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Ka¿dy powinien byæ
co pewien czas samotny.
Roman Rogowski
9 stycznia 2007 r .

14 stycznia po raz
15. rusza fina³
Wielkiej Orkiestry
wi¹tecznej Pomocy
O tegorocznej Orkiestrze i jej programie
w Olecku czytaj na s. 10.

MAJSTER

(V77404)

M.Pietraszewski

Czy odkry³e ju¿ najlepszy sklep
z materia³ami budowlanymi?
M A J S T E R serdecznie zaprasza

CENTRUM HANDLOWE  Aleje Lipowe 1B
Gwarantujemy mi³¹ obs³ugê oraz bogaty asortyment!

Redakcja

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

w godzinach 1200-17 00
(we wtorek nieczynna)

Pierwsze zdobyte bramki
w województwie strzelono
w Olecku

Noworoczny
mecz w Olecku

W tradycyjnym noworocznym meczu pi³karskim, rozegranym ju¿ po raz
ósmy, Czarni Stars Olecko wygrali z
reszt¹ wiata pi³karskiego Olecka 3:1.
Trzy bramki dla Czarnych zdoby³
£ukasz Dêbski i on by³ strzelcem pierwszej bramki w tym roku w województwie. Jedyn¹ bramkê dla Reszty wiata zdoby³ Tomasz Karniej.
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Cena 1,40 z³

Wywiad ze Starost¹ Oleckim
dr Stanis³awem Ramotowskim
Bogus³aw M. Borawski: - Jak ocenia Pan wspó³pracê
w³adz powiatowych z miejskimi w dziedzinie drogownictwa
podczas ubieg³ej kadencji samorz¹dów?
Stanis³aw Ramotowski: - Powiat wspó³pracowa³ podczas
minionej kadencji ze wszystkimi gminami, równie¿ z gmin¹
miejsk¹. W tym okresie wykonalimy oko³o 26 kilometrów
dróg za oko³o 12 milionów z³otych. Z tego 10 milionów pozyskano z innych róde³.
W samym Olecku przebudowalimy aleje Lipowe, a w oleckiej
gminie czêæ drogi do wiêtajna i z Kukowa do Dudek. Nie
jest to wspó³praca rewelacyjna, ale trzeba wiedzieæ w jakiej
sytuacji jest powiat. Szukalimy róde³ finansowania wszêdzie. Na terenie gminy Kowale Oleckie korzystalimy z pomocy nadlenictwa w Czerwonym Dworze. Tak wiêc przy minimalnych nak³adach w³asnych w kontrakcie wojewódzkim
wybudowalimy oko³o 12 kilometrów drogi z Sokó³ek do Czerwonego Dworu.
C.d. na s. 12.

CENTRUM HANDLOWE
Olecko, Aleje Lipowe 1B
Tel. (087) 520 36 92
Zatrudnimy
handlowców i sprzedawców

(V74702)
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Kupon bierze udzia³
w losowaniu nagród

KRONIKA
PO¯ARNICZA

 18 grudnia o 10.10 jeden zastêp JRG
PSP zdejmowa³ przy ul. Zielonej kota
z drzewa.
 18 grudnia o 11.30 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ naderwana rynnê w
budynku przy ul. Kolejowej.
 19 grudnia o 10.15 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Szczecinki usuwa³y skutki kolizji drogowej w okolicach Szczecinek.
 19 grudnia o 10.24 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ w okolicach Jasiek konar
drzewa z jedni.
 20 grudnia o 11.44 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Partyzantów po¿ar
mieci w mietniku kontenerowym.
 22 grudnia o 10.50 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ konar drzewa z ul. Park.
 22 grudnia o 16.45 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ w Kukowie po¿ar sadzy w
kominie domu mieszkalnego.
 24 grudnia o 16.11 dwa zastêpy JRG
PSP, jeden OSP Lenarty i jeden OSP
Kowale Oleckie gasi³y w Kuczach po¿ar
domu mieszkalnego.
 25 grudnia o 21.50 dwa zastêpy JRG
PSP usuwa³y okolicach Bialskich Pól
skutki wypadku drogowego.
 27 grudnia o 1.05 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Targowej po¿ar samochodu.
 27 grudnia o 1.35 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ przy ul. Asnyka po¿ar samochodu.
Informacji udzieli³
ogniomistrz Andrzej Milewski
 29 grudnia o 17.25 jeden zastêp JRG
PSP oraz jeden OSP Kowale Oleckie
usuwa³y skutki kolizji drogowej w Kowalach Oleckich.
 30 grudnia o 16.28 jeden zastêp JRG
PSP gasi³ przy ul. Kolejowej po¿ar mieci
w mietniku kontenerowym.
 31 grudnia o 0.06 trzy zastêpy JRG PSP
usuwa³y skutki kolizji drogowej w okolicach G¹siorówka.
 31 grudnia o 15.17 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ powalone drzewo z jezd-

PALIWA
NAJWY¯SZEJ
JAKOCI
STACJA PALIW Rarytas

ul. E³cka 4
Na miejscu: myjnia, sklep,
hotel i bar
(V70708)

Tygodnik Olecki mo¿esz równie¿ przeczytaæ
ni w okolicach Dunajku.
 31 grudnia o 15.23 jeden zastêp OSP
G¹ski usuwa³ powalone drzewo z jezdni
w okolicach Dziêgiel.
 31 grudnia o 17.35 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ powalone drzewo na jezdniê
ulicy Przykamiennej.
 1 stycznia o 0.48 jeden zastêp JRG PSP
gasi³ po¿ar mieci w mietniku kontenerowym przy ul. £¹kowej.
 1 stycznia o 2.45 jeden zastêp JRG PSP
otwiera³ zatrzaniête drzwi mieszkania
przy ul. Zyndrama.
 1 stycznia o 18.41 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ powalony konar drzewa
na jezdniê alei Zwyciêstwa.
 2 stycznia o 9.00 dwa zastêpy JRG PSP
usuwa³y powalony konar drzewa na
jezdniê ul. Leniej.
 3 stycznia o 10.44 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³y pogruchotane dachówki na kociele w Judzikach.
 3 stycznia o 11.00 jeden zastêp JRG
PSP zabezpiecza³ l¹dowanie mig³owca sanitarnego.
 5 stycznia o 14.54 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ powalony konar drzewa
na jezdniê ul. Tartacznej.
 7 stycznia o 15.00 jeden zastêp JRG
PSP usuwa³ z jedni ul. S³owiañskiej skutki
kolizji drogowej.
Informacji udzieli³
starszy aspirant Mariusz Domin

PIJANI KIEROWCY

 22 grudnia na Szosie E³ckiej zatrzymano £adê, któr¹ kierowa³ 29-letni Jaros³aw S. Kierowca mia³ we krwi 1,5 promila
alkoholu.
 23 grudnia w Lakielach policjanci zatrzymali VW Golfa, którym kierowa³ 32letni Adam L. Mia³ on we krwi 2,1 promila
alkoholu.
 26 grudnia w Rosochackich zatrzymano VW Passata, którym kierowa³ 22letni Przemys³aw B. Mia³ on we krwi
0,4 promila alkoholu.
 27 grudnia ok. godz. 17.00 na placu
Wolnoci dosz³o do kolizji drogowej.
Spowodowa³ j¹ kierowca VW, 42-letni Krzysztof S. Mia³ on we krwi 2,8
promila alkoholu.
 2 stycznia oko³o 10.00 w Wieliczkach
patrol policji zatrzyma³ do kontroli Poloneza. Okaza³o siê, ¿e kierowca pojazdu, Andrzej S., ma we krwi 2,2 promila alkoholu.

NAJTANIEJ W MIECIE
AUTOMYJNIA

OLEJ OPA£OWY

ON
Pb95
LPG

(V69309)
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Aleje Lipowe 1, Tel. (087) 520-41-91

Wypadek

5 stycznia oko³o 7.00 na jezdniê alei
Wojska Polskiego w okolicach skrzy¿owania z Kolejow¹ wprost pod jad¹cy w
kierunku E³ku autobus komunikacji miejskiej, wtargnê³a nagle szeædziesiêciodziewiêcioletnia Teresa K. Kobietê z urazem g³owy odwieziono do szpitala w E³ku.
Policja bada okolicznoci wypadku.

Urz¹d Skarbowy
w Olecku informuje...

mieszkañców powiatu oleckiego, ¿e zeznania na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2006 rok przyjmowane s¹ w
pokoju nr 8 w siedzibie Urzêdu Skarbowego: Olecko ul. Wojska Polskiego 7:
Poniedzia³ki 800  16 00
Wtorki
800  16 00
rody
715  14 45
Czwartki
715  14 45
Pi¹tki
715  14 45
Informacje udzielane s¹ pod nr tel.
0-87-520-30-22 wew. 150,151. Wzory formularzy zeznañ wraz z objanieniami
umieszczone s¹ na stronie internetowej
Ministerstwa Finansów: www.mofnet.gov.pl oraz na stronie internetowej
Urzêdu Skarbowego: www.us.olecko.pl

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:
 Aneta Burgman
 Krystyna Ko³odziejska
 Zbigniew Krzy¿ek
 Ryszard Marciniak
 Marek Okartowski
 Maciej Zimorowicz
Upominki bêd¹ wysy³ane poczt¹.
Upominki ufundowali:
√ 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
√ 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)

Podsumowanie zbiórki na rzecz budowy
pomnika papie¿a Jana Paw³a II w Olecku

OLECKI TERMINARZ
Wystawy sta³e

Inwestycje przekazane na w³asnoæ PWiK

Gmina wnios³a tzw. aportem mienie do Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji spó³ka z o.o. Przekazane zosta³y nastêpuj¹ce dzia³ki: zabudowana przepompowni¹ wody w £êgowie, hydroforni¹ i studni¹ w Imionkach, oczyszczalni¹ cieków i sieci¹ kanalizacyjn¹ w Gi¿ach, przepompowniami cieków w G¹skach oraz
przepompowni¹ cieków w Olecku.
£¹czna wartoæ przekazanego mienia to ponad 670 tysi¹ce z³otych.
Krystyna Ko³odziejska spyta³a burmistrza czy ta czynnoæ nie bêdzie zwi¹zana
z podwy¿k¹ cen wody.
Gmina buduje i inwestuje na potrzeby mieszkañców. W imieniu gminy dzia³a
spó³ka prawa handlowego, jak¹ jest PWiK  odpowiedzia³ burmistrz: Spó³ce tej w
normalnym toku postêpowania przekazalimy te inwestycje. Od ka¿dego rodka
trwa³ego s¹ prowadzone odpisy amortyzacyjne. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e ka¿da
amortyzacja jest kosztem. W roku 2006 nie by³o podwy¿ek cen poboru wody i nie
bêdzie ich na pewno do czerwca 2007 roku. Prezes PWiK do koñca marca zwróci siê
do Rady Miejskiej o podwy¿szenie cen wody. Bêdzie to oparte na kalkulacji kosztów. Zawsze cena wody jest kalkulowana tak, aby nie by³a to drastyczna podwy¿ka. PWiK nie mo¿e generowaæ strat. W chwili obecnej jest to najbogatsza spó³ka
miejska, która jest w stanie wykonywaæ samodzielnie inwestycje.






ochrony osobistej
konwoi pieniêdzy i rzeczy wartociowych
ochrony ca³odobowej zak³adów pracy
ochrony mieszkañ, domków jednorodzinnych

(K801)

Nowo utworzona
Agencja Ochrony Osób i Mienia Lex w Olecku
oferuje swoje us³ugi w zakresie:

Tel. 0-600-404-325
Obwodnica olecka...
k³opoty z wiaduktem. Chcê Radê poinzosta³a zakwalifikowana do Programu dla Polski Wschodniej. Wykonanie
jej przypadnie na lata 2009-2010. Wojewoda powiadomi³ o tym burmistrza pod
koniec grudnia ub. roku. Inwestycja znalaz³a
siê na licie g³ównej Programu.
Jest to bardzo dobra wiadomoæ dla
mieszkañców, a najbardziej dla przedsiêbiorców z naszego miasta. Skoñcz¹ siê

Ca³odobowe
dy¿ury aptek
 09-14.01.2007r., ul. Sk³adowa 6
 15-21.01.2007r., pl. Wolnoci 25

formowaæ, ¿e w³anie jest wykonywany
projekt budowlany tej inwestycji 
powiedzia³ podczas sesji 29 grudnia
Burmistrz i doda³: Mam nadziejê, ¿e
podczas tej kadencji bêdzie mo¿na t¹ drog¹
jedziæ.
Projekt wykonuje szczeciñska firma
architektoniczna.

W przetargu
nieograniczonym...

zostanie sprzedany w Judzikach lokal o
powierzchni 51 m2 po³o¿ony na parterze
budynku mieszkalnego.

