.00 i zakoñczono o godz. 12.00. Nad prawid³owym przebiegiem zawodów czuwali:
Sêdzia G³ówny - Roman Wojciechowski;
Sekretarz - Jan Wêglicki;
Wagowy - Jerzy Matwiejczyk;
Kontrolny - Zdzis³aw Tomczyk;
Pogoda by³a wspania³a, dopisa³a równie¿ ryba. Po zwa¿eniu ich stwierdzono,
¿e ³¹cznie z³owiono 35,4 kg ryb. Nale¿y
podkreliæ, ¿e ³owiono tylko i wy³¹cznie
p³oæ o wymiarach 14-25 cm. Nie by³o
zawodnika, który zszed³by z ³owiska o

przys³owiowym kiju. Trzy pierwsze
miejsca rozdzielili miedzy sob¹:
I Stanis³aw Guzewicz ³owi¹c 3,8 kg ryb;
II Stanis³aw Bomber ³owi¹c 3,6 kg ryb;
III Jacek Laszkowski ³owi¹c 3,1 kg ryb;
Po wrêczeniu pucharów oraz dyplomów zorganizowano wspólne ognisko z
kie³baskami.
Najbardziej cieszy nas fakt zajêcia III
miejsca przez kol. Jacka Laszkowskiego, najm³odszego zawodnika, który pozostawi³ w tyle 17 rutyniarzy wêdkarskich. W zwi¹zku z powy¿szym apel do
m³odych ludzi  wesprzyjcie kol. Jacka
Laszkowskiego wstêpuj¹c w szeregi Ko³a,
odm³adzaj¹c tym samym b¹d co b¹d
skostnia³y szkielet Ko³a.
Nasze refleksje dotycz¹ce ekologii:
Zatrzymuj¹c siê na trasie, na jednym
z parkingów usytuowanych w lesie, stwierdzilimy
degradacjê tego
terenu, poprzez
multum mieci
wyrzucanych do
lasu przez pseudoturystów, którzy tam siê zatrzymuj¹. Bior¹c
pod uwagê fakt,
¿e s¹ tam ustawione kontenery,
jest to tym bardziej naganne.
Powy¿sze podajemy do wiadomoci kompeNa zdjêciu od lewej: Roman Wojciechowski (sêdzia g³ów- tentnych w³adz.
ny), Stanis³aw Bomber, Stanis³aw Guzewicz, Edward KlimaRoman
szewski (prezes) i Jacek Laszkowski.
Wojciechowski

Przys³owia
i powiedzenia
 Deszcz na w. Marek (25 kwietni IV),
to ziemia jak skwarek.
 Kiedy Marek (25 IV) ciep³em darzy
mróz ogrody jeszcze zwarzy.
 Kiedy Marek (25 IV) przypieka  cz³ek
na zi¹b ponarzeka.
 Kiedy zleje nas Marek (25 IV), bêdzie ziemia jak skwarek.
 wiêtego Marka buchnie ciep³o jak
z garnka.
 Po Marku (25 IV), gdy s³oñce dogrzewa, zwykle potem ubolewa.
 Gdy w koñcu kwietnia deszcz rosi,
b³ogos³awieñstwo polom przynosi.
 Z kwietniem ciep³ym, idzie maj
ch³odny.

Nasz przepis
Ch³odnik czerwony

2 szklanki barszczu z czerwonych
buraków
2 szklanki jogurtu / lub szklanka jogurtu i szklanka mietany 12%
szklanka sosu z kiszonych ogórków
niedu¿y zielony ogórek
3 ³y¿ki drobno pokrojonego gotowanego miêsa
3 ³y¿ki posiekanego koperku
2 jaja ugotowane na twardo
sól
Mieszamy barszcz z jogurtem (lub
jogurtem i mietan¹), koperkiem, pokrojonym w paski zielonym ogórkiem
oraz pokrojonymi na æwiartki jajami.
Dodajemy sos z kiszonych ogórków
i pokrojone drobno gotowane miêso. Osoliæ i podawaæ na zimno.

Zió³ka na schudniêcie
Owoców kopru w³oskiego i kminku,
kory kruszyny, kwiatu rumianku, ziela
srebrnika, ziela morszczynu, korzenia
lukrecji, ziela konwalii, równe czêci zmieszaæ i potem sproszkowaæ dok³adnie w
m³ynku z wirnikiem w formie wiatraczka.
Jedn¹ ³y¿eczkê tej mieszanki za¿ywaæ dwa
razy dziennie, najlepiej po posi³kach.
Dodatkowo warto te¿ prowadz¹c kuracjê przez co najmniej dwa, trzy miesi¹ce jadaæ mo¿liwie du¿o jarzyn, za mniej
potraw m¹cznych i cukrów, tak¿e soli.
Warto ograniczyæ pijanie p³ynów, a pokarmy zawsze dobrze ¿uæ.

Kukurydza...

gotowana zachowuje z³ocist¹ barwê jeli doda siê do wody trochê soku z cytryny.