14 stycznia (niedziela)
 WIELKA ORKIESTRA WI¥TECZNEJ POMOCY (program na s. 10)
15 stycznia (poniedzia³ek)
 Przetarg na sprzeda¿ dwóch lokali: u¿ytkowego przy ul. S³owackiego oraz mieszkania w G¹skach.
16 stycznia (wtorek)
18.00  Geodezja Olecko  Arion Olecko, mecz tenisa sto³owego, sala sportowa LO, ul. Kociuszki
19 stycznia (pi¹tek)
17.00  Statyci  film, kino ROK
19.00  Patrol  film, kino ROK
20 stycznia (sobota)
17.00  Statyci  film, kino ROK
19.00  Patrol  film, kino ROK
21 stycznia (niedziela)
17.00  Statyci  film, kino ROK
19.00  Patrol  film, kino ROK
23 stycznia (wtorek)
18.00  Spójnia Olecko  UKS Victoria
Wiêcki II, mecz tenisa sto³owego, sala
sportowa LO, ul. Kociuszki
26 stycznia (pi¹tek)
17.00  Kopia mistrza  film, kino ROK
17.45 Arion Olecko  ABC Gi¿ycko, mecz
tenisa sto³owego, sala sportowa LO,
ul. Kociuszki
19.00  Babel  film, kino ROK
27 stycznia (sobota)
17.00  Kopia mistrza  film, kino ROK
19.00  Babel  film, kino ROK
28 stycznia (niedziela)
17.00  Kopia mistrza  film, kino ROK
19.00  Babel  film, kino ROK
30 stycznia (wtorek)
18.00  Geodezja Olecko  ABC Gi¿ycko, mecz tenisa sto³owego, sala sportowa LO, ul. Kociuszki

MARKET
BUDOWLANY

(V73206)

b) druk 5 tys. widokówek ze zdjêciem
projektu pomnika Jana Paw³a II , podziêkowaniem za wp³aty i numerem
konta, na które przyjmowane by³y dobrowolne datki  915 z³
c) podatek od odsetek- 2 z³
W imieniu Spo³ecznego Komitetu
Budowy Pomnika Jana Paw³a II w Olecku serdecznie dziêkujê za pomoc i wsparcie
dla naszego wspólnego dzie³a.
Przewodnicz¹cy Komitetu
Wac³aw Olszewski

8.00  15.00  Wystawa fotografii Stanis³awa Wosia, Galeria sztuki prawdziwej
im. A. Legusa, plac Wolnoci

KRAM

Wojska Polskiego 18

Tel. (087) 520 01 20
HURT DETAL PALIW,
OLEJÓW I SMARÓW

(V701)

Od 5 padziernika 2005r. do 31 grudnia
2006r. Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika Jana Paw³a II w Olecku prowadzi³ zbiórkê publiczn¹ w formie dobrowolnych wp³at na konto bankowe Komitetu i zbierania ofiar do puszek kwestarskich.
Zebrano 12 574,82 z³, w tym:
wp³aty na pomnik- 12 561,92 z³
odsetki (oprocentowanie) -12,90 z³.
Wydatki wynios³y 1067 z³, w tym na:
a) prowizja bankowa-150 z³

!

Tygodnik Olecki nr 2 (471)

Lekki olej opa³owy
www.klugas.mikrochip.pl

"
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Bud¿et prawie jednomylny
ne z porz¹dku obrad. Podjêli natomiast kilka innych uchwa³,
m.in. w sprawie wyra¿enia zgody na aport rodków trwa³ych
do PWiK sp. z o.o. w Olecku, podzia³u so³ectwa D¹browskie,
uchwalenia planu pracy RM Olecko na 2007 r., udzielenia pomocy finansowej Warsztatom Terapii Zajêciowej w Olecku
(gmina Olecko oraz powiat olecki przeka¿¹ w tym roku WTZ
solidarnie po 2,5% dotacji).
Najwa¿niejsz¹ uchwa³¹ podczas ostatniej sesji w 2006 r.
by³o przyjêcie bud¿etu gminy w wysokoci: 46.298.36z³  dochody, 43.783.60 z³  wydatki. Nadwy¿ka bud¿etowa w kwocie 2.246.776z³ zostanie przeznaczona na sp³atê kredytów i
po¿yczek zaci¹gniêtych przez gminê Olecko.
- Jest to bud¿et w obecnej chwili najbardziej optymalny.
Chodzi nam g³ównie o to, aby zabezpieczyæ rodki na wsparcie
inwestycji, jakie chcemy realizowaæ przy pomocy rodków
zewnêtrznych  skomentowa³ taki projekt bud¿etu Burmistrz
Wac³aw Olszewski. Zachêca³ te¿ do dyskusji nad projektem,
bo jak za¿artowa³ (?!), mo¿e j¹ odrzuciæ Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie.
Wobec tego radna Gra¿yna Obuchowska (PO) zapyta³a
go o to, czy obecnie Olecko ma jakie udzia³y jako wspó³inwestor w przebudowie i modernizacji szpitala powiatowego
w Olecku  w spó³ce OLMEDICA.
- Bêdzie to mo¿liwe do wykonania dopiero wtedy, jak
okrela to porozumienie naszego powiatu oraz wszystkich
gmin z powiatu oleckiego, po zakoñczeniu tej inwestycji w
Fot. Alicja Mieszuk

Na pocz¹tku noworocznej sesji RM wyst¹pi³a najmniejsza
orkiestra dêta wiata, jak okreli³ j¹ dyrygent Jan Orlik
z oleckiej Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia. Kwartet dêty w sk³adzie trzy rogi i puzon wykona³ kilka popularnych kolêd. Bardzo niemia³o wtórowali mu piewem
uczestnicy sesji. Jedyn¹ odwa¿n¹ mi³oniczk¹ by³a bez
w¹tpienia pani Barbara Jankowska z Urzêdu Miejskiego.
Podczas IV sesji Rady Miejskiej w Olecku 29 grudnia
ub.r. radni nie zajêli siê na wniosek Burmistrza zmianami
do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i op³atami za wydanie legitymacji
s³u¿bowych nauczycieli. Te dwa projekty zosta³y wycofa-

Wiceburmistrz dziêkuje za wystêp m³odym muzykom
z orkiestry p. Orlika.
2008 roku (inwestycja ta ma zakoñczyæ
siê w czerwcu 2008 r.  przyp aut.) 
odpowiedzia³ jej W. Olszewski.
Po g³osowaniu nad projektem bud¿etu przyjêto go niemal jednog³onie:
19 radnych g³osowa³o za, jedynie radny
Mariusz Mi³un (PO) wstrzyma³ siê od
g³osu.
Radny Klubu Radnych Dobro Wspólne Ziemi Oleckiej Jan Fabczak przypo-

#
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mnia³ przewodnicz¹cemu samorz¹du lokalnego Karolowi Sobczakowi o swoim
wczeniejszym wniosku, aby sesje RM
odbywa³y siê w godzinach popo³udniowych, po zakoñczeniu pracy.
Po zamkniêciu obrad sesji Burmistrz
Olszewski zaprosi³ radnych, so³tysów, kierowników wydzia³ów UM i szefów placówek gminnych na obiad do Orodka
Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Dworku Mazurskim k. Olecka.
Tekst i fot. Dariusz Josiewicz

Kilkuosobowa orkiestra kameralna
pod batut¹ Jana Orlika wykona³a kilka
kolêd przed obradami ostatniej w
2006r. sesji Rady Miejskiej w Olecku. Chyba prawda jest w powiedzeniu, ¿e "muzyka ³agodzi obyczaje"
bo sesja bud¿etowa przebieg³a nader sprawnie-bud¿et gminy na 2007
rok zosta³ przyjêty niemal jednog³onie.

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

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 -

 panele pod³ogowe i cienne
 wyk³adziny, rolety
 akcesoria wystroju wnêtrz

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

KEY Zak³ad Us³ugowo-Remontowy
TECHNOLOGIE GRZEWCZO-SANITARNE

(V101)

(V77104)

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

Promocja bojlerów
GALMET
 do 15% rabatu

(V785458)

LAS I OGRÓD

(V68809)

Tekst i fot.
Alicja Mieszuk

$
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Jest bud¿et gminy na 2007 rok
Podczas ostatniej w 2006r. sesji Rady
Miejskiej kilkuosobowa orkiestra kameralna pod batut¹ Jana Orlika wykona³a
kilka kolêd przed obradami ostatniej w
2006 r. sesji Rady Miejskiej w Olecku.
Chyba prawda jest w powiedzeniu, ¿e
muzyka ³agodzi obyczaje bo sesja bud¿etowa przebieg³a nader sprawnie-bud¿et gminy na 2007 rok zosta³ przyjêty
niemal jednog³onie.
***
Jest bud¿et gminy na 2007 rok
29 grudnia 2006r. oleccy radni niemal
jednog³onie przyjêli bud¿et gminy na 2007r.
Jaki to bud¿et?
Burmistrz Olecka  Wac³aw Olszewski  przekonuj¹c radnych do g³osowania za tym bud¿etem mówi³, ¿e skupilimy siê na przygotowaniu do pozyskiwania rodków z funduszy strukturalnych.
To prawda  nie znajdziecie Pañstwo w
tegorocznym bud¿ecie strategicznych inwestycji. Nie zbudujemy nowych dróg,
czy nowych budynków. Gros pieniêdzy
zosta³o przeznaczonych na przygotowanie projektów budowlanych. Dowiadczenie pokazuje,¿e aby z³o¿yæ wniosek o dofinansowanie jakiejkolwiek inwestycji trzeba
mieæ przygotowane projekty budowlane,
a te nie powstaj¹ w piêæ minut. Wiemy
równie¿,¿e przygotowanie procedur dla
programów regionalnych na lata 2007-2013
potrwa. Optymici prognozuj¹, ¿e pierwsze wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ jeszcze w pierwszym pó³roczu bie¿¹cego roku.
Jak powiedzia³ gospodarz miasta  warto
dobrze przygotowaæ siê do pozyskiwania rodków zewnêtrznych i realizowaæ
strategiczne gminne inwestycje maj¹c dofinansowanie w wysokoci 50-60% kosztów
kwalifikowanych.
W cyfrach bud¿et gminy wygl¹da
nastêpuj¹co
1. Dochody ogó³em na 2007 rok prognozuje siê w wysokoci 46 029 836 z³,
które stanowi¹ 104,6 % przewidywanego
wykonania w roku ubieg³ym.
Szacunek dochodów w³asnych dokonany jest na podstawie podjêtych uchwa³
oko³obud¿etowych. Jest wy¿szy o 4,2%
w stosunku do 2006r. Na wy¿sze dochody w³asne gminy ma wp³yw dynamiczny
wzrost bazy podatkowej, udzia³ów w podatku dochodowym od osób prawnych i
fizycznych. Oznacza to, ¿e równie¿ na
terenie naszej gminy uwidacznia siê o¿ywienie w gospodarce.
W strukturze dochodów ogó³em dochody w³asne s¹ najwiêksz¹ grup¹ dochodów i stanowi¹ 45,7%. Nastêpn¹ z

wiêkszych grup dochodów s¹ dotacje z
bud¿etu pañstwa, które s¹ wy¿sze o 9,2%
od dotacji w roku 2006; stanowi¹ 25,1%
dochodów ogó³em.
Wzrost dotacji celowych na zadania
zlecone oznacza przenoszenie zadañ bud¿etu pañstwa na gminy. W lad za zadaniami przekazywanymi samorz¹dom
krocz¹ kolejne ustawy zmuszaj¹ce gminy
do dok³adania rodków w³asnych na realizacjê powierzonych zadañ.
Subwencja ogólna w dochodach stanowi 29,2%, z czego 73% to czêæ owiatowa.
Powy¿sze dochody gminy przeznaczone
s¹ na pokrycie wydatków bie¿¹cych w
wysokoci 40 557 763 z³, obs³ugê zad³u¿enia gminy (odsetki od kredytów i po¿yczek  336 766 z³) oraz wydatki maj¹tkowe w wysokoci 2 888 531 z³. Pozosta³e rodki stanowi¹ce nadwy¿kê dochodów nad wydatkami w wysokoci 2 246
776 z³ przeznacza siê na sp³atê rat kredytów i po¿yczek przypadaj¹cych do sp³at
w 2007 roku.
Przypadaj¹ca na 2007 rok sp³ata rat
kredytów, po¿yczek oraz odsetek w stosunku do planowanych dochodów stanowi 5,8%, wiêc jest bezpieczna dla bud¿etu (ustawowy limit to 15%).
Bud¿et na 2007 rok w momencie uchwalania nie przewiduje zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek
2. Na wydatki w ogólnej wysokoci
43 783 060 z³, wydatki bie¿¹ce stanowi¹
93,4% oraz wydatki maj¹tkowe 6,6%.
Wydatki bie¿¹ce w kwocie 40 894 529 z³
zapewniaj¹ realizacjê zadañ w³asnych i
zleconych. Z powodu tych ostatnich
wydatki bie¿¹ce w ostatnich latach maj¹
tendencjê wzrostow¹, poniewa¿ ronie lista
zadañ przenoszonych ustawami przez
pañstwo na barki samorz¹dów.
Od wrzenia ubieg³ego roku zadaniem
gminy jest obs³uga wiadczeñ rodzinnych
w pe³nym zakresie. Równie¿ kolejnym
nowym zadaniem zleconym gminom jest
wyp³ata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
* W ramach zadañ w³asnych najwiêksze
wydatki zwi¹zane s¹ z owiat¹ i wychowaniem oraz edukacyjn¹ opiek¹ wychowawcz¹. Wydatki na ten cel to kwota 15
284 233 z³, która stanowi 37,4% wydatków bie¿¹cych gminy.
Subwencja owiatowa w wysokoci
9 813 843 z³ pokrywa wydatki na
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi
szkó³ podstawowych i gimnazjów w
80,9%. Subwencja owiatowa nie jest korygowana przez Ministerstwo Edukacji