%
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PODRÓ¯ DO S£OÑCA (2)
Wie ta niedawno sta³a siê ma³ym miastem, jednak obok
Bombaju i Delhi figuruje ona na mapie Indii, któr¹ wzi¹³em z
ambasady. ¯yje tu bowiem i dzia³a Sathya Sai Baba, oceniany jako modelowy spo³ecznik, odnowiciel cnót. Rozs³awiaj¹
j¹ dzie³a Sathya Sai Baby, postaci czyni¹cej z tej plamki w
ogromie kraju odwiedzany i dyskutowany punkt. O jego dzie³ach  ma dzi 78 lat - czytaæ ju¿ mo¿na w licznych ksi¹¿kach.
Sathya Sai Baba. Sam ogl¹da³em olbrzymi szpital superspecjalistyczny, gdzie darmo leczy siê ludzi, m.in. biednych okolicznych wieniaków. Podziwia³em zadbane budynki bezp³atnych szkó³, w tym uniwersytetu(!). To jak naucza siê w jego
szko³ach, a jest ich w Indiach ponad 8 tysiêcy, jest niespotykane. Oddzielne dla ch³opców i dziewcz¹t, oprócz solidnego
kszta³cenia wpajaj¹ m³odzie¿y tolerancjê i wysokie standardy
moralne. Filarami Wychowania w Wartociach Ludzkich, bo
tak nazywa siê program szkó³ Sathya Sai, s¹ podstawowe
cnoty, nacisk po³o¿ony jest na praktykowanie ich w ¿yciu
codziennym, dla dobra kraju i chwa³y rodziny. S¹ to Prawda,
Pokój, Prawoæ, Mi³oæ i Nie Krzywdzenie. Daje dobre wyniki; niektóre pañstwa przyjê³y ten program w swoich systemach jako oficjalny. Sathya Sai Baba dzia³a na ró¿nych p³aszczyznach spo³ecznych, posiadaj¹c dzi rzesze szczerych wielbicieli, nie tylko w Indiach, ale i poza ich granicami, inspiruje
przyk³adem. Podoba mi siê nacisk, jaki k³adzie na edukacjê:
nauczyciel to najwa¿niejszy zawód. Pedagodzy powinni nie
tylko nauczaæ dobrego ¿ycia, ale i dawaæ przyk³ad swoim w³asnym. Istnieje pewna analogia i u nas. Jest to Janusz Korczak, idea³ dla pedagogów, inspiruj¹cy charyzm¹ i powiêceniem. Ze swoimi dzieæmi pomaszerowa³ do komory gazowej w
Owiêcimiu. Za³o¿ono towarzystwo wielbicieli Korczaka, naladowców Korczaka; dzie³o Sathya Sai da³o impuls powstaniu Organizacji Sathya Sai stawiaj¹cej cel dzia³ania dla dobra
spo³ecznoci lokalnych i ojczyzny. Bo uczy patriotyzmu. Równie¿
szacunku dla rodziców, odpowiedzialnoci za kraj. Zobaczy³em jego studentów, ubranych w bia³e mundurki. Hindusi i
jeden ch³opak z Litwy. Garn¹ siê do szko³y, rodzice czekaj¹ w
kolejce; uczniowie osi¹gaj¹ dobre wyniki w nauce, s¹ porz¹dni i przyjani. Podobno inne szko³y w Indiach ci¹gaj¹ ju¿
wzór Sathya Sai i stosuj¹ u siebie.
W Puttaparthi spotkaæ mo¿na prawie ca³y wiat, najwiêcej
jest Hindusów. Jest Argentyñczyk Gabriel, Australijczyk, który
zamiast breakfast /niadanie/ mówi braky, nieopodal kilku Rosjan
i Krynicki, potomek Polaka, ¿yj¹cy na Syberii. Lekarz z Petersburga, Ernest, jest Bia³orusinem, podobnie jak i ja po mieczu. Pozna³em dawnego trenera rosyjskich narciarzy wyczynowych, który po raz pierwszy przyjecha³ odwiedziæ Sathya
Sai  £otysz Melkis. On powiada, ¿e mam postawê polskiego pana. Po czym on takie rzeczy poznaje? Mówimy o historii, o polskaj impierii, dawnym polskim imperium  £otysz
odnosi siê do Rzeczpospolitej Obojga Narodów, gdzie jego
wspó³bracia byli niegdy czêci¹ Inflant. Dobrze mi  polskie
imperium. O tym, ¿e Polska by³a imperium, s³yszê tak¿e od
Ernesta, z Rosji. Ze zdumieniem, bo w uszach mam strofowania Polski z Brukseli... Pewnego dnia Ernest recytuje fragment polskiej poezji. To Adam Mickiewicz. Pan Tadeusz...
 umiecha siê. Szok.
Jak ja lubiê ludzi! Melkis, uroczy kawalarz: czytam na wizytówce, pod nazwiskiem, homo sapiens. Przypad³ mi do ser-

OKRÊGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW NR NOE/003

(V25001)