Narodowej o skutki finansowe wynikaj¹ce z wprowadzanych zmian ustaw¹ 
Karta Nauczyciela.
* Na realizacjê zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej wydatki wynosz¹ 13 934
167 z³ i stanowi¹ 34,1 % wydatków bie¿¹cych. Wydatki na pomoc spo³eczn¹ rosn¹
z roku na rok, poniewa¿ ustawy nak³adaj¹ nowe zadania do wykonania przez gminy,
oczywicie z do³o¿eniem w³asnych rodków.
* Na utrzymanie administracji samorz¹dowej wydatki wynosz¹ 3 685 869 z³.
Wzrost wydatków bie¿¹cych wynika z
naliczonych odpraw emerytalnych, nagród
jubileuszowych oraz wzrostu zatrudnienia o stanowisko audytora wewnêtrznego, kierowcy do dowozu uczniów, pracowników do obs³ugi zasobów komunalnych.
* Wydatki na odsetki od kredytów i
po¿yczek wynosz¹ 336 766 z³ i stanowi¹
0,8% wydatków bie¿¹cych.
* Rezerwy ogólne i celowe na zadania bie¿¹ce i inwestycyjne to kwota 600
725 z³ co stanowi 1,5% wydatków ogó³em.
Po raz kolejny, w celu pozyskania rodków zewnêtrznych na dzia³ania bie¿¹ce,
15 grudnia 2006r. z³o¿ono wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie w
kwocie 52 708 z³ na zadania pn. ¯yjê
zdrowo i radonie.
Wydatki maj¹tkowe wynosz¹ 2 888
531 z³ i stanowi¹ 6,6% bud¿etu gminy
(w 2003  13,5%; 2004  15,1%; 200521,8%; 2006- 18,9%).
W 2007 roku planuje siê:
- wykonanie przebudowy ul. Tunelowej
z parkingiem,
- budowê ci¹gu pieszego od ul. Paderewskiego do ul. 11 Listopada,
- odbudowê drena¿u odwadniaj¹cego budynki ul. Kolejowa 22,24,26,28,
- budowê ogrodzenia cmentarza od strony by³ego RZGS,
- zabudowê samochodów dla OSP Borawskie i OSP Lenarty,
- przebudowê wewnêtrznej sieci c.o. i instalacji elektrycznej w budynku szko³y
podstawowej przy ul. Kociuszki,
- wykonanie platformy dwigowej dla osób
niepe³nosprawnych w budynku Zespo³u
Szkó³ w Olecku,
- rozpoczêcie budowy monitoringu miasta i placówek owiatowych,
- budowê owietlenia chodnika od Placu
Wie¿y Cinieñ do ul. Zielonej,
- budowê owietlenia ulicznego w ul.
Norwida,
- budowê owietlenia skweru przy ulicach
Winiowa/Kolejowa,
- budowê owietlenia terenów zielonych
przy dworcu PKP,PKS,
- przebudowê fontanny w parku przy Placu
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Wolnoci,
- zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana Paw³a II,
- zakup kontenerów do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych,
- zakup wiat przystankowych,
- wykonanie sieci komputerowej w budynku przy Placu Wolnoci 2, po³o¿enie kabla wiat³owodowego ³¹cz¹cego
budynki urzêdu oraz zakup sprzêtu informatycznego,
- dofinansowanie modernizacji szpitala
powiatowego
Ponadto zaplanowano do wykonania
czternacie projektów budowlanych, w tym
piêciu w zakresie wodoci¹gowania i sanitacji wsi, trzech w zakresie dróg i cie¿ek (w tym modernizacja drogi od ul. Lenej do cmentarza), jednego w zakresie
ratownictwa wodnego, jednego na budowê hali widowiskowo-sportowej z p³ywalni¹, zagospodarowanie i urz¹dzenie targowicy, przebudowê budynku przy ulicy Kopernika, wykonanie kanalizacji deszczowej (odprowadzenie nadmiaru wody
ze stawów przy ul. Orzeszkowej), uzbrojenie terenu w infrastrukturê techniczn¹
w obrêbie Jaki.
W wydatkach inwestycyjnych ujêto
równie¿ zadania, na które s¹ ju¿ sporz¹dzone projekty budowlane lecz nie ma
mo¿liwoci wykonania ich z w³asnych rodków  oczekujemy uruchomienia procedur zwi¹zanych ze rodkami unijnymi, ¿eby
aplikowaæ o dofinansowanie realizacji tych
zadañ. Chcemy m.in. ubiegaæ siê o dofinansowanie budowy ulicy na osiedlu
Siejnik, odbudowaæ po po¿arze budynek
w Zatykach, wybudowaæ budynek socjalny
w G¹skach.
W bie¿¹cym roku bêd¹ sk³adane wnioski do MEN o rodki z rezerwy subwencji owiatowej na remonty szkó³.
Reasumuj¹c powy¿sze bud¿et gminy
na 2007r. nastawiony jest na przygotowanie zadañ zwi¹zanych z pozyskiwaniem
rodków bezzwrotnych z przeznaczeniem
na realizacjê inwestycji w naszej gminie.
Alicja Mieszuk
rzecznik prasowy UM w Olecku

Kontrola finansowa
w magistracie

W ubieg³y pi¹tek, 5 stycznia rozpoczê³a siê w Urzêdzie Miejskim kompleksowa kontrola finansowa. Przeprowadzi
j¹ Izba Obrachunkowa z Olsztyna. Kontrola potrwa oko³o trzech miesiêcy.

Ukoñczono projekt
budowlany...

na odbudowê budynku w Zatykach, który
uleg³ spaleniu.

Z£OTA 10 inwestycji
w miecie i gminie Olecko w 2006 r.
1. Robota pali³a siê w rêkach

5 maja 2006 roku uroczycie oddano do u¿ytku mieszkañcom Lenart now¹ okaza³¹ remizê stra¿ack¹, a w 3 miesi¹ce póniej we wsi Borawskie - wietlicê wiejsk¹ z boksem gara¿owym na wóz OSP, dofinansowan¹ w 80% na sumê 151,398 z³
z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora
¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004  2005.

2. W zdrowych cia³ach zdrowy duch

4 wrzenia 2006 roku podczas gminnej inauguracji roku szkolnego 2006/2007 w
obecnoci goszczonej na tê okazjê delegacji rosyjskiej z partnerskiego Gusiewa
otwarto pierwsz¹ na terenach wiejskich - nowoczenie wyposa¿on¹ dla celów rehabilitacyjnych i dydaktycznych - salê gimnastyczn¹ o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 825 m2. Fundusz Phare dofinansowa³ inwestycjê w wysokoci 206993,68 euro.

3. Zdrowa woda zdrowia doda

27 padziernika 2006 roku otwarto w Olecku stacjê uzdatniania wody oraz odrestaurowan¹ i wyremontowan¹ zabytkow¹ wie¿ê cinieñ. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansowa³ przedsiêwziêcie w 74,87% ca³kowitej wartoci
zadania, opiewaj¹cego na sumê 4118316,37 z³.

4. Pamiêtamy o ogrodach

Odnowiony na znacznej powierzchni (6870 m2) centralny park miejski do³¹czy³
do piêknych ogrodów Ziemi Oleckiej i cieszy oczy przyjezdnych turystów, studentów oraz mieszkañców swym okaza³ym wystrojem po posadzeniu 1665 krzewów i
drzew. Stylizowane ³awki, kamienne murki i wzorzyste chodniki dope³niaj¹ ca³oci
obrazu.

5. Tak w miasto iæ

Przestrzennie i funkcjonalnie przebudowano chodniki i otoczenie bloków ul.
Sk³adowej 3a, 5a, 5b, 11 Listopada, Kopernika; wie¿o odnowiono ulice i parkingi
na Osiedlu Lesk. Ca³kowicie zmodernizowano ul. 11 Listopada (wyjazd na Gi¿ycko)
oraz ul. Kociuszki ze cie¿k¹ dla rowerów (wyjazd na Augustów). Tak w Polskê
iæ!

6. Dwa stawy pochyli³y ku sobie oblicza

Oczyszczono i zagospodarowano dwa zapuszczone stawy przy ul. Orzeszkowej.
Mieszkañcom ul. Orzeszkowej i Konopnickiej wybudowano 548 m2 drogi, now¹
liniê owietleniow¹ oraz przejcie na osiedlu domków jednorodzinnych. Icie romantyczna praca u podstaw!

7. Nowa wiejska sieæ.

W 2006 r. wybudowano 6,88 km wodoci¹gu G¹ski  lepie  Zajdy  Folwark.

8. Stare szkolne mury.

Systematycznie modernizowano i naprawiano obiekty szkolne. Wyremontowano
1112 m2 dachu i otulono styropianem 2425 m 2 cian najwiêkszej w miecie Szko³y
Podstawowej nr 1.

9. Bêdziemy znowu mieszkaæ w swoim domu

Tak mog¹ powiedzieæ dotkniêci po¿arem mieszkañcy budynku przy ul. Kasprowicza, którym Gmina odda³a 7 rodzinnych odbudowanych mieszkañ przed Nowym
Rokiem 2007.

10. Pod dwoma dachami

unikalnego w województwie, a mo¿e i w kraju, piêknie rozbudowanego rodowiskowego Domu Samopomocy w Olecku ju¿ nie 20, a 75 osób niepe³nosprawnych
znajduje miejsce bezpiecznej samorealizacji i harmonijnego rozwoju pod fachow¹
opiek¹. Szacuje siê, ¿e docelowo znajdzie tu swoj¹ ¿yciow¹ przystañ 150-200 osób.
Gmina do³o¿y³a siê do rozbudowy sum¹ 344,6 tys. z³, a rodki wspomagaj¹ce z
zewn¹trz wynios³y: z PEFRON  478 000 z³, z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa
(wojewoda warmiñsko- mazurski)  499 000 z³, z WFO i GW  19 900 z³.
Oby nam siê tak dalej dzia³o!
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19 grudnia 2006 rok  symboliczna, szczególna, wyj¹tkowa Wigilia Bo¿ego
Narodzenia w rodowiskowym Domu Samopomocy w Olecku

Tego dnia nast¹pi³o otwarcie i powiêcenie nowo wybudowanej czêci 
dwukondygnacyjnej, o blisko 415m3, powierzchni  siedziby placówki. Uroczystego przeciêcia wstêgi dokonali Wicewojewoda Warmiñsko-Mazurski, pani
Anna Szyszka, Burmistrz Olecka  Wac³aw Olszewski i kierownik DS  Danuta Zaniewska. Ksi¹dz Cezary powiêci³
nowe, piêkne sale (4 terapeutyczno-edukacyjne), krzy¿e umieszczone w nich ju¿
wczeniej oraz niepowtarzalny krzy¿ ofia-

rowany przez Pani¹ Wojewodê, a wykonany przez uczestników DS w Olsztynie. Po tych wa¿nych kulminacyjnych
aktach, nast¹pi³y powitania i najserdeczniejsze podziekowania kierownika DS,
skierowane do Pani Wojewody, Dyrektora regionalnego Orodka Polityk Spo³ecznych Urzêdu Marsza³kowskiego w
Olsztynie, Burmistrza oraz Starosty, przewodnicz¹cych Rady Powiatu i Gminy,
komendantów Policji i Stra¿y Po¿arnej,
urzêdników Starostwa i Gminy, dyrek-

torów zaprzyjanionych instytucji: dyrektora Spó³dzielni Mleczarskiej, placówek owiatowych, wizytatora Kuratorium
Owiaty w E³ku  za obecnoæ i ¿yczliwe wspieranie dzia³alnoci DS.
Przemówienia wyg³osili: Pani Wicewojewoda, Pani Dyrektor Wies³awa Przybysz  ROPS Olsztyn, Starosta, Burmistrz.
Kolejnym, wi¹tecznym punktem uroczystoci by³y jase³ka  piêkne, oryginalne, przygotowane z wielk¹ starannoci¹. Wystêpowali wspólnie  doroli i

Przeciêcie wstêgi: Wicewojewoda Anna Szyszka, Burmistrz Waclaw Olszewski i Kierownik DS Danuta Zaniewska.

'
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ków Urzêdu Wojewódzkiego w Olsztynie) i sfinansowanej  przy ogólnym koszcie
zadania  ponad 1,3 mln z³  z Urzêdu
Marsza³kowskiego (rodki PFRON)  478
tys. z³; Wojewoda Warmiñsko  Mazurski  449 tys., Wojewódzki Fundusz
Ochrony rodowiska w Olsztynie  20
tys. z³; pozosta³e  344 tys.  bud¿et
gminy) rozpoczê³o nowy rozdzia³ dzia³alnoci DS  instytucji wa¿nej w dziedzinie polityki spo³ecznej Gminy i Rejonu. Bêdzie s³u¿yæ coraz wiêkszej liczbie
osób potrzebuj¹cych, udzielaæ coraz bardziej wszechstronnej, kompleksowej pomocy rehabilitacyjnej osobom niepe³nosprawnym i umo¿liwiac ich integracjê ze
spo³eczeñstwem.
Jase³ka w wykonaniu podopiecznych DS.
dzieci, pracownicy DS.
To wspania³e, wyj¹tkowo oryginalne przedstawienie, z zastosowaniem nowoczesnych, multimedialnych rodków
przekazu, z piêkn¹ choreografi¹, scenografi¹, g³osi³o s³owem, pieni¹ i tañcem
g³êbok¹ ideê mi³oci Boga i ludzi, tolerancji i poszanowania cz³owieka, niezale¿nie od ró¿nic rasowych, religijnych i
przynale¿noci kulturowych. Ta prawdziwie
zaprezentowana inscenizacja wzbudzi³a
prawdziwy zachwyt wzruszonych uczestników spotkania.
Po modlitwie, ³amaniu siê op³atkiem
i z³o¿eniu ¿yczeñ, nast¹pi³a tradycyjna
polska wieczerza wigilijna, przygotowana samodzielnie przez gospodarzy uroczystoci.
To prze¿ywanie wi¹tecznych nastrojów i radoci z otwarcia nowej czêci DS
(wyposa¿onej za kwotê 150 tys. z³ ze rod-

Fot. Boles³aw S³omkowski
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14 stycznia po raz 15. rusza fina³
Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy
Ca³y dochód, podobnie jak w roku
ubieg³ym, zostanie przeznaczony dla
ratowania ¿ycia dzieci poszkodowanych
w wypadkach i na naukê udzielania pierwszej pomocy.
W oleckim sztabie, wspierany przez
Burmistrza Wac³awa Olszewskiego, bêd¹
pracowali:
· Bo¿ena Ga³¹zka  szef Sztabu, z obecnym duchem i myl¹cym o nas olecczaninem, wokalist¹ zespo³u Lady Punk
 Januszem Panasewiczem
· Sebastian Stasiulewicz  kierownik
Warsztatu Terapii Zajêciowej w Olecku wraz z uczestniczk¹ Magd¹
· Maja Mejsak  plastyk z wykszta³cenia i z zami³owania
· Dominik Ga³¹zka  organizator turnieju pi³karskiego  pi³karz z zami³owania, student Wszechnicy Mazurskiej
Wszystkie zebrane pieni¹dze w z³otówkach innych walutach liczyæ bêd¹:
· Walentyna Anuszkiewicz  pracownik Regionalnego Orodka Kultury w
Olecku Mazury Garbate
· Bogumi³a Chracewicz  pracownik Regionalnego Orodka Kultury w Olecku Mazury Garbate
· Jadwiga Konewko  corocznie wspieraj¹ca WOP
Nasi wspaniali wolontariusze, uczniowie
oleckich szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i rednich oraz uczestniczka Warsztatu Terapii Zajêciowej w Olecku: Filip
Iwanicki, Edyta Morusiewicz, Izabela Kowalewska, Agnieszka Kardasz, Natalia
Maj, Aleksandra D¹browska, Marta Uli-

kowska, Magdalena Walulik, £ukasz
Adamajt, Natalia Szweda, Ewa Gabru,
Olga Ulikowska, Urszula Kor¹kiewicz,
Estera Mroczkowska, Maciej Skindzier,
Katarzna Skindzier, Krzysztof Czuper,
Anna Tomaszewska, Anna Stog³ów.
Olecko rozpoczyna zbiórkê ju¿ w pi¹tek.
Nasi wolontariusze bêd¹ obecni w ka¿dej, nawet najmniejszej, szkole wszystkich gmin powiatu oleckiego, a to dziêki
korporacji taksówkowej TAXI Z pod przewodnictwem niezast¹pionego Zbigniewa Kaczmarka.
Kasia Fieæko, jak co roku, tañczy z
dzieæmi z Zespo³u Szkó³ na Wielkiej
wi¹tecznej Dyskotece (Osiedle Siejnik)