Listy
ze Shrewsbury

Grzegorz Leoñczuk

ca. Prikliucienije  dobra przygodo! Ile my za ciebie damy?!
Potem st¹pa³em po cichych salach muzeum Odwiecznego
Dziedzictwa, zbudowanym z inspiracji Sathya Sai w Puttaparthi. Jest powiêcone religiom ca³ego wiata, p³atkom kwiatu
boskoci, jak to obrazuje Sai, swoimi bia³ymi kopu³ami góruje
nad osad¹. Jeszcze nie widzia³em takiej architektury: trzy jasne sto¿ki  aby do nich dojæ, trzeba posapaæ, iæ ostro
pod górê. I czasem zawyje Ci obok Hindus motoriksz¹, motocyklow¹ taksówk¹ na trzech kó³kach... pi³uj¹ zapewne na jedynce. W po³owie warto rzuciæ okiem na okolicê. Podgórska
okolica, na prawo kusz¹ nieodleg³e du¿e szczyty. Kêpy zieleni; te góry ca³kiem s¹ niepodobne do Tatr, Sudetów. Jakie 
inne, jasne, zielone, trochê grone. S¹ tam czarne skorpiony,
wiêc pomyl, zanim ruszysz pod górê.
Przed muzeum trochê drzew, przed nimi napis nie wchodziæ. Poni¿ej w ogrodzeniu pomiêdzy drzewami chodzi jeleñ,
choæ nieeuropejski. Nie jeste jak u nas, jeleniu! Przygl¹dam
siê z ciekawoci¹ i spogl¹dam chciwie na ma³py. Szare, wzrostu niedu¿ych psów, matki dzieci.
C.d. za tydzieñ.

Partner DERKA AUTO BEKA SP. Z O.O. 19-400 Olecko, ul. E³cka 2
tel. (087) 523-94-31 kom. 0-601-152-462

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Polecamy us³ugi w zakresie przegl¹dów rejestracyjnych:
1. OKRESOWE BADANIA
techniczne wszystkich pojazdów samochodowych: samochody osobowe, samochody ciê¿arowe, autobusy, ci¹gniki siod³owe i balastowe, samochody specjalne i ciê¿arowe specjalizowane,
2. OKRESOWE BADANIA
techniczne przyczep, naczep, ci¹gników rolniczych i motocykli
3. PIERWSZE BADANIA
techniczne przeprowadzane przed pierwsz¹ rejestracj¹ wszystkich rodzajów
i typów pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy w Polsce.
4. DODATKOWE BADANIA
techniczne wszystkich rodzajów i typów pojazdów:
pojazdów skierowanych do badañ przez organ kontroli ruchu drogowego,
pojazdów skierowanych do badañ przez wydzia³y komunikacji po zmianie
stanu faktycznego wymagaj¹cego zmiany danych technicznych w
dowodzie rejestracyjnym,
pojazdów po wypadku, kolizji drogowej,
pojazdów w których dokonano monta¿u instalacji do zasilania gazem,
pojazdów u¿ywanych jako taksówka (osobowa, baga¿owa),
pojazdów uprzywilejowanych,
pojazdów przewo¿¹cych materia³y niebezpieczne,
pojazdów dopuszczonych do przewozu miêdzynarodowego,
pojazdów przystosowanych do nauki jazdy lub egzaminowania kierowców,
pojazdów przystosowanych do ci¹gniêcia przyczep (pojazdy o DMC
do 3,5 tony),
wykonanie numeru nadwozia, podwozia, silnika, wykonanie tabliczki
zastêpczej.
Opiniowanie, wyjanianie, informowanie w sprawach dotycz¹cych warunków
technicznych pojazdów oraz w sprawach dotycz¹cych badañ technicznych pojazdów.
5. CERTYFIKATY JAKOCI
Wystawiamy certyfikaty jakociowe i gwarancyjne samochodom u¿ywanym.
6. DIAGNOSTYKA
Pomiar i regulacja geometrii kó³ samochodów osobowych i ciê¿arowych urz¹dzeniem GTO LASER Quatro i GTO LASER TRUCK. Pomiar i regulacja wiate³, sprawdzanie stanu amortyzatorów, zawieszenia i hamulców NOWOCZESN¥ LINI¥ DIAGNOSTYCZN¥ firmy
NUSSBAUM
7 NAPRAWA
Przygotowanie pojazdów do badania technicznego, naprawy bie¿¹ce, profesjonalny monta¿ instalacji gazowych LPG, usuwanie usterek. Diagnostyka i naprawy elektroniki samochodowej,
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

POLECAMY US£UGI W ZAKRESIE BADAÑ TECHNICZNYCH
WSZYSTKICH POJAZDÓW, BADAÑ MECHANOSKOPIJNYCH,
DIAGNOSTYKI I NAPRAW ELEKTRONIKI SAMOCHODOWEJ

&
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Taekwondo Olimpijskie
Sukcesy LUKS Hidori Olecko w kwietniu

Dominika Olszewska
Fot. Archiwum Klubu Taekwondo

Dominika Olszewska na zawodach
w Pu³awach wywalczy³a awans do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y. W swojej
kategorii zajê³a drug¹ lokatê. W finale uleg³a
po dogrywce zawodniczce z Nidzicy. W
zawodach w Pu³awach wziêli udzia³ zawodnicy z Polski wschodniej z roczników
93-94. Na starcie stanê³o 170 zawodników. Do fina³ów, które odbêd¹ siê w Opolu,
awansowali bezporednio zawodnicy zajmuj¹cy pierwsze cztery lokaty.Pozostali
nasi reprezentanci bêd¹ szukali swojej szansy na drugiej eliminacji.

Eliminacje
do Mistrzostw
Polski Juniorów

Prawo udzia³u w Mistrzostwach Polski
Juniorów, które odbêd¹ siê pod koniec
maja wywalczyli:
Juniorki: Martyna Kotowska, Iza
Gorlo
Juniorzy: Andrzej Perkowski, Micha³ Dunaj, Micha³ Snarski, £ukasz
Ratuszny, Damian Olszewski, Micha³
Leniewski, Mateusz Laszkowski, Kuba
Krasinkiewicz, Przemek Ryszkiewicz,
W tym roku po raz pierwszy rozegrano eliminacje do fina³ów Mistrzostw
Polski Juniorów. Spowodowane jest to
du¿¹ iloci¹ zawodników. Do ubieg³ego
roku dopuszczano zawodników posiadaj¹cych stopieñ 7 kup. W tym roku
maj¹ prawo startu zawodnicy roczniki
90-92 z 6 kup. Na kwalifikacje Polski
wschodniej i zachodniej przyjecha³o ponad
400 zawodników. Do fina³ów zakwalifikowa³o siê po 8 zawodników z ka¿dej
kategorii wagowej. Tym bardziej cieszy
taka du¿a grupa zawodników.

Mazur Pisz - Czarni Olecko
Przesy³am relacjê z meczu Mazur Pisz - Czarni Olecko,
rozegranego 21 kwietnia 2007r. w Piszu. Relacja pochodzi ze
strony: http://www.czarniolecko.pl/, na której w ,,relacji live
wiêcej o meczu, a w galerii foto z meczu.
Na mecz do Pisza zajechalimy oko³o 13.30, zawodnicy
zapoznali siê z muraw¹,która na pewno jest du¿o gorsza ni¿
nasza olecka, nierówna i wyczuwalne kêpy. Oko³o 14.30 rozpoczê³a siê rozgrzewka i znany by³ ju¿ sk³ad wyjciowy Czarnych. W miejsce pauzuj¹cego za ¿ó³te kartki Ryszkiewicza
zagra³ Karniej (nie tak jak niektórzy s¹dzili, ¿e w ataku). Jak
siê póniej okaza³o by³ to sk³ad na ca³y mecz, bo Trener nie
zdecydowa³ sie na ¿adne zmiany. W Piszu by³a doæ spora
grupka kibiców z Olecka, którzy przyjechali równie¿ swoimi
samochodami. Tu nale¿y od razu podziêkowaæ im za kulturalny doping i g³ony, który zagrzewa³ naszych zawodników do
walki. Nasi kibice jeszcze raz pokazali, ¿e zale¿y im na dopingu swojej dru¿yny, a nie na rozróbach i ubli¿aniu przeciwnikowi. Nale¿¹ siê im s³owa podziêkowania, podziêkowania równie¿
i za to, ¿e nie dali siê sprowokowaæ kibicom Mazura po meczu. Pierwsza po³owa meczu to przewaga Czarnych,którzy grali
z silnym wiatrem, ta po³owa powinna siê zakoñczyæ kilkubramkow¹ przewag¹ Czarnych, ale niestety znowu mo¿na mieæ
zastrze¿enia do skutecznoci strzeleckiej. Mazur w tej po³owie nie stworzy³ ¿adnej sytuacji bramkowej, a mimo to wynik
do przerwy 1:1. Bramka dla Czarnych pad³a w 14 minucie,
kiedy to Szarnecki wykorzysta³ podanie Jarmo³owicza. Natomiast bramka dla Mazura to efekt spornego co najmniej karnego. Zawodnik Mazura stara³ siê wbiæ pi³kê na pole karne
Czarnych, ta odbi³a sie od Mañka. Sêdzia dopiero po okrzykach zawodników z Pisza zdecydowa³ sie po kilku sekundach,
pokazuj¹c na 11m, twierdz¹c, ¿e by³a rêka. Wykonawc¹ by³
Sznaza i zrobi³o siê 1:1. Tak wiêc bez sytuacji strzeleckiej,
przy rzadkim przekraczaniu swojej po³owy Mazur do przerwy
osi¹gn¹³ remis. Po przerwie, gra siê trochê wyrówna³a, z tym,