W programie Fina³u
w dniu 14 stycznia
Oj, bêdzie siê dzia³o

10:00  halowy turniej pi³ki no¿nej (Hala
sportowa Zespo³u Szkó³ Licealnych i
Zawodowych w Olecku, ul. Go³dapska)
13:00  projekcja filmu Roboty (kino
Mazur)
14:30  Przystanek Woodstok  projekcja filmu (kino Mazur)
17:00  koncert kwartetu klarnetowego,
trio klarnetowego pod kierunkiem Weroniki Kordowskiej oraz solici z Pañstwowej Szko³y Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Olecku: Magda Koz³owska, Marysia Kowalewska, Magda Olszewska, Renata Raczy³o, Krzysztof

Warsztat Terapii Zajêciowej po raz kolejny bêdzie
wspó³organizatorem 15 fina³u Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy, który odbêdzie siê 14 stycznia.
Warsztat aktywnie bierze udzia³ w tym przedsiêwziêciu
poprzez osoby:
- uczestniczka WTZ: Magdalena Walulik jako wolontariusz;
- instruktorzy: Bo¿ena Ga³¹zka, która jest szefem sztabu WOP w Olecku i Maja Mejsak;
- Sebastian Stasiulewicz, który pe³ni funkcjê kierownika WTZ.
Magda Walulik bêdzie kwestowaæ dla WOP, a
Warsztat przeka¿e kilka ciekawych przedmiotów na licytacjê, z której ca³y dochód zostanie przeznaczony na
WOP. Bo¿ena Ga³¹zka, Sebastian Stasiulewicz i Maja
Mejsak zasiadaj¹ w sztabie zlokalizowanym w ROK Mazury
Garbate i zajmuj¹ siê sprawami organizacyjnymi.
Pamiêtajmy o tym, i¿ wspieraj¹c WOP nawet najmniejszym grosikiem, zyskujemy o wiele wiêcej poprzez
przyrz¹dy specjalistyczne, które ju¿ trafi³y do naszego i
innych szpitali, które mog¹ byæ pomocne nam jak i naszym rodzinom. B¹dmy hojni

Rzepecki, Ewelina Szeszko, Marta Ulikowska (sala widowiskowa ROK MG):
17:30  spektakl teatralny Portret rodzinny zespo³u teatralnego 6i pó³
prowadzonego przez Renatê Dunaj
(ROK MG) (sala widowiskowa ROK
MG):
19:00  wielka licytacja, na któr¹ zapraszamy wszystkich mieszkañców
20:00  wiate³ko do Nieba (plac Wolnoci)
Wszystkie informacje o WOP zamieci na stronie internetowej Rafa³
Szczodruch
G³ównym organizatorem XV Fina³u
WOP jest Regionalny Orodek Kultury w Olecku Mazury Garbate
Wspó³organizatorzy:
· Zespó³ Szkó³ Licealnych i Zawodowych
w Olecku
· Warsztat Terapii Zajêciowej w Olecku
· Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w
Olecku
Nasi sponsorzy:
· Restauracja Astra
· Hurtownia Arnold Arnolda Hoci³³o
· Hurtownia GOS S³awomira Gorlo
· Szko³a Jêzyków Obcych Perfekt
· Piekarnia Nova
· Masarnia Adama Kamiñskiego
· Pizzeria Prive
Aby wszystko gra³o, czuwaæ bêd¹
Krzysztof Fidler i Kamil Fidler

Fot. Archiwum WTZ Olecko.
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Namawiam ¯onê, by napisa³a tekst
pt. Anglia na smutno. Jeszcze siê nie
zdoby³a, choæ jest w stanie. Odwa¿yæ
siê, Gosia. Ot, i pójdzie. Grunt siê odwa¿yæ. Odwa¿yæ siê i pojechaæ do Anglii,
czy gdziekolwiek indziej, gdzie Was gna.
Gdzie umiecha siê przygoda. Czasem i
powa¿niej  odwa¿yæ siê opuciæ pracê,
jeli nie czujesz siê szanowany, a s¹ nadzieje na inn¹. Odwa¿yæ siê odwa¿yæ.
¯ycie we dwoje jest ³atwiejsze. Dlatego dobrze, ¿e siê o¿eni³em. Tutaj, w
Anglii.
lub by³ skromny. Chcia³em jednak,
by by³. Poprosi³em J¹ o rêkê. Kolega
Chiñczyk, Fan, dziwi³ siê, zafascynowany. Powiedz, no, powiedz, jak to zrobiæ... Naucz mnie!  prosi³. Jak siê o¿eniæ? Podoba mu siê droga, któr¹ poszed³em. Bo dziewczynê mieæ ³atwo, ale jak
siê o¿eniæ?  dodaje.
Da³em mu parê rad, których chciwie
s³ucha³.
Bo tu w Anglii nienormalne to normalnoæ. I p³ac¹ za to, chorymi zwi¹zkami. Do Polski te¿ to dociera. Na razie
szkodzi nieodkryte, Polacy jeszcze nie
poczuli trucizny od rodka tkwi¹cej w
tzw. zwi¹zkach na koci¹ ³apê, we wspólnym mieszkaniu z kochank¹. To siê zaczê³o nazywaæ  mam dziewczynê. I to

dotar³o z godnoci kobiety.
Widzê, jakie skutki przynosi to tutaj. To przysz³oæ Polski, o ile siê nie
obudzimy wczenie...
Mê¿czyni powszechnie ¿yj¹ tu z
kochankami. Po parê m i l i o n ó w jest
takich par w Anglii, s¹siedniej Walii.
Wiele z nich, pewnie olbrzymia wiêkszoæ,
nie zazna na trwa³e wzruszenia i wiêzi
lubu. Potêgi lubu, tego na powa¿nie,
tej DOROS£OCI.
£ó¿ko jest doros³oci¹, w tej dziedzinie ¿arty i pogrywanie to pogrywanie na otwartym mózgu, b¹d taniec lancetem na otwartym sercu. Mówiê tu facetom od czasu do czasu, co sam mia³em zaszczyt us³yszeæ jako nastoletni
ch³opiec. ¯e to pójcie do ³ó¿ka jest
lubem, pozosta³e rzeczy, ceremonie to
dodatek. Wiêc nie ma przedma³¿eñskiego seksu, opamiêtaæ siê. Jak powiedzia³
mi kiedy i paru innym kolegom w Indiach Sathya Sai  Nie chod z dziewczyn¹, to jest nieodpowiedzialne. Bierz
¯onê!! Bierz ¯onê. To godne faceta. Teraz
to widzê. I s³odycz ¯ony.
Mê¿czyni ¿yj¹ wiêc powszechnie z
kochankami i tak tu, w Anglii, wytresowali zdaje siê kobiety, ¿eby nie porozmawiaæ z nimi o lubie. Cyniczniej¹. A
bez szacunku dla kobiet i bez szacunku
ich samych dla siebie, jakie bêd¹ dzieci? W jakim klimacie wychowaj¹ siê, dok¹d
idzie to pañstwo? Jestemy ju¿ na tej

Podatniku!

Je¿eli chcesz otrzymaæ zwrot nadp³aty z zeznania rocznego
w miarê szybko i bez ¿adnych dodatkowych op³at, z³ó¿ w
urzêdzie skarbowym zg³oszenie aktualizacyjne:
- NIP-3  osoby fizyczne nie prowadz¹ce samodzielnie dzia³alnoci gospodarczej,
- NIP-1  osoby prowadz¹ce samodzielnie dzia³alnoæ gospodarcz¹
podaj¹c:
- aktualny numer rachunku bankowego(dostosowany do
wymogów bankowoci elektronicznej  26 znaków),
- aktualne dane adresowe,
Nadp³aty zwracane bêd¹ najpóniej w ci¹gu 3 m-cy od
daty z³o¿enia zeznania:
- przelewem na rachunek bankowy podatnika (najszybszy
zwrot nadp³aty),
- przekazem pocztowym (po pomniejszeniu o koszty zwrotu
 art. 77b §4 Ordynacji Podatkowej),
- gotówk¹ w kasie banku.
Powy¿sze zg³oszenia nale¿y sk³adaæ w US Olecko pokój nr 4 (parter) lub w Punkcie Obs³ugi Podatników w
Go³dapi.
Kwoty podatku wykazane w zeznaniu za 2006 r. nale¿y
wp³acaæ do 30 kwietnia 2007 na rachunek bankowy w NBP
O/O Olsztyn 81 1010 1397 0010 4922 2300 0000

drodze i w Polsce.
To oblicze angielskie, o jakim niezbyt
czêsto s³ychaæ. Pisa³em, ¿e w Boga nie
wierzy oko³o po³owa Ludzkiego Stworzenia w tym pañstwie. Smutno. Dziewczêta stosunkowo du¿o pij¹  czo³o europejskich statystyk, id¹ za przyk³adem
drugiej p³ci. Kiedy spacerowa³o siê z
Gosi¹, ¯on¹, ulicami miasteczka Church
Stretton, widzielimy wczesnonastoletnich smarkaczy stoj¹cych z piwem na
ulicy.
Dalej, chc¹ w Anglii prawa (ledzi³em gazety przez czas jaki), które seks
potraktuje jako wymuszenie na kobietach,
jeli by³y one wówczas pijane. Tyle jest,
wnioskujmy, zdarzeñ z pogranicza gwa³tów. Dotychczas prawo nie chroni³o kobiet
w tym wzglêdzie, z za³o¿enia, ¿e nawet
pijana zgoda jest zgod¹.
Kraj ten potrzebuje ODNOWY.
U nas, Leoñczuków, wiêta, dziêki
Gosi i m.in. jej oceanie gotowania, przebieg³y dobrze, pogodnie. Anglicy jedz¹
jeden uroczysty posi³ek 25 grudnia i id¹
swiêtowaæ do pubu. Co kraj to obyczaj. Mo¿e jeszcze nie poj¹³em wa¿noci pubów w Anglii.
Za niespe³na dwa miesi¹ce lecimy do
duchowego centrum naszej dobrej Ziemi obecnie. Do Sathya Sai, do Indii. Przez
Arabski Pó³wysep, liniami z Qataru.
Grzegorz Leoñczak

PODZIÊKOWANIE

(V501)

List ze Shrewsbury
(Grzegorz Leoñczak)

W imieniu wszystkich obdarowanych uczniów dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II
sk³ada serdeczne podziêkowania spo³ecznoci Szko³y Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza za
dar serca w postaci wi¹tecznych paczek. Jestemy
Pañstwu bardzo wdziêczni za to, ¿e potrzeby i marzenia dzieci naszej szko³y równie¿ zosta³y zauwa¿one i spe³nione.

Og³oszenie o konkursie ofert
Starosta Olecki og³asza konkurs ofert na wykonywanie us³ug
w zakresie usuwania z drogi pojazdów oraz prowadzenie parkingu
strze¿onego w przypadkach okrelonych w art. 130a ust. l - 2, 5c
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym.
Przewidywany termin wykonywania us³ug przez podmiot wy³oniony w trybie konkursu - trzy lata.
Osob¹ upowa¿nion¹ do kontaktów w sprawie konkursu jest
Pan Cezary Domitrz - pracownik Wydzia³u Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego Olecku ul. Kolejowa 32, telefon
087 5202294 w godzinach 7:30-15:30.
Dokument okrelaj¹cy szczegó³owe warunki, jakie winni spe³niæ sk³adaj¹cy oferty, mo¿na uzyskaæ w Starostwie Powiatowym
w Olecku ul. Kolejowa 32, pokój nr 18, I piêtro lub pod adresem
internetowym: www.spolecko.bip.doc.pl lub www.powiat.olecko.pl
Oferty w zamkniêtych kopertach z dopiskiem Usuwanie pojazdów z drogi, parking nale¿y sk³adaæ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Kolejowa 32, pokój nr 22 w terminie do
dnia 19 stycznia 2007r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nast¹pi o godzinie 12:00 dnia 19 stycznia
2007r. w pokoju nr 6 Starostwa Powiatowego w Olecku ul. Kolejowa 32.
(K201)
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Wyprawa do Ameryki
Po³udniowej 2006 (13a)
Bo¿e Cia³o po brazylijsku

wody, poniewa¿ by³a jeszcze pora odp³ywu. Z tej sytuacji korzystali po³awiacze krewetek i czaple bia³e, które z przyjemnoci¹ ¿erowa³y tu¿ przy pla¿y. Nie
chcia³em siê opalaæ i le¿eæ jak placek na
patelni, wiêc poszed³em na przyrodniczy spacer do pobliskiego niekoñcz¹cego siê lasu.
O godz. 15 poszed³em zobaczyæ jak
wygl¹da dywan z kwiatów i kolorowych
trocin uk³adany od rana wokó³ centrum
miasteczka z okazji dzisiejszego wiêta.

Po³awiacze krewetek.
Wsta³em przed ósm¹, ¿eby wczeniej zjeæ niadanie, poniewa¿ dowiedzia³em siê, ¿e o godz. 9.00 odbêdzie siê uroczystoæ Bo¿ego Cia³a w Parati. Brazylia to
katolicki kraj  80% wyznawców, wiêc si³¹ rzeczy to
wiêto musia³o siê odbyæ. Poszed³em do najwiêkszego
kocio³a w miasteczku, ale nikogo i niczego tam nie by³o.
W informacji turystycznej powiedziano mi, ¿e msza odbêdzie siê o godz. 16.00 (a jeszcze wczoraj twierdzili, ¿e
rano). Bo¿e Cia³o jest w Brazylii dniem wolnym od pracy. W zwi¹zku z tym przyjecha³o do Parati wielu Brazylijczyków z Sao Paulo i Rio de Janeiro. Nie chcia³em
marnowaæ dnia, wiêc uda³em siê na pla¿ê, ale a¿ za miasto, bo tam mia³o byæ ponoæ wiêcej bia³ej pla¿y tzn.
mia³ byæ przyjemny, bia³y piasek. Owszem by³, ale nie
w takiej iloci jak ogólnie siê mówi. Dzieñ by³ wyj¹tkowo upalny. Przed godzin¹ 12. nie mo¿na by³o wejæ do

Dywan na Bo¿e Cia³o.