Otwarte Mistrzostw
Mazowsza Juniorów

W Ciechanowie dnia 21.04.br. rozegrano Otwarte Mistrzostwa Mazowsza
Juniorów. Na macie stanê³o ponad 300
zawodników z 26 klubów z ca³ej Polski z
mistrzami kraju na czele.
Do Ciechanowa pojecha³o z Hidori Olecko 7 zawodników. Mia³ byæ to
sprawdzian przed eliminacjami do Olimpiady oraz dla niektórych przed Mistrzostwami Polski oraz przetarcie szlaków dla
debiutantów.
Nie zawiod³a nasza kandydatka do
z³otego medalu na Mistrzostwach Polski Dominika Olszewska. Zajê³a 1 miejsce w kategorii wagowej 68 kg.
Wielk¹ niespodziankê sprawi³ Mateusz Laszkowski (na co dzieñ trenuj¹cy
w Wieliczkach) w kategorii 78 kg. W Ciechanowie zaj¹³ 1 miejsce wygrywaj¹c 3
walki, w tym fina³ow¹ zakoñczy³ przed
czasem.
Wyniki pozosta³ych zawodników:
Micha³ Leniewski 68 kg  przegrana pierwsza walka, Kuba Krasinkiewicz 59 kg 
przegrana pierwsza walka, Patryk Fajfer
59 kg  wygrana 1 walka, Chlebus Maciej 55kg /debiutant/ przegrana pierwsza walka, Czerepaka £ukasz 55 kg /debiutant/ - przegrana pierwsza walka.

¿e Mazur gra³ z wiatrem i praktycznie ogranicza³ siê do wybijania pi³ki jak najdalej od swojej bramki, licz¹c, ¿e dopadnie j¹
który z ich zawodników i stworzy zagro¿enie dla bramki G¹siorowskiego. W 50 minucie daleki wykop pi³ki przej¹³ pomocnik i dorodkowa³ na pole karne Czarnych. Pi³ka zachowa³a siê dziwnie w powietrzu, raptem zmieni³a kierunek pod
wp³ywem wiatru i praktycznie spad³a na g³owê Sznazy, a ten
po raz drugi pokona³ G¹siorka. By³o 2:1 dla Mazura. Czarni za
wszelk¹ cenê d¹¿yli do wyrównania. W 60 minucie meczu
Drozd poda³ pi³kê dla Adaka, a ten z odleg³oci oko³o 20 m.
strzeli³ i bramkarz móg³ tylko popatrzeæ jak pi³ka wpada do
jego bramki, by³o 2:2. W 88 minucie Pawe³ Wasilewski idealnie poda³ pi³kê na g³owê Kamila Szarneckiego, a ten nie da³
¿adnych szans bramkarzowi i zrobi³o siê 3:2 dla Czarnych.
Takim wynikiem zakoñczy³ siê mecz. Reasumuj¹c:Czarni powinni go wygraæ wy¿ej, byli zespo³em zdecydowanie lepszym,
który stwarza³ sytuacje strzeleckie, poza tym w grze Czarnych
widaæ by³o mylenie i konstruowanie akcji, natomiast zespó³
z Pisza praktycznie gra³ w ten sposób, ¿eby pi³ka by³a jak
najdalej od ich pola karnego. Jeli chodzi o sêdziów, to karny
przeciwko Czarnym by³ co najmniej w¹tpliwy (w takich samych sytuacjach, tylko ¿e w przypadku Mazura, sêdzia dwukrotnie uzna³, ¿e nic nie by³o). W sumie Czarni na pewno
zagrali gorzej ni¿ przed tygodniem z Warmi¹, ale najwa¿niejsze, ¿e wygrali i maj¹ nastêpne trzy punkty, a do zakoñczenia
ligi coraz bli¿ej. Pozosta³o ju¿ tylko 10 kolejek, a przewaga na
pewno nie zmniejszy sie po meczu Vêgorii. Ostatnia sprawa
to naprawdê bardzo ³adne wykonanie rzutu ro¿nego przez Paw³a
Wasilewskiego w pierwszej po³owie. Ma³o brakowa³o, a pad³by gol bezporednio z rogu, pi³ka po uderzeniu szybowa³a
pod poprzeczkê bramki, bramkarz z najwy¿szym trudem zdo³a³
j¹ wypi¹stkowaæ nad poprzeczkê. Dzi najlepszym zawodnikiem meczu by³ Kamil Szarnecki, który nie tylko strzeli³ dwie
bramki, ale by³ si³¹ napêdow¹ ca³ego zespo³u.
http://www.czarniolecko.pl/
Pozdrawiam
Prezes Czarni Olecko

'
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OLDA
Rozpoczê³y siê rozgrywki Oleckiej Mini
Ligi Dru¿yn Amatorskich w Pi³ce No¿nej Wiosna 2007. Kapitanowie na poprzedzaj¹cym rozgrywki spotkaniu zostali
zapoznani ze szczegó³owym regulaminem
oraz zasadami uczestnictwa w Lidze.
W turnieju bierze udzia³ 9 dru¿yn (z rozgrywek wycofali siê WETERANI Olecko), które pocz¹tkowo zagraj¹ ze sob¹
ka¿dy z ka¿dym. W finale wyst¹pi¹
zespo³y lokuj¹ce siê na pozycjach 1-4,
natomiast dru¿yny z miejsc 5-8 zagraj¹
w finale pocieszenia.
Oto wyniki z ostatniego weekendu:
1.
Error  Armagedon 4:0 (2:0);
bramki: Patryk Witusik 2, Marek
£owczyñski i £ukasz Bokuniewicz.
2. Ekipa Zielonego Jeppa  Ekipa Siejnik 1:5 (1:2); bramki: Adam Konopko
 Piotr Klimko 3, Piotr Fiedorowicz i
Rafa³ Rant.
3. Error - Ekipa Zielonego Jeppa 3:4 (2:2);
bramki: £ukasz Bokuniewicz 2 i Marek
£owczyñski - Adam Konopko 2 i Artur Æwikowski 2.
4. Armagedon - Ekipa Siejnik 0:7 (0:2);
bramki: Piotr Klimko 3, Rafa³ Rant 3 i
Tomasz Parfieniuk.
5. Ekipa Zielonego Jeppa - Armagedon

Pi³ka no¿na
Komunikat z rozgrywek powiatowych
,,pi¹tek pi³karskich na boisku
W dniu 23 kwietnia 2007 roku na ma³ym
stadionie MOSiR w Olecku rozegrano
eleminacje powiatowe ,pi¹tek pi³karskich
na boisku powiatu oleckiego. W turnieju wziê³y udzia³ pi¹tki ze szkó³:
1.
SP nr 1 w Olecku
2.
SP nr 3 w Olecku
3.
SP nr 4 w Olecku
4.
SP Kowale Oleckie
5.
SP Wieliczki
Grano systemem ka¿dy z ka¿dym i
osi¹gniêto nastêpuj¹ce wyniki:
SP nr 1  SP nr 3 ............................. 4:2
SP nr 4  Kowale Oleckie ............... 3:1
SP nr 1  SP nr 4 ............................. 4:0
SP nr 3  SP Wieliczki .................... 0:1
SP nr 1  SP Kowale Oleckie .......... 0:3
SP nr 3 - Kowale Oleckie ............... 0:4
SP Wieliczki  SP nr 1 .................... 1:1
SP Kowale Oleckie - SP Wieliczki . 1:1
SP nr 4  SP Wieliczki .................... 1:1
Kolejnoæ miejsc przedstawia siê

8:1 (4:1); bramki: Kamil Pretko 3, Artur Æwikowski 2, Adam Konopko, Kamil Sowa i Szymon Dzia³er  Grzegorz
Bomber.
6. Error  Ekipa Siejnik 1:7 (1:3);
bramki: Marek £owczyñski  Piotr Klimko 2, Rafa³ Rant , Tomek Parfieniuk 3 i
Karol Woroniecki.
7. Strongmen  TSV Sk³adowa 0:4 (0:1);
bramki: Marcin Æwikowski 2, Daniel
Rudziewicz i £ukasz Senkowski.
8. Rapid Che³chy  PKS Dunajek 7:0
(4:0); bramki: Karol Bierdzio 2, Piotr
Klimaszewski 2, Bartosz Zyskowski,
Robert Kozubowski i £ukasz Ja³owski.
9. Strongmen  Red Powers 4:2 (2:0);
bramki: Kamil Jawiñski 2 i Rados³aw
Puzowski 2  Marcin Masianis i Krzysztof
Czuper.
10. TSV Sk³adowa - PKS Dunajek 6:0
(1:0); bramki: Daniel Rudziewicz 2, Marcin
Walu 2, Maciej Mularczyk i £uksz
Senkowski.
11. Rapid Che³chy  Red Powers 3:1
(1:1); bramki: Piotr Klimaszewski I Karol Bierdzio 2  Tomasz Opanowski.
12.
PKS Dunajek  Strongmen 5:2
(1:1); bramki: Krystian Kachie³o 2, Grzegorz Pawiñski 2 i Micha³ ¯ukowski 
Adrian Hanc.
13.
Strongmen - Rapid Che³chy 1:5
nastêpuj¹co:
I. SP Wieliczki
II. SP Kowale Oleckie
III. SP nr 1 Olecko
IV. SP nr 3 Olecko
V. SP nr 4 Olecko
Dwa pierwsze zespo³y, tzn.: SP Wieliczki i SP Kowale Oleckie, awansowa³y
do rozgrywek rejonowych, które odbêd¹
siê w Go³dapi 25 kwietnia 2007, pocz¹tek o godzinie 10.00.