Uk³adanie dywanów z kwiatów.

Dywan, a raczej chodnik, by³ ju¿ gotowy  du¿y kwadrat obejmuj¹cy kilka ulic.
Nie by³ on jednak zbyt piêkny, ale doæ
misternie wykonany. Proste kompozycje symboli religijnych i ciekawy dobór
barw wyzwala³y zaciekawienie u wszystkich mieszkañców i turystów. Nikt nie
mia³ na razie po nich chodziæ.
Przed godzin¹ 16. wierni zaczêli przybywaæ do kocio³a, ale msza rozpoczê³a
siê godzinê póniej i trwa³a a¿ 120 minut. Celebrowa³ j¹ w jêzyku portugalskim Murzyn. Nie wchodzi³em do rodka, poniewa¿ chcia³em dok³adnie obserwowaæ ca³¹ tê uroczystoæ. Drzwi wi¹tyni by³y otwarte na ocie¿, wiêc stoj¹c
na wysokim parkanie wszystko widzia³em.
C.d.n.

!
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Wywiad ze Starost¹ Oleckim
dr Stanis³awem Ramotowskim
Natomiast trzeba przyznaæ, ¿e w Olecku nie by³o rewelacji z uwagi na to, ¿e
wiedzielimy o nadejciu lepszego okresu dla inwestycji za spraw¹ zwiêkszonych
funduszy unijnych w latach 2007-2013.
Aktualnie w³adze powiatowe s¹ po
rozmowach z Panem Burmistrzem. Mamy
opracowaæ dokumentacjê na wspólnie
okrelone zadania drogowe.
BMB:  Czy chodzi o kompleksowe
przejmowanie przez miasto nadzoru nad
ulicami?
SR:  Docelowo tak! Mia³a byæ wykonana dokumentacja na ca³y kompleks:
od ulicy Grunwaldzkiej, M³ynowej, placu
Zamkowego i ulic przyleg³ych w kierunku na Wieliczki. Miedzy innymi Orzeszkowa i ci¹g równoleg³y do ulicy Kociuszki.
Ale pomimo trzykrotnego podejcia do
przetargu w 2006 r. nie zg³osi³ siê ¿aden
wykonawca!
BMB:  O czym to wiadczy?
SR:  Albo jest to robota za ma³a dla
projektantów albo za ma³o wycenilimy
wykonanie projektu. Wycena nasza by³a
taka, ¿e wziêlimy pod uwagê wartoæ dokumentacji przebudowy alei Lipowych.
Prawdopodobnie ceny projektów drogowych i budowlanych posz³y w górê, jak
równie¿ zapotrzebowanie na te us³ugi jest
du¿e.
BMB:  Wywiad ten jest nastêpstwem
mojej wypowiedzi, któr¹ zawar³em w artykule oceniaj¹cym wspó³pracê powiatu z miastem przy budowie i remontach
dróg. Swoj¹ ocenê opar³em na wypowiedziach zas³yszanych od radnych i burmistrza podczas kilku sesji Rady Miejskiej. Rada Miejska, jak wynika z wypowiedzi radnych ma pretensje do radnych
powiatowych, ¿e miasto w tej dziedzinie
zosta³o zaniedbane. Zdajê sobie sprawê,
¿e porównuj¹c Olecko z np. Bia³ymstokiem, Olsztynem...
SR: - ... nawet z E³kiem!
BMB: - ... mamy drogi wspania³e. Jednak olecczanie maj¹ inne standardy, do
których przyzwyczailicie nas Panowie
Staroci czy Burmistrzowie. Nauczylimy
siê od Panów wymagaæ!
SR:  Na pewno chcielibymy lepiej.
I na pewno bêdziemy siê staraæ. Nadchodzi bowiem okres, w którym nasze mo¿liwoci bêd¹ wiêksze. Chcemy ulice budowaæ i remontowaæ kompleksowo. Pan
Burmistrz chce przej¹æ ulice mniejsze.
Zostan¹ przy powiecie tylko ulice g³ówne. Tak zreszt¹ powinno byæ! Jak mo¿na
nazwaæ ulicê lep¹ ulic¹ powiatow¹? One
koñcz¹ siê, a drogi powiatowe powinny
³¹czyæ gminy w powiecie.
BMB:  Te podzia³y ulic s¹ zasz³ociami zwi¹zanymi z poprzednim prawodawstwem.
SR:  Chcia³bym tutaj powiedzieæ rów-

C.d. ze strony 1.

nie¿ na temat wspó³pracy z gmin¹ oleck¹ i
innymi gminami naszego powiatu. Najwa¿niejsze dzia³ania dotycz¹ wspó³pracy
przy budowie oleckiego szpitala. Koszt
ukoñczenia inwestycji to oko³o 6,9 miliona
z³otych. W ubieg³ym roku wykonano prace za oko³o 1,5 miliona. Szpital chcemy
ukoñczyæ w marcu 2008 roku, a rozliczyæ
inwestycjê do 2008 roku.
Bêdzie to szpital ukoñczony wed³ug
najnowszych standardów, które ci¹gle s¹
przez ministerstwo zmieniane i ci¹gle co
nowego trzeba robiæ.
BMB:  A co jeszcze powiat zrobi³
dla samego Olecka?
SR:  Na przyk³ad oddalimy za darmo dzia³kê nad jeziorem ze starym amfiteatrem dla wybudowania nowego. To jest
oko³o pó³ hektara niezwykle cennego gruntu.
Wspólnie z Burmistrzem wywalczylimy
od ministerstwa finansów przekazanie na
w³asnoæ hotelu i restauracji Skarpa.
Budynek ma wartoæ oko³o 3 milionów z³otych. Zosta³a ona skomunalizowana i przekazana przez powiat na rzecz miasta.
Tak wiêc wspó³praca z miastem trwa i
powiat na pewno nie hamuje rozwoju Olecka.
Na potrzeby miasta przekazano równie¿ szereg
mniejszych dzia³ek, chocia¿by na parkingi
przy cmentarzu.
Chcia³bym tutaj podziêkowaæ za wspó³prace wszystkim gminom. Bo wszystkie
gminy stara³y siê wspó³finansowaæ i zadania drogowe i budowê szpitala wg w³asnych mo¿liwoci.
BMB:  Mam jeszcze jedno pytanie.
S³ysza³em, ¿e Wszechnica Mazurska chcia³a
odkupiæ star¹ bibliotekê i szko³a nie wyrazi³a zgody. Budynek wymaga kapitalnego remontu.
SR:  Wszechnica wyrazi³a chêæ zakupu budynku, ale rada szko³y ustali³a, ¿e
budynek bêdzie dla szko³y potrzebny. Mamy
natomiast uzgodnienie z rektorem i dyrektorem szko³y, ¿e we wrzeniu 2007 r. budynek ten przejmie ZST, a biblioteka przeniesie siê do jednego z budynków Wszechnicy poniewa¿ iloæ studentów znacznie spad³a i bêd¹ wolne pomieszczenia, które bêd¹
mog³y byæ przeznaczone na bibliotekê.
Jeli chodzi o sam¹ Wszechnicê to powiat
te¿ jej pomóg³. Przy tak zad³u¿onym powiecie jak nasz sprzedalimy pod potrzeby Wszechnicy dzia³kê pod budowê nowego budynku dydaktycznego za 30%
wartoci. Dzia³kê po³o¿on¹ w bardzo atrakcyjnym miejscu.
BMB:  Jakie wed³ug Pana s¹ priorytety, gdzie powiat móg³by wspó³pracowaæ z miastem?
SR:  Generalnie, to s¹ drogi. Jeli
chodzi o s³u¿bê zdrowia to podzia³ jest nastêpuj¹cy: powiat odpowiada za zak³ady
zamkniête czyli szpitale za miasto za przychodniê. Tutaj te¿ proponujemy przekaza-

nie dla miasta starej czêci szpitala na przychodniê, bo obecna nie spe³nia standardów.
BMB:  Jest jednak alternatywa, a
nawet trzy, je¿eli policzymy propozycje
powiatu. Mo¿na jeszcze przebudowaæ i
wyremontowaæ obecn¹ przychodniê lub
zbudowaæ now¹ w nowym miejscu. O takich rozwi¹zaniach mówi³ na jednej z ostatnich sesji Burmistrz.
SR:  Nasza propozycja ma jednak
spory atut. Po przeniesieniu tam przychodni
powsta³by du¿y kompleks leczniczy. S¹ przy
szpitalu dwa du¿e parkingi, mo¿na pomyleæ o innych. Przeniesienie przychodni
roz³aduje zat³oczenie ulicy Zielonej i 11
Listopada.
BMB:  Jest jeszcze sprawa szkolnictwa.
Po telefonicznej rozmowie dowiedzia³em
siê, ¿e z terenu powiatu oleckiego uczy
siê w e³ckich szko³ach rednich oko³o
czterystu dzieci.
SR:  Jest to nieprawda! Wystarczy
sprawdziæ dane w wydziale edukacji. Owszem m³odzie¿ z Olecka uczy siê w szko³ach e³ckich i suwalskich, ale jest to w sumie
nie wiêcej jak stu uczniów. Poza tym jest
powszechny dostêp do owiaty ponadgimnazjalnej i nikomu nie mo¿na zamkn¹æ
drogi do nauki i wyboru zwi¹zanej z tym
szko³y.
BMB:  Trudno w Olecku na ten temat mówiæ. Ju¿ kiedy jeden ze starostów
poruszy³ ten temat...
SR:  Nie mam zamiaru likwidowaæ ¿adnej
ze szkó³ rednich. Zlikwidowaæ jest bardzo trudno, a jak siê ju¿ zlikwiduje to odtworzyæ szko³ê jest jeszcze trudniej.
BMB:  Ale s¹ inne pomys³y! Jeden z
nich mówi na przyk³ad, ¿eby dofinansowaæ szko³ê w ten sposób, aby nie musia³a
robiæ naboru maksymalnego, ale tylko do
trzech lub czterech ekskluzywnych klas!
SR:  My mamy wolne miejsca i nie
ma przepe³nieñ w klasach. By³y ju¿ wiêksze iloci uczniów. Koncepcja, któr¹ Pan
przedstawia nie chwyci. S¹ standardy i trzeba
je zachowywaæ. Z dowiadczenia wiem, ¿e
jeli w pierwszej klasie liczy ona trzydziestu szeciu uczniów to na pewno iloæ ich
z up³ywem czasu bêdzie siê zmniejszaæ.
BMB:  Jest ju¿ Nowy Rok. Jak powiedzia³ Pan wczeniej bêdzie on bardzo wa¿ny dla inwestycji w powiecie i w
miecie. Czego Pan ¿yczy³ by w tym roku
mieszkañcom gminy i sobie.
SR:  ¯yczê du¿o zdrowia, szczêcia i
wszelkiej pomylnoci. Powiatowi i wszystkim gminom udzia³u w korzystaniu z funduszy unijnych. Szansa na to jest poniewa¿ czas pomiêdzy 2007  2010, przed³u¿ony do 2013 roku jest okresem jakiego w
rzeczywistoci po drugiej wojnie wiatowej w naszym kraju nie by³o. Mo¿e siê on
ju¿ nie powtórzyæ. Trzeba wiêc zrobiæ
wszystko aby, miêdzy innymi, te drogi
popoprawiaæ.
BMB:  Dziêkujê za rozmowê.

"
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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

(V69809)

BIURO RACHUNKOWE

GLAZURA, terakota, drzwi,

(K31005)

armatura sanitarna, kominki, prace wykoñczeniowe
tel. (087) 520-13-87)
Rampa PKP

RATY!

* Centrum Fotografii i Video, tel. fax., 0-87-520-14-00 V79602
* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzenicka 6, tel. o-87-520-22-07 V79902
* Compensa  równie¿ ubezpieczenia zdrowotne, tel. 0-603100-524, 0-87-520-46-76
V71108
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
V72207
* czêci u¿ywane do samochodów zagranicznych sprowadzam, tel. 0-600-377-469
K111
* Dewocjonalia, ul. Winiowa, tel. 0-668-662-516. V75305

* hurtownia, owoce, warzywa, przetwory, tel. 0-87-520-43-73 V79502
* hurtownia ryb, tel. 0-87-520-00-80
V79202
* hurtownia spo¿ywcza, Go³dapska 31, tel. 0-87-520-01-50 V69905
* HUSQVARNA  naprawy pi³, kosiarek, wykaszarek.
Tel. (087) 520-02-12.
V78103
* hydraulik, gazowe, tel. 0-502-383-533
V73605
* jubilerskie us³ugi, plac Wolnoci 13, tel. 0-87-520-47-47 V75005
* KOMIS  meble zachodnie, Kopernika 10, tel. 0-608-519199
V1111
* kredyty Lukas Bank, tel. 0-87-520-22-47
K451
* Kredyty, ubezpieczenia. Tel. (087) 520-20-55
V72007
(V73006)

* ksiêgowe us³ugi, Ternet spó³ka z o,o, tel. 0-87-520-31-70 L7707
* MEBLE  salon, Jan Bagiñski, ul. Rzenicka, tel. 0-87-520-

* Piecz¹tki, Pelikan, plac Wolnoci 7C (pod sklepem miêsnym
Mazury), tel. (087) 520-04-80
V71208
(K33402)

PIZZA NA TELEFON

PIZZERIA PRIVE zaprasza od 1000 do 2200

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

(V72906)

* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
K101
* autonaprawa, lakierowanie, tel. 0-603-378-803
K30705
* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 0-87-520-13-31
L7607
* BHP i p.po¿. SKLEP, ul. Grunwaldzka 16a (wejcie od strony rzeki), tel. 0-87-520-17-89
V79802
* BIS studio reklamy, ul. Kamienna 1A, tel. 0-87-520-4242
V73406
* biuro rachunkowe Arnold, tel. 0-87-520-15-30
L8306

k2okna@vp.pl

* pralnia chemiczna, pranie wodne, dywany, us³uga w ci¹gu
24 godzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 0-87-520-26-93
V66310
* pralnia, magiel, chemia, ul. Nocznickiego 1A, (wjazd od
Zyndrama), tel. 0-606-756-380
K30507
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA  us³ugi weterynaryjne
ul. 11 Listopada 24C  leczenie zwierz¹t
tel. (087) 520-30-73 domowych
tel. (087) 520-27-89  badanie miêsa (V69109)
* Ryby, SKLEP, Kociuszki 6. Tel. 0-605-192-330

K33302

* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem, wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312 L9804

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

(V73106)

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

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

* serwis pilarek, kosiarek, wykaszarek, Las i Ogród, rampa
PKP, tel. 0-87-520-48-78
L9504
* sklep miêsny Mazury, plac Wolnoci 7c, tel. 0-87-52023-14
V78303
* skup metali i surowców wtórnych, odbiór w³asnym transportem, najwy¿sze ceny, E³cka 2, tel. 0-501-611-961 K31104
* SOLARIUM, plac Wolnoci 9, tel. 0-87-520-32-10
V78413
* spawanie aluminium, stali nierdzewnej, tel. 0-508-192-094 V76505
* Studio reklamy Best. Tel. (087) 520-62-57

V301

wie¿e ryby morskie i s³odkowodne, wyroby z ryb

Sklep rybny

KASIA, ul. Kolejowa 21
Tel. (087) 520-03-00

(V79302)

ARTYKU£Y ELEKTRYCZNE, SPRZEDA¯, WYKONAWSTWO

(V78203)

* Alkohole wiata, sklep TOMEK, konkurencyjne ceny,
plac Wolnoci 24, tel. 0-87-520-23-02
K30107

Okna i drzwi z drewna i PCV
tylko na zamówienie.
Szybkie wykonanie NAJNI¯SZE CENY!!!
(75205)

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

(V69709)

* 3-miesiêczne chwilówki, ul. Grunwaldzka 8, tel. 0-87-52001-89
V69729
Agencja kredytowa KORZYCIK  tanie kredyty

29-23
V77204
* modelowanie paznokci, akryl, ¿el, plac Wolnoci 9, tel.
0-87-520-32-10
L78403
* motoryzacyjny sklep, ul. Kolejowa, tel. 0-87-520-01-11 V66610
* odszkodowania wypadkowe, szybko, sprawnie, tel. 0-87-52001-39
K33202

* Taxi Plus, tel. 0-87-520-14-14
K351
* Taxi Z, tel. 0-87-520-12-12
V2251
* t³umacz jêzyka francuskiego, tel. 0-604-232-562
L10502
* transport, tel. 0-508-192-094
V76515
* transport betonu, 6 m szeciennych, tel. 0-604-514-845 V71817
* transport wywrotkami, ¿wir, piasek, czarnoziem, tel. 0-604514-845
K71807
* transportowe  bus, Mercedes, 2 tony; tel. 0-608-519-199 V1101
(V69009)

US£UGI

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

#

US£UGI C.D.
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(K30405)

WYWÓZ MIECI

Henryk Kozielski
Zg³oszenia przyjmujemy ca³¹ dobê.
Realizacja  24 godziny

Tel. 0-601-094-364

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

V2353

cia, tel. 0-501-611-961
L9604
* Przedsiêbiorstwo Us³ugowe Merda wynajmie dyskotekê
(dawniej Calsberg) z ca³ym wyposa¿eniem. Olecko, ul. Letnia 15, tel. (087) 520-29-77, (087) 520 42 98.
V1001
* sala bankietowa, zaplecze kuchenne z pe³nym wyposa¿eniem,
wypo¿yczalnia naczyñ, Lenarty, tel. 0-607-285-312
L10402
* sala wyk³adowa do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L9404

GRÜNLAND

Szkó³ka zrzeszona w Zwi¹zku
Szkó³karzy Polskich

Centrum Rolin Ozdobnych

(V69509)

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

(V79402)

US£UGI

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

OG£OSZENIA DROBNE

KUPIÊ
* dom do 130 m.kw. w Olecku, tel. 0-501-620-577
L11302
* domek, tel. 0-606-756-380
L8007
PRACA
* praca w firmie kosmetycznej, atrakcyjne zarobki, tel.
0-609-600-338
K30605
* poszukujê ksiêgowej, tel. 0-507-077-359
L301
* potrzebujê opiekunki do dziecka (1,8 miesiêcznego) tel.
0-609-606-691 lub 0-502-232-099
K401
* zatrudniê dowiadczonych stolarzy, praca sta³a, tel. 0-501720-701
L9005
* zatrudniê kierowcê do rozwo¿enia pizzy, tel. 0-87-520-31-32 L201
SPRZEDAM
* armatura sanitarna, tel. 0-87-520-22-33
L9304
* Audi 80, 1990, pe³ny wtrysk, tel. 0-607-049-020
K301
* autoczêci zachodnie, £ada, Tawria, Skoda, ul. Grunwaldzka, tel. 0-87-520-01-21
L101
* bojler Galmet, rabat do 15%, tel. 0-87-520-22-33
L9204
* CZÊCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 0-87-52012-88
L8406
* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 0-507-077-359
L11102
* drewno opalowe i do kominków, suche, tel. 0-887-144-335 K33102
* dzia³ki budowlane, us³ugowe, mieszkaniowe, tel. 0-601-210819
K501
* kosiarki i wykaszarki, WYPRZEDA¯ posezonowa, ceny
hurtowe, tel. 0-87-520-48-78
L10602
* krosna do wyrobu chodników, zabytek, tel. 0-660-706-035 L10802
* lokal, tel. 0-606-756-380
L8107
Mieszkania w budowie jedno- i dwupokojowe, tel. (087)
520-21-60 (do 1500), 0-604-456-732.
(V72107)
* rower górski, dzieciêcy, stan bardzo dobry, tel. 0-601-152454
K15721
* siedzenia do Renault 2 Escape II, 2 sztuki, tel. O-508-097660
L10103
* silniki elektryczne, ró¿ne typy, tel. 0-507-077-359 L11202
* super przecena  panele pod³ogowe zatrzaskowe, 8 mm, 21,90
z³, PHU Rema, plac Wolnoci 11, tel. 0-87-520-22-57
L7507
WYNAJEM
* gara¿e do wynajêcia na busa, 25 m.kw, 50 m.kw. , Mazurska,
wjazd 2,7 metra wysokoci, tel. 0-509-706-400
K601

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
(V70608)

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

* lokal 36 m.kw. do wynajêcia, tel. 0-87-520-36-55, 0-600-273713
L7209
* lokal 70 m kw., ul. Sk³adowa, tel. 0-885-441-703
K701
* lokal na biuro do wynajêcia, tel. 0-87-520-43-00
L10702
* mieszkanie czteropokojowe do wynajêcia, centrum, tel.
0-602-192-452
K901
* plac pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy krajówce do wynajê-

(V75104)

* Limuzyny Lincoln Towcar na luby i inne okazje
do wynajêcia, tel. 0-501-358-370
(V106)

$

Tygodnik Olecki nr 2 (471)

Kalendarz imion

9 stycznia
Alicji, Juliany, Julianny, Marceliny, Marcjanny, Teresy
Adriana, Antoniego, Borzymierza, Juliana, Marcelego, Marcelina, Witalisa, W³adymira
10 stycznia
Ady, Agi, Danuty, Dobros³awy, Gabrieli
Agatona, Dobros³awa, Grzegorza, Jana,
Kolombina, Nikanora, Paw³a, Wilhelma
11 stycznia
Aleksandry, Honoraty, Marty, Matyldy,
Ofelii
Aleksandra, Feliksa, Hilarego, Krzesimira, Teodozjusza, Teozjusza
12 stycznia
Czes³awy, Ernestyny, Grety, Melanii,
Tacjanny, Tatiany
Antoniego, Arkadiusza, Benedykta, Ber-

narda, Czes³awa, Dominika, Rajmunda,
Remigiusza
13 stycznia
Bogumi³y, Bogus³awy, Godfrydy, Melanii, Niki, Weroniki
Bogomira, Bogumi³a, Bogus³awa, Godfryda, Hilarego, Izydora, Leoncjusza, Lwa,
Remigiusza
14 stycznia
Marcyny, Maryny, Marzyny, Niny, Rados³awy, Ruth
Amadeusza, Domos³awa, Feliksa, Hilarego, Makarego, Malachiasza, Odona,
Ordona, Radogosta, Rados³awa
15 stycznia
D¹brówki, Dobrawy, Dory, Gabrieli, Idalii,
Ity
Aleksandra, Alfreda, Arnolda, Domas³awa,
Domos³awa, Gabriela, Izydora, Makarego, Maura, Paw³a

Andrzej Bachleda-Curu
Do grona wybitnych polskich narciarzy nale¿y m.in. urodzony w 1947 r.
Andrzej Bachleda-Curu, narciarz-alpejczyk, dwukrotny olimpijczyk (1968, 1972),
wicemistrz wiata (1974) w kombinacji alpejskiej i br¹zowy medalista M (1970);
15-krotny mistrz Polski w zjedzie, slalomie, slalomie gigancie i kombinacji alpejskiej. Przez 7 lat nale¿a³ do wiatowej
elity alpejczyków.
Bezprecedensowym sukcesem dla
niego i ca³ego polskiego sportu by³o przyznanie mu w 1970 r. nagrody Fair-Play
UNESCO za zdarzenie w Aspen. Pod-

czas zawodów o Puchar wiata omin¹³
bramkê, co nie zosta³o zauwa¿one. Zg³osi³
ten fakt sêdziom, czym spowodowa³ w³asn¹
dyskwalifikacjê. By³ on pierwszym polskim sportowcem i pierwszym narciarzem
na wiecie, który otrzyma³ to wysokie
wyró¿nienie.
Jednak nie by³oby sukcesów naszych
sportowców bez jak¿e trudnej i ¿mudnej
pracy trenerów. Wspó³twórcy sukcesów
narciarzy to m.in. Stefan Dziedzic, Andrzej G¹sienica-Roj, Tadeusz Kaczmarczyk, Mieczys³aw Kozdruñ, Marian
Woyna-Orlewicz, Stanis³aw Ziobrzyñski
oraz Apoloniusz Tajner.

K¥PIELE

JEST MI CI¥GLE ZIMNO!

K¹piel spe³nia wa¿n¹ rolê w pielêgnacji
ca³ego cia³a. Nie jest jednak obojêtne,
jak j¹ stosujemy.
K¹piel ciep³a (34-38°C) dzia³a rozluniaj¹co na miênie i narz¹dy wewnêtrzne. Ma przy tym dzia³anie koj¹ce. Wskazana jest przy nerwicach i stanach podniecenia nerwowego. Mo¿na zwiêkszyæ
uspokajaj¹ce dzia³anie k¹pieli przez dodanie kwiatu lawendy, ziela macierzanki,
koszyczków rumianku, kwiatu lipy lub
szyszek k¹pielowych o zapachu igliwia.
Uspokajaj¹co na system nerwowy dzia³aj¹ równie¿ k¹piele letnie (28-33°C). Mo¿na
je jednak stosowaæ krótko (od 5 do 10
minut), zaczynaj¹c od k¹pieli ciep³ej i
stopniowo obni¿aj¹c temperaturê.
Pojêdrniaj¹co na skórê dzia³aj¹ p¹czki sosny, ziele skrzypu, rozmaryn. Przy
skórze suchej mo¿na jeszcze dodaæ kwiatu
lipy. Przy tr¹dziku i ³ojotoku wskazane
s¹ k¹piele z dodatkiem owoców ja³owca,
p¹czków sosny, korzenia ³opianu.

Uczucie zimna wystêpuje najczêciej
u osób z zaburzeniami w systemie obwodowego kr¹¿enia krwi. Wszystkie stany
organizmu, zwi¹zane z obni¿eniem procesów ¿yciowych, jak niedocinienie
têtnicze, niedokrwistoæ, odwodnienie,
wyniszczenie organizmu przez ukryte
przewlek³e schorzenia lub stosowanie
pewnych rodków farmakologicznych,
wywo³uj¹ niedostateczne ukrwienie koñczyn, obni¿enie temperatury cia³a (poni¿ej 36°C) i uczucie tzw. zimnych r¹k i
stóp oraz ³atwe wyczerpywanie siê psychofizyczne. Problem ten wystêpuje czêsto
na tle nerwic psychoruchowych i konstytucjonalnych sk³onnoci do stanów
spastycznych (skurczowych) ma³ych têtniczek koñczyn, które mog¹ siê nasilaæ
w schorzeniach nerek lub zmiennym cinieniu krwi (np. u palaczy tytoniu). Warto
w zwi¹zku z tym wykonaæ: OB, morfologiê krwi z obrazem Schillinga, poziom glukozy i cholesterolu, analizê moczu, wielokrotne pomiary cinienia krwi i temperatury cia³a, a tak¿e badania radiologiczne p³uc z opisem sylwetki serca i

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

Nasz przepis
Pyzy z miêsem

1 kg ziemniaków
3 jajka
4 ³y¿ki m¹ki pszennej
50 dkg gotowanej wo³owiny
cebula
³y¿ka mas³a
2 ³y¿ki tartej bu³ki
sól
pieprz
Ziemniaki obieramy i p³uczemy.
Po³owê z nich gotujemy, studzimy i mielimy. Resztê ziemniaków trzemy na tarce o drobnych oczkach i ods¹czamy.
Nastêpnie gotowane ziemniaki mieszamy z surowymi. Dodajemy m¹kê, 2
jajka i szczyptê soli. Zagniatamy ciasto.
Mielmy miêso. Cebulê obieramy i
drobno siekamy, a nastêpnie przesma¿amy na male.
Teraz miêso mieszamy z cebul¹, tart¹
bu³k¹ i jajkiem. Farsz przyprawiamy
pieprzem i sol¹.
Z ciasta przygotowujemy placuszki
i na ka¿dym uk³adamy ³y¿eczkê farszu. Z tak przygotowanych formujemy pyzy.
Wk³adamy je do osolonego wrz¹tku
i gotujemy 3 do 5 minut a¿ wyp³yn¹
na wierzch.

aorty oraz elektrokardiogram.
Wyniki tych i innych badañ umo¿liwi¹ ustalenie w³aciwego rozpoznania,
leczenia i zapobiegania tej przykrej dolegliwoci. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e odpowiedni sposób ubierania siê ma dodatni wp³yw na prawid³owe kr¹¿enie krwi
w obwodowych naczyniach podskórnych,
które powoduje uczucie cip³a w koñczynach. Jest to istotne, szczególnie w okresie
jesienno - zimowo - wiosennym. Odpowiedni sposób ubierania siê polega na
okrywaniu cia³a tkanin¹ z bawe³ny, z której
powinny byæ: podkoszulki, kalesony, skarpety, rêkawiczki i szalik oraz koszula nocna,
pi¿ama i pociel. .Zewnêtrzn¹ warstw¹
okrycia powinna byæ równie¿ naturalna
tkanina z we³ny.