Pi³ka no¿na
W dniu 18.04. Weteran Olecko w
ramach Pucharu Polski (1 runda edycji 2007/2008) na stadionie w Olecku pokona³a A-klasow¹ dru¿ynê Or³a Stare Juchy
10-3.Bramki dla Weteranów strzelali:
Tomasz Jegliñski  4, Miros³aw Raczy³o- 1, Maciej Mularczyk 3, Waldemar
Opanowski  2.
Lista zawodników Dru¿yny Weteran Olecko
1. Andrzej Kamiñski
2. Jacek Backiel

(1:2); bramki: Adrian Hanc  Bartosz
Zyskowski 2, Piotr Klimaszewski 2 i Karol
Bierdzio.
14. TSV Sk³adowa - Red Powers 3:3
(1:2); bramki: Dominik Ga³¹zka 2 i Maciej Mularczyk  Pawe³ Makarczyk, Tomasz Opanowski i Hubert Grze.
15. TSV Sk³adowa - Rapid Che³chy 2:3
(1:1); bramki: Dominik Ga³¹zka i Marcin Walu  Bartosz Zyskowski 2 i
Piotr Klimaszewski.
16. PKS Dunajek - Red Powers 1:8 (0:4);
bramki: Adam Pawiñski  Krzysztof
Czuper 4, Sebastian Pi³at 2, Hubert Grze
i Tomasz Ankianiec.
Na przysz³¹ niedzielê (29 kwietnia)
zaplanowano nastêpuj¹ce mecze:
 10.00 - Red Powers - Ekipa Siejnik
 10.00 - PKS Dunajek  Error
 10.30 PKS Dunajek - Ekipa Siejnik
 10.30 - Rapid Che³chy  Armagedon
 11.00 - Rapid Che³chy - Ekipa Zielonego Jeppa
 11.00 - TSV Sk³adowa - Error
 11.30 - Red Powers - Ekipa Zielonego
Jeppa
 11.30 - TSV Sk³adowa - Armagedon
 12.00 - Rapid Che³chy - Ekipa Siejnik
 12.00 - Red Powers - Error
Serdecznie zapraszamy kibiców
i sympatyków pi³ki no¿nej amatorskiej
na ma³y stadion
3. Jan Topolski
4. Jacek Matwiejczyk
5. Robert Smyk
6. Maciej Mularczyk
7. Marek Strzy¿ewski
8. Wies³aw Bukpa
9. Waldemar Opanowski
10. Wojciech Woroniecki
11. Karol Sobczak
12. Józef Wasilewski
13. Marek Stankonowicz
14. Henryk Fiertek
15. Jerzy Wojnowski
16. Tomasz Drozd
17. Miros³aw Raczy³o
18. Adam £apucki

UWAGA

MOSiR Olecko zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego
do wykorzystywania kortów tenisowych do prowazdenia lekcji
wychowania fizycznego.
Szczegó³y w biurze MOSiR!!

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 252

Obiecywa³em, ze Pañstwa w tym tygodniu zaskoczê. Ale po przemyleniu
stwierdzi³em, ¿e jednak nie. Nie ma sensu
zaskakiwaæ, bo Pañstwo i tak wiedz¹,
¿e min¹³ tydzieñ, czyli siedem dni. Nikogo to ju¿ nie zaskakuje.
Od razu zacznijmy od konkretów. A
te s¹ bardzo powa¿ne. PiS siê rozpada.
Tak... Piszê bardzo powa¿nie. Rozpada
siê. Sk¹d wiem? W gazetach napisali,
w radiu powiedzieli i w telewizji og³osili. No, tak! Bo media dzi wiedz¹ wszystko. A sk¹d media to wiedz¹? Od polityków z opozycji. To najlepsze ród³o
informacji o rozpadaj¹cym siê PiS-ie. Bo
one wiedz¹ najlepiej.
Sk¹d ta pewnoæ, ¿e
wiedz¹ najlepiej? Bo
przynajmniej co 2-3
tygodnie podaj¹ takie informacje: ¿e
rz¹d siê rozpada,
koalicja siê rozpada,
wybory za miesi¹c,
koniec rz¹dów, upadek itd. Skoro podaj¹ takie informacje i robi¹ do tego
takie pewne miny 
to musi byæ prawda. A prawda w
naszym kraju, i to te¿
jak zwykle, niestety
nie jest aktualna ju¿
na drugi dzieñ. Gazety, radia i telewizje na ca³¹ Polskê podnios³y krzyk: Z
PiS ODCHODZ¥ LUDZIE i do tego lista kilkudziesiêciu, którzy maj¹ odejæ.
Oczywicie druk grubymi ludmi. Wrzawa
na ca³y kraj i wiat. Tytu³y: pocz¹tek
koñca, zakoñczenie, rozpad... A na drugi
dzieñ ta wielka grupa to 3 osoby. No
tak... Jakby odesz³o 5, oznacza³oby to
na pewno koniec partii, wg mediów i
opozycji. Przy 10 osobach znaczy³oby
to rozwi¹zanie Sejmu. Przy 12 to zapewne
wybory w ci¹gu 2 tygodni. Takie wró¿enie z fusów. W stanie wojennym królowa³o stwierdzenie: dwóch  to nielegalne zgromadzenie, a trzech  to manifestacja. Chyba wracaj¹ stare przyzwyczajenia. Kiedy powstaj¹ te s³owa (a jest
to poniedzia³ek) jako ziemia siê nie
rozpad³a i szum wygas³. Marek Jurek
to ju¿ tylko mo¿e zostaæ Hetmanem Polnym... I to by by³o na tyle po kryzysie. Jak to kto ³adnie okreli³: Jurek
w szklance wody.