%
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ZAJAZD BARDÓW
w Kowalach Oleckich
niskowych. Nale¿y zabraæ ze sob¹ swój
Program
piwór i ewentualnie materac (karimatê).

ZAJAZDU BARDÓW

16 lutego 2007
- 17:00 Projekcja filmowa
- 17:30 Laureat konkursu O lad
- 18:30 Andrzej Garczarek
- 20:00 Scena Babel

17 lutego 2007
- 17:00 Projekcja filmowa
- 17:30 Laureat konkursu O lad
- 18:30 Tomasz Lewandowski
- 20:00 Czerwony Tulipan
Wszystkie koncerty i filmowe projekcje odbêd¹ siê w sali widowiskowej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w
Kowalach Oleckich.
Noclegi
Wszystkim przyjezdnym, a nie wymagaj¹cym apartamentowych komfortów,
zapewnimy noclegi w warunkach schro-

PROWINCJA£KI
List do Jaki, Kaki lub Haliny

... obrazi³em Pani¹? A to pierwszy raz?
A wracaj¹c jeszcze do alternatywy;
deszczu kontemplacja a palenie w otoczeniu kotar i firan aromatycznych kadzide³ek, te ostatnie s¹ matematycznie i fizycznie skalkulowane, a deszcz, z mniejszymi lub wiêkszymi przerwami i tak pada.
Bo, proszê Pani, przecie¿ ju¿ to wiele
razy t³umaczy³em, ten pierwszy poca³unek w deszcz i wiatr jest jak b³ysk pioruna eksplozj¹ egzaltacji. Póniej, w bli¿ej
nieokrelonym trwaniu jednostki astronomicznego czasu w subklimacie alkowy
jest smakiem i zapachem wielokroæ trwalszym od najwymlniejszego makija¿u.

ca³¹ sw¹ marn¹ egzystencj¹ Pani oddany
funfel Jana Nowaka-Kowalskiego
i kilku innych licznych ch³opaków

F kupiê

Jest to konkurs przeznaczony dla
m³odszej generacji piewaj¹cych autorów. Na podstawie nades³anych zg³oszeñ
zaprosimy do uczestnictwa w Zajedzie
Bardów najbardziej interesuj¹cych wykonawców. Jedyn¹ nagrod¹ bêdzie presti¿ i mo¿liwoæ wystêpu (co najmniej
30 minut programu) wród kamieni milowych tego nurtu, reklama w rodkach
masowego przekazu, oraz profesjonalne
nagranie recitalu  a wiêc dobrze zrealizowany przez Mazursk¹ Kuniê Dwiêku materia³ demo, bêd¹cy przepustk¹ do
wydawnictw, rozg³oni, organizatorów
innych konkursów i festiwali.
Zg³oszenie powinno zawieraæ:
- krótk¹ notkê o autorze;
- materia³ dwiêkowy (10 minut na dowolnym noniku);
- spis utworów z wyszczególnieniem
autorów i kompozytorów;
- adres do korespondencji.
Preferowane bêd¹ wykonania autorskie. Zakwalifikowani na podstawie zg³oszeñ laureaci bêd¹ zobowi¹zani do wykonania co najmniej 30 minut programu,
w tym co najmniej 20 minut piosenek z
w³asnym tekstem lub muzyk¹.
Niedopuszczalne jest piewanie tekstów z kartki!
Uczestnikom zapewniamy zwrot kosztów podró¿y w wys. 200 z³ (bez wzglêdu na iloæ osób w zespole i poniesione koszty), nocleg, dobr¹ zabawê, nagrany materia³ i jego emisjê w rodkach
masowego przekazu.
Zg³oszenia proszê nadsy³aæ do 21
stycznia 2007 r. na adres:
Gminne Centrum Kultury i Sportu
19-420 Kowale Oleckie
ul. Kociuszki 46
tel./fax.: (0*87) 523 89 47
e-mail: gckis@fr.pl

KUPON NA NAJTAÑSZE
OG£OSZENIE DROBNE
 37 groszy za s³owo
F sprzedam
F wynajmê
F inne
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.............................................................................................................................
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... powiedzia³em przecie¿ Pani, ¿e egzaltacja jest schorzeniem do pozbycia siê
trudniejszym od wypryszczycy na ca³ym
licu i jego eksponowanej najbli¿szej okolicy. Pani natomiast stanowczo i nieuchronnie, bardziej, za przeproszeniem, od biegunki, zachwytem promieniuje nad scenariuszami bynajmniej bez smaków, kolorów i innych walorów uznawanych bezpardonowo za obiektywne piêkno.
... powiedzia³em przecie¿ Pani, ¿e wychodzenie gdziekolwiek i kiedykolwiek w
deszcz na deszcz zupe³nie niekoniecznie
oznacza przemoczenie do tak zwanej suchej nitki. Owszem, zapaleniem p³uc lub,
nie daj panie, grulic¹ zagra¿a, ale co tam,
kiedy dusza ryczy a serce rwie siê w kierunku intymnego celu, który w szarugê
jest niekoniecznie wirtualny. I w tej ca³ej
ambilogii w³anie o to chodzi. Chowanie
siê w ciepe³ku alkowy, zawijanie w podomki, apaszki, bibeloty, welury, koty i
papu¿ki jest dobrobytem doranym, bo
na ten przyk³ad zabraknie wêgla i energii
elektrycznej...
... bo makija¿ wymylony w trzy godziny... I tak jest efemeryd¹ bez wzglêdu
na warunki i okolicznoci. To wartoæ
subiektywna stuprocentowo i jakby tematu nie bojkotowaæ - wst¹¿ka na opakowaniu.

Miejsc wystarczy na pewno wszystkim,
wiêc nie bawmy siê w rezerwacjê...
Projekcje filmowe
Bêd¹ to przede wszystkim dokumentalne filmy nakrêcone przez nasz¹ m³odzie¿, zrzeszon¹ wokó³ projektu Archiwici Pó³nocy. Nie zabraknie te¿ krótkich form fabularnych. Naprawdê  nie
ma siê czego obawiaæ, wszystkie materia³y s¹ bardzo interesuj¹ce.
Wystawy
Wystawa rysunku i grafiki Wies³awa Bo³tryka. Humor i przewrotnoæ  niektóre prace zwi¹zane bezporednio lub
nie, z zim¹ i nasz¹ imprez¹.
Atrakcje
Wspania³e wyroby wêdliniarskie, pieczywo, babka i kiszka ziemniaczana, pierogi, kartacze  wszystko prosto z naszej lokalnej kuchni, masarni, piekarni...

KONKURS O LAD

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

&
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K¹cik szachowy (19)
W dniach 27-30 grudnia 2006 roku
w Kêtrzynie rozegrany zosta³ IX Kêtrzyñski Festiwal Szachowy. Co roku bior¹ w
nim udzia³ najlepsi szachici z Warmii i
Mazur. Ten miêdzynarodowy turniej cieszy
siê doæ du¿¹ popularnoci¹ równie¿ wród
oleckich szachistów. Mo¿na powiedzieæ,
¿e sta³ siê tradycj¹ szachow¹, gdy¿ co
roku bior¹ w nim udzia³ najlepsi oleccy
szachici.
W IX Kêtrzyñskim Festiwalu Szachowym reprezentowali nas: Piotr Cichanowicz, Andrzej i Joanna Grzyb oraz
Marta i Kamil Gryglas. Turniej ten zosta³ rozegrany systemem szwajcarskim
na dystansie 9 rund w dwóch grupach:
A  zawodnicy posiadaj¹cy ranking ELO
(miêdzynarodowy ranking szachowy) lub
ranking PZSzach minimum 1800 oraz
B  zawodnicy do rankingu 2000. Pomimo i¿ dwóch zawodników Piotr Cichanowicz i Andrzej Grzyb spe³niali wymagania rankingowe stawiane przez organizatora do wziêcia udzia³u w turnieju
A, to jednak nie zdecydowali siê w nim
zagraæ i ostatecznie wszyscy wystartowali w turnieju B. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
to by³a dobra decyzja. Najlepiej z naszych szachistów wypad³a Marta Gryglas  zdobywaj¹c 5 punktów uplasowa³a siê na 11. miejscu. Trzeba przyznaæ,
¿e mia³a pecha. Do siódmej rundy gra³a
bardzo dobrze. Ca³y czas znajdowa³a siê
w cis³ej czo³ówce. Do wype³nienia drugiej normy na pierwsz¹ kategoriê brakowa³o jej jeszcze tylko 0,5pkt. Niestety,
w ósmej i dziewi¹tej rundzie ponios³a pora¿kê ostatecznie uzyskuj¹c ranking 1773.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e aby wype³niæ normê

na pierwsz¹ kategoriê kobiec¹ trzeba uzyskaæ ranking minimum 1800, a wiêc niewiele brakowa³o. Na 16. miejscu uplasowa³ siê Piotr Cichanowicz z dorobkiem
4.5pkt, 19. pozycja przypad³a Andrzejowi Grzybowi, który uzyska³ 4 pkt. Joanna Grzyb uplasowa³a siê na 22. miejscu,
a tu¿ za ni¹ by³ Kamil Gryglas  oboje z
dorobkiem 3,5pkt.
Choæ nie uda³o siê osi¹gn¹æ zamierzonych celów, to jednak nasi zawodnicy zanotowali na swoim koncie kilka piêknych zwyciêstw. Oto kilka z nich:
Bia³e: Sapierzyñski Adam
Czarne: Grzyb Andrzej

Po kilkunastu posuniêciach powsta³a pozycja, w której bia³e za bardzo os³abi³y
króla. Nast¹pi³o 15....Gc5+ 16. Kg2?
Jedyne by³o 16.Wf2 ale po Sg4 los partii by³ przes¹dzony 16....Gh3+ 17.Kf3
Hg4 mat.

Wyniki Halowej Ligi Pi³ki No¿nej /LO Olecko/ z dnia 7 stycznia:
* Drink TEAM - Dynamo TEAM 1:3 (1:2); bramki: Robert Ratuszny  Micha³ Topolski, Karol Bierdzio i Robert Kozubowski.
* Joga BANDITO  BIANCONERI 7:2 (4:0); bramki: Micha³ M³ynarczyk 2, B³a¿ej
Tusznio 3, Kamil Pradko i Artur Æwikowski  Piotr Klimaszewski i £ukasz Ja³owski.
* TSV Victory - Liderzy Hamasu 5:1 (3:0) ; bramki: £ukasz Senkowski 2, Filip
Judycki, £ukasz Aleszczyk i Marcin Walu  Marcin Pietraszewski.
* Drink TEAM  BIANCONERI 4:6 (1:1); bramki: Robert Ratuszny, Maciej Ostrowski
2 i Marcin Chlebus  Wojciech Koz³owski 4, Karil Koz³owski i Wojtek Koz³owski.
* Joga BANDITO - Dynamo TEAM 9:1 (5:1); bramki: Artur Æwikowski 6, Micha³
M³ynarczyk 2 i Kamil Sowa  Karol Bierdzio.
* Liderzy Hamasu  BIANCONERI 6:11 (3:6); bramki: Marcin Pietraszewski, Szymon Karkusz 2, Adam Konopko 2 i Karol Ska³ka  Wojtek Koz³owski 5, Karol
Koz³owski 2, £ukasz Ja³owski 3 i Piotr Klimaszewski.
* TSV Victory - Dynamo TEAM 6:2 (4:0); bramki: Dominik Ga³¹zka, Filip Judycki 2,
£ukasz Aleszczyk, Krzysztof Czuper i Marcin Rudziewicz  Karol Bierdzio i Emil
Fiertek.
* TSV Victory - Drink TEAM 9:5 (5:2); bramki: Filip Judycki 3, Krzysztof Czuper
2, Dominik Ga³¹zka 2, Marcin Walu i £ukasz Aleszczyk
- Robert Ratuszny 2,
Mariusz Kasprzyk i Maciej Ostrowski 2.
W przysz³¹ niedzielê wszyscy graj¹cy w pi³kê spotkaj¹ siê na halowym
turnieju pi³ki no¿nej (ZSLiZ) organizowanym w ramach Fina³u WOP, zatem
planowane mecze Ligi odbêd¹ siê w innym terminie.
ben

Bia³e: Marta Gryglas
Czarne: Orest Krupski

Bia³e zagra³y doæ nieoczekiwany ruch,
ale bardzo logiczny 14.Shf5!
g:f5 15. Sh5+ S:h5 16.G:d8 Wcd8 17.H:h5
i bia³e lekko wygra³y. Prezentujemy Pañstwu jedn¹ z pozycji, która pojawi³a siê
na tym turnieju (czarne Andrzej Grzyb)
Zad.26
(5pkt.)
Posuniêcie czarnych

Czarne w piêknym stylu wygrywaj¹.
Czy uda ci siê zamatowaæ bia³ego króla? Rozwi¹zania proszê przesy³aæ na adres
redakcji lub przynosiæ je osobicie.
Marta & Czeslaw Spisak

KUPON KONKURSOWY
Szachy nad Leg¹
Zad. 26. ..................................................
.................................................................
Imiê i nazwisko .....................................
.................................................................
.................................................................
Adres .....................................................
................................................................
................................................................

'
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Pó³nocna Liga Regionalna Tenisa Sto³owego
Terminarz Rozgrywek Rundy Rewan¿owej Pó³nocnej Ligi Regionalnej Tenisa
Sto³owego Imienia Franciszka Pietro³aja W Sezonie 2006-2007
ABC Gi¿ycko- ABC-UKS 7 Gi¿ycko
16-01-2007, godz.17.00
Geodezja Olecko-Arion Olecko
16-01-2007, godz. 18.00
LKS Pogoñ Banie Mazurskie- Spójnia Olecko
20-01-2007, godz. 16.00
UKS Victoria Wiêcki II- UKS Victoria Wiêcki
17-01-2007, godz. 17.00
ABC-UKS 7 Gi¿ycko - Geodezja Olecko
23-01-2007, godz. 17.00
Arion Olecko - ABC Gi¿ycko
26-01-2007, godz.17.45
Spójnia Olecko -UKS Victoria Wiêcki II
23-01-2007, godz. 18.00
UKS Victoria Wiêcki I - LKS Pogoñ Banie Mazurskie
24-01-2007, godz. 17.00
ABC-UKS 7 Gi¿ycko - Arion Olecko
02-02-2007, godz. 17.00
Geodezja Olecko - ABC Gi¿ycko
30-01-2007, godz. 18.00
UKS Victoria Wiêcki I - Spójnia Olecko
31-01-2007, godz. 17.00
UKS Victoria Wiêcki II - LKS Pogoñ Banie Mazurskie
01-02-2007, godz. 17.00
LKS Pogoñ Banie Mazurskie - ABC-UKS 7 Gi¿ycko
10-02-2007, godz. 16.00
ABC Gi¿ycko - UKS Victoria Wiêcki I
06-02-2007, godz. 17.00
Arion Olecko - Spójnia Olecko
06-02-2007, godz. 18.00
UKS Victoria Wiêcki II - Geodezja Olecko
07-02-2007, godz. 17.00
ABC-UKS 7 Gi¿ycko - UKS Victoria Wiêcki II
06-03-2007, godz. 17.00
Spójnia Olecko - ABC Gi¿ycko
06-03-2007, godz. 18.00
UKS Victoria Wiêcki I  Arion Olecko
06-03-2007, godz. 17.00
Geodezja Olecko - LKS Pogoñ Banie Mazurskie
06-03-2007, godz. 18.00
Spójnia Olecko - ABC-UKS 7 Gi¿ycko
13-03-2007, godz. 18.00
LKS Pogoñ Banie Mazurskie - ABC Gi¿ycko
17-03-2007, godz. 16.00
UKS Victoria Wiêcki II- Arion Olecko
14-03-2007, godz. 17.00
UKS Victoria Wiêcki I - Geodezja Olecko,
15-03-2007, godz. 17.00
UKS Victoria Wiêcki I - ABC-UKS 7 Gi¿ycko
21-03-2007, godz. 17.00
ABC Gi¿ycko - UKS Victoria Wiêcki II
20-03-2007, godz. 17.00
Arion Olecko -LKS Pogoñ Banie Mazurskie
23-03-2007, godz. 17.45
Geodezja Olecko - Spójnia Olecko,
20-03-2007, godz. 18.00

Komunikat nr 3

Po zakoñczeniu rundy zasadniczej na
czele tabeli znajduje siê zespó³ ABC Gi¿ycko. Drugie miejsce zajmuje Geodezja
Olecko ze strat¹ l p-ktu. Czo³ówkê tabeli
tworz¹ Spójnia Olecko i Bania Mazurskie ze strat¹ do lidera odpowiednio 3 i
4 punktów. rodek tabeli okupuje UKS
VIKTORIA WIÊCKI I z dorobkiem 6 pkt.
Miejsca od 6 do 8 z dorobkiem 2 pkt
zajmuj¹ m³ode dru¿yny ABC UKS 7 Gi¿ycko, ARION Olecko i UKS VIKTORIA
WIÊCKI II.
Walka o tytu³ mistrzowski powinna
rozegraæ siê miêdzy 4 czo³owymi dru¿ynami po I rundzie.
Runda rewan¿owa rozpocznie siê 16
stycznia.
Tabela po rundzie jesiennej:
l. ABC Gi¿ycko
13
2. Geodezja Olecko
12
3. Spójnia Olecko
10
4. LKS Pogoñ Banie Maz.
9
5. UKS Viktoria Wiêcki I
6
6. ABC UKS 7 Gi¿ycko
2
7. ARION Olecko
2
8.UKS Viktoria Wiêcki II
2

Wyniki Meczów I Rundy Pó³nocnej Ligi Regionalnej w eezonie 2006-2007
Geodezja Olecko-ABC-UKS 7 Gi¿ycko
ABC -UKS 7 Gi¿ycko-UKS Victoria Wiêcki I
1:8
ABC Gi¿ycko-Arion Olecko
UKS Victoria Wiêcki II-ABC Gi¿ycko
1:8
UKS Victoria Wiêcki II-Spójnia Olecko
LKS Pogoñ Banie Mazurskie-Arion Olecko
8:3
LKS Pogoñ Banie Mazurskie-UKS Victoria Wiêcki I
Spójnia Olecko-Geodezja Olecko
6:8
ABC-UKS 7 Gi¿ycko-Spójnia Olecko
ABC Gi¿ycko- Pogoñ Banie Mazurskie
Arion Olecko-UKS Victoria Wiêcki
Geodezja Olecko-UKS Victoria Wiêcki

6:8
8:3
8:1
8:1

UKS Victoria Wiêcki II-ABC- UKS 7 Gi¿ycko
ABC Gi¿ycko-Spójnia Olecko
Arion Olecko-UKS Victoria Wiêcki II
LKS Pogoñ Banie Mazurskie-Geodezja Olecko

8:4
8:4
1:8
7:7

ABC-UKS 7 Gi¿ycko-ABC Gi¿ycko
Arion Olecko-Geodezja Olecko
Spójnia Olecko-LKS Pogoñ Banie Mazurskie
UKS Victoria Wiêcki I-UKS Victoria Wiêcki II

55:21
54:27
50:35
47:30
37:35
25:51
18:49
14:52

8:4
8:1
2:8
8:3
1:8
1:8
8:5
8:1

ABC-UKS 7 Gi¿ycko-LKS Pogoñ Banie Mazurskie 1:8
UKS Victoria Wiêcki I-ABC Gi¿ycko
4:8
Spójnia Olecko-Arion Olecko
8:1
Geodezja Olecko-UKS Victoria Wiêcki II
8:1
Arion Olecko-ABC-UKS 7 Gi¿ycko
3:8
ABC Gi¿ycko-Geodezja Olecko
7:7
Spójnia Olecko-UKS Victoria Wiêcki I
8:5
LKS Pogoñ Banie Mazurskie-UKS Victoria Wiêcki II8:0
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
Pierwszy tydzieñ nowego roku i jak
zwykle jest ciekawie. No bo niby jak ma
byæ? Zmiany zawsze s¹ na lepsze i w
ten sposób nowe zawsze jest ciekawsze.
Przede wszystkim, jakby kto nie
zauwa¿y³, to mamy zimê. Tak, prawdziw¹ zimê. Od kiedy jestemy w Unii Europejskiej i mamy wielu swoich rodaków w Wielkiej Brytanii  to nawet zimy
mamy takie bardziej europejsko-brytyjskie. Ale nasi wielcy i uczeni meteorolodzy podgl¹daj¹c górali przepowiadaj¹ jednak wyst¹pienie opadów zwanych
niegiem. Podobno jeden z telewizyjnych
przepowiadaczy pogody widzia³ jak jego

torytetów wypowiedzia³o siê, ¿e lustracja w tamtym czasie to by³by b³¹d, bo
skrzywdzi³oby wielu ludzi i wielu doprowadzi³o do tragedii. Tak jak to mia³o miejsce
w obu wymienionych wczeniej krajach,
gdzie parê osób pope³ni³o samobójstwa.
Jeli mieli co na sumieniu i nie mogli
¿yæ z takim sumieniem  to czemu siê
temu dziwiæ? Pope³niali nikczemnoci i
mieli tego wiadomoæ. Wiele osób na
kilkanacie lat straci³o mo¿liwoæ zajmowania wa¿nych stanowisk w administracji, zarz¹dach, itd. I co siê sta³o? Tak.
Dzi zapomniano w tych krajach o wielu
osobach decyduj¹cych ca³ymi latami o
tym jak maj¹ ¿yæ ich wspó³obywatele i
korzystaj¹cych z wielu przywilejów. A u
nas? Na przyk³ad dla takiej osoby inte-

znajomy gazda wyci¹ga³ ze schowka sanie.
Nie wiem gdzie on to widzia³, ale mam
ra¿enie, ¿e ta obserwacja by³a przeprowadzana po d³u¿szych konsultacjach
przy herbacie z pr¹dem, a te sanie to
bêd¹ chyba sunê³y po stadach bia³ych
myszek. Nie zra¿ajmy siê jednak, bo na
pewno jeszcze tej zimy zobaczymy nieg.
Na Kilimand¿aro w tym roku ju¿ podobno
spad³, to na pewno bêdzie i u nas. Wiadomo... wiara góry przenosi.
A propos wiary. Nie zamierzam siê
w tym temacie rozpisywaæ, bo uczyni³y
to ju¿ w stopniu wystarczaj¹cym inne
gazety lub czasopisma. Ale przy okazji nawi¹zuje siê znowu do problemu lustracji. Jestem zwolennikiem lustracji, choæ
wiem, ¿e na ni¹ jest ju¿ za póno by
mia³a wiêkszy sens. Piszê g³upoty? Nie...
Ca³a lustracja spóni³a siê o przynajmniej
kilkanacie lat. Gdyby dokonano jej w
tym samym momencie co w Czechos³owacji i w Niemczech, dzi nie mielibymy takich cyrków i igrzysk. Kilka au-

resuj¹cej siê otaczaj¹c¹ mnie rzeczywistoci¹, nazwiska i wiele osób nie zmieni³y siê od 1989 roku, a nawet i lat wczeniejszych. Nadal ci sami ludzie decyduj¹ o tym jak mamy ¿yæ. To nie jest
mieszne. Najbardziej lustracji boj¹ siê
tzw. autorytety - bo lustracja g³ównie
uderza w ich grono. Dlatego najwiêcej
przeciwników lustracji jest w³anie w ich
gronie! Nie mam najlepszego zdania o
naszych narodowych autorytetach. W
ogóle mam z³e zdanie o osobach ci¹gle
powtarzaj¹cych jak mamy ¿yæ i jak odbieraæ rzeczywistoæ. Autorytety swoje
opieraj¹ na tym, co sobie wymylaj¹ w
swoich krêgach. Coraz wiêcej przemawia
do mnie to, ¿e ci ludzie s¹ tak na prawdê
odciêci od rzeczywistoci. Nie maj¹ pojêcia jak ¿yj¹ normalni ludzie, jak pracuj¹, jak myl¹. Wszystko opisuj¹ przez
pryzmat w³asnych rodowisk. Jedna z takich
osób, z wielkim uporem reklamuj¹ca jeden z banków i zarazem bêd¹ca aktorem,
wypowiadaj¹c siê na tematy dotycz¹ce
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np. polityki sprawia wra¿enie, ¿e jest osob¹
nie wiedz¹c¹, ¿e ¿yj¹ w tym kraju ludzie
zarabiaj¹cy przez rok tyle co on w pó³
miesi¹ca. Okrela, ¿e wszystko jest chore jeli dotyczy ludzi mniej zarabiaj¹cych
od niego... Jego rzeczywistoæ raczej jest
odzwierciedleniem granych przez niego
postaci w filmach i przeczytanych scenariuszy. T¹ osob¹ jest znany polski aktor
Marek Konrad. Radzê z uwag¹ ws³uchaæ
siê w to co ten pupil dziennikarzy wypowiada o otaczaj¹cej nas rzeczywistoci. On po prostu nie ma pojêcia o rzeczywistoci, a na 100% nie umia³by odpowiedzieæ ile kosztuje chleb czy mleko. Za to doskonale zna siê na winach
w butelkach za kilkaset z³otych. Kto z
Pañstwa zna siê na takich winach? I te
pseudoautorytety z nas po prostu kpi¹.
Im zawsze by³o dobrze i to niezale¿nie
od systemu. Zawsze konformistycznie potrafili siê dostosowaæ do rzeczywistoci. To jest taka umiejêtnoæ zjawiska
mimikry  przystosowania siê do otoczenia. Oni zawsze pasuj¹ do wiata i
tego gdzie s¹. Wiêc wcale nie nale¿y siê
dziwiæ, ¿e zawsze mamy do czynienia z
ich negatywn¹ postaw¹ dotycz¹c¹ rozliczania ze wiñstw ludzi z ich grupy.
Co mnie zaskakuje? A na przyk³ad
stwierdzenia, ¿e jeli siê w tym kraju do
czego chcia³o dojæ, mieæ mo¿liwoæ
wyjazdów zagranicznych czy lepszego
¿ycia, trzeba by³o wspó³pracowaæ z SB i
wywiadem wojskowym. I to twierdz¹
AUTORYTETY! Jednoczenie pluj¹ w
twarz tym, którzy robili to samo bez wyra¿ania zgody na wspó³pracê i donoszenie
na kolegów.
I Pañstwa nadal nie dziwi, ¿e mo¿liwoæ dojcia do wielkich pieniêdzy, posiadania dobrze zarabiaj¹cych firm, mediów, stanowisk maj¹ tylko osoby, w
których ¿yciorysach jest wspó³praca z
PRL-owskimi s³u¿bami specjalnymi? Dlaczego tylko oni mieli prawo do podzia³u
tego tortu? I jeszcze nam siê wmawia,
¿e doszli to tego sami. Radzê czasem
rozejrzeæ siê wokó³, by nie przypominaæ
wygl¹dem marsza³ka Rokossowskiego,
który zawsze przedstawiany jest na zdjêciach z podniesion¹ jedn¹ brwi¹ i wyrazem zdziwienia, ¿e... zosta³ Polakiem.
A tak na marginesie to czy Pañstwo
pamiêtaj¹ czyje imiê i nazwisko nosi³o
Technikum Rolnicze w Olecku i kto by³
pomys³odawc¹ nadania tej szkole takiego rolniczego autorytetu?
Swoj¹ drog¹ proszê uwa¿aæ na otaczaj¹ce nas AUTORYTETY... Ponad
po³owa to zwykli uzurpatorzy i kuglarze.
PAC