Inna sprawa tak mnie rozweseli³a, ¿e
muszê siê z Pañstwem podzieliæ t¹ moj¹
radoci¹. W jednej z gazet wielkimi literami napisano tytu³ Trzy dzwony kocielne przerobili na armaty... Mo¿e to
jest ma³o zabawne na pierwszy rzut oka,
ale chcia³bym Pañstwu uwiadomiæ, ¿e
akcja powieci toczy siê w czasie I
wojny wiatowej w roku 1917. Nie wiem
jak powa¿na gazeta, maj¹ca aspiracje
bycia najlepsz¹ w swojej klasie puszcza bez mrugniêcia okiem tak¹ informacjê? Ale to jeszcze nic! Co mnie tknê³o i rzuci³em siê do podrêczników historii. Ludzie! Paranoja, jak byk jest informacja o tym, ¿e np. na terenach zajêtych przez wojska austro-wêgierskie w

1914 roku na terenie dawnego Królestwa Polskiego (od po³owy XIX wieku
funkcjonowa³a nazwa Kraju Przywilañskiego; to tak dla przypomnienia) rekwirowano dzwony kocielne na lufy armatnie. Podobny opis spotka³em w omówieniu rozkazu Cesarza Rzeszy Niemieckiej
w 1916 roku o konfiskacie dzwonów kocielnych. Proszê Szanownych Pañstwa.
W czasie I wojny wiatowej nikt ju¿
dzwonów nie przetapia³ na lufy armatnie. Odlewanie armat zakoñczy³o siê w
XIX wieku. A spi¿ i br¹z (dla ciekawskich: to praktycznie ten sam stop metali, ale w odmiennych proporcjach procentowych) przesta³ byæ atrakcyjny jako
materia³ na dzia³a ju¿ w XVII wieku kiedy to do perfekcji opanowano metodê
odlewania dzia³ z ¿eliwa (¿elaza): by³y
tañsze, szybsze w produkcji, a surowce
by³y ³atwiej dostêpne. I wojna wiatowa to ju¿ inne zastosowanie metali pochodz¹cych ze zbiórek dzwonów kociel-

nych: instalacje silników samolotów,
czo³gów, samochodów, kable ³¹cznoci,
odporne na dzia³anie morskiej wody elementy okrêtów wojennych, ³uski karabinowe i armatnie, elementy elektroniki radiowej. Nawet t³umaczenie tym, ¿e
ludzie nie wiedzieli na co oddawali kocielne dzwony, te¿ jest niewyt³umaczalne. Do 1917 roku Niemcy prowadzili kilka wiêkszych wojen i praktycznie ka¿dy wiedzia³ jaki by³ wysi³ek wojenny Kaizera, bo produkcj¹ nowych
armat, okrêtów, rodzajów broni od pocz¹tku XX wieku prasa niemiecka chwali³a siê na co dzieñ. A dzia³a pamiêtaj¹ce epokê napoleoñsk¹ ju¿ dawno by³y
w muzeach lub odesz³y w niepamiêæ.
Inny kwiatek.
Wiecie Pañstwo
czym s¹ dary? Tak!
To co takiego co
siê daje. W naszym
kraju przez ponad
40 lat ugruntowa³o siê, ¿e ludziom siê
co nale¿y za darmo i ju¿. Narodzi³a
siê NOWA WIECKA TRADYCJA
¿ywcem przeniesiona z Indii: wiêtych
krów! W ewolucji
tej tradycji dosz³o
do tego, ¿e obraz¹
dla biednego jest
zaproponowanie mu
pracy. To ju¿
SKANDAL! Bo
biedni s¹ od tego by dostawaæ wszystko
za darmo. Na ca³ym wiecie ludzie otrzymywanie darów kojarz¹ sobie z tym, ¿e
ich HONOREM jest podziêkowanie za
to w jaki sposób. Obdarowani za darmo pracuj¹ na rzecz darczyñców bo nie
wyobra¿aj¹ sobie tego, ¿e mog³oby byæ
inaczej. A u nas praca na rzecz darczyñcy jest WSTYDEM i poni¿eniem.
Tak! W naszym kraju nale¿y tylko czekaæ a¿ dadz¹ i tylko braæ jak daj¹... BO
TO TAKI OBOWI¥ZEK wobec biednych. Naprawdê jestemy krajem, gdzie
bieda jest rodzajem kalectwa i zwolnieniem od pracy. I jeszcze mo¿na przy
tym narzekaæ na Kaczyñskich, ¿e nie
daj¹ 3 milionów mieszkañ i wiêkszych
pieniêdzy na cele socjalne dla biednych...
Jak spytasz biednego dlaczego jest
biedny, zawsze otrzymasz jedn¹ odpowied: bo rz¹d nie daje!
... Jestemy krajem ludzi wierz¹cych
w cuda.
PAC

